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HOE MAAKT U HET

Bijzondere fluiten uit
Grolloo niet voor een cent
Ondernemingen blijven soms onder de radar van het grote publiek. Deze rubriek toont bedrijven waar noorderlingen mooie, opmerkelijke of onverwachte dingen maken.

Eva Kingma toont een contrabasfluit die ze samen met David Kerkhof vervaardigt.
JEAN-PAUL TAFFIJN
GROLLOO Een fluitje van een cent.

Waar de uitdrukking vandaan
komt, mag Joost weten. Wie een
bezoek heeft gebracht aan het
atelier van Eva Kingma in Grolloo,
snapt daar nog minder van. Daar
worden fluiten gebouwd voor de
beste musici ter wereld. Ze zijn te
horen in de grote concertzalen.
Kost wat, heb je wat. Uren, dagen,
weken aan vakmanschap gaan er in
één fluit.
,,Wat je hier ziet is het resultaat
van 25 jaar ontwikkelen, uitproberen, experimenteren. En dat gaat
eigenlijk nog constant door’’, vertelt Eva Kingma. In de wereld van
de professionele fluiters is ze een
bekende. Ze is de bedenker van het
‘Kingma System’, een nieuwe manier om kwarttonen uit de fluiten
te krijgen. Dat en de kwaliteit van
de handgebouwde fluiten hebben
haar een reputatie gegeven die
onder meer resulteert in een flinke
wachttijd bij een bestelling.
Kingma Flutes. De naam is niet
voor niets engelstalig. Kingma’s
visitekaartjes kent ook Japanse
karakters. Haar klanten zitten over
de hele wereld. Hoewel het allemaal begon met klassieke dwarsfluiten, produceren Eva Kingma en
haar medewerker David Kerkhof
alleen nog maar fluiten die lage
tonen voortbrengen. Alten, bassen,
contrabassen. Geen alledaagse
instrumenten. De contrabasfluit is
zo groot, dat hij op een standaard
staat tijdens het bespelen ervan.
,,Dat is een bewuste keus, die ik
25 jaar geleden heb gemaakt. De
markt voor ‘gewone’ dwarsfluiten
was wel verzadigd. Ik vond het
maken ervan ook niet zo interessant meer. Mensen verklaarden me
toen voor gek, omdat er bijna geen
muziek gemaakt is voor lage flui-

De fluiten worden
exact aangepast
aan de wensen
van de klant
ten. Het is een beetje een kip-eneiverhaal. Ik maakte ze, er kwam
navolging en nu is er veel meer
voor geschreven.’’
Alles maken ze zelf, Kingma en
Kerkhof. Bijna dan. De messing
buizen, en zilveren voor de kleinere
fluiten, worden besteld in exact de
juiste diameter en dikte. En dan
begint het. Gaten op de juiste plekken, mechanieken erop, kleppen,
ringen, kopstukken. Solderen,
schroeven, boren, zagen. En dan
laten verzilveren, in een mooie
cassette, hoes erom. ,,Als je het in
uren uitrekent, ben ik voor één
fluit gauw een week of 6, 7 fulltime
bezig.’’
Om het lastig te maken, worden
de fluiten exact aangepast aan de
wensen van de klant. Grote handen, kleine handen, speelvoorkeuren, met of zonder Kingma System.
,,Soms komen klanten uit pakweg
de VS of Japan een paar dagen naar
Grolloo. Slapen ze in het plaatselij-
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ke hotel en komen ze hier uitzoeken welk kopstuk ze het fijnst
vinden, hoe we nog dingen voor ze
kunnen bijstellen tijdens het maakproces.’’
Eva Kingma leerde het vak van
haar oudoom. ,,Hij was professioneel fluitist en begon zijn eigen
instrumenten te maken. Toen hij
slechthorend werd, legde hij zich
volledig op de productie toe. Ik
speelde dwarsfluit en was van
jongs af aan al geïntrigeerd door de
werking. Tot wanhoop van mijn
muziekleraar haalde ik hem steeds
uit elkaar om te onderzoeken. Tot
ie een keer stuk was en ik mijn
oudoom om hulp vroeg. ‘Kom hier
en maak hem zelf’, zei hij. Ik ben
eigenlijk nooit meer weggegaan.’’
Kingma werkte zich een slag in
de rondte. Uit passie en om de
perfecte fluit te krijgen. Nu is het
werk wat meer gestructureerd. Er
zijn mallen voor de negen basisfluiten, die toch elk weer anders zijn.
Maar nog steeds is het puur handwerk van twee bezeten fluitenbouwers in een atelier. David Kerkhof
(van huis uit edelsmid): ,,Dit verveelt nooit. Je bent steeds op zoek
naar oplossingen, naar manieren
om dingen naar de wens van de
klant te krijgen. Dat is prachtig.’’
Wie nu een fluit bestelt, is op zijn
vroegst volgend jaar zomer aan de
beurt. ,,Ja, natuurlijk hebben we wel
eens aan uitbreiding gedacht. Ik
heb ook wel eens aanbiedingen
gehad van grote Amerikaanse
bouwers om mijn fluiten in grotere
aantallen te produceren. Heb ik
nooit gedaan, hoewel het geld
verleidelijk was. Ik wil klein blijven.
Met personeelszaken en andere
rompslomp houd ik me liever niet
bezig. Fluiten maken. Dat is wat ik
wil.’’
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