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Blokfluitgroep   Lian van Nieuwenhuijze 

 

Ereleden: 

Kees Augustijn 
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Beëindiging lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur. 



 
 
 

Van het bestuur 

 
 
 
Beste leden, 
 
Het studieweekend als voorbereiding op het concours zit er op. Hoewel het weekend anders is verlopen 
dan dat de plannen in het begin waren is het toch een mooi weekend geworden. 
We hebben een leerzaam weekend gehad waarbij de volgende kernwoorden in zowel de 
sectierepetities als de tutti repetities naar voren kwamen: luisteren, samen, balans, klank. Met deze 
termen in het achterhoofd gaan we ons verder voorbereiden op het concours. 
 
De verhalen achter de concourswerken Rubicon en Archangel Raphaël staan ook in deze EU 
 

De woorden "samen" en "balans" willen we verder doorvoeren dan alleen in de muziek, nl. in het 
vervoer van het slagwerk bij concerten. Hoe we dat doen lees je hieronder. 
 
Ria Vink 
 

***** 

 
Al sinds jaar en dag komt het vervoer van het slagwerk op een select aantal mensen binnen onze 
vereniging aan. En dat willen we als bestuur veranderen, omdat we vinden dat iedereen zijn/haar 
bijdrage kan leveren op dit gebied.  
 
We willen daarom met transportploegen gaan werken. Wat houdt dit in ? 
 
1. We maken ploegen van 6 mensen 
2. Iedereen van 14 jaar en ouder wordt ingedeeld per concert om te helpen bij het transport van het 
slagwerk na afloop van het concert.  
3. Als je ingedeeld bent en je kunt niet wordt je zelf geacht te ruilen met iemand.  
4. We gaan het vervoer van het materiaal zo eenvoudig mogelijk maken.  
5. De slagwerksectie helpt natuurlijk ook, en geeft aanwijzingen.  
6. We hangen de indeling op in de Uitkomst, zodat duidelijk is hoe, wie, wat en wanneer.  
 
Om jullie een idee te geven, dit betekent dat je ongeveer 1 maal per 8 concerten aan de beurt bent.  
 
Alvast bedankt voor jullie hulp.  
Vele handen maakt licht werk en mooie muziek. :-) 
 
 
Namens het bestuur 
Kim van der Maat   



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hallo allemaal, 
 
De zomervakantie is voorbij en dat betekent dat we ook in het jeugdbestuur weer zijn begonnen. We 
hebben al weer een aantal leuke uitjes bedacht voor het nieuwe schooljaar. Zo gaan we 28 oktober 
weer zwemmen. We hopen natuurlijk dat je weer meegaat. 
Het kampeeruitje is zo goed bevallen bij de jeugdleden en de begeleiding dat we er een jaarlijks uitje 
van gaan maken. Dus de volgende zomer gaan we weer lekker kamperen! Wat we verder nog voor leuks 
gaan doen gaan dit jaar houd ik nog even geheim.  
 
Er is nog iets belangrijks dat ik even vermelden wil. Bas kan niet meer aanwezig zijn op de vergaderingen 

van het jeugdbestuur, omdat hij nu in Eindhoven studeert. Daarom is Bas afgetreden. Lieke is in zijn plek 

gekomen. Wij heten Lieke van harte welkom in het Jeugdbestuur. Lieke zal zichzelf in dit clubblad ook 

nog even voorstellen. Doordat Bas is afgetreden hebben we de taken in het Jeugdbestuur opnieuw 

verdeeld. Britt is nu Penningmeesteres, Sjoerd is secretaris en Lieke is algemeen lid. Anouk blijft 

voorzitster. Als je nu mailtjes wilt sturen aan het jeugdbestuur dan kan dat nu naar Sjoerd.  

 

Groeten, 

Sjoerd Slotema 

Secretaris Jeugdbestuur 

  



 
 
 

 

Activiteitenkalender 
 
 
 

OKTOBER     

 7 / 8 Kustmarathon  steelband Herfstvakantie (14-10-17 t/m 22 -10-
17) 

 19 Bestuursvergadering bestuur  

 27 repetitie in kerk Kamperland llo + ha i.v.m. concert 28 okt. in Kamperland 

 28 zwemmen jeugd  

 28 concert Kamperland ha  

 okt/nov oliebollenactie allen  

     

NOVEMBER     

 11 Concours Zaandam ha  

 16 Bestuursvergadering bestuur  

 26 medewerking kerkdienst ensemble  

 25 bingo allen  

  Intocht Sinterklaas ha + sb  

     

DECEMBER     

    8 t/m 10 -Jeugdstudieweekend 
Domburg - ZMB 

 21 Bestuursvergadering bestuur Kerstvakantie (23-12-17 t/m 07-01-18) 

 24 Kerstavonddienst llo  

 
 
 
 

Gevraagd 
 
 
In 2018 willen we weer een jaarconcert geven. Om dit voor te bereiden is het bestuur op zoek naar 
leden die hier aan mee willen helpen. Vind je het leuk om je ideeën te delen met anderen hoe een 
jaaruitvoering er uit moet zien en wil je helpen bij de voorbereiding, geef je dan op bij een van de 
bestuursleden. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Verjaardagen 

 
 
 
 
1 Anouk Schuiling 
2 Anouk de Neef 
4 Janny van den Berge 
4 Corné van Stee 
5 Anita Duinhouwer 
11 Jasmijn Riemens 
14 Jan Spruit 
24 David de Kater 
29 Eric van Dijk 
29 Naomi de Neef 
 
 

 
 
 

Ledennieuws 

 
Aan het begin van dit seizoen zijn de volgende leerlingen hun muzikale loopbaan bij Apollo of de 
Zeeuwse Muziekschool begonnen. 
 
Blokfluitgroep: Isa Duivenvoorden 
   Carlijn Geelhoed 
   Nathan Geelhoed 
 
Z.M.S.   Sem Maessen  altsax 
   Kenji Spaans  alt sax 
   Noa Spaans  trompet 
   Babs Houtman  trompet 
   Ivo Sandee  trompet 
 
Veel succes met de lessen en het thuis studeren. 
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Schoonmaakrooster 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Maand Aanspreekpunt Helper Hand en Spandiensten 

Januari Margreeth Corina Naomi 

Februari Ronald Evan Yanniek 

Maart Conny Sjoerd Bas 

April Debbie Krista Anouk de Neef 

Mei Adrie Gerard Evelien 

Juni Ursula Tanya Iris 

Juli/Augustus Ilse Stephan Sigrid 

September Jolanda Leanne Britt 

Oktober Hans Tom Colin 

November Anne Vink  Anne de Winter 

December Wouter Chiara Lieke 



 
 
 

 Bronnenanalyse “Archangel Raphaël Who 
Leaves A House of Tobias”  
 
Archangel Raphael Who Leaves A House of Tobias  
Book of Tobit – Bible http://ebible.org/kjv/Tobit.htm  
 

Dit is het verhaal van Tobit, waar Rembrandt zijn schilderij en ets op heeft gebaseerd. Eerst even een 
samenvatting:  
Tobit is een rechtvaardig man. De wereld om hem heen schijnt erg corrupt en er wordt veel gestreden 
om de macht tussen verschillende stammen. Tobit trouwt met Anna, waarna hij een zoon baarde, 
genaamd Tobias. Er gebeuren nog een aantal zaken en Tobit blijft rechtvaardig en trouw aan zijn geloof, 
hoe slecht het er ook voor hem uit ziet. Na een bepaald incident wordt Tobit blind en er zijn geen 
dokters die hem willen helpen. Hij bidt tot God voor hulp.  
In Media woont Sara, dochter van Raguel. Ook zij is vrij van alle zonde en schuld. Ze is getrouwd 
geweest met 7 verschillende mannen, maar bij de eerste nacht samen werden ze vermoord door de 
demon Asmodeus. Door haar omgeving wordt ze niet begrepen en een diepe droefheid vult haar 
vanbinnen. Het wordt zo erg, dat ze zichzelf wilt verhangen. Beseffend dat ze de enige dochter is van 
haar vader, en dat hij droef zal worden bij haar daad, besluit ze te leven en ze bidt ook tot God. God 
verhoort de gebeden van beiden en stuurt Rafael om beiden te helpen, daar ze rechtvaardige mensen 
zijn, die de gratie Gods verdienen.  
Tobit stuurt zijn zoon Tobias naar Media om geld op te halen bij ene Gabael. Voordat hij hem stuurt 
instrueert hij hem de juiste manieren om te leven. Hij beveelt Tobias ook een compagnon te vinden en 
hem naar hem te brengen. Tobias ontmoet Rafael (niet wetend dat hij een aartsengel is). Hij brengt hem 
naar zijn vader Tobit en nadat Rafael vertelt dat hij van een bepaalde familie komt, laat Tobit hem met 
Tobias meegaan. Ook zijn hond gaat mee.  
Tijdens hun reis komen ze bij de Tigris, waar een grote vis bijna Tobias op zou eten. Rafael instrueert 
hem om de vis te pakken en zijn hart, lever en galblaas mee te nemen. Vervolgens eten ze de vis. Rafael 
geeft instructies aan Tobias, onder meer dat hij moet trouwen met Sara. Tobias is bang, omdat men van 
haar zegt dat reeds 7 van haar verloofden zijn omgekomen. Rafael verzekert dat het goed komt als hij 
het hart en de lever van de vis op de geurassen legt. De demon zal vluchten en nooit meer terugkomen. 
Tobias ontmoet Sara, verlooft haar en doet zoals Rafael hem geïnstrueerd heeft. Asmodeus vlucht en de 
engel bindt hem vast. Tobias bidt tot God en de volgende dag is hij niet omgebracht door de demon. 
Men is vreugdig en er wordt een uitgebreid trouwfeest gehouden. Na een lange tijd keert Tobias met 
Sara en de helft van het eigendom van zijn schoonvader mee, nadat hij het geld heeft teruggeëist, waar  

hij zijn reis voor begonnen was. Rafael vertelt hem om de galblaas van de vis op de ogen van zijn vader 
te leggen en de witheid zal verdwijnen uit zijn ogen (hij zal weer zien).  
Tobias keert terug bij zijn ouders, die vreugdig zijn. Hij geneest zijn vader van blindheid, uitvoerende de 
instructies van Rafael. Met vreugde ontvangt hij Sara, die haar accepteerde als goede echtgenote (ze zijn 
van dezelfde stam). Sara en Tobias trouwen.  
Tobit en Tobias worden apart genomen door de engel. Deze openbaart zijn identiteit als Rafael, een van 
de zeven Heilige Engelen. Beiden worden zeer angstig. Hij vertelt ze niet bang te zijn en instrueert ze om 
God te bedanken en alle dingen die gebeurd zijn in een boek te schrijven. Wanneer ze opkijken is hij 
verdwenen.  
Tobit schrijft een gebed als dank voor alle goede daden van God. Zowel Tobit als ook Sara sterven op 
hoge leeftijd. Op zijn sterfbed vertelt Tobit dat Tobias vanwege een profetie moet verhuizen. Tobias 
doet dit en een tijd later sterft ook hij op hoge leeftijd.  



 
 
 

Werken van Rembrandt aangaande het verhaal  
Ik heb twee werken van Rembrandt gevonden, namelijk een schilderij en een ets. Links naar beide 
werken hieronder:  
 
Schilderij (1637): 
http://img.bimg.126.net/photo/ypMn4jD98KikagB4AbuEvg==/5771925872430401500.jpg  
 
Op het schilderij is te zien hoe Rafael wegvliegt in een groep wolken. Hij is omgeven met licht. We zien 
hem op zijn rug/vleugels. Linksonder knielt Tobit met naast hem Tobias, beiden zijn erg geschrokken.  
Naast Tobias is zijn hond te zien, die ook mee is gegaan op de reis. Ook deze lijkt erg geschrokken.  
Linksachter staat Sara, de vrouw van Tobias. Ze heeft haar handen samengevouwen, alsof ze in gebed is. 
Naast haar is Anna, de vrouw van Tobit te zien. Zij kijkt weg van de engel. Naast de figuren is ook nog 
het huis van Tobit te zien, evenals een plant. Ik kan niet identificeren welke plant dit is, noch is dit 
ergens te vinden. Ik denk niet dat dit enige symbolisme heeft in het schilderij.  
We weten dat Rembrandt veel gebruik maakte van clair obsur, wat duidelijk naar voren komt in dit 
schilderij. De engel baadt in het licht, waardoor de aandacht daar direct naar toe gaat. De rest is vrij 
duister. Wel staan de andere belangrijke karakters voor een groot deel in het licht, met name de 
knielende Tobit en de biddende Sara. Hiernaast is het vreemd dat een hond een bijna menselijk gezicht 
heeft en ook op een vrij menselijke manier een emotie vertoont. Rafael vliegt weg in de 
rechterbovenhoek. Vroeger werd rechts (Dexter) gezien als goed en links (sinister) over het algemeen 
als iets slechts. Waarschijnlijk heeft Rembrandt Rafael dan ook opzettelijk in de rechterbovenhoek 
geschilderd.  
 
Ets (1641): http://www.metmuseum.org/art/collection/search/398624  
Eenzelfde soort vertolking van het verhaal. Rechtsboven vliegt Rafael weg in een wolkenformatie. Onder 
hem kijkt een zittende man met een rund naar hem op. Naast hem staat een kist met rijkdommen en 
een kind is net boven zijn linkerbeen te zien. Op de linkerkant is het huis van Tobit te zien. Tobit bidt 
naar de engel. Anna lijkt haar ogen te sluiten en de anderen te willen beschermen. Sara lijkt 
geschrokken en heft haar handen op. Voor haar is Tobias die in eerbied knielt en bidt. Naast hem keert 
de hond zijn rug tot de engel. In het huis zijn nog enkele mensen (slaven?) te zien.  
De ets toont iets meer details van het verhaal. Zo is ook een deel van de bruidsschat te zien, die Tobias 
van zijn schoonvader meekreeg. In het boek van Tobit wordt niet gesproken van slaven of anderen, 
behalve dan enkelen die Tobit verachten. Het valt op dat de houding van de mensen tegenover de engel 
anders is dan in het schilderij. De mensen lijken minder verschrokken en sommigen valt het niet eens 
op. De hond is ook niet angstig, maar keert zich juist van de engel. Links van Tobit ligt een object dat ik 
niet kan identificeren.  
Er is een duidelijk verschil te zien tussen het bijbelverhaal en de werken van Rembrandt. In het 
bijbelverhaal onthult Rafael zijn identiteit, maar hij heeft geen hemelvaart, zoals in het schilderij te zien 
is. Hij is simpelweg verdwenen. De enigen die zijn verdwijning meemaken zijn Tobit en Tobias. In de 
werken van Rembrandt zien ook Anna en Sara (schilderij) en anderen (ets) de engel vertrekken. Het 
vertrekken is niet simpelweg een verdwijning, maar een glorieuze hemelvaart, die allen verschrikt 
achterlaat. Daarnaast zijn er ook nog enkele verschillen tussen enerzijds het schilderij en anderzijds de 
ets. In het schilderij hebben allen de aandacht op de engel en zijn er geen anderen naast Tobit en Tobias 
met hun echtgenotes. Op de ets zijn echter vele andere mensen te zien als ook enkele objecten van 
rijkdom.  
Iets anders opvallends is dat het bijbelverhaal voornamelijk geschreven is om de lezer te moraliseren en 
te vertellen hoe men moet leven om de Glorie Gods te ontvangen. Dit is duidelijk een religieus werk. 
Van de werken van Rembrandt is echter niet te zeggen of hij zijn werken gemaakt heeft met een 
religieus of een artistiek doeleinde. Ik kan verder niet vinden of hij dit via een opdracht heeft gemaakt of 



 
 
 

niet. Wel is bekend dat hij een renaissance-kunstenaar was, dus het zou best kunnen dat het niet per se 
religieus bedoeld is.  

 
Paradise Lost  
Dit werk van John Milton heb ik toevallig in de vakantie gelezen. Rafael kwam ook een paar keer aan 
bod. Het werk is een epic poem over de verbanning van Lucifer met cohorten naar de hel, de schepping 
van het universum, het leven van de mens in het paradijs, de verleiding van Eva met daaropvolgend de 
val van de mens.  
In boek iv (168-171) is een verwijzing naar het verhaal van Tobit:  
Then ASMODEUS with the fishie fume,  
That drove him, though enamourd, from the Spouse Of TOBITS Son, and with a vengeance sent From 
MEDIA post to AEGYPT, there fast bound.  
Hiernaast heft Rafael in boek v, vi en vii een gesprek met Adam over onder andere het ontstaan van de 
wereld en de verbanning van Satan met zijn cohort. Hij waarschuwt Adam dat Satan ontsnapt is uit de 
hel en nu waarschijnlijk probeert de mens kwaad te doen. Wanneer de conversatie voorbij is, gaan ze uit 
elkaar:  

 

So parted they, the Angel up to Heav’n 

From the thick shade, and ADAM to his Bowre. 

Verder komt Rafael in dit boek vrijwel niet voor.  
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Rubicon 

 

De Rubicon is een rivier in noord-Italië die Julius Caesar 
met zijn leger overstak (49 voor Christus) tegen de wil 
van de leiders van Rome in, die zijn macht vreesden. 
Een burgeroorlog volgde tegen rivaal Pompey, waarna 
Caesar de macht greep als alleenheerser van Rome. 
“De rubicon oversteken” is daarom een uitdrukking die 
aangeeft dat je een gevaarlijke, beslissende en 
onomkeerbare stap 
neemt. 

Het werk bestaat uit 3 delen die dit belangrijke 
moment in de geschiedenis belichten. Deel 1 
(“Meditation”) symboliseert Caesars vraag aan de Goden om hulp bij zijn moeilijke keuze. In een trage 
inleiding horen we de weemoedige en bezwerende klanken van de duduk (optional sopraansax) en van 
de sopraansolo boven een bourdonbegeleiding. Hierna zingt de sopraansolo “dona tibi pacem” (geef 
hem de rust) in een melodieus en vragend thema. 

In deel 2 weerklinken trompetten en trombones afwisselend in een statige Romeinse fanfare met 
dubbelkorige effecten. Deze mondt uit in een martiaal thema waarbij het impressionante leger van 
Caesar ten strijde trekt tegen dat van rivaal Pompey. (“Battle of Pharsalus”) Terwijl het thema van 
Caesars leger wegsterft, verschijnt Pompey’s thema als een naïeve dans in de 6/8 maat. Zijn leger is 
zwaar in de meerderheid en denkt de vijand te kunnen overklassen. Opeens kletteren echter 
trompetten en trombones langs twee kanten van het orkest: Caesars leger rukt op en valt aan. Er volgt 
een felle confrontatie waarbij de twee thema’s zowel afwisselend als door elkaar worden gespeeld. 
Door zijn listige krijgstactiek weet Caesar toch deze legendarische slag te winnen: zijn thema weerklinkt 
steeds luider in trompetten en hoorns tot het geheel uitdooft en overgaat in een soort verzoening van 
de soldaten van de twee legers. Het weemoedige “dona tibi pacem” uit deel 1 fungeert nu als 
verzoeningsthema. 

Caesar is nu dictator van het Nieuwe Romeinse Rijk dat tot op vandaag zijn stempel zal drukken op onze 
Westerse beschaving. Het derde deel is dan ook een wervelende opeenvolging van dansmuziek 
(“Dance”) vol Grieks-Romeinse elementen waarin zijn overwinning bezongen en gevierd wordt. Het is 
bekend dat de Romeinen hun cultuur (kunsten, goden, e.d.) voor een groot deel overnamen van de 
Grieken. Ik gebruikte daarom een authentiek Grieks thema (het Seikolos lied) op verschillende 
plaatsen in dit deel (maat 17 in de euphonium, maat 60 in de bassen, maat 68 in de sopraansax) om de 
muziek van die tijd en de juiste sfeer te suggereren. Na een geleidelijke tempoversnelling in het hele 
orkest weerklinkt de melodie van het begin nog één keer op grootse wijze, omspeeld door erg virtuoze 
dansmelodieën. Het werk eindigt met bombastische koperfanfares waarin Caesars thema een laatste 
maal triomfeert. 

Bron: www.bertappermont.be 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/356347389235366041/
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Onze sponsoren 
 

 

 

 

 

 

        

   

 Veerweg 14 Kamperland 

    tel. 0113 - 371373 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 
 

 

 

 

 

 

Albert Heijn Kamperland 

Ruiterplaatweg 5 

4493 PG Kamperland 

Tel. 0113 - 377550  

 

 

 

 

Ruiterplaatweg 13 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 370048 

 

 

 

 

Strandhoekweg 1 

4493 NS Kamperland  

Tel: 0113 - 371236 

 

 

 

Attent Drieske 

Oostvoorstraat 17 

4491 EN Wissenkerke  

Tel: 0113 - 372466 

 

 

 

Korte achterweg 24 

4458 BG 's-Heer Arendskerke 

Tel:  0113 - 561430 

Groene Weegje 19 - 25 

4301 RN Zierikzee 

Tel: 0111 - 415455 

 

Ruiterplaatweg 15 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371645 

 

 

 

 

Dorpsweg 48 

4491 EL Wissenkerke 

Tel: 06 - 29595171 

 

 

 

 

Van der Biltlaan 69 

4421 BD Kapelle 

Tel: 0113 - 330330 

 

 

 

 

Fietswinkel Kamperland 

Nieuwe Achterweg 1A 

4493 AD Kamperland 

Tel: 0113 - 371327 

 

Ruiterplaatweg 2B 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 371234 

 
Steeweg 50  

4401 AR  Yerseke 

Tel: 0113 - 572343 

Soelekerkestraat 9 

4493 BS Kamperland 

Tel: 0113 - 372268 

 

 

 

 

 

Voorstraat 17 

4491 EV Wissenkerke 

Tel: 0113 - 371324 

Pearyweg 23 

4462 GT Goes 

Tel: 0113 - 220640 
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Wilt u ook uw advertentie in ons clubblad en op onze website? Neem dan contact  op met de penning- 

meester: penningmeester@apollowissenkerke.nl 

 

Boomweidelaan 63 

4423 AN Schore 

Tel: 06 - 51058666 
 

St. Felixweg 2 

4493 ZG Kamperland 

Tel: 0113 - 371553 

 

 

 

 

 

 

Tuin & groenbeheer Van der Maas 

Noordweg 3 

4494 NG Geersdijk 

Tel: 06 - 55816548 

 

Oostvoorstraat 13 

4491 EN Wissenkerke 

Tel: 0113 - 372000 

 

 

 

Sandee Hoveniers BV 

Noordstraat 1A 

4493 AE Kamperland 

Tel: 0113 - 745801 

 

Noordstraat 42 

4493 AH Kamperland 

Tel: 0113 - 371624 

Voorstraat 9 

4491 ET Wissenkerke 

Tel: 0113-371663 

 

 

 

 

Ruiterplaatweg 13 

4493 PG Kamperland 

Tel: 0113 - 851718 
 

mailto:penningmeester@apollowissenkerke.nl

