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In deze nieuwsbrief onder andere nieuws over de bibliotheek, een in memoriam voor Ruth
Visser en het verhaal achter de hobo-geluiden bij het Klokhuis-tekenfilmpje.  

Vanuit het platform

Gestolen hobo
Graag je aandacht voor het volgende
bericht van Aisling Casey:
"Op 9 juni 2021 rond 21:30, is mijn tas
met daarin mijn hobo gestolen uit de
ICE104 (Düsseldorf - Amsterdam) in
Utrecht CS op perron 5. Om de ramp nog
groter te maken zat in de gestolen tas ook
de machine waarmee ik mijn rieten maak
en andere spullen die ik absoluut nodig
heb, waaronder mijn rieten.

De hobo is van het merk Marigaux, type 901 met duimplaat. Het serienummer is 41685, de
hobo zit in een zwart kistje met rode bekleding.
De machine is een KGE hobo rieten spiegelmachine in zilver metaal & zwarte doos.
Verder nog 3 rietendozen plus hoborieten in de hoes van de hobo, een rietenmes,
micrometer en ander gereedschap voor mijn rieten zoals 20 stiften, draad, koperdraad,
mesjes, opbind dorn(x 2), een leesbril en bladmuziek.

Uitslag enquête
Door Pauline Oostenrijk
In de vorige nieuwsbrief stond een link naar een enquête waarmee we wilden onderzoeken
wat voor onze leden de belangrijkste reden is geweest om lid te worden en wat men zoal
van een hoboplatform verwacht. Hieronder een kort overzicht van onze bevindingen:
De leeftijd van de respondenten was voor het overgrote deel 50+ en het ging om
voornamelijk amateurs en professionals. We moeten dus ons best gaan doen om meer
jonge hobo liefhebbers te bereiken en met name ook conservatoriumstudenten.
Onder de wensen van de respondenten scoorde het organiseren van evenementen voor
en door hoboïsten het hoogst, gevolgd door tips en tricks over rieten en hobo techniek,
een online muziekbibliotheek en interviews met hoboïsten. Redenen om lid te worden laten
zich het kortst samenvatten in de woorden contact, kennisuitwisseling, uitwisseling van
bladmuziek en evenementen. Er leeft ook de wens om meer bekendheid aan de hobo te
geven (onder andere via scholen) en de hobo op een nieuwe, verfrissende manier aan de
man te brengen.
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 en €25 als je jonger bent dan 26.
Op www.hoboplatform.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@hoboplatform.nl.  
Nieuwsbrief
Heb je tips of verhalen voor de volgende nieuwsbrief? Mail de redactie op
nieuwsbriefhoboplatform@gmail.com
Stuur deze nieuwsbrief vooral door aan andere hoboïsten en liefhebbers van de hobo!
 

Even voorstellen: Paloma de Beer

Leden die het Hoboplatform volgen 
via social media hebben wellicht de 
meespeelvideo’s op youtube al 
gevonden. Paloma de Beer bedacht 
het idee voor deze video’s. 
Hieronder vertelt Paloma, die in 
Amsterdam woont, meer over 
zichzelf en over de video’s.

Hoe lang speel je al hobo? Van wie heb je les (gehad)?
Ik speel bijna 26 jaar hobo. Ik heb les gehad van Peter le Feber, Pauline Oostenrijk 
en Ernest Rombout. Tien jaar geleden ben ik afgestudeerd aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Sindsdien heb ik af en toe nog een les gehad of een masterclass 
gevolgd bij verschillende hoboïsten.
Speel je ook samen met anderen?
Samen muziek maken vind ik het leukste dat er is. Ik speel in veel verschillende 
ensembles, maar ik heb één ‘eigen’ ensemble: blaastrio Dividivi3. Samen met een 
fluitiste en klarinettiste speel ik uiteenlopende muziekstijlen, geven we concerten en 
maken we kindervoorstellingen. (Zie: www.dividivi3.nl)
Wat wil je nog meer over jezelf vertellen?
Naast hobospelen vind ik het ontzettend leuk om les te geven. Hobolessen geef ik in 
mijn muziekkamer aan huis. Ook mag ik, via de stichting ‘Hallo Muziek’, lessen 
geven op basisscholen. Van de kleuters tot en met groep 8, alle leeftijdsgroepen 
kom ik wekelijks tegen. Dit staat los van het hobospelen en dat maakt het een hele 
fijne aanvulling op mijn andere werkzaamheden.
Waarom vind jij het leuk/belangrijk dat er nu een hoboplatform is?
Het lijkt mij heel belangrijk dat we kennis en ervaringen kunnen delen. Hobo is een 
specifiek instrument met - meestal -  eigengereide bespelers. Het is leuk dat je 
kennis en kunde nu ook ergens anders kan halen dan alleen bij je docent. Daarnaast 
is het een manier om samen met professionals te kijken hoe we meer kinderen 
kunnen enthousiasmeren om hobo te gaan spelen.
Waarmee houd jij je bezig voor het hoboplatform?
Voor het hoboplatform werk ik aan de meespeelvideo’s. Daarnaast denk ik mee over 
de verschillende workshops die we hebben gegeven en nog gaan geven. Zoveel 
ideeën, leuk als het allemaal gaat lukken!
Hoe is het idee voor de meespeelvideo's tot stand gekomen?
Het idee van de meespeelvideo’s is tot stand gekomen tijdens de tweede lockdown. 
Ik had zelf de behoefte om samen te spelen, en had het geluk dat ik dat als 
professional nog mocht doen. Maar hoe zat het dan met mijn leerlingen en alle 
andere hoboïsten? De meespeelvideo’s zijn natuurlijk geen vervanging van het 
samen spelen. Maar het biedt wel de mogelijkheid om stukken te spelen die je niet 
snel in een les zou kunnen doen. Door samenspel in een kwartet of trio leer je 
zoveel over intonatie, frasering, samen ademen. En daarnaast kan je je laten 
inspireren door anderen. Dat gun ik iedereen!
Welke stukken hebben jullie opgenomen?
Samen met Pauline Oostenrijk en Aisling Casey hebben we het adagio van Mozart 
opgenomen, voor 3 hobo’s en althobo. De nieuwste video is een energieke klezmer 
voor 2 hobo’s en althobo.
Komt er nog meer?
Er komt zeker nog meer! We hebben onder andere de mambo alla turca 
opgenomen, geïnspireerd op het rondo alla turca van Mozart. Voor de jongere 
hoboïsten komen er nog video’s van de notenkraker. Blijf het vooral volgen en laat je 
verrassen!

De ontwikkeling van de online muziekbibliotheek
Door Peter le Feber
We zijn heel blij dat de bladmuziek bibliotheek van het Hoboplatform nu ook online 
is. Weliswaar nog in een ontwikkelingsfase, maar we hopen steeds meer 
interessante werken te kunnen toevoegen. 
Met de websitemaker zijn we in overleg om zo efficiënt mogelijk te kunnen zoeken, 
zodat je snel een stuk naar keuze of voor een bepaalde bezetting kunt vinden. Er 
staan nu ongeveer vijftig werken in de bibliotheek. We proberen zoveel mogelijk 
werken te plaatsen die niet per se tot de “bekende” werken behoren, maar juist 
interessante bewerkingen zijn of wat meer onbekende stukken. Ook pedagogische 
werken plaatsen we, speciaal bedoeld voor de docenten die ze in hun praktijk 
kunnen gebruiken, maar ook prima geschikt voor gezellig samenspel.

Als je opmerkingen hebt over de werkzaamheid van de bibliotheek, laat het vooral 
weten. Aanpassingen zijn mogelijk. Ook als je zelf stukken hebt die je zou willen 
toevoegen, horen we dat graag. Je kunt alles sturen naar Peter le Feber: 
petlef@ziggo.nl

Hoboverhalen

In gesprek met: Hans Jalink, hoboïst met passie voor de passies
Door Jan Jakob Mooij
Het is Paastijd, ‘Passie-tijd’ en dat betekent voor hoboïsten nóg wat meer dan voor alle
andere mensen. Immers, normaal gesproken is dit de tijd van tientallen Mattheus en
Johannes Passionen in Nederland, met al die prachtige hobopartijen die dus door heel
veel hoboïsten moeten (maar ook mogen!) worden gespeeld. En dat kan nu dus vrijwel
niet, al voor het tweede jaar op rij!
Het verhaal gaat dat Hans Jalink, nu alweer enige tijd gepensioneerd, waarschijnlijk van
alle hoboïsten in ons land het grootste aantal passies ooit heeft gespeeld. Ik vraag hem te
vertellen over zijn leven als hoboïst, en doe dat per telefoon: de afstand Spijkenisse –
Glimmen is groot en de corona beperkt bovendien een bezoek.
Lees het interview hier.

De bijzondere hobo-geluiden bij het Klokhuis-tekenfilmpje

De Klokhuis-uitzending over de hobo die kortgeleden
verscheen, bevat een tekenfilmpje van Varkentje
Rund. Hanneke Ramselaar verzorgde de bijzondere
hobo-geluiden die dit filmpje extra mooi en hilarisch
maakten. Ze vertelt ons over haar ervaringen.

“Michiel Hoving, de maker van Varkentje Rund, belde mij een maand voordat het land in
lockdown zou gaan vanwege de covid-19 epidemie, en een week voordat ik mijn hobo zou
laten reviseren. Hij had mijn naam doorgekregen van iemand die ik, bij mijn weten, niet
kende. Hij vroeg of ik geluiden in wilde spelen voor een aflevering van Varkentje Rund over
de hobo, voor het tv-programma Het Klokhuis. Varkentje Rund kende ik niet, maar de
zelfgebouwde zeilbootjes die op gezette tijden in de vijver aan de Gorechtkade in
Groningen opduiken en waar iedereen altijd zo blij van wordt kende ik wel, en die bleken
ook van Michiel te zijn. Er is daar ook iemand die smileys aanbrengt in hopen gevallen
bladeren op de oevers, maar dit terzijde.”

“Aanvankelijk was ik wat aarzelend vanwege de staat van mijn hobo, maar hij zei dat
hij alleen maar wat gekke geluiden nodig had en wist me al snel over te halen. Het
werd de snelste en meest relaxte opname die ik ooit gemaakt heb. Bij wijze van
voorbereiding had ik wat zitten experimenteren met meerklanken, trillers, glissandi
en dergelijke.”
“Michiel zijn studiootje bleek zich te bevinden boven het in Groningen zeer bekende
café De Souffleur, tegenover de Stadsschouwburg. Het bestaat vooral uit een tafel
met computer en een grote microfoon. Hij liet me wat geestige schetsjes zien en
vertelde dat hij van de hobo een soort zeldzaam diertje ging maken. ‘Kun je de
lokroep van het mannetje maken? En van het vrouwtje?’ Voor ik het wist had hij het
al opgenomen. Nog een melancholisch melodietje, een vrolijk melodietje, een valse
noot, wat hoog gepiep, wat paniekerige schrikgeluiden en hop, het stond erop. Toen
ik even met een vloeitje in de weer was om wat water uit een klep te halen vond hij
dat ook een mooi geluid, dus dat zit er ook in. Als laatste vroeg hij me nog mee te
spelen met de tune. Het liep net niet synchroon dus ik dacht ‘dat moet even over’, 
maar nee, dat vond hij juist grappig! Hij vertelde dat er in de tune zelf een fout zat die
hij er ook altijd in heeft laten zitten.”
“Meestal vind ik opnames maken behoorlijk stressvol. Als klassiek musicus word je
opgevoed met bladmuziek waarbij elk puntje en streepje heel precies komt. Bij
opnamen is iedereen zich ervan bewust dat het ‘voor eeuwig’ vastgelegd wordt en
wil iedereen liefst elk foutje herstellen. Dat het ook totaal anders kan vond ik het echt
een verademing!”
De klokhuis uitzending is te vinden op  https://www.hetklokhuis.nl/tv-
uitzending/4506/Hobo

Het tekenfilmpje kun je ook hier apart bekijken. 

In memoriam Ruth Visser
Door Jan Kouwenhoven
 
In september 1993 trad een nieuwe 
althoboïst toe tot het 
Concertgebouworkest. In naam bizar 
genoeg slechts een paar letters 
verschillend van haar voorganger, die 
Rob Visser heette, maar in haar spel 
des te meer. Ruth behoorde tot de 
generatie hoboïsten die Nederland en 
de Nederlandse hoboschool de rug 
toekeerde en in het buitenland ging 
studeren. Vaak bij een van de twee 
beroemde spelers en leraren in die tijd, 
Heinz Holliger of Maurice Bourgue. 
Ruth koos voor de laatste en is  in 
Parijs tot een uitstekende hoboïst 
opgeleid. Ze begon haar 
orkestloopbaan bij het Rotterdams 
Philharmonisch op de althobo, ging 
vervolgens naar het opera-orkest van 
Lyon als eerste hoboïst en keerde terug 
naar haar oude stiel bij het 
Concertgebouworkest. Jaren voor ze in 
dienst trad remplaçeerde ze een keer 
bij het KCO. Ik kan me dat nog goed 
herinneren. We speelden Pelléas en 
Mélisande van Arnold Schönberg, een 
laatromantisch stuk met een grote partij 
voor althobo, en het maakte diepe 
indruk op me. Later, toen ze lid van het 
orkest was geworden, is de 
bewondering gebleven. Haar spel was 
altijd van hoge kwaliteit.

Het is een bijna niet te verdragen cliché als je zegt: ‘het was geen makkelijk persoon,
lastig somtijds voor anderen en vooral lastig voor zichzelf’. Maar het gaat voor Ruth
echt helemaal op. In positieve, maar ook in negatieve zin lag het hart op de tong. Zo
juichend als ze kon zijn over haar collega’s of over dirigenten, zo kon het ook in het
tegendeel omslaan. Ze kon heel chagrijnig worden als een dirigent haar niet beviel,
of haar bijvoorbeeld te weinig ruimte gaf om zich in een solo volledig te kunnen
ontplooien. Dat uitte zich in repetitielang gemopper. Een echt karakter was ze, met
een opvallend stemgeluid en een lach die tot buiten het Concertgebouw te horen
geweest moet zijn.
Op een of andere manier zijn hoboïsten onderling beperkt sociaal. Anders dan 
bijvoorbeeld fagottisten of hoornisten die wereldwijd één grote familie lijken te 
vormen. Hoboïsten zijn einzelgängers, dat is mijn waarneming, die misschien lokaal 
gekleurd is. Een eigenschap die Ruth niet zomaar als een fact of life wilde 
accepteren. Direct na haar komst opperde ze het plan om met de hobogroep en 
partners eens per jaar een gezamenlijke maaltijd te organiseren, afwisselend bij een 
van de leden thuis. Het was een diner van vier of vijf gangen en de gastheer- of 
vrouw zorgde voor de wijn. Voor alle moeite om de gasten te ontvangen kreeg deze 
een paar door haar zelf gehaakte pannenlappen. In een schriftje werd bijgehouden 
wat men in een bepaald jaar gemaakt had, zodat je ieder jaar een andere gang 
moest voorbereiden. Aangezien iedereen zijn uiterste best deed iets geweldigs op 
tafel te zetten, aten en dronken we onszelf ongans en het was heel gezellig. Toen 
Ruth met pensioen ging, kwam aan het instituut hoboïstenetentje al spoedig een 
einde. Dat zegt wel iets.
In 2011 kondigde Ruth betrekkelijk onverwacht aan voortijdig met het orkest te gaan 
stoppen. Was de ziekte die haar fataal zou worden al latent aanwezig? Tijdens een 
Amerikaans tournee was ze op lelijke wijze gevallen op straat. Met een gehavend 
uiterlijk heeft ze toen toch nog de Symfonie Fantastique gespeeld, La Mer van 
Debussy nam ik van haar over. Het zegt iets over haar doorzettingsvermogen. Er 
volgden moeilijke jaren, een zeldzame progressieve spierziekte belemmerde in 
toenemende mate haar bewegingsvrijheid. Het is triest dat ze zo weinig van haar 
pensioen heeft kunnen genieten.

Workshops    

Verslag workshop over het Hoboconcert van Cimarosa door Pauline
Oostenrijk, zondagmiddag 25 april via Zoom

Door Josine van der Tweel

Zondagmiddag, kwart voor 3, een Zoom-meeting, dat doe ik eigenlijk liever niet, er 
wordt bij mij thuis al veel te veel gezoomd. Maar nu heeft het een goede reden, 
namelijk een workshop over het concert voor hobo en strijkers van Domenico 
Cimarosa, gegeven door Pauline Oostenrijk. Met ongeveer 12 andere deelnemers, 
met de hobo in de aanslag, luister ik via Zoom naar de heldere uitleg van Pauline. Ze 
vertelt over de achtergrond van Cimarosa - de afbeelding die ze ons laat zien, toont 
een gevoelige meneer - over dat het concert eigenlijk helemaal geen muziek voor 
hobo is, maar losjes gebaseerd op pianosonates, gearrangeerd door Arthur 
Benjamin, dat het oorspronkelijk dus eigenlijk klassieke muziek is, uit de klassieke 
periode, en over hoe het stuk is opgebouwd. Er is ruimte voor vragen van de 
deelnemers, die Pauline vlot en duidelijk beantwoordt. 

Pauline vertelt ook hoe ze het studeren van een stuk aanpakt. Hoe ze naar een stuk
kijkt, voordat ze aan het eigenlijke spelen en studeren begint, hoe ze moeilijke
stukjes aanpakt, en wat voor "truukjes"  - mijn woord - ze gebruikt om die moeilijke
passages onder de knie te krijgen. Voor mij was vooral op deze manier nieuw: een
moeilijke passage in stukjes opdelen en tussen die stukjes wat ruimte laten, dan heb
je tijd om na te denken over het volgende stukje. Die ruimte laat je tijdens het
studeren steeds kleiner worden, net zolang tot alle stukjes netjes en zonder
vergissingen aan elkaar aansluiten. Ik probeer het in de dagen na de workshop uit:
het werkt.
Voor zelf spelen is ook ruimte in de workshop. Ieder speelt vanuit zijn eigen huis, met 
microfoon uit, het prachtige langzame deel met pianobegeleiding van Pauline. Dat is erg 
fijn, zelfs door de computer heen word je door zo'n mooi gespeelde begeleiding 
uitgedaagd om zelf ook je uiterste best te doen. 
 

Verslag workshop over Six Metamorphoses after Ovid van Benjamin Britten 
door Aisling Casey, zondagmiddag 30 mei via Zoom
Door Dorine Jansma
Na een rondje voorstellen, waarin iedereen vertelt hoe lang hij of zij al hobo speelt, 
vraagt Aisling welke van de 6 Metamorphoses ze zal gaan bespreken in het 
komende uur en we komen uit op deze drie: Pan, Niobe en Bacchus.
Aisling vertelt iets over Benjamin Britten en zijn festival van Aldeburgh. Over het 
meertje dat tijdens het festival wordt uitgerust met een klein ponton in het midden 
voor de hoboïst, met varende bootjes erom met het publiek. Aisling heeft zelf een 
aantal keren gespeeld op het festival. De akoestiek zou voor de hobo heel goed zijn. 
Een mooie sfeerbeschrijving om te beginnen aan Pan, maar nu eerst een 
inspeeloefening! Van een legato geblazen lijn van lage c omhoog via g-c-g-c en weer 
terug. De regenboog oefening noemt Aisling hem. Daarna nog een keer hetzelfde 
met startnoten cis en d.
Voor Aisling zijn de figuren van de Metamorphoses niet zozeer programmatisch, 
maar geven ze een emotionele kleuring aan de muziek. Het gebruiken van je 
fantasie is belangrijk en Aisling raadt aan om zelf je verhaal of film te maken terwijl je 
speelt. Dit zal je zeker helpen.
Bij Pan geeft Aisling tips over hoe je met je ademsteun crescendo’s en ook 
diminuendo’s maakt. Bij Niobe gaat het erom dat je zo kan spelen dat het verdriet 
doorklinkt en hoe die laatste frase zonder vibrato het beste lukt. Bij Bacchus is het 
de uitdaging zo extreem mogelijk te spelen zonder ongecontroleerd te worden. Het is 
belangrijk om in je eigen tempo de technische uitdagingen aan te gaan waarbij het 
belangrijk is dat je vingers en je brein contact houden.

Na een paar vragen van de deelnemers en de interessante inbreng van Geralda 
over de Griekse Dionysus zang in Bacchus sluit Aisling het uur af. De tijd is 
voorbijgevlogen. De workshop wordt afgesloten met bedankjes aan Aisling. 

Evenementen en opnames

Lezing over de hobo in Amersfoort 
Op donderdagavond 14 oktober 2021 geeft Leonie Walta in Amersfoort een lezing over de
hobo, naar aanleiding van haar boek Een temperamentvolle kameraad. De lezing is
onderdeel van het kunst en cultuurprogramma van de Volksuniversiteit Amersfoort. 
Meer informatie en inschrijving: 
https://www.vuamersfoort.nl/kunst-cultuur/de-hobo-een-temperamentvolle-kameraad
 Meer over het boek van Leonie: 
http://www.leoniewalta.nl/een-temperamentvolle-kameraad

 

Matteo Costanzi neemt Telemann
fantasie op als onderdeel van CD
met de 12 Fantasia's

Beste hoboïsten,
 

Graag wil ik jullie vertellen over de 
publicatie van een nieuwe ‘Study CD’ 
over de 12 Fantasia’s van Telemann. 
Het idee voor deze CD is ontstaan na 
een webinar over de Telemann 
Fantasia’s georganiseerd door George 
Caird in samenwerking met de British 
Double Reed Society en met bekende 
musici (o.a. Alfredo Bernardini en 
Nicholas Daniel). De CD is het 
resultaat van een internationaal online 
concours, waarbij musici van alle 
leeftijden, nationaliteiten en 
instrumenten een Fantasia mochten 
uitkiezen en opnemen. 

Zoals George Caird in zijn introductie schrijft: ‘’ an open competition was set up to 
encourage as many players as possible to explore these works in new and striking ways. 
Interpretations of the dance movements, realisation of the musical imagery, approaches to 
articulation, sonority, and the characterisation of the music itself will all be taken into 
account…Performances on the album are ordered to savour the qualities of the music 
rather than in Fantasia order. Some are repeated on different instruments by way of 
contrast, and there is something from each Fantasia…Across nearly three hundred years, 
we find ourselves sharing Telemann's great idea - one player on one instrument exploring 
the power of music. I can't help feeling that he would be amazed and delighted at the 
attention his music is receiving in the 21st century.’’

 Van de 105 aanmeldingen werden er 20 geselecteerd (de selectie procedure was 
anoniem). Ik ben trots om te mogen zeggen dat mijn opname van de eerste Fantasia een 
van de winnende opnames was.
De CD is nu beschikbaar via deze link http://www.oboeclassics.com/Telemann.htm met 
daarbij een boekje over Telemann en zijn Fantasia’s.

Heb je tips of verhalen voor de volgende nieuwsbrief? Mail de redactie op 
nieuwsbriefhoboplatform@gmail.com. 
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