
                                   

 

                                                 
 

Lezing: Vioolbouwen 
 
Op maandag 28 november komen Herry Lips en Mimi Koppenol om 
te vertellen over het bouwen en het bespelen van een viool.  
Bij de bouw van een viool worden verschillende houtsoorten gebruikt: 
vuren- , esdoorn- en ebbenhout. Deze houtsoorten hebben bewezen 
dat ze het meest geschikt zijn om de bekende klanken van dit 
strijkinstrument weer te geven. Maar het vereist bij het maken van 
met name het boven- en onderblad veel precisiewerk omdat de 
bladen niet op alle plaatsen even dik zijn. Daarnaast speelt de vorm 
van de viool een rol bij de klankkleur en het soort snaren dat er 
uiteindelijk wordt gespannen. Het zijn dan ook maar enkele personen 
die in het verleden, maar ook tegenwoordig violen bouwden/bouwen 
die een heel hoge kwaliteit bereiken.  
In de voordracht wordt ingegaan op de techniek van de bouw maar 
ook op de klankvorming en klankkleur. De vioolbouwer zal veel 
gereedschap en materiaal meenemen om het bouw proces te laten 
zien.  
Mimi Koppenol, lid van onze Sociëteit, zal tussendoor vertellen wat 
de wensen van de “bespeler” zijn en het verschil in klanken bij 
verschillende instrumenten laten horen.  
  
 
Tom Roos houdt op deze avond samen met Leendert van Driel een 
exposé over het nieuwe pensioenstelsel. De laatste jaren is er 
geïnitieerd door onze regering een studie opgestart naar een nieuw 
pensioenstelsel. En daarover is recent in de media veel aandacht 
aan geschonken, omdat dit binnenkort op de politieke agenda staat, 
want men wil dit nieuwe stelsel per 1 januari 2023 laten ingaan. Of 
deze plannen nu ook echt doorgaan is aan de politiek, maar dat het 
nieuw voorgestelde pensioenstelsel een substantieel andere 
regulering gaat inhouden dat lijkt wel zeker.  
Er zit momenteel ruim € 1.500 miljard in onze gezamenlijke pensioen 
potten. Waarbij wij worden beoordeeld als top-3 van de wereld. Deze 
avond zullen we ingaan op de belangrijke vragen van dit nieuwe 
pensioenstelsel.  
Beide heren zijn zeer goed thuis in deze materie en zijn onlangs 
vanuit de Nederlandse overheid ook actief geweest in de advisering 
van de Surinaamse regering op het gebied van pensioenen.  
Kerstdiner Woensdag Borrel Club 21 december  
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