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Nieuwsbrief februari 2021
Beste hoboliefhebber,

Sinds de ALV van 20 december 2020 is het Hoboplatform echt van start en via deze 
nieuwsbrief gaan we je regelmatig informeren over de activiteiten van het platform en 
delen we mooie verhalen over de hobo en tips voor evenementen, opnames, etcetera. 

In deze nieuwsbrief onder andere een interview met voormalig solohoboïst van het 
Concertgebouworkest Werner Herbers, een verhaal van amateurhoboïst Frans Emmen en 
het debuutalbum van Arthur Klaassens. 

Vanuit het platform
ALV

Op 20 december 2020 was de eerste ALV van het Hoboplatform, zie de notulen hiervan op 
de website (alleen voor leden).

Word lid!

Iedereen die de hobo een warm hart toedraagt is welkom om lid te worden van het 
Hoboplatform. De lidmaatschapsbijdrage is €35 per jaar of €25 als je jonger bent dan 26. 
Op www.hobopla�orm.nl vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Ben je hobodocent en lid geworden van het Hoboplatform? We nemen graag je naam op in
de docentenlijst op de website. Je kunt dit aangeven bij je aanmelding of neem contact op 
met info@hobopla�orm.nl.   
  
Nieuwsbrief

Heb je tips of verhalen voor de volgende nieuwsbrief? Mail de redactie op 
nieuwsbrie�obopla�orm@gmail.com. 

Stuur deze nieuwsbrief vooral door aan andere hoboïsten en liefhebbers van de hobo!  

Enquête

https://mailchi.mp/ff54029fdcf3/nieuwsbrief-hoboplatform-februari-2021?e=ea5a98e851
https://www.hoboplatform.nl/notulen-alv/
http://www.hoboplatform.nl/
mailto:info@hoboplatform.nl
mailto:nieuwsbriefhoboplatform@gmail.com


Om een goed beeld te krijgen van de doelgroep van Hoboplatform Nederland, willen we je 
vragen om ons aan wat informatie te helpen. We willen graag weten wie jij bent, maar ook 
wat je wil lezen en weten over de hobo. Door dit formulier in te vullen help je ons informatie 
te verzamelen, zodat wij het platform kunnen vullen met interviews, muziekstukken, 
informatie, filmpjes en foto's. Voor vragen en ideeën kun je ons altijd bereiken op: 
h�ps://www.hobopla�orm.nl/contact/

Vul hier de enquête in. Alvast bedankt voor het invullen! 

Even voorstellen: Kor de Vries

Op de ALV van 20 december 2020 is de 
gloednieuwe kascommissie aangesteld, 
bestaande uit Wim Ravesloot en Kor de 
Vries. Een paar vragen aan Kor, woonach�g 
in Beetsterzwaag (Fryslân), om hem beter 
te leren kennen. 

Hoe lang speel je al hobo, hoe ben je met 
het instrument in aanraking gekomen?

“Ik ben van 1956 en sinds 1967 speel ik 
hobo. Ik ben ooit begonnen op een 
blokfluit, zoals wellicht velen, op de 
muziekschool in Gorredijk. Daar zei 
muziekschooldirecteur Pier Hoekstra dat 
er meer in mij zat. Zijn oudste zoon Age, 
die hobo speelde, ging studeren en ze 
zochten voor het muziekschoolorkest een 
andere hoboïst. Misschien was dat wel 
wat voor mij. En zo gebeurde het: Pier gaf 
mij les en zoon Age zorgde wel voor de 
rieten.”

Speel je ook samen met anderen?

“Na een jaar les zat ik in het muziekschoolorkest, en na een tijd ook in de plaatselijke 
harmonie. Na een paar jaar ging ik met Pier Hoekstra naar Lemmer, waar hij harmonie 
Excelsior dirigeerde. Daar speelde ik naast Age. Het was aanpoten in de vaandelafdeling! 
Ik was ook lid van Jeugd en Muziek en zo kwam ik in contact met het Regionaal Jeugd 
Orkest (RJO, nu het JON) met Ru Sevenhuijsen als dirigent. Mooie tijden waren het. Ik 
kwam naast Ali Groen te zitten. Later speelde ik ook met onder andere Pauline Oostenrijk 
en Daniëlle Kreeft. We hadden ook een blazersensemble bij het RJO. Ik heb er heel veel 
geleerd en genoten. Later werd ik lid van het Drachtster Kamer Orkest (nu het Fries 
Symfonie Orkest), waar ik nog steeds actief lid van ben.”

 Waarom vind je het belangrijk dat er een hobopla�orm is?

“Pauline Oostenrijk seinde me al heel vroeg over het initiatief in. Het is leuk om onderling 
contacten te onderhouden en nieuwe ideeën op te doen. Er zijn voor vele instrumenten 
soortgelijke genootschappen, maar voor de hobo was er een aantal jaren niet echt iets. 
Het Hoboplatform heeft die leemte nu mooi gevuld!”

 Wat houdt de taak van kascommissie in?

“Als vereniging moet je jaarlijks verantwoording afleggen aan je leden. Ook financieel 
gezien. De kascommissie heeft daarbij namens de leden een onafhankelijke controlerende 
taak op de financiële boekhouding. Ze geeft tijdens een jaarvergadering verslag van hun 
bevindingen. De nu ingestelde kascommissie zal de eerstvolgende jaarvergadering verslag 
doen. Ook in andere verenigingen heb ik diverse keren deel uitgemaakt van een 
kascontrolecommissie. En ik ben penningmeester van de stichting Vrienden van Jeugd 
Orkest Nederland (JON).”

Hoboverhalen

In gesprek met: Werner Herbers, veelzijdig hoboïst en dirigent. 
Door Jan Jakob Mooij 
 

Wie al vóór 2005 naar het Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO) luisterde, live, of 
bijvoorbeeld op zondagmiddag via de radio, hoorde een hele specifieke, ‘eigen’, 
blazersklank. De kleurrijke kern daarin werd gevormd door met name de hobo’s, met 
Werner Herbers aan de eerste lessenaar. In 2005 nam hij afscheid van het orkest, na er 35 
jaar de positie van solohoboïst te hebben gehad. Maar daarna heeft hij bepaald niet stil 
gezeten. 
Lees het interview hier.

Old and wise

https://www.hoboplatform.nl/contact/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlE3UdvU_TqC8cLOf6uAS-gg5xZS9NCbPHN8KduGgmvTyzmQ/viewform?usp=sf_link
https://www.hoboplatform.nl/interview-met-werner-herbers/


Frans Emmen (1961) begon vier jaar geleden met hobo en 
verbaasde zich erover dat examens niet vanzelfsprekend 
zijn bij het volgen van lessen. Hij legde op eigen ini�a�ef 
het A-examen af van de HaFaBra-opleiding.  
 

Hoewel onze buurvrouw in Den Haag hobo speelde, meldden mijn ouders me aan voor 
pianoles. Veel toonladders, Czerny, en andere verplichte kost. Toch is tijdens deze 
verplichte lessen mijn liefde voor muziek gevoed.

Ik heb hobo altijd een mooi instrument gevonden. Op Spotify staat trouwens een mooie 
playlist met popmuziek met hobo. Natuurlijk Old and wise van The Alan Parsons Project 
maar ook het wonderschone Twist in my sobriety van Tanita Tikaram. 
 Dat ik vier jaar geleden een hobo-docente tegenkwam heb ik maar gezien als een speling 
van het lot. Ik ben begonnen met een huurinstrument maar heb al gauw een echte hobo 
gekocht bij Willem Uiterlinden in Zwolle. Ook nu speel ik veel toonladders, maar Hinke in 
plaats van Czerny.

Ik dacht dat het volgen van lessen ook betekende dat ik op enig moment examen zou 
moeten doen. Tot mijn verbazing was het afleggen van examens, zeker voor volwassenen, 
geen vanzelfsprekendheid.

 De theorielessen van de HaFaBra-opleiding heb ik gelukkig niet klassikaal hoeven te 
volgen. Mijn docente, Pauline Westen, was zo vriendelijk me door de stof heen te loodsen. 
Ik heb de theorie ‘s avonds geleerd tijdens onze wintersportvakantie. Friese Boeren Eten 
ook in Oostenrijk Alle Dagen Gort. 
 In oktober 2020 heb ik A-examen gedaan voor de commissie. Zoals Pauline me had 
geadviseerd, heb ik geprobeerd er een feestje van te maken. Ondanks de spanning ging 
het spelen goed: Hatikvah - uit het hoofd - ging prima en Hinke no. 5 heb ik ondanks het 
gebrek aan lucht tot een goed eind weten te brengen. Het samenspelen met Pauline aan 
het eind van het examen was de kers op de muzikale taart. Na afloop mooie woorden en 
een prachtig cijfer. Dat de commissie me muzikaal noemde vond ik eigenlijk het grootste 
compliment.
 Het afleggen van het theorie-examen heeft me veel geleerd. Een naderend 
praktijkexamen blijkt een goede motivatie om veel te oefenen en het examen zelf was leuk 
en inspirerend. Op naar B!
 Onze buurvrouw in Den Haag zou trots op me zijn geweest. 

In memoriam Frank Minderaa
Door Pauline Oostenrijk 

 

De maand februari startte met het droevige bericht dat 
op 31 januari, op 83-jarige leeftijd, hoboïst Frank 
Minderaa is overleden. Frank heeft in de Nederlandse 
hobowereld enorm veel betekend. Als hoofdvakdocent 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en het 
conservatorium van Tilburg leidde hij talloze hoboïsten 
op die nu in binnen- en buitenland actief zijn.

Frank studeerde onder andere bij Haakon Stotijn. Op jonge leeftijd was hij vijf jaar lang
eerste hoboïst in het Orquesta Nacional de Mexico, om daarna terug te keren naar
Nederland en solohoboïst van het Residentie Orkest te worden. Die functie heeft hij
tientallen jaren met hartstocht bekleed. Hij was een markant orkestlid en was ook als
bestuurslid voor het orkest actief. Na zijn pensioen speelde hij nog jaren met het
Residentie Bach Orkest tijdens de Cantatediensten in de Haagse Kloosterkerk. Met de
muziek van Bach voelde hij zich altijd nauw verbonden. 

In 1993 verruilde hij binnen het Residentie Orkest de eerste hoboplaats voor de tweede en
had ik de eer als nieuwe (en weinig ervaren) eerste hoboïst aan te schuiven. In de tien
jaren waarin we naast elkaar zaten, heb ik ontzettend veel van hem geleerd. Hij was voor
mij, en voor velen met mij, een rots in de branding. Zijn muzikaliteit, zijn humor, zijn
wijsheid en zijn eerlijke, emotionele spel zijn in vele geheugens en harten gegrift. 

We wensen zijn vrouw Christa en zijn kinderen veel sterkte toe.

https://open.spotify.com/playlist/0eM9RFqUr7DezMSmpPzPkK?si=icgfbeQ6QHi8sVdgUKbfAA&nd=1


Evenementen, opnames en aankondigingen
Streams
26-02-2021, 18.00  - Livestream hobo en bandoneon, Aisling Casey. 
h�ps://splendoramsterdam.com/agenda/498196/de-vrijdagavonden-van-splendor-2045u

06-03-2021, 21.00 - Stream Blazersserenade Dvořák. Hobo: Inge Ariesen en Gerlieke 
Aartsen 
via: https://www.youtube.com/channel/UCObumM90aiGiCoNMTA9ltsA

Ratio - soloalbum Arthur 
Klaassens 
 

Vijf jaar lang heeft hij er samen met 
opnameproducer Frerik de Jong aan 
gewerkt. Tweehonderd keer de studio in, 
duizend uur opnemen, luisteren, schaven 
en polijsten in een ondergrondse studio in 
Amsterdam-Noord. Maar nu is hij klaar. 
Vrijdag 5 maart 2021 verschijnt Ra�o, het 
eerste soloalbum van Arthur Klaassens. 
De Nederlandse hoboïst speelt werken 
van Steve Reich, Luciano Berio, Johann 
Sebastian Bach, Jesse Broekman en 
Thomas Tallis. Ieder stuk is op 
verschillende manieren gelaagd, tot wel 
40-stemmig aan toe.

Op de cd klinken louter hobo’s: de 
‘gewone’ hobo, de althobo, de oboe 
d’amore én de Lupofoon, de grootste en 
jongste telg van de hobofamilie. Deze 
recent ontwikkelde bashobo speelt een 
sleutelrol op het album. Nooit eerder 
verscheen er een cd waarop de gehele 
reikwijdte van de hobofamilie in haar volle 
omvang te horen is. 

Je kunt Arthur ondersteunen bij dit 
bijzondere project via: 
h�ps://www.gofundme.com/f/arthur-
klaassens-debuut-cd-ra�o
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