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Jeugdherberg Feldkirch,  
Reichsstrasse 111 

Van 1 tot 4 november 2006 zijn wij naar het 
internationale blokfluitfestival van de ERTA 
in Feldkirch, Oostenrijk geweest. 

Na een lange treinreis of - voor de andere 
helft van de groep - autoreis van ongeveer 11 
uur kwamen we woensdagavond bepakt en 
bezakt aan bij de Jugendherberg in Feldkirch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was een heel mooi oud gebouw waarin wij  
voor drie nachten twee meerpersoonska-
mers 
hadden. Gelijk werden we gewaar-
schuwd voor het brandgevaar, de deur 
van de stinkende rookkamer die vooral 
dicht moest blijven (“ja, Jeriël”), het 
ontbijt waarbij we ons bord leeg moesten 
eten en de hond die we niks mochten 
geven, al keek hij of hij drie maanden 
niets gegeten had. 
We aten met z’n allen bij de Chinees aan 
de overkant waar het ijs (en later de 
banaan omdat het ijs op was) voor je 
neus geflambeerd werd. Daarna vertrok-
ken Anneke, rolstoel (Anneke had een 
knie-operatie gehad), Harry, Marja, Dien 
en Herman naar hun hotel en ging de rest 
terug naar de jeugdherberg, waar  
we nog een gezellige avond en een voor 
sommigen slapeloze nacht tegemoet gingen.  
Voor we gingen slapen wilden sommigen van 
ons nog even een lekkere warme douche ne-
men na de lange reis. Dit bleek lastiger dan 
wij dachten:  

• er was één hok met drie douchekoppen 
(maar niemand wil douchen met een hele 
menigte, dus dat werd lang wachten)   

• de douche was koud (Hoewel je er altijd 
warmer van werd dan de buitentemperatuur, 
was het toch niet echt aangenaam en ont-
spannend douchen) 

• De beheerder was bang voor hoge stroomre-
keningen. Elke 2 minuten ging het licht in de 
douche automatisch uit. Dus als je eindelijk 
onder de douche stond, kon je elke 2 minu-
ten het hokje weer uit om het licht aan te 
doen. 

De volgende ochtend gingen we alweer vroeg 
uit de veren om naar het concert van het jonge 
Duitse trio te gaan luisteren. We hadden ons 
ontbijt nog niet op, of Herman stond al in de 
herberg om ons op te halen. 
Het concert was buitengewoon goed en met 
open mond van bewondering kwamen wij de 
zaal weer uit. We stonden allemaal versteld van 
het gemak waarmee die meiden enorm snelle 
riedels speelden, niet alleen op sopranen en alten 
maar ook op een grootbasblokfluit. Het hele 
optreden was voor ons een overweldigende 
ervaring. 
In de uren daarna repeteerden wij voor de twee 
optredens die voor de volgende dag op het pro-
gramma stonden. We zouden spelen in een be-
jaardentehuis in Liechtenstein en in een verzor-
gingshuis in Feldkirch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yoshiko Klein, Katharina Freitag en Tabea Debus uit 
Duitsland. Hier waren wij erg van onder de indruk.  
 
Na de repetitie was er tijd om Feldkirch en haar 
prachtige omgeving te verkennen. Hiervan heb-
ben we uitgebreid gebruik gemaakt; met een 
groot deel van de groep hebben we door heel 
Feldkirch gelopen, op zoek naar het ‘Wildpark’ 
dat ergens aangegeven stond op een bordje. Na 
421 traptreden hadden we het Wildpark nog 
steeds niet gevonden, maar we stonden toen wel  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schattige hagedisjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een van de Oostenrijkse 
wonderkinderen bij het 
avondconcert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Italiaanse optreden, 
gekleed in de laatste mode. 

ineens op een heuvel, van waar we een schit-
terend uitzicht hadden over de hele stad en 
alle hoge bergen met sneeuw eromheen. Wild 
hebben we verder niet meer gezien, maar de 
vele hagedissen op een stenen muur op de 
heuvel waren ook erg interessant. Deze zijn in 
allerlei verschillende poses en zelfs op Els-
beth’s hand veelvuldig gefotografeerd. 

’s Avonds hebben we gegeten in een Italiaans 
eetcafé. De tafeltjes waren veel te klein, maar 
daar was de keuken al op gebouwd, want de 
pizza’s kwamen maar met twee tegelijk uit de 
oven. Zo konden we om de beurt aan het tafel-
tje een bord leegeten. Het was wel erg lekker! 
Toen het eten op was, zijn we gaan luisteren 
naar het concert van jonge blokfluitspelers uit 
de omgeving van Feldkirch.  

Het concert werd 
gehouden in een 
prachtige kapel in 
het conservatori-
um. Niet alleen 
blokfluiten wer-
den bespeeld, 
maar er was ook 
zang, percussie, 
een klavecimbel 
en harpen, fagot-
ten, een accorde-
on, een viool, een 
cello, een gitaar,  

traverso’s, een kromhoorn en nog meer oude 
instrumenten die soms zelfs door de blokflui-
tisten zelf werden bespeeld. Het concert was 
heel leuk en afwisselend. Het begon met al-
lemaal jonge kinderen, die toch al heel goed 
konden spelen. We zagen met verbazing aan 
hoe de ene hummel de cello stemde voor de 
andere hummel. Later kwamen oudere kinde-
ren en conservatoriumstudenten aan de beurt. 
Sommigen speelden de muziek helemaal uit 
het hoofd, of gaven er een hele show bij weg.  

Vrijdagmorgen gin-
gen we weer naar 
een optreden van 
jonge blokfluitspe-
lers uit Europa, dit 
keer uit Italië. Zij 
speelden allerlei 17e 
eeuwse stukken, 
waarvan sommige 
met klavecimbelbe-
geleiding.’s Mid-
dags hadden we on-
ze eerste twee con-
certen, om te begin-
nen het concert  

 
 

in het bejaardentehuis in Liechtenstein. Toen we 
het eindelijk gevonden hadden en Anneke weer 
in haar rolstoel was neergeploft, wandelden we 
met alle enorme fluitkoffers naar binnen. We 
trokken zo gelijk veel bekijks (“wunderbahr!”): 
de bejaarden vonden het machtig interessant. 
Niet alleen de fluiten vielen in de smaak, maar 
ook Lieke. Toen ze nietsvermoedend een glas 
water stond te drinken, kwam er opeens een 
hoogbejaarde man naar haar toe met een big-
smile en hij was daar vervolgens haast niet meer 
weg te krijgen… Een verzorgster bood gelukkig 
uitkomst. 
Toen begon het concert en de bejaarden schrok-
ken wakker van de dubbelkorige canzone van 
Gioseppe Guami - hun middagslaapje moesten 
ze maar even uitstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Amsterdamse grachten in Liechtenstein.  

Het was er veel te warm en sommige oudjes 
waren alsnog in slaap gevallen ondanks het 
spectaculaire stuk van Vivaldi en ‘Aan de Am-
sterdamse grachten’ van Paul Leenhouts, maar 
het was toch wel een heel leuk concert. Na af-
loop kregen we allemaal nog een doosje Liech-
tensteiner Fürstenhütchen als bedankje  
Daarna moesten we maken dat we wegkwamen, 
want het tweede concert, in een verzorgingshuis 
in Feldkirch zelf, kwam er vlak achteraan. 
Toen we (toch op tijd) aankwamen, schrokken 
ze een beetje, want ze hadden ons eigenlijk pas 
zaterdag verwacht. Toch werden we vriendelijk 
ontvangen door de directrice en we installeerden 
ons in de eetzaal.  

 

Bejaardentehuis Feldkirch  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat was lekker eten, vond één 
van de “Kinder”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorbereidingen met 
kapotte kleppen en zo 

Met onze fluiten hadden we een tafel ingepikt 
(een bejaard vrouwtje liep hopeloos verdwaald 
rond op zoek naar haar vaste zitplaats: “Wo 
kann ich mich dann setzen?”) 
Nadat we vier stukken gespeeld hadden, gingen 
we weer verder, op weg naar de door Jeriël en 
Harry uitgezochte eetgelegenheid. We keken 
onze ogen uit toen dit een prachtig middeleeuws 
kasteel bleek te zijn met een schilderachtige 
binnenplaats en een geweldig uitzicht over 
Feldkirch. Velen van ons bestelden een Wiener 
schnitzel die wel 30 cm bleek te zijn in doorsne-
de. Heina had heerlijke scampi champignons 
besteld - dacht ze. Toen dit grote garnalen ble-
ken te zijn heeft ze die maar geruild voor Her-
mans forel. En nadat we allemaal verrukkelijk 
 gegeten hadden, vroeg 
de fräulein in Dirndl aan 
Herman: “Sind das allen 
ihre Kinder?”   

Zaterdagochtend ging om 
half zeven de wekker 
*kreun!* (en in de andere 
kamer nog eerder omdat 
Marlies de wekker een 
uur te vroeg had gezet 
*KREUN!*) De koffers 
werden gepakt en Elsbeth 
nam afscheid van de 
hond van de jeugdher-
berg. In het conservatori-
um zetten we alle fluiten 
klaar voor ‘hét’ optreden.  
Terwijl Heina alweer 
druk heen en weer liep  
om foto’s te maken, speelde wij de stukken 
 

nog even snel door. Daar kwam echter nog een 
probleem bij kijken: Één van de c-bassen liet 
het even afweten. Er lag een klep af en het 
pinnetje was niet waar hij hoorde te zijn.  
Na intensief speurwerk van Jeriël werd het pin-
netje teruggevonden. maar toen moest de klep er 
nog weer aan… Dit bleek een lastig en zenuw-
slopend karwei. En net toen Herman er een 
fluitenbouwer bij wilde roepen, lukte het onze 
technicus, Jeriël, om de klep weer vast te zetten. 
De zenuwen namen toe en bereikten een hoog-
tepunt toen we om negen uur moesten beginnen. 
Als eerste stuk speelden we de Toccata van 
Domenico Scarlatti, vervolgens ‘Mein junges 
Leben hat ein End’ van Jan Pieterszoon Swee-
linck, ‘Hands up’ van onze eigen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Hèt concert 

Hans Kaldeway, een koraal uit ‘Herr Jesu 
Christ, du höchstes Gut’ van Johann Sebastian 
Bach en tenslotte de klapper ‘Aan de Amster-
damse grachten’ van Peter Shott / Paul Leen-
houts. We kregen een daverend applaus en over 
de meeste stukken waren we zeer tevreden.  
Als einde van ons Oostenrijk-avontuur gaven we 
nog een kleinigheid aan onze ‘begeleiders’: 
Harry, Marja, Jeriël (als chauffeurs), Heina (als 
onze persoonlijke hoffotografe) en natuurlijk 
Herman en Dien, en toen namen we afscheid en 
begon de terugreis.  

Al met al was het een hele leuke, gezellige, 
(vermoeiende) en mooie belevenis. 
 

 


