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Winternummer 67e jaargang nr. 1-2020
BamboefluitNieuws (BN) is een uitgave van
bamboefluitvereniging Het Nederlandse
Pijpersgilde (NPG) en verschijnt drie keer
per jaar. Het blad is gratis voor leden en
contribuanten.
Redactie: Jeroen Zijlstra en Harrie Krens
Omslag en lay-out: Lydia Hoogland
Aanleveren kopij: voor het winternummer
vóór vrijdag 29 mei 2020 bij de redactie, bij
voorkeur per mail in een Word-bestand.
bn@bamboefluiten.nl
Redactie-adres BN:
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
0591-646581
Drukwerk en distributie: Drukkerij Paswerk
Website NPG: www.bamboefluiten.nl
Ledenadministratie
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG Nieuwerkerk a/d IJssel
T: 0180 315336
Contributieregeling 2020
Individuele leden / contribuanten €35,00
Jeugd / studenten t/m 25 jaar
€25,00
Gezinslidmaatschap		 €50,00
Scholen / instellingen		
€35,00
Donateurs			€20,00
IBAN: NL50 INGB 0002 0813 22
t.n.v. Ledenadministratie NPG
In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
De contributie moet vóór 1 april betaald zijn.
Bij betaling vóór 15 februari mag € 5,00 in
mindering worden gebracht U betaalt altijd
voor 15 februari door inning via Automatische
Incasso; het formulier kunt u bij de ledenadministratie opvragen. Het verenigingsjaar
loopt gelijk met het kalenderjaar. Opzegging
van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1
november te gebeuren en gaat het jaar daarop
in.
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Van de redactie

Van de bestuurstafel

door Jeroen Zijlstra

door Annie Beulen, vice-voorzitter

Een nieuw decennium, een nieuw geluid.
En laat dat geluid dan voor wie wil horen
de warme klank zijn, strelend voor de oren,
van een zelfgemaakte bamboefluit.

En nieuw kalenderjaar is begonnen: 2020. Zelf
vind ik het een mooi getal met 2 x 20. Wellicht
wordt het dan ook een bijzonder jaar. Ik wens
jullie allen een goed en gezond 2020 toe. Een
jaar waarin zeker weer op muzikaal gebied
mooie dingen gaan gebeuren.

Aan ons Gildeleden zal het niet liggen in ieder
geval, want er gebeurt veel op bamboefluitgebied, daarvan getuigt ook dit BN weer. We
hadden ook voor deze editie weer niets te
klagen en kregen veel kopij toegestuurd, een
aantal stukken op verzoek van de redactie,
maar er waren ook veel spontane bijdragen
deze keer. De rubriek ‘Mijn eerste fluit’ is een
mooi voorbeeld. Wij benaderen altijd iemand
om iets voor deze rubriek te schrijven, zo ook
deze keer (dank je wel, Erika), maar krijgen
ook wel eens spontaan een bijdrage (dank je
wel, Ank) en deze keer hebben we besloten ze
beide te plaatsen.
Ook de ensemble-rubriek is dubbel gevuld, en
ik nodig hierbij andere ensembles uit om ook
eens een leuke bijdrage voor deze rubriek te
leveren.
Wie nog niet weet wat hij dit voorjaar en deze
zomer gaat doen: de vertrouwde lentecursus
en beide zomercursussen staan weer op stapel.
Verderop kunt u er het nodige aan informatie
over vinden, en hopelijk leidt het ook dit jaar
weer tot veel inschrijvingen!
Verder wordt er druk gebouwd op scholen, is
het gezellig in Brabant en is er ook weer aandacht voor het roemruchte verleden van onze
mooie vereniging.
Dan nog iets anders: op de voorkant treft u
deze keer ons mooie vignet. Het is ontworpen
door Pam Rueter, en het is gebaseerd op de
serie kinderpostzegels die hij in 1938 ontwierp.
Zoek ze maar eens op, de gelijkenis is treffend!
Anne Pannekoek benaderde mij met de vraag
of het geen leuk idee zou zijn om eens een
artikel te wijden aan de geschiedenis van dit
vignet. Is er iemand die daar meer over weet,
of er eens in wil duiken, en hier in een van
de volgende BN’s van 2020 eens iets over wil
schrijven? Laat het ons weten!
Ik wens jullie allen veel leesplezier!
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Een jaarwisseling is altijd ook een tijd van kort
achterom kijken, maar vooral vooruit kijken.
Als gilde kunnen we terugkijken op een jaar
met veel activiteiten, de jaarlijks terugkerende
muziekbijeenkomsten en cursussen, maar ik
wil hier zeker ook het Isidoor-project noemen.
In november was er het ensembleweekend. Zeer geslaagd weer, en deze keer in de
Kloosterhof in Biezenmortel, de locatie waar
ook in de zomer van 2021 de Internationale
Cursus wordt gehouden. Op deze manier kon
vast ervaren worden hoe die locatie werkt.
Rond Kerstmis en de Jaarwisseling hebben op
verschillende plekken in het land kerstspeelbijeenkomsten plaatsgevonden. En er zijn vast
nog meer dingen gebeurd die ik niet weet.
Daarvoor allen hartelijk dank.
Iedereen heeft inmiddels enkele kleurige en
vrolijke flyers met activiteiten voor 2020 per
post ontvangen. Geef ze door aan kennissen
en familie, maak reclame voor onze cursussen.
Als we vooruitkijken, dan is er al snel na het
uitkomen van dit BN de Winterbouwcursus.
Er wordt aandacht besteed aan een nieuwe
manier van bouwen, naast de gebruikelijke
manieren..
Op 14 en 15 maart vindt het Jaarvergaderingsweekend plaats. Hierover vinden jullie informatie verderop in dit BN en hebben jullie al
bericht gehad via een nieuwsflits.
Als bestuur hebben we het afgelopen jaar
ongeveer om de 6 weken vergaderd. Eerst in
de ruimte van het NIVON, maar de laatste
keren bij Helma Ruysenaars thuis. Dat betekent
dat koffie/thee en broodjes klaar staan. Dank
Helma. Wellicht denken jullie: waar wordt over
vergaderd? De onderwerpen die besproken
worden zijn zeer divers, data voor cursussen, evaluatie van activiteiten en cursussen,
financiën, aanvraag subsidies, voorbereiden
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jaarvergadering met alle bijbehorende stukken, contacten met landelijke commissies,
andere organisaties, enz. Doel is om een
gezonde vereniging te blijven en daarmee
goede zorg te hebben voor de leden en nieuwe
leden te werven. Wellicht bereiken we niet
iedereen, dus heb je een vraag of een plan,
benader gerust rechtstreeks een van de
bestuursleden.
Een van de agendapunten van de jaarvergadering is “bestuursverkiezing”. Zoals jullie eerder
al hebben kunnen lezen, zijn wij op zoek naar
in elk geval 2 nieuwe bestuursleden. Titia den
Haan heeft haar voorzitterschap neer moeten
leggen en Maaike Feijten heeft aangegeven
haar termijn niet vol te maken, omdat ze meer
tijd wil hebben om actief en praktisch bezig te
zijn in het gilde o.a. het opzetten van activiteiten voor jongeren. We zijn actief aan het werk
om vóór de jaarvergadering kandidaten te
hebben, zodat we hen dan aan de ledenvergadering kunnen voorstellen.
We zien elkaar vast ergens bij een of meerdere
van de komende activiteiten of cursussen in
2020.

Verhuizing materiaal
door Lisette Kluck
Ja, ja, het is gelukt! Al het Gildegereedschap,
de Orffinstrumenten en het andere materiaal
is verhuisd! Zaterdagmorgen in alle vroegte
zijn Bert van den Berg en Hans Sluijs vertrokken om alles op te halen en om een uur of elf
was alles in een verhuiswagen geladen, zodat
het ’s middags weer een plek in de nieuwe
Gilde-garagebox kon krijgen.
Alle materiaal voor de cursussen is nu te
bestellen bij Bert van den Berg in Nieuwerkerk
aan de IJssel; zie de omslag voor het adres.

Hartelijke groet!

Volksmelodieën
door Toni Weeteling
Begin december floot ik in een groepje uit “30
liedjes het hele jaar door” van Anneke Swaak.
Nu dus in sinterklaassfeer. Daarna kregen we
het boek “40 volksmelodieen uit 18 landen”
Anneke maakte dit nieuwe boek vanwege het
80 jarig bestaan van het Gilde.
In het voorwoord wenste ze ons er veel
fluitplezier mee. Nu we hebben er al fijn uit
gefloten en zullen dat zeker nog vaker doen.
De meeste volksliedjes zijn zonder oefening
goed te spelen en dat is ook wel fijn. Vanwege
het feit dat ik er met zoveel plezier uit heb
gespeeld, wil ik dit boek onder de aandacht
brengen.
Veel fluitgroeten!.
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Van Haagse dingen,
die ….... 				

		
door Harrie Krens

Toen ik laatst op de piano van ons mannenkoor wat schoolliedjes zat te pingelen, vroeg
iemand naar mijn muzikale capriolen uit mijn
80-jarige leven. Hij wist namelijk uit een eerder
gesprek dat ik naast zingen ook bamboefluit
speelde en paukenist/slagwerker was geweest
Wat hij niet wist, is, dat ik ook mondharmonica
kan spelen en niet te vergeten: het OrffSchulwerk en de ukulele. (ook nog een blauwe
maandag gedaan).
Een beetje een muzikale duizendpoot dus. Het
een kan ik een beetje beter dan het ander..
Ik besloot, ook voor mijn familie, mijn muzikale
escapades maar eens op papier te zetten, Het
zal een soort feuilleton worden in een aantal
afleveringen.
Hoofdstuk 1.
“Van een Haags jongetje dat een cadeautje
kreeg.”
Ja, dat jongetje was ik en ik kreeg op mijn
negende jaar een cadeautje, dat de start bleek
te zijn van iets dat zijn leven ging verrijken, al
wist hij dat toen nog niet.
Op verjaardagen speelde mijn oom Toon wel
eens op zijn mondharmonica. Wat vond ik dat
mooi! Vooral, zo vertelde hij trots, dat hij er de
tongslag bij deed. En dat kon niet iedereen !!!!
Tongslag? “Ja, dat leer je later wel” Oom Toon
versprak zich hier, omdat hij voornemens was
mij een mondharmonica voor mijn verjaardag
te geven. Ik had niets door en op mijn verjaardag, waar vele ooms, tantes, neven en nichtjes
bij waren, kreeg ik een echte mondharmonica,
merk Hohner. Wat was ik gelukkig! Oom Toon
liet horen hoe hij klonk en ik mocht het ook
eens proberen. Er kwam geluid uit als je blies
of inademde, maar dat was nog geen liedje.
“Komt wel,”aldus oom Toon.
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Ik ging met mijn rijke bezit eens per week naar
mijn oom en die leerde mij eerst de toonladder spelen.
Je moest eerst zoeken waar je moest beginnen
en dan blazen of halen en opschuiven.
Hij tekende het voor me: blazen is een streepje
– en halen is een rondje o. De toonladder ging
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dan als volgt:
– o – o – o o – Hij zei erbij dat dat “do re
mi fa sol la si do“ heette.
Ik was blij verrast en voelde me een hele piet
dat ik dat voor elkaar bracht. Ik speelde de
toonladder!! Ik had wel twee vragen voor mijn
oom. De eerste was, waarom je na de “sol”
twee keer moest halen en de andere was wat
ik met de tonen links en rechts van de toonladder aan moest.
Op de vraag van twee keer halen wist oom
Toon eigenlijk het antwoord niet. Het was nou
eenmaal zo, anders zou je bij de hoge “do”
moet halen en dat kon niet: de “do”was blazen, ook de hoge.
“Ja, er zit meer op dan de toonladder. Je kunt
ook nog een stukje verder naar boven en ook
naar beneden. Daar zit dan ook nog een soort
halve toonladder. Gaan we het later over
hebben, Eerst die toonladder.” Met die uitleg
moest ik het doen en ik voelde me groeien in
de muziek.
Alleen …. nou nog een liedje spelen. Hoe
moest dat? Ik had al eens wat geprobeerd,
maar het lukte niet.
“Stop er nu maar mee,”zei mijn moeder dan
(zij was niet altijd blij met mijn pogingen),
vraag maar aan oom Toon.
En dat deed ik. “Nou, zeg het maar. Welk liedje
zullen we doen?” Ik had al lang thuis geprobeerd “Altijd is Kortjakje ziek” te spelen, maar
ik strandde steeds. Soms kwam ik ineens een
stukje verder, maar onthield niet wat ik gedaan
had. “Laat maar eens horen” En daar ging ik
dan. De eerste toon vinden was al een probleem, want er zaten wel 10 openingen in die
harmonica. Oom Toon hielp en daar klonken
de eerste 2 tonen: 2 keer “do” en toen 2 keer
“mi”, maar dat was niet goed.
Het zweet brak me uit. “Kijk,” zei mijn oom,“ik
speel het je voor.” En ja, dat klonk goed, zo
moest het.
Ik zag dat hij de harmonica soms heen en weer
haalde, maar soms ook niet en hoe ver moest
je gaan?

2/16/2020 2:03:47 PM

Oom pakte een stuk papier en tekende het
aanblaas-gedeelte van het instrument. “Kijk”
zei hij. “Er zitten 10 gaten in.”
Je moet beginnen op het vierde gat. Daar zit de
“do” als je blaast.” Dat hielp. Als steun pakte
oom Toon een stuk pleister en plakte dat over
de onderste 3 gaten. En toen ging hij de tekst
van het lied opschrijven en daaronder zette hij
streepjes en rondjes en een 1, een 2 of een 3.
Zo dus:

Dat was natuurlijk een mooie vondst van mijn
oom, die elektricien was en nog nooit iemand
had lesgegeven. Maar voor mij was hij de
autoriteit en hij had een notatie-systeem uitgevonden: ik snapte het. De lengte van de noten
deed ik uit mijn hoofd. Met deze kennis gewapend ben ik verder gaan zoeken en proberen,
net zo lang totdat ik op gehoor liedjes kon spelen. Net zo lang klooien en proberen tot het er
uit kwam. Nu speelde ik op verjaardagen soms
met mijn oom samen en mijn ouders waren
beretrots, en ik ook!
Ik deed ook nog de ontdekking dat de laatste
regel van Kortjakje dezelfde was als de eerste!!
Ik ging in mijn gevoel met grote stappen
vooruit en ik ontdekte steeds meer. Geweldige
ervaring iedere keer.
De volgende keer gaan we zien hoe het verder
ging met het jongetje en zijn mondharmonica.

Jaarvergaderingsweekend
door het bestuur i.s.m Regio Noord
Het jaarvergaderingsweekend zal op 14 en
15 maart 2020 georganiseerd worden in het
NIVON Natuurvriendenhuis het Hunehuis in
Drente.
De dames van regio Noord hebben een muzikaal programma en een mooie muziekbundel
voor ons in petto. De invulling van de zaterdagavond is nog een verrassing.
Het gilde heeft het gehele huis tot haar beschikking; dat wordt een luxe-weekend!
Twijfel dus niet en kom; het wordt weer een
feestje!
Invulling en programma van het weekend
Start: zaterdag 14 maart om 10.00 uur
Ledenvergadering: zaterdag van 14.00 u tot
uiterlijk 17.30 uur
Einde: zondag 15 maart om 16.00 uur
Net als vorig jaar zijn ook jeugdleden welkom
bij dit weekend. Voor hen wordt een eigen
programma verzorgd. Start- en eindtijden zijn
wel hetzelfde, net als de kosten.
Het is mogelijk al vrijdagavond te komen. Je
kunt dan vanaf 19.00 uur terecht. De extra
nacht met ontbijt kost €30,-. Deze kosten
worden contant afgerekend met het huis.
Aanmelden hiervoor doe je op eigen titel bij
het NIVON-huis. Ben je NIVON-lid dan krijg je
vrijdagnacht korting.
Aanmelden en betalen
Opgeven liefst via de website
www.bamboefluiten.nl, of via het aanmeldformulier ontvangen per post samen met de
flyer van de activiteiten in 2020.
Betaling door gelijktijdige overschrijving van
het verschuldigde bedrag op rekening
NL60 INGB 0003 5036 47 t.n.v. Ned. Pijpersgilde Kursuskommissie.
Meenemen
- Muziekstandaard, bamboefluiten
- Linnengoed en toiletgerei. Linnengoed is evt
ook te huur voor €7,-. Neem je een slaapzak
mee, dan toch ook een onderlaken en kussensloop meenemen.
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- Wat contant geld: we moeten €5,- borg betalen voor de kamersleutel. Dit krijg je bij inlevering weer terug en kan je dan mooi gebruiken
om je bar-drankjes van te betalen.
- Notulen van de vorige jaarvergadering en
andere vergaderstukken. Deze zijn te vinden
op de website op de ledenpagina. Deze zullen
slechts in kleine oplage aanwezig zijn tijdens
de vergadering.
Contactpersoon
Anneke Swaak, tel. 050-5261560
Renilde Duif, tel. 0594 504753
Bestuur: secretaris Maaike Feijten,
tel. 0342 491619
Locatie
Het Hunehuis
Hunebeddenweg 1
7973 JA Darp
Telefoon huis   088-0990961
Het Hunehuis ligt op de Havelterberg, vanuit
de grote zaal heb je een prachtig uitzicht over
het Holtingerveld. Er zijn 29 kamers, waarvan
24 tweepersoons kamers + 1 tweepersoons
voor invaliden, 3 vierpersoons kamers (met
stapelbedden) en 1 éénpersoons kamer. Er zijn
2 trapjes van 5 treden, waarvan één met traplift. Linnengoed en toiletgerei zelf meenemen,
linnengoed is evt. te huur voor € 8.50.
Meer Informatie over het huis vind je op:
www.nivon.nl/hunehuis.

6

6. Verslag van de financiële controle commissie
over boekjaar 2019
7. Benoeming van de financiële controle
commissie voor 2020
Feestelijk intermezzo
8. Beleidsplan 2020-2025 en bijbehorend
werkplan van het bestuur voor 2020
9. Aangepaste begroting 2020 en voorlopige
begroting 2021
10. Vaststelling van de contributie voor 2021
11. Bestuursverkiezing
12. Werkprogramma van de diverse
commissies en werkgroepen
13. Rondvraag
14. Sluiting
De vergaderstukken zoals jaarverslag en
financieel jaarverslag zullen uiterlijk 2 weken
vóór de vergadering(dus uiterlijk 1 maart) te
vinden zijn op de Ledenpagina van de website.
De notulen van de jaarvergadering van 2019
zijn daar al te vinden. Je kunt de Ledenpagina
vinden op de website, via het “Inlogformulier”
(rechts op het startscherm). Gebruikersnaam:
NPGleden Wachtwoord: 2018bamboeinfo
Eenmaal ingelogd vind je onderaan het “
Hoofd menu” (links op het startscherm) “
Ledenpagina”.

Nieuwsflits niet
ontvangen?

Kom je met de auto: vanaf Havelte N353
richting Frederiksoord, rotonde rechtdoor. Na
1,5 km. rechtsaf (Hunebeddenweg), deze is
afgesloten voor alle verkeer maar gasten voor
het huis hebben ontheffing! Kijk verder op de
laatste nieuwsflits.

Op regelmatige basis worden door het Pijpersgilde zogenaamde Nieuwsflitsen verstuurd.
De Nieuwsflits wordt echter niet altijd door
iedereen ontvangen.

Openbaar vervoer: Als er geen bus is uit Steenwijk of Meppel is er de HUBtaxi, een soort
regiotaxi die tot voor de deur rijdt! Zie https://
www.publiekvervoer.nl en dan zuidwest Drenthe. Bellen vooraf moet! : 0800-8294225 vraag
naar HUBtaxi!

Let op: de Nieuwsflits komt wel eens aan in de
spambox. Controleer dus regelmatig uw spambox en markeer de Nieuwsflits vervolgens als
zijnde niet-spam. Wat ook kan helpen, is het
in uw adresboek opnemen van het mailadres
waarvan de nieuwsflitsen verzonden worden.

We hopen velen van jullie te ontmoeten!
Agenda jaarvergadering 14-03-2020
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen van de algemene ledenvergadering
d.d. maart 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Financieel verslag 2019

De oude nieuwsflitsen zijn te vinden op de
ledenpagina van Bamboefluiten.nl.
Inloggen kan met gebruikersnaam NPGleden
Wachtwoord: 2018bamboeinfo

Boekje 01-2020_07.indd 6

2/16/2020 2:03:47 PM

Uit het archief:
Spruitjeslucht en
bamboegeur
door Jeroen Zijlstra
Voor deze aflevering van de rubriek “Uit het
Archief” neem ik u mee naar de jaren ‘50. Het
waren de jaren van de wederopbouw, waarin
wij na de rampzalige oorlogsjaren de schouders eronder zetten en onder aanvoering van
‘Vadertje Drees’ met noeste vlijt en loonmatiging de welvaartsstaat opbouwden waar we nu
nog steeds de vruchten van plukken.
Het waren jaren waarin de consumentenmarkt
zich enorm ontwikkelde. Nederland maakte
kennis met de televisie, met allerlei huishoudelijke apparatuur die we nu als onmisbaar
beschouwen, en er verschenen steeds meer
auto’s in het straatbeeld. Muzikaal was het ook
een enorm spannende tijd, waarin de zwarte
R&B de basis legde voor de blanke Rock ‘n
Roll, die menig jongere rode oortjes en menig
ouder hoofdpijn bezorgde.
Het was ook de tijd van de woningnood. Mijn
oma vertelde mij dat mijn moeder in 1950
werd geboren op een onverwarmd zolderkamertje, waar zij met haar man inwoonde bij
haar schoonouders, met wie zij overigens niet
op heel goede voet stond. Nog vijf jaar lang
leefden zij met het gezin in een enkele kamer
tussen de opgehangen lakens, die ‘s winters
bevroren, voor zij in 1955 een eigen flatje
kregen in een Amersfoortse nieuwbouwwijk.
Niet geheel onbelangrijk: het waren jaren van
groei en bloei van het Gilde. De kale cijfers
leren ons een groei van 22 leden in 1947 tot
528 leden in 1959. Vele nieuwe leden legden
de gezellenproef af, waardoor alleen al in 1952
er vijftien (!) nieuwe gezellen bij kwamen.
Onder deze vijftien niet de minste: Emmy
Admiraal, Jo van Hoboken en Willemien
Wrede, die in die jaren, en de jaren erna,
beeldbepalend zouden zijn voor de vereniging
en aan wier inspanningen wij heel, heel veel te
danken hebben.
Maar voor dit artikel kies ik een andere invalshoek en laat ik u kennismaken met een binnen
het gilde wellicht wat minder bekende naam:
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mejuffrouw Erna Maas Geesteranus. (NB: Voor
de jongere lezers: de aanspreektitel ‘mevrouw’
werd gebruikt voor getrouwde vrouwen, ongetrouwde vrouwen werden met ‘mejuffrouw’
aangesproken)
Erna Maas Geesteranus werd geboren in 1925
in Delft, volgde na het afronden van het Gymnasium B een opleiding Kinderverzorging en
Opvoeding, vermoedelijk in Den Haag. Zij heeft
op een zeker moment contact gezocht met
Mies Müller, en die schrijft haar op 6 april 1950
in een briefkaart terug:
Beste Erna,
Ik heb je lang op antwoord laten wachten, ik
wilde echter met een concreet voorstel komen.
We organiseren n.l. van 17-20 juli een cursus in
de V.M.S. van Amsterdam. Je examens zijn dan
achter de rug en wellicht heb je dan nog wel 4
dagen over. De cursus wordt gegeven van 9.30
- 12 uur en van 1.30 - 4. Dus totaal 20 uur. De
kosten zijn f17,50 à f20,-, dat hebben we nog
niet vastgesteld. T.z.t. krijg je wel een circulaire
met aanmeldingsformulier. Ik zou het in jouw
geval zeer aanraden, het is een mooi instrument en vlug te bespelen.
Met vriendelijke groeten,
Mies Müller
Blijkbaar had mejuffrouw Erna bij Mies Müller, een van de oprichters, een van de eerste
meesters en een van de belangrijkste gildecoryfeeën van het eerste uur, inlichtingen
gewonnen. Erna Maas Geesteranus is naar
de cursus aan de VMS (Volksmuziekschool)
geweest en behaalde op de slotdag, op 20 juli
1950, haar leerlingdiploma van het Nederlandsche Pijpersgilde. Op 4 augustus ontving zij,
inmiddels woonachtig te Bilthoven, waar zij
de rest van haar leven zou blijven wonen, post
van Hendrik Jan van Duuren:
Zeer geachte juffrouw,
nogmaals hartelijk dank voor het toezenden
van het postpakket. Kreeg bericht dat dit
‘s avonds reeds bezorgd werd. Wat het fluiten
aangaat: neemt U nu eerst eens als taak om
van voren af aan mijn boekje door te nemen,
dan krijgt U wat praktijk. Wanneer u na de
vacantie op dinsdag in A. kunt zijn. Ik geef op
di n.l. les van 11-1.30 en wil ik U gaarne nog
wat helpen.
Met m’n hartelijke groeten,
H.J. van Duuren
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Hendrik Jan van Duuren kwam in het vorige
artikel, over de jaren ‘40, al ter sprake. Hij was
samen met Willem Gehrels de eerste gildemeester en schreef de eerste methode voor de
bamboefluit, die ik ook in het archief terugvond. Het is deze methode waar hij op wijst.
Op welk postpakket hij doelt, valt niet meer te
achterhalen, maar duidelijk is wel dat de post
snel werkte in die dagen. Goedkoop ook; de
briefkaart zelf bevatte drie postzegels van 2
cent.(*)
Hendrik Jan van Duuren beheerde in zijn
woonplaats Amsterdam de eerste Gildewinkel
en gaf bamboefluitlessen aan de Volksmuziekschool. Hij overleed in 1952 aan de gevolgen
van een verkeersongeval.
Het leek erop dat mejuffrouw Erna niet zo
goed wist wat ze wilde. Het archief bevat nog
een brief van gildegezel mw. J. van Eijnsbergen
aan haar, waarin Erna gefeliciteerd wordt met
het halen van haar examens, haar een grepentabel stuurt voor de sopraanfluit met tips voor
de e’’ en de fis’’, haar adviseert om nog eens
een cursus te volgen en dan een fluit te bouwen met een adjustment erin, en deze lopen
zéker tot a’’. Als ze nog zo’n cursus doet, zal ze
er wellicht ook achter komen of een carrière
als muziekdocent iets voor haar is.
Als je lid werd van het Gilde, kreeg je een
lidmaatschapskaart toegestuurd. Sterker nog:
je kreeg jaarlijks een nieuwe. De kaart van
Erna, voor- en achterkant met vouwrand, zie
je hier. Opvallend is de plechtige gelofte die
op de kaart stond afgedrukt, en het duidelijke
geslachtsonderscheid bij de bestuursfuncties het woord ‘penningmeesteresse’ ziet men niet
meer dagelijks.

Het Gilde kende in die dagen weliswaar een
netto groei, maar ook een groot verloop. Zo
kende het jaar 1953 een toestroom van 166
nieuwe leerlingen, maar ook 98 mensen die
de vereniging weer verlieten. Tien vertrekkers
gaven als reden tijdgebrek (o tempora, o mores!), 6 leden vonden de contributie te hoog (2
gulden per jaar) en 27 leden werden geroyeerd
wegens het niet betalen van de contributie.
We moeten bij dit alles niet vergeten dat in
deze fase van de wederopbouw de Nederlandse bevolking nog altijd minder te besteden had
dan in 1939, en vele Nederlanders moesten
ieder dubbeltje drie maal omdraaien voor ze
het uitgaven.
Ook opvallend: tien leden bedankten in 1953
wegens emigratie. De bevolking groeide hard
en veel Nederlanders zochten hun heil over de
grens, veelal in Canada en Australië. Ook ‘onze’
Erna Maas Geesteranus verbleef enige jaren
in het buitenland, in Frankrijk, Engeland en
Zweden, als obervatrice voor kinderpsychaters.
Terug in Nederland volgde er een carrièreswitch: ze schoolde zich om tot fysiotherapeute en werkte jarenlang in ziekenhuizen en
in haar eigen praktijk. Ze verdiepte zich ook in
alternatieve geneeswijzen. Ze overleed, 88 jaar
oud, in 2014 in haar woonplaats Bilthoven. Ik
heb haar naam na 1954 niet meer in de Gildearchieven terug kunnen vinden.
(*) Over het vergelijken van de prijzen van destijds: De site
van het CBS leerde mij dat de inflatie tussen 1950 en nu
een factor 9,5 is; alle prijzen van toen moet je dus met 9,5
vermenigvuldigen om een idee te krijgen van de prijs van
nu. Daarbij moet je ook nog door 2,2 delen, omdat we in
2002 zijn overgestapt op de euro en een euro 2,2 gulden
waard is. De prijs van de cursus waar Erna haar diploma
heeft behaald, is dus omgerekend tussen de 75 en 86 euro
geweest. Het lidmaatschap kostte aldus 8,63 en het versturen van een kaart 26 eurocent.
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Subcontrabas in G
door Iris Hos
In het vorige Bamboefluitnieuws stond een
stukje van Elly Laugs over de grootbas.
De officiële naam in de blokfluitwereld is
subcontrabas. Je hebt ze in G of in D. Maar het
Gilde is grootmeester in eigen namen!
Zoals uit Elly’s artikeltje blijkt, was het vroeger
een hele toer om, in een tijd van schaarste,
zo’n mooie grote fluit te maken. En al die
onderdeeltjes solderen! Gelukkig is het tegenwoordig een stuk eenvoudiger. Er zijn voldoende grote buizen te koop en solderen hoeft niet
meer. Belangrijker nog, aan het maken van de
kleppen komt geen metaal meer te pas!
Eén van onze meesters heeft namelijk een
geweldige ontdekking gedaan. Chapeau!!
Dorine Maalcke ontwikkelde een triplex klep
met nylondraad en twee dokjes.
Simpel en doeltreffend.
Hoe gaat zoiets in z’n werk?
Maak twee bamboe dokjes. (zie de foto’s, aan
weerszijden van de klep). Boor in elk, laag in
de basis, twee gaatjes 1 cm uit elkaar.
Lijm de dokjes aan weerszijden van een
vingergat, er moet een klep tussen passen. Dit
is even experimenteren voor de juiste plek.
Rijg een stevige nylondraad door beide dokken, heen en weer terug. Knoop de uiteinden
stevig vast. Knip met enige lengte af.
Maak een klep. (zie foto) (Ik maak ze tegenwoordig van bamboe)

Bedenk een bolle afsluiting (van foam of vilt, of
kurk met zeemleer)
Steek de omgedraaide klep van onderaf door
de dubbele draad heen en klap hem om. Misschien iets verschuiven en klaar!
Op elk moment haal je hem er zo weer uit, en
stop je ‘m er ook zo weer in.
Was je vroeger bang om zo’n kwetsbaar instrument te vervoeren, is daar nu geen sprake
meer van. Integendeel. Het vervoer is alleen
lastig door de lengte, maar zelfs zonder hoes
te doen.
Dan haal je van te voren de Maalckekleppen
eruit en doet ze er bij aankomst op bestemming weer in.Wat een gemak!
Vind je het gek dat ik al enige jaren oproep
(óók in Bamboefluitnieuws) om méér subcontrabassen te bouwen? Want wat zou het leuk
zijn als tijdens de a.s. Internationale bijeenkomst in Nederland bij het samenspel de subcontrabassen van Nederlands fabrikaat op de
achterste rij (want daar horen ze) hun partijtje
zouden meespelen. Hoe sonoor!
Ik roep dus bouwers uit het Gilde op om hun
nog niet afgemaakte subcontrabas in G snel uit
de mottenballen te halen en hem af te maken.
Geef in ieder geval door als je er een hebt.
En zijn er nog “nieuwe”bouwers? Heb je daar
zin in, mail mij op iris44hos@gmail.com, dan
gaan we met elkaar wat organiseren. Die achterste rij moet vol hoor!!
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Samenspeldag in Eefde
door Will Schuurmans-Remmerswaal
Op zaterdag 2 november 2019 reed mijn man
mij vanuit landhotel “De Hoofdige Boer” in
Almen naar Willemien Rouwenhorst in Eefde.
Samenspeldag! Omdat we uit het (verre)
westen moeten komen, nemen we één of twee
nachtjes van tevoren een kamer in bovengenoemd hotel, om dan op tijd in Eefde aan te
komen.
Het is altijd een feest om met gelijkgestemde
zielen, zoals dat heet, op onze bamboefluiten
muziek te maken. En gelijkgestemd waren
wij, geen wanklank te horen. Wel een vreemd
tellen en handgeklap bij één van de te spelen
stukjes, in dit geval “Karavi, karavaki” (boot,
bootje). Want een ⅞ maat, onderverdeling
3+4, is voor ons geen dagelijks werk. Het was
tegen de storm in roeien, we kennen onze
grenzen, maar het ‘bootje’ kwam in ieder geval
veilig aan wal. Het nummer was gearrangeerd
door ene Vago Anagnostopoulos, nu mag u
raden uit welk land deze muziek afkomstig is.
Zo nu en dan, tijdens de koffiepauze bijvoorbeeld, is er de gelegenheid om te genieten van
het prachtige uitzicht vanuit het huis, want wat
is het hier mooi en landelijk! De catering voor
deze dag was weer in handen van Henk, altijd
eerste klas, zoals we van hem gewend zijn.
Hartelijk dank aan Willemien en Henk voor de
geboden gastvrijheid, we hebben met z’n zessen een fijne dag gehad.

Korte impressie
Samenspeldag
27-10-2019
door Wouter en Franzi de Waard
Op zondag 27 oktober vorig jaar was de
Samenspeldag in Zeist. Weer zo’n typische
NPG-combinatie van samen muziek maken en
gezellig samenzijn met oude en nieuwe bekenden van gevarieerde leeftijd.

De ochtend was voor een al dan niet muzikaal
samenzijn van de jeugd, bijna allemaal Batenburg-gangers. En voor organisatoren Helma en
Maaike om de lunch voor te bereiden. Tegen
lunchtijd was het gezelschap van 5 tieners,
de organisatoren en enkele ouders uitgebreid
tot 25 volwassenen, de meesten boven de in
de uitnodiging genoemde leeftijd voor (jong)
volwassenen van 18-40 jaar …
Na de lunch werd er in 2 groepen gemusiceerd: blues en swing o.l.v. Jeroen en volksmuziek o.l.v. Geert-Jan Dussel. De deelnemers
wisselden halverwege, zodat het hele aanbod
voor iedereen aan bod kwam. Hit van de dag
was voor mijzelf (Wouter) Big Spender. Wat er
niet allemaal kan met onze bamboefluiten …
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Zeer inspirerend en elk bamboe-niveau kon
meedoen, soms aangevuld met andere instrumenten. Maaike en Helma bedankt voor de
organisatie en locatie en in deze opzet zeker
voor herhaling vatbaar.
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Nieuwjaarslunch Veere

Nieuwe leerlingen

door Marijke Woudenberg

door Wil van den Berg

De onderkaak van een Groenlandse walvis aan de
muur van de Campveerse toren is zo geprepareerd
dat hij weer jaren mee kan. Hij is 400 jaar oud. Hij
hing al in 1743 te pronken en herinnerde toen het
stadsbestuur er al aan dat het volk het voor het zeggen heeft! Asjeblieft.

Tijdens de muziekvakantieweek in Batenburg
hebben 3 leden met succes de proef afgelegd :
Annemarie en Douwe Kunst en Jan Jol.
Tijdens het Kerstsamenspel in Zevenhuizen/
Regio West behaalde Betsie Frijters haar
leerlingdiploma.
Allen van harte gefeliciteerd !

Ik ben in Veere, op bezoek bij Maxi Joustra, en
krijg van haar een rondleiding door Museum
Veere, waar zij actief is als vrijwillig beheerster
van de collectie. Veere is in de Gouden Eeuw
een van de belangrijkste zeehavens van de
Noordelijke Nederlanden. Het Veerse Gat was
geweldig open water waar de handelsvloot
gemakkelijk binnen kon lopen. Nou ja, gemakkelijk: als je bedenkt hoe groot de stroming
daar geweest moet zijn, weet je wel beter.
Maxi is gezel in het Nederlands Pijpersgilde en
werd bestuurslid toen zij jaren terug in Veere
ging wonen. “Weet je wel dat er daar veel gevaar voor overstromingen is? ” werd gedreigd
vanuit N-Brabant waar zij toen woonde met
haar gezin. Omdat haar echtgenoot toen ook
met pensioen ging, is er nooit een werkplaats
gekomen voor de bouw van bamboefluiten.
Maxi was amper gezel geworden. Helaas. Maar
Maxi Joustra heeft zich in het bestuur van het
NPG wel verdienstelijk gemaakt. En vief en
actief is zij nog altijd.
Onze vriendschap is ontstaan in Batenburg.
Dat is duidelijk. Wie Maxi kent, zal beamen dat
zij een innemende persoonlijkheid is. En, ook
in 2020 komt zij ( 85 jaar) weer naar Batenburg
als er van de 12 kleinkinderen ook maar een is
die wil gaan! Zij wacht de signalen af.
Intussen zingen wij, aangekomen bij Maxi
thuis, ‘Bona nox’ van Mozart en het prachtige
lied van Beethovens negende, ‘Alle Menschen
werden Brüder.’ Aan alle leden van het gilde,
veel geluk in de roerige jaren twintig.
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Muziekvakantieweek
in St. Odiliënberg,
18-25 juli 2020.
Kom en doe mee!
door Annie Beulen
In de zomervakantie van 2020 vindt in
St. Odiliënberg in Midden-Limburg weer een
muziekvakantieweek plaats. 10 goede redenen
waarom je daar bij moet zijn.

1. Het thema: Middeleeuwen. Dat geeft een
grote dosis inspiratie voor muziek en activiteiten. Denk aan ridders en jonkvrouwen, maar
ook aan troubadours, heksen en draken. En in
de middeleeuwen is ons notenschrift uitgevonden. Mooie verhalen komen uit die tijd. Zo
is er het verhaal van Floris, wiens familie een
kasteel vlak bij St. Odiliënberg had.
2. Enthousiaste en deskundige docenten,
zowel op het gebied van bouwen en bespelen
van de bamboefluit alsook op het gebied van
de muziekgeschiedenis van de Middeleeuwen
en muziek die daar bij hoort
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3. Een groep fijne medecursisten/-kampeerders. Nieuwe buren op de camping. Elkaar
ontmoeten.
4. Elke middag een keuzeprogramma met
creatieve workshops
5. Een kookstaf die ons elke dag verrast met
een heerlijke warme maaltijd, een menu
geïnspireerd door het thema. Spinnensoep?
Ridderpudding? Heksenstoofpotje? Wie
weet….
6. Speel-en bouwgroepen voor alle leeftijden
(vanaf 6 jaar) en niveaus
7. Voor het slapen gaan van de jongste kinderen samen luisteren naar een vertelling uit of
over de Middeleeuwen.
8. ’s Avonds zingen in een koor, canons, vierstemmige liederen. Als het kan in de avond
buiten, de zon langzaam zien ondergaan en de
ganzen horen over komen.

9. Na alle activiteiten van de dag voor het
slapen gaan even tot rust komen in de bar. Bij
een drankje praten met de cursusgenoten en
docenten. En last but not least
10. Midden-Limburg, mooie omgeving,, een
glooiend kampeerterrein in het groen, ruimte
om in de vrije tijd buitenspellen te doen (misschien wel hinkelen, tollen uit de Middeleeuwen) , maar ook om rustig een boek te lezen.
De Maasplassen vlakbij waar je bij mooi weer
kunt zwemmen
11. Oh ja, nog een 11de . Het uitgebreide
ontbijtbuffet staat elke ochtend klaar. Heerlijk
rustig opstaan.
Dus kom dit allemaal beleven en meld je snel
aan via het aanmeldformulier op de website
van het NPG . www.bamboefluiten.nl.
Ik hoop jullie te ontmoeten in St. Odiliënberg

12

Boekje 01-2020_07.indd 12

2/16/2020 2:03:50 PM

Muziekvakantieweek
Batenburg
door Maaike Feijten
HELD(INN)EN; super op sokken is het thema
van de familiecursus in Batenburg komende
zomer. Heb je zin om je eens lekker uit te
leven als held(in)? Grijp je kans!
Het thema doet vermoeden dat er veel opwekkende muziek zal zijn en activiteiten waar wat
moed voor nodig is.... De cursusstaf zit vol met
keien van gezellen, meesters, kokkinnen...;
helden en heldinnen op hun eigen gebied.
Deze cursus is in de week van 25 juli t/m 1
augustus van dit jaar. Kinderen vanaf 4 jaar zijn
welkom.
Met vragen kan je terecht bij Maaike Feijten,
maaikef@zonnet.nl, tel. 0342-491619.

De lentecursus
door Corry de Klepper
Een nieuwe lente… een nieuw geluid
Deze eerste regel van het gedicht ‘Mei’ van
Herman Gorter uit 1889 wordt vast weer van
toepassing op onze Lentecursus. We gaan het
onderkomen voor de internationale cursus van
2021 uittesten: voormalig Klooster ‘De Beukenhof’ in Biezenmortel. Het thema van de cursus
wordt: Spetterend Vuurwerk!
En natuurlijk wordt er dan gespeeld uit ‘Music
for the Royal Fireworks’ van G. F. Händel,
waarvan de eerste uitvoering plaatsvond op 27
april 1749.
Royal… Koningsdag valt dit jaar weer in de cursus, een mooie gelegenheid om je overtollige
muziek, gereedschappen, en allerlei andere
zaken mee te nemen en te verhandelen op de
kleedjesmarkt
Ontmoeting met buitenlandse deelnemers die
ook alvast de Beukenhof willen verkennen: Er
hebben zich reeds twee Italianen gemeld, dus
je kunt in de vrije uurtjes de lievelingstaal van
de muziek komen bijspijkeren
Zondagavond 26 april t/m vrijdagmiddag 1 mei
Diverse mensen zijn geïnteresseerd om te
komen als deelnemer met een staftaak, zoals
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Annie Verhulst, Harrie Krens, Hetty van Geene,
Ineke van Gelder, Marieke Lodder, Nannie v.d.
Plaats, Sjors Verstege, Renilde Duif, Willemien
Rouwenhorst en ikzelf. Helma Ruyssenaars zal
mij bijstaan bij de voorbereidingen.
Willen we allemaal mee kunnen draaien, dan
moeten er nog wel wat deelnemers bijkomen,
en… we kunnen al deelnemers gebruiken vanaf
6 jaar! Hoe meer er daarvan zijn, hoe beter wij
de locatie kunnen uittesten voor geschiktheid
voor kinderen in 2021.
Dus: opa of oma… neem je kleinkind(eren)
mee!
Verdere informatie over deze cursus is te vinden op de website. Op deze plaats wil ik er nog
even extra op wijzen, dat het een cursus is die
op vele manieren kan worden ingevuld.
Er is een mooie muziekvakantieweek van te
maken:
voor volwassenen en en kinderen die nog niet
eerder een bamboefluit maakten
voor gevorderde bouwers
voor gedreven a.s. gezellen
voor verwoede kwartet- of triospelers
voor pure genieters (je kunt n.l. ook alleen komen ’logeren’ te midden van bamboegeluiden)
voor natuurliefhebbers die de omgeving willen
verkennen
Kortom: iedereen tussen de 6 en 80+ is van
harte welkom!
Je kunt je partner, ensembleleden, vrienden,
kinderen, of andere familieleden gezellig meenemen!

Muziek, wiskunde en
zuiverheid
door Jeroen Zijlstra
Ik heb een achtergrond als wiskundige.
Meestal als ik dat aan iemand vertel, krijg ik
een opmerking terug die erop neerkomt dat
de overstap van de wiskunde naar de muziek
een volkomen logische is, omdat muziek en
wiskunde zoveel raakvlakken hebben.
Complete onzin!
Weliswaar had ik bij mijn studie wiskunde,
vijfentwintig jaar geleden, een flink aantal
studiegenoten die op een behoorlijk niveau
een instrument bespeelden, maar dat had volgens mij meer te maken met de gemene deler
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hoge opleiding en een volhardende inborst
dan met enige raakvlakken tussen beide vakgebieden. Ik ken aan de andere kant heel veel
uitmuntende musici die totaal maar dan ook
totaal geen kaas van wiskunde hebben gegeten. Muziek is een taal van het hart. Muziek is
het uitdrukken van je persoonlijkheid in klank.
Iedere muzikale interpretatie is verschillend, is
uniek. Muziek heeft derhalve niets maar dan
ook niets met wiskunde te maken.
Bijna niets.
Er zijn een paar, nogal specialistische raakvlakken. Een ervan wil ik hier behandelen, namelijk
de zuivere stemming, en omdat het onderwerp
door veel mensen nogal moeilijk wordt gevonden, maak ik er een serie van drie artikelen
van, en hoop jullie hierdoor stap voor stap mee
te kunnen nemen in de wondere wereld van
perfecte zuiverheid.
We beginnen eeuwen terug in de tijd, namelijk bij Pythagoras. U weet wel, die van de
beruchte stelling. Pythagoras leefde in de 6e
eeuw voor Christus en was wat we nu een sekteleider zouden noemen. Hij leefde met een
schare volgelingen nabij de stad Croton, het
tegenwoordig Zuid-Italiaanse Crotone, destijds
een Griekse kolonie. Daar onderwees hij zijn
leerlingen in de filosofie, de mystiek en de wiskunde - het onderscheid was niet altijd even
duidelijk, want Pythagoras beschouwde het gehele getal als iets goddelijks, de basis voor alles, en alles wat waarde had, kon volgens hem
in gehele getallen worden uitgedrukt. Pythagoras had een zekere invloed op de grote Griekse
filosofen na hem - Plato en Aristoteles - maar
de stelling die zijn naam draagt, was zo’n 2000
jaar v.Chr. al bekend bij de Babyloniërs en is
dus zeker niet van hem. Maar dit terzijde.
Op een dag liep Pythagoras door het stadje
Croton en hoorde de plaatselijke smid aan het
werk. Het viel hem op dat sommige tonen die
klonken als de hamer op het aambeeld sloeg,
welluidender waren dan andere. Hij liep de
smidse binnen en vroeg of hij de stukken ijzer
waarmee de smid werkte, eens mocht wegen.
Het bleek dat verhoudingen tussen de stukken
metaal die de zuiverste klanken voortbrachten,
uit te drukken waren in lage (en dus heilige)
gehele getallen. Bijvoorbeeld: als het ene stuk
twee keer zo zwaar was als het andere, klonk
er een zuiver octaaf. Of: als het ene stuk anderhalf keer zo zwaar was als het andere (de verhouding is dan 3:2) klonk er een zuivere kwint.
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Om de leer van de toonsverhoudingen aan zijn
leerlingen uit te leggen, ontwikkelde Pythagoras het monochord: een simpel plankje met
één snaar tussen twee staafjes erop gespannen, die je in verschillende verhoudingen kon
verdelen door je vinger op twaalf verschillende
posities te zetten. Handzamer en inzichtelijker
dan de metaalblokken van de smid!
En eenvoudig te demonstreren. Of het nu inderdaad door Pythagoras ontwikkeld is of niet
- om de man heen vormden zich allerhande
mythen - feit is wel dat een precies twee keer
zo lange snaar een toon oplevert die precies
een octaaf lager is. En zo kunnen alle muzikale
intervallen gekoppeld worden aan een getalsverhouding:
2:1 = octaaf
3:2 = kwint
4:3 = kwart
5:4 = grote terts
6:5 = kleine terts
7:4 = klein septiem
9:8 = grote secunde
Algemeen: hoe kleiner de getallen, hoe zuiverder, hoe ‘reiner’ het interval.
Voor iedereen die op het punt dat cijfers het
beeld binnen wandelen, dreigen af te haken:
hou vol! We zijn er bijna! Misschien helpt de
volgende korte uitleg: dat 5:4 een grote terts
oplevert, betekent dat als je een snaar hebt
van, zeg, 5 dm lengte en een snaar van 4 dm
lengte, en je strijkt die tegelijk aan, dat je dan
een zuivere grote terts hoort.
De argeloze bamboefluitbouwende lezer denkt
nu wellicht: dat is mooi! Dan hoef ik alleen
maar te zorgen dat ik elk nieuw gat op mijn
fluit zo stem dat de getalsverhouding precies
klopt met de andere tonen, en dan bouw ik
een perfect gestemde fluit. Helaas, ik moet jullie teleurstellen: dat is theoretisch onmogelijk.
Waarom dat onmogelijk is, en welke gevolgen
dat had voor de muziekgeschiedenis, vertel ik
in het volgende BN.
Pythagoras zelf beschouwde het geenszins als
een probleem. Hij was voornamelijk theoretisch in de muziek geïnteresseerd, wees alle
blaasinstrumenten af vanwege hun ‘ontremmende werking’ (ik durf het nauwelijks op te
schrijven in dit blad…) en liet alleen rustgevende liermuziek toe in zijn sekte.
Met Pythagoras zelf liep het niet zo goed af:
in 510 v. Chr. hadden de inwoners van Croton
genoeg van ‘s mans fratsen en joegen hem

2/16/2020 2:03:50 PM

en zijn gevolg de stad uit. Pythagoras moest
vluchten en stierf, vermoedelijk, in ballingschap. Zo zie je maar dat het zich bezighouden
met zowel wiskunde als muziek geen geheel
ongevaarlijke bezigheid is.

Mijn eerste bamboefluit 1 (een nooit
verstuurde brief )
door Ank Dullemond
Amstelveen, 12 febr. 2012
In tegenstelling tot vorige afleveringen over
dit onderwerp heb ik mijn eerste fluit niet
gebouwd bij een gezel van het Pijpersgilde. Dit
wordt een heel ander verhaal.
In ons gezin, wonend 12 km boven Alkmaar,
groeide ik als meisje op tussen 5 broers.
Er kon en mocht thuis erg veel. Wat de jongens
deden, deed ik ook en zo mocht ik zagen, schaven, verven, kleien en alles wat uitgeprobeerd
kon worden. Maar ook in tekenen, breien,
frivolité, (wie weet nog wat dat is), haken,
borduren, koken e.d. was ik geïnteresseerd.
Ik denk dat het tussen 1945 en 1950 geweest
moet zijn, dat ik in een handenarbeidtijdschrift
een artikel tegen kwam over het maken van
een bamboefluit. Voor zover ik mij herinner
geschreven door Ad Heerkens.
Dat leek me wel wat, want ik had wel tijdens
een ziekteperiode een plastic-achtige witte
fluit gekregen met 6 gaten, waarop ik oefende
in toonladders en liedjes spelen. Maar hoe
kom ik aan een stuk bamboe…. Ik probeerde
het in een handenarbeidzaakje in Alkmaar.
Daar hadden ze het uiteraard niet, maar ik
werd verwezen naar een rotan-zaak. Daar
keken ze me eerst wel vreemd aan, maar men
ging voor me op zoek. Ik kreeg een stukje mee
van de goede lengte, maar met een grotere
diameter. Wist ik veel, wat dat voor invloed
zou hebben…..
Dapper ging ik aan het werk en warempel er
kwam een prachtige heldere toon uit. ‘Dat gaf
de burger moed’. Helaas, de gaten werden zo
groot, dat ik die met moeite dicht kon houden.
Maar ik kon de fluit stemmen bij de piano en
zo kwam er uiteindelijk een heel octaaf uit.
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Trots was ik wel, maar gelukkig was ik er niet
mee. Het bleef aan me knagen, dat ik er niet
echt op kon spelen, vanwege de grote gaten.
Het was al bijna zomervakantie in 1977, dat
ik in de muziekschool van Amstelveen op het
prikbord een mededeling las over een mogelijkheid een bamboefluit te bouwen tijdens
een kampeervakantie. Mijn dochter was toen
10 en ik 41 jaar. Bij onze aanmelding kreeg ik
te horen, dat er eigenlijk geen plek meer voor
ons was. Blijkbaar meldde zich iemand af, want
ik kreeg kort daarna te horen, dat we naar
Linne mochten komen. Wat een belevenis! Dat
kamp, die sfeer en dan iedereen vol overgave
aan het werk. Een kampvuur, liedjes zingen,
volksdansen en natuurlijk veel fluiten met
elkaar. Dat laatste was geen grote moeilijkheid,
want ik speelde al lang op een blokfluit. Even
omschakelen dus.
In de daarop volgende jaren ging ik veel naar
die kampen en zo beschikte ik uiteindelijk over
alle typen fluiten die er zijn.
De liefde voor de bamboefluit is vanaf die begintijd nooit vergaan. Wel heb ik nu een stapje
terug moeten doen. Mijn duimen moet ik ontzien vanwege beginnende artrose en ook mijn
oren geven problemen. Het hoort allemaal bij
het ouder worden, helaas. Maar daarom niet
getreurd…. Achter de computer kan ik nog
behoorlijk actief zijn en maak ik nog geregeld
oude muziek tot ‘nieuw’, arrangeer diverse bestaande melodieën en maak ook af en toe iets
helemaal nieuws. Het laatste wat ik leerde is
het maken van een PDF-versie van de muziek,
zodat ik die per mail kan versturen samen met
de midi-versie: dus zowel zien als horen.
En dan de groep in Haarlem. Daar bleven
(al weer acht jaar geleden ongeveer) enkele
fluitgroepjes verweesd achter, toen de lerares
er mee stopte. Sinds die tijd geef ik leiding
aan de bij elkaar geveegde groepjes. Er zijn in
die tussentijd twee mensen afgevallen door
ouderdomsproblemen, maar er zijn er ook
bijgekomen. De oudste deelnemers hebben hun eerste fluiten nog gebouwd bij Mies
Hulsman, die dit jaar 90 jaar hoopt te worden.
Met deze groep spelen we louter voor ons
plezier. Zonder enig ‘moeten’; we spelen niet
voor optredens. Het is vooral ook een sociale
bijeenkomst van mensen waarvan minstens
de helft ruim de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt. De oudste is 89 en nog steeds
enthousiast. Ik noem het een vorm van vrijwilligerswerk waar ik veel plezier aan beleef.
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Intussen is het nu 2019 en van het groepje
van 13 personen is door sterfte en ziekte nog
een 6-tal over. De jongste is 65 jaar, de oudste
ben ik, 83 jaar. We spelen nog steeds om de
14 dagen in Haarlem eenvoudige muziek maar
wel 4-stemmig en met veel plezier.
Voor hoe lang nog….?
Half november 2019 ben ik gestopt. Te veel
gezondheidsklachten.
Nog één aanvulling: De groep in Haarlem heb
ik geregeld ‘nieuwe’ muziek gegeven. In totaal
176 stuks, die ik steeds nummerde. De hele
serie geef ik graag een nieuwe bestemming.
Wie leiding geeft aan een groep, kan bij mij
e.e.a ophalen. Zelf kan ik ze niet meer ergens
brengen. En verder heb ik nog een grote hoeveelheid muziek in Capella staan die eventueel
te printen is

Mijn 1e bamboefluit 2
door Erika Schulze
In 2010 was ik 46 en speelde geen instrument,
maar wilde wel al sinds mijn kindertijd fluit
spelen. Toen kwam de kans om met mijn man,
dochter en mijn schoonmoeder naar een
muziekkamp in Batenburg te gaan. Ik wist niet
precies wat ik moest verwachten en had niet
veel vertrouwen in mijn eigen vaardigheden
op het gebied van fluiten bouwen en spelen.
Ik heb toen een sopraan gebouwd bij Annie
en daar bij Corry eenvoudige liedjes op leren
spelen. Ik heb het als een hele leuke week in
herinnering en de combi bouwen/spelen was
heel ontspannend.

Music is fun!!
muziekweekend van het NPG
Op 14 en 15 maart 2020
Tijdens het jaarlijkse jaarvergaderingsweekend
van de bamboefluitvereniging het NPG is er
weer van alles te doen voor de jonge mens:
bamboefluit spelen, jammen met andere
instrumenten zoals gitaar, piano, fluit, zang..
koorzingen, grappige spellen doen met elkaar
niks moet, veel mag.
Locatie: 		
		
Kosten: 		
Leeftijd: 		

NIVONnatuurvriendenhuis
het Hunehuis, Drente
€ 80,vanaf 12 jaar

Meer informatie en opgave
Bij Maaike Feijten
maaikef@zonnet.nl
tel. 0342 491619 of 06 26794228

Isidoor op reis in 2020
door Corry de Klepper
T.g.v. het 80-jarig bestaan van het Pijpersgilde
maakte Renilde Duif een “Isidoor- project”
voor gebruik binnen het basisonderwijs gereed. Na de leuke belevenissen tijdens de twee
schoolprojecten vorig jaar, in Amersfoort en in
Helmond, kreeg Isidoor het reis-virus te pakken: Amsterdam… hoe zou het daar zijn? En
Zeist? Almelo? Haarlem misschien?
Er wordt momenteel hard gewerkt om data
vast te leggen op Vrije scholen in de genoemde
plaatsen. Leerlingen gaan onder leiding van
hun eigen juf of meester met de voorbereidingen aan de gang, en op een zeker moment
vindt dan de Isidoor-dag plaats.

Voor mijn leerlingdiploma heb ik “Der Mond Ist
Aufgegangen” gespeeld en was er heel trots op
dat ik dat kon. Inmiddels ben ik naar heel wat
bamboefluit-evenementen geweest en heb ik
meer fluiten gebouwd (nog een sopraan, een
extended sopraan, een tenor en ten slotte zelfs
een alt en er ondanks de andere grepen op leren spelen). Maar ik speel nog steeds het liefst
op mijn eerste sopraan.
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Op zo’n dag gaan Renilde en ik aan het werk op
de school, niet alleen met de leerlingen, maar
ook met een groep volwassen bamboefluiters.
Die komen om het geheel te ondersteunen.
De volwassenen spelen ook ‘De ezel en de
ezeldrijver’, want daarmee wordt de presentatie steeds afgesloten.
Dus… Beaufortspelers, jubileumweekendbezoekers, en losse spelers in den lande:
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Pak je Isidoorbundel er maar weer bij, oefen
wat op de wat lastigere begeleidingen bij de
liedjes (‘een ezeltje’ en ‘de regen’) en duik
weer even in je partij van de ezeldrijver.
Luister nog eens naar de opname voor cello en
piano op youtube, dan kun je precies volgen
hoe de muziek gaat, via deze link: youtube.
com/watch?v=X9d2221Eqo4
Binnenkort verschijnen op de website de precieze data in april, mei en juni.
Je bent van harte uitgenodigd je medewerking
te komen verlenen. Kun je maar één keer, dan
zijn we al superblij met jou! Nog fijner vinden
we het natuurlijk als je meerdere keren kunt
aanhaken.
Opgaven via de website, zodra het opgaveformulier daarop staat. Kun je niet wachten: een
mailtje naar coklebo@gmail.com mag ook.

Herinneringen
door Marja Smit-Visser
De vraag op de mail was of er iets leuks te melden was m.b.t. het BamboefluitGilde. Die vraag
maakte veel in mij los. Al vele jaren ken ik het
BamboefluitGilde, al sinds 1983.
Ik had nooit fluit gespeeld, wel moest ik vroeger, van mijn moeder, pianoles nemen en dat
heb ik trouw 6 jaren lang gedaan.
Echter, als ik mijn jeugdvriendin op haar
mandoline zag spelen, ook met een hele groep
mensen, dan was ik wel wat jaloers, niet alleen
op de mooie klanken, maar ook op het plezier
van het groepje, dat samen aan het musiceren
was.
Enfin, na een leven van school, carrière en
kinderen, kwam het Gilde op mijn pad.
Met ons drieën gingen we les nemen bij Ton
Zonneveld in Eelde. Eerst leerden we een
sopraan bouwen en ook bespelen, er ging een
andere wereld voor me open. Dat we dit zelf
zomaar konden, en het was ook nog mooi om
te horen, althans daar deden we ons best voor.
Ton had er ook plezier in en vertelde ons
tijdens het bouwen, zagen en vijlen vele leuke
verhalen over het Gilde.
We gingen door en bouwden een alt. Wat
nu, een andere muzieksleutel? Nu ja, even
doorzetten en oefenen dan hadden we dit ook
onder de knie.
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Een muziekvriendin had het er moeilijk mee en
steeds als ze een altpartij moest spelen was ze
zogenaamd haar bril vergeten. Maar daar trapten wij niet in, er was altijd wel iemand die een
reservebril voor haar had. Dus: kleur bekennen
en iemand steunen waar dat nodig is, kan veel
goeds teweeg brengen.
Toen we na een aantal jaren wat gevorderd
waren en zelfs een extended sopraan en -alt
gebouwd hadden, werden er optredens verzorgd, voor o.a. jaarmarkten,bejaarden-huizen,
scholen, enz.
Ook ben ik met Ton Zonneveld en vele anderen
in 1987 naar een internationale cursus van het
BamboefluitGilde in Engeland geweest. Het
was een hele belevenis om les te krijgen en
samen te spelen met mensen die uit alle
hoeken van de wereld kwamen. We logeerden
in een oude meisjeskostschool te Berkhemsted. Ook werd er gewerkt aan een musical,
“de Rattenvanger van Hamelen”.
Na een week gingen we Engeland verlaten.
Ons hoofd nog vol van de mooie klanken en
onze magen helemaal verzadigd van de potten
vol thee met heerlijke scones.
Met de cottages nog op ons netvlies, namen
we ons voor om gauw weer eens naar Engeland te gaan.
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Fluitenbouw in de
vierde klas van de
Geert Groote School
in Amsterdam
door Brigit de Klerk
Zoals wij al een aantal jaren achtereen doen,
begeleidden Hetty van Geene en ik het afgelopen najaar weer twee vierde klassen bij het
fluitenbouwen op de Geert Groote School in
Amsterdam. Deze school heeft het bamboefluiten en -bouwen in het curriculum opgenomen.
Er wordt in alle klassen gespeeld en in de vierde klas gebouwd. Voor ons is het een fijne plek
om te werken en geweldig om steeds weer
zoveel enthousiaste kinderen en leerkrachten
te zien. Hieronder een paar afbeeldingen van
reacties die de kinderen gaven.
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Ervaringen van een
coach
door Renilde Duif
Van 15 tot 17 november was er weer een
ensemble-weekend. Deze keer werd het
gehouden in de Beukenhof in Biezemortel, ter
voorbereiding van de internationale cursus in
2021.
Het kenmerk van het ensemble-weekend is dat
verschillende ensembles (al dan niet bestaand)
mogen kiezen voor begeleiding van een coach.
Er lopen een aantal coaches rond die roulerend beschikbaar zijn voor de aanwezige
ensembles.
Ik vroeg me wel eens af: “op basis waarvan
worden die coaches nou gekozen?”
Toevallig zat ik bij de lunch aan tafel bij een
aantal deelnemers die vertelden waarom
zij een coach kozen. Van mij werd gezegd:
“Renilde heeft het meestal over ademhaling.”
Deze opmerking bleef bij mij hangen, en werd
de oorzaak van dit stukje.
Ademhaling is namelijk maar een heel klein
onderdeel van alle aspecten van het bamboefluit spelen die ik kan en zou willen aanreiken
in de cursussen. Misschien is het een goed
idee om alle coaches eens te laten verwoorden
wat zij willen aanreiken aan de spelers.
Zal ik eens de spits afbijten?
Datgene wat ik aanreik, hangt erg af van het
niveau van de spelers die ik voor mij heb.
Natuurlijk is het belangrijk dat de fluiten gestemd zijn en dat goede noten gespeeld worden, in de juiste maat en in het juiste ritme.
Daarvoor zoek ik muziekstukken uit die bij het
niveau van de spelers passen. Spelers die al
langer samen spelen, hebben hun eigen stukken bij zich en hebben meestal geen moeite
meer met de noten. Zij vragen om verdieping
en afwerking van hun stukken.
In het eerste geval is iedereen tevreden als het
stuk aan het eind van de les klinkt; maar eigenlijk begint het fijnere werk dan pas.
Bij het fijnere werk let ik op de opbouw van
een stuk, zodat iedereen op de juiste plaats
fraseert. We noteren ademtekens op plaat-
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sen waar de melodielijn onderbroken moet
worden (waarbij ik let op adembeheersing
en ademvoering), maar soms alleen maar
streepjes op plaatsen waar een hapje (met een
lipaanzet) voldoende is.
We werken aan gelijkheid en een goede balans. Soms geef ik aanwijzingen over resonans.
Zitten er passages in waar alsmaar fouten
blijven zitten, dan reik ik studietechniek aan:
moeilijke passages doen we in verschillende
tempi en met verschillende ritmes. Soms help
ik om de concentratie te verleggen. Meestal
let ik dan wat meer op de handstand en de
duimtechniek.
We kijken naar de stijlperiode waarin het stuk
geschreven is. Zo mogelijk vertel ik wat over
de componist en de achtergrond van het stuk.
Mijn voorkeur ligt bij de renaissance-, en barokmuziek en bij muziek die ik zelf geschreven
heb.
De volgende stap is dan de behandeling van
de articulatie en de versieringen. Bij articulatie
behandel ik de techniek van legato, portato
en staccato, waarbij we letten op de aanzet en
afsluiting van elke toon (tongtechniek).
Wat ik erg belangrijk vind, is dat de spelers
het onderling eens zijn over de interpretatie.
Ik leer ze dus luisteren naar elkaar en ik laat
ze elkaars manier van spelen nadoen. Na een
gesprekje maken zij een keuze zodat (bij imitaties) iedereen op dezelfde manier articuleert
en fraseert. Bij complementaire ritmes laat ik
ze ervaren hoe ze elkaar in het spel aanvullen. Ik wijs op de dragende functie van de bas
zodat er een bewustzijn ontstaat voor de harmonieën en de samenklank. Ik leer ze hoe ze
aan elkaar het begin en het eind van het stuk
kunnen aangeven.
Maar bovenal let ik erop of iedereen er plezier
in heeft. En dat kan afhangen van allerlei
factoren!
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In de rubriek “Ensembles binnen het Gilde”
maken we deze keer kennis met twee ensembles: de Bambukes en het verder naamloze
Bamboefluitensemble.

De Bambukes
door Sandra Willeboordse
In januari 2013 spraken Marijke en ik af om
met elkaar samen te spelen op onze nieuw
aangeschafte ukeleles. Wij kenden elkaar via
het zingen in koor Euterpe en onze bamboefluitlessen bij Corry de Klepper. Het ukelelevirus waarde rond in Nieuwerkerk aan den IJssel
en wij werden ermee besmet.

Om de ukelelekunsten onder de knie te krijgen, besloten wij met zijn tweetjes te oefenen.
Dat lukte ons, dankzij onze vaardigheden op de
bamboefluiten, al heel rap. We speelden liedjes als ‘Cigarettes & Whiskey’ van Tim Spencer,
‘Jambalaya’ van Hank Williams en ‘Shit makes
the flowers grow’, een hilarisch liedje gezongen
door het duo ‘Folk Uke’, dat geen lelijke woorden mocht zeggen van hun moeder. Uiteraard
werd de bamboefluit betrokken in ons ukeleleavontuur en de instrumenten bleken prima
samen te klinken. Om de beurt speelden we
bamboefluit en ukelele en zo nu en dan schoof
Corry aan.

de melodie of een andere stem. Soms voegen
we de cajon, belletjes, tamboerijn of ander
slagwerk toe.
Wij werden uitgenodigd om bij de buurtbarbecue van een moestuin in Gouda te spelen.
Daarvoor hebben wij de tekst van het nummer
‘The Wild Rover’ veranderd naar ‘In de Moestuin in Gouda’. Een echte meezinger, mede
omdat wij de tekst ervan hadden uitgedeeld
onder de aanwezige moestuinders. Voor deze
gelegenheid hadden wij ons repertoire aangevuld met kinderliedjes aangezien er kinderen
aanwezig zouden zijn. De kinderliedjes werden
hartelijk meegezongen door de volwassenen
en zouden geen kinderliedjes hoeven te heten.
Vanaf eind november spelen we Sinterklaasen Kerstliedjes. Als echte bamboefluitliefhebbers blazen wij uiteraard regelmatig meerstemmig op onze fluiten wat varieert van ‘Tollite
hostias’ van Camille Saint-Saëns, ‘Torna a
Surriento’ van E. Der Curtis tot ‘De Scheresliep’
uit Twelve Belgian Folk-Songs. Wij vinden de
bamboefluiten overigens enorm mooi tot hun
recht komen bij eenvoudiger liedjes als ‘Rosen
fra Fyn’ en het ‘Noors volksliedje’ die in de
jeugdbijlage (251a) van het Bamboefluitnieuws
staan. We zijn tot de ontdekking gekomen dat
muziek niet heel ingewikkeld hoeft te zijn om
mooi te laten klinken.
Sinds kort hebben wij Annemieke, die extra
bamboefluitgeluid toevoegt, als nieuw Bambukes-lid mogen verwelkomen. Met veel plezier
zien wij kans om van al bestaande muziek een
versie te spelen die verrassend is om naar te
luisteren. We maken van bekende melodieën
als ‘Cockles and Mussles’, ‘You are my Sunshine’ en ‘Scarborough Fair’ een Bambukesarrangement. Wij beleven veel plezier aan het
samen musiceren.
De Bambukes bestaan uit: Anne Postma, Annemieke Witteveen, Marijke Woudenberg en
Sandra Willeboordse.

Na een poosje sloten Anne en haar bamboefluiten zich bij ons aan en konden wij switchen
van bamboefluit naar ukelele én Marijke zelfs
naar haar mandoline. Het zijn gezellige ochtenden met elkaar. We nemen er de tijd voor
om te bespreken hoe we de partijen zullen
verdelen tussen de instrumenten en hoe er
op gespeeld zal worden, tokkelen, akkoorden,
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Bamboefluitensemble
door Rina Teuben
Onder de inspirerende leiding van
Mirte Lohmann speelt het
‘Bamboefluitensemble’
(een andere naam heeft het niet)
om de 14 dagen in het clubgebouw
‘Kindervreugd’ aan de Javalaan
in Zeist.
Zin om mee te doen?
Neem contact op met
Mirte! 030 8778836

Basisgezelligheid in
het zuiden
door Elly Castelijns
In de afgelopen herfst is de basisgezellenopleiding (wat een mooi scrabblewoord voor
driemaal woordwaarde) van start gegaan. Er
zijn vijf mensen (waarvan ondergetekende er
één is) die eraan meedoen. Corry de Klepper
heeft een mooi programma opgesteld. Zij is
onze cursusleider en we hebben geluk dat
Annie Verhulst er iedere keer ook bij is om
ons te helpen met haar jarenlange ervaring in
de bamboefluiterij. Sterker nog: de opleiding
vindt nu plaats bij Annie thuis.
Aanvankelijk begonnen we in een gemeenschapshuis in Waalre. Maar omdat de groep
niet zo heel groot was, stelden Annie en haar
man hun huiskamer in Eindhoven ter beschikking en zo kunnen wij daar warm, hardwerkend en gezellig de dag doorbrengen. De
heerlijke soep krijgen we er dan ook nog bij.
Ongeveer iedere maand is er een dag.
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De groep is divers, maar drie van de vijf zijn
door het enthousiasme van Annie hier terecht
gekomen. Een ander kent de bamboefluit via
de vrijeschool en de vijfde heeft de bamboefluit via een andere weg leren kennen. Allemaal spelen we al langer.
De dag is opgedeeld in blokken: AMV – Bouwen - Didaktiek – Spel. Het is hierdoor overzichtelijk en vooral ook fijn om er samen aan
te werken. Anja van de Boogaart heeft ook
verteld hoe zij bouwt met kinderen en we
verwachten ook Hetty van Geene nog om aan
de versiertechnieken te werken.
Het is prettig om een jaar intensief hiermee
aan de slag te zijn. We leren de kneepjes van
het vak die we soms ook wel lastig vinden om
te doen en onder de knie te krijgen. Maar al
oefenend komen we steeds een stapje verder.
Hopelijk kunnen we het jaar afsluiten met een
mooi resultaat.
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Uit de oude doos:
door Jeroen Zijlstra, oktober 2019
Ik ben op bezoek bij Hein en Elly Laugs, in Den
Bosch. Terwijl we genieten van een kop thee,
vertelt Elly mij het nodige over de geschiedenis
van het Gilde; ze heeft er ook twee artikeltjes
bij geschreven, die ik jullie hier in het BN niet
wil onthouden! Helaas waren de foto’s bij de
artikelen niet scherp genoeg om in het blad op
te nemen.
Oh, en laat ik, voordat ik Elly aan het woord
laat, ook nog vertellen wat de aanleiding van
het bezoek was: ik mocht de grootbas meenemen die Elly in het vorige BN aanbood! Dit
prachtige instrument staat nu bij ons in het
fluitatelier in Emmen, maar zal zeker door
bezoekers van cursussen waar ik ook zal zijn,
gezien en gehoord gaan worden!

Uit de oude doos:
Het eerste
Jeugdkamp, 1963
door Elly Laugs-Jenezon
Dr. Willemien Wrede vond als lid van het
Bestuur van het Ned. Pijpersgilde dat het in
1963 tijd werd om naast de Paascursussen
in de zomer een Kindercursus in het leven te
roepen. Zij huurde een oud herenhuis in Ommen. Boven slaapkamers met stapelbedden en
beneden ruimte om te eten, te bouwen en te
zingen. Als leiding meldden zich naast Willemien ook Gerrit Tegelaar, Jan Breimer, Wim
Burghouwt en ik.

o.l.v. Gerrit. Dan naar buiten om te voetballen
op een grasveld dat voor het huis lag. Helaas
geen optie, daar het veldje schuin afliep naar
een vijver waar menig keer de bal in terecht
kwam.
Ik kende een volksdans, dus aan de gang met
“de Tovercirkel” gespeeld op een extended
bamboefluit. Wat moesten we nog veel leren
zo’n eerste keer! Een speurtocht liep uit op
een drama. Een meisje raakte de groep kwijt
en kwam achter op een scooter die ze had
aangehouden terug bij het huis. Helaas had
de groep haar gemist en was er niet van op
de hoogte dat ze al “thuis” was. Paniek! Gerrit
kwam als hoofdverantwoordelijke nat van het
angstzweet terug. Zou nu niet meer gebeuren
met onze mobieltjes!
‘s Avonds als de jeugd naar bed was gingen we
met de leiding samen spelen: Bartok, wij met
onze fluiten en Wim op de gitaar!
Over Wim gesproken: de douche van het huis
produceerde slechts een klein straaltje water
en was niet te gebruiken, waardoor hij het
geval pipistrello doopte!
Ik heb heel wat jeugdkampen gedraaid. Al snel
ook met Hein. Het waren zware weken; vaak
dag- en nachtwerk! Daarom haakten we na
jaren af. De familiekampen kwamen er voor in
de plaats. Wat een schitterende tijden en dat
alles dankzij ons simpele bamboefluitje!

Uit de oude doos of
....hoe ging dat toen?
door Elly Laugs-Jenezon

Na het ontbijt gingen we bouwen. Spelen konden we niet daar de meeste kinderen nog geen
fluit hadden.

Daar mijn vader na zijn verlof in 1948 voor zijn
werk weer terug moest naar Indië en ik in
Holland naar de Middelbare school moest,
kwam ik via een vriendinnetje -Tineke van
Eijnsbergen- bij haar ouders terecht als pleegdochter. Mijn pleegmoeder, Jo van Eijnsbergen
kende Mies Müller, de oprichtster van het Nederlandse Pijpersgilde. En het was Mies Müller
die iedere 14 dagen naar den Haag kwam om
met de familie bamboefluiten te leren maken
en bespelen.

We merkten echter al gauw dat een hele
ochtend bouwen te veel was. Even zingen dus

We moesten al het gereedschap zelf aanschaffen en mochten tot haar volgende bezoek met

In de slaapzaal herken ik nog Bibiane en Chantal, dochters van de voorzitter Frans Douwes,
Froukje dochter van Mies Hulsman, Els Meijer
Cluwen en Gerda dochter van secretaresse Jo
Ockers.
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behulp van een matentabel zelf proberen het
door haar meegebrachte bamboe voor sopraan, A-alt en tenor tot acceptabele fluiten te
maken. En wat leer je dan van je fouten! Gaten
verplaatsen, zelf barsten repareren...
Het Fluitekruid uit die tijd gaf ons stof voor het
leren bespelen van deze instrumenten.
N.B. Ik speel nog steeds met plezier op de
tenor die ik toen gebouwd heb.
Ongelooflijk!
De A-alt is inmiddels vervangen door een G-alt
en ook de extended fluiten en de bas, kwartbas en grootbas en tenslotte de vatfluiten
deden hun intrede. Veel is ontwikkeld door de
bouwcommissie van het Gilde.

de rechterkant zijn Noor Roes en Elly Thomassen. Wie kent ze nog?
Voor mij hoefde dit diploma eigenlijk niet; het
maakte mij geen betere gezel. Maar toen Truus
ten Cate zei dat het voor het Gilde naar buiten
toe belangrijk was te weten dat ook vakmusici
zich bezig hielden met het bamboefluiten,
heb ik mij toen graag bij de andere Meesters
aangesloten.
En....ik kreeg het diploma overhandigd van Piet
van Leest.

Mijn Leerlingdiploma stamt uit 1950 en is heel
bijzonder, daar ze zo te zien eerst was uitgeschreven voor een mij onbekende Elsje Meuse
Bourguignon, wat nog duidelijk te lezen valt
onder mijn naam. Was het Gilde toen zo arm
dat een nieuw diploma niet betaalbaar was?
De volgende stap was het behalen van het
Gezellendiploma in 1955. Dus op naar Amsterdam alwaar ik verwacht werd op een
woonboot(!) voor de tentamenonderdelen
bouwen en spelen. Ik had het Gehrelsdiploma
en hoefde daarom geen AMV-tentamen meer
te doen. Een van de examinatoren zoals ook
bij mijn Leerlingenproef was Willem Gehrels
(de oprichter van de Volksmuziekscholen) die
voorzitter van het Bestuur van het Gilde was.
Tijdens het mondelinge gedeelte voor het
onderdeel bouwen moest ik commentaar
leveren op zijn eigengemaakte fluit! Om bij
zo’n beroemdheid eerlijk te zijn is moeilijk! Er
mankeerde namelijk van alles aan het sopraantje. Maar toen hij zei: “Speel er eens op” bleek
het een prachtige fluit te zijn! Voor het vierde
onderdeel, leiding geven aan samenspel,
moesten we drie boeken met driestemmige
muziek bestuderen waaruit op het examen een
keuze gemaakt werd.
En als het dan nog leuke muziek was..... Gelukkig is dat veranderd.
Het Meester-diploma volgde in 1983 en dat
kreeg ik op een cursus in Linne. Wat was het
een happening zo met alle cursisten erbij!
Op de foto erebogen van de jeugd Warista Ik
sta er met Jan Strik. De andere volwassen aan
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Herinnering contributiebetaling 2020
door Wil van den Berg
Het is al weer even geleden dat u het contributie-inlegvel, bijgevoegd in het derde BN, heeft
ontvangen.
Mocht u uw contributie nog niet hebben
overgemaakt dan is mijn verzoek dit zo spoedig
mogelijk te doen. Bent u er niet zeker van of u
dit al dan niet gedaan heeft, dan kunt u dit bij
mij navragen.
Als u per automatische incasso betaalt, hoeft u
niets te doen. De contributie is dan al van uw
rekening afgeschreven of de afschrijving vindt
binnenkort plaats.
Weet u niet zeker meer of u per automatische
incasso betaalt? Neem dan alstublieft contact
met mij op, want iedere af- en bijboeking
wordt door de ING in rekening gebracht.
Mijn contactgegevens kunt u vinden op de binnenkant van de omslag van dit blad.

Legaten en
Schenkingen
Het NPG is belastingtechnisch gezien een
instelling van algemeen nut (ANBI).
Schenkingen aan onze vereniging zijn
volledig vrijgesteld van schenkings - en
successierecht.
Denkt u er eens aan dat wanneer uw
totale giften aan instellingen en verenigingen hoger zijn dan de drempel (1 %
van uw inkomen), u deze kunt aftrekken
voor de inkomstenbelasting. Raadpleeg
uw eigen belastingadviseur of de toelichting bij uw aangifte.
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Regiovertegenwoordigers
Regio NOORD: Groningen, Friesland en Drenthe

Anneke Swaak, Aart v.d. Leeuwlaan 10, 9721 TG Groningen, T: 050-5261560
Renilde Duif, Dijkstreek 2, 9811 TC Enumatil, T: 0594 504753

Regio OOST: Overijssel, Flevoland en Gelderland-Oost
Corrie van ‘t Spijker, P. Van Anrooylaan 9, 6952 CW Dieren, T: 0313-416863

Regio MIDDEN: Gelderland-West, Utrecht, Het Gooi

Gerdien Feijten, Hof der Toekomst 59, 3823 HX Amersfoort, T: 033-2585911

Regio WEST: overig Noord-Holland en Zuid-Holland

Brigit de Klerk, Kloppersingel 103, 2021 CT Haarlem, T: 023-5335709
Wil van den Berg, Kleine Vinkstraat 36, 2912 AG, Nieuwerkerk aan den IJssel, T: 0180-315336

Regio ZUID: Noord-Brabant, Limburg en Zeeland

Anja van den Bogaart, Koningin Wilhelminalaan 45, 5583 AL Waalre, T: 040-2213909
Titia den Haan, De Pracht 8, 5583 CW Aalst, T: 040-8442314
Wilma Stultiëns, Schaapsweg 25, 6077 CD St. Odiliënberg, T: 0475-533332
Nicolette Blom, Rooseveltlaan 39, 4463 GL Goes, T: 0113-223822

Activiteiten 2020
Wat?
Winterbouwcursus
Jaarvergaderingsweekend
Regiobijeenkomst Zuid
Lentecursus
Muziekvakantieweek 1
Muziekvakantieweek 2

Waar?
Bergen aan Zee
Havelte
Waalre
Biezenmortel
St. Odiliënberg
Batenburg

Wanneer?
21-23 februari 2020
15-16 maart 2020
28 maart 2020
26 april - 1 mei 2020
18-25 april 2020
25 juli - 1 augustus 2020

Voor meer informatie: in dit BN, of bekijk de activiteitenfolder of www.bamboefluiten.nl
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