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Voorwoord

Dat was een magnifieke verrassing, dat de
Fanfare ‘Bereden Wapens’ ons als IMMS
bij het bezoek aan Vught kwam ophalen
en met aloude marsmuziek de ruim 50
liefhebbers naar de middaglocatie liet
‘marcheren’. Letterlijk en figuurlijk helemaal in onze richting en dat werd uiteraard hogelijk
gewaardeerd. Want de gelopen buitenmars is en
blijft al eeuwen een belangrijke basis van de militaire muziek. Van enkele tamboers en pijpers tot nu
met complete symfonische blaasorkesten.
Als u dit leest ben ik voor de zoveelste keer naar
Trouping the Color geweest. Niet de uitvoering op
Horse Guards Parade – die grotendeels altijd hetzelfde is - maar de parade over de Mall van en
naar de kazerne. Want daar hoor je nog altijd de
militaire muziek in die oervorm, het vlot en correct
laten marcheren van de volgende troepen. Daarbij
is vooral de grote trom cruciaal, wat er gespeeld
wordt is in feite bijzaak. Bij de Britse Guards bands
wordt die trom zodanig hard geslagen dat de laatste man in het erachter marcherende bataljon hem
ook kan horen en zo goed in de maat kan blijven
lopen. Beng, beng, beng! Puur functioneel, maar als
je ernaast meeloopt een opwindend geluid, zeker zo
mooi als de muziek die de band tegelijk produceert.
En al helemaal als de Massed Bands na de cere-

monie terugmarcheren en dan de dreun
van de grote trom synchroon in vijfvoud
klinkt: koude rillingen, als je daar gevoelig voor bent. De Britten blijven daarin
uniek, ook bij ons gaat dat heel anders.
De muzikanten hier verfoeien een hardere
grote tromslag dan nodig voor de goede maat in de
band zelf. De volgende troepen, zoals die meemarcheren bij Prinsjesdag of Veteranendag, worden in
veel gevallen begeleid door een doorlopend “links,
twee, drie, vier” roepende sergeant majoor, voor het
geval ze achterin het ritme van de kapel missen
of überhaupt kwijt zijn. De functie van de muziek
is hier meer feestelijk dan militair. Maar op andere
momenten heel veelzijdig. Ook bij de ‘Nacht van de
Militaire Muziek’,  een initiatief van het Impresariaat
Militaire Muziek Krijgsmacht dat meteen voor een
uitverkocht huis zorgde. Het is te hopen dat dit een
jaarlijks evenement wordt want een betere profilering van ons interessegebied in al zijn schakeringen
is in eigen land nauwelijks denkbaar. Al moet je
voor het kippenvel wat mij betreft toch even de
Noorzee oversteken.
Graag ontmoeten wij u bij de komende evenementen en wensen ieder een mooie zomerperiode toe.
Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl

De Fanfare ‘Bereden Wapens’ begeleidt de IMMS naar de middaglocatie op de Lunettenkazere bij Vught (Theo de Haan)
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IMMS WorldWide
Column van ons International Committee Member IMMS John Kroes
(e-mail: jj.kroes@compaqnet.nl
website: www.imms-online.org)

De Birmingham International Tattoo is inmiddels een
vast programmapunt geworden van mijn buitenlandse
reizen. Zo dus ook eind november vorig jaar met o.a.
deelname van drie militaire orkesten: The Band of the
Royal Regiment of Scotland, The Central Army Band uit
Witrusland en The Representative Band of the Polish
Armed Forces uit Krakow. Deze Taptoe heeft altijd een
aantrekkelijk programma (tamelijk traditioneel) en is uitstekend georganiseerd, dus zeer aaanbevelingswaardig.

De Duitse Musikparade heb ik dit jaar helaas moeten
missen, maar ook nu weer waren er diverse interessante militaire orkesten onder de deelnemers. Vele Nederlandse IMMS-leden bezoeken dit evenement, vooral in
de niet te ver van de grens gelegen steden. Voor 2016
kan ik alleen maar adviseren tijdig kaarten te bestellen, want de meeste voorstellingen zijn lang tevoren
uitverkocht (bijv. Münster). Traditiegetrouw vond ook
dit jaar tijdens het Pinksterweekend weer de Tattoo
in Saint Quentin (Noord-Frankrijk) plaats. Naast enkele
burgerorkesten werd door de volgende militaire orkesten deelgenomen: La Musique Principale des Troupes
de Marine, The Polish Armed Forces Band from the Garrison of Elblag en de Royal Navy Band van het Sultanaat Oman. De jaarlijkse International Gathering van
de IMMS vindt dit jaar in juni in Washington D.C. (USA)
plaats met een buitengewoon aantrekkelijk programma, waarbij alle grote US militaire orkesten zijn betrokken (zie onze website). Helaas hebben zich hiervoor
geen Nederlandse deelnemers gemeld, deels vanwege
de bijna onmogelijke combinatie met de Waterloo 200
evenementen in London en anderzijds vanwege het
kostenaspect. Hopelijk zal in de eerstvolgende editie
van Band International een uitgebreid verslag te lezen
zijn. Op grond van een noodzakelijke onderhoudsbeurt
van mijn zolderverdieping moest ik het complete archief van mijn hobby reorganiseren, hetgeen o.a. een
hernieuwde kennismaking impliceert met diverse (vaak
al vergeten) documentatie, foto’s, etc. Daaronder vele
interessante zaken, die zich lenen om er in toekomstige edities van Defilé aandacht aan te besteden, dus
hierbij mijn toezegging daarvoor.  
Nooit te oud om te leren tijdens Tattoo St. Quentin – 2015?

De Nederlandse Militaire Muziek
In de file staan voor de 'Nacht van de Militaire Muziek'
in Soesterberg
Door Erwin Voorhaar
In de file staan om een militair muziekevenement te
kunnen bereiken…. Dat was even wennen. Maar alle registers waren opengetrokken en de promotie voor de
‘Nacht van de Militaire Muziek’ op 14 maart had niet
stilgestaan. De combinatie van het bijzondere programma en de wel heel speciale locatie deed velen naar
Soesterberg afreizen, voor een uniek evenement dat op
deze manier nog nooit eerder in de geschiedenis van
Defilé - juni 2015

de Nederlandse militaire muziek had plaatsgevonden.
Het viel niet mee om via de smalle toegangswegen het
evenement te bereiken, maar toen men eenmaal binnen was kon men zich onderdompelen in allerlei soorten
muziek, gebracht door militaire muzikanten. En dat op
een unieke locatie, tussen de vliegtuigen, tanks en andere museumstukken van het nieuwe Nationaal Militair
Museum in Soesterberg.
3

Het programma maakte op het eerste gezicht een
nogal rommelige indruk. Wat eerst te kiezen? Zou al
dat geluid niet dwars door elkaar heen gaan? Heeft
zo’n ruimte (hoge hal, veel opgestelde objecten…)
wel een behoorlijke akoestiek? Tenminste, de gemiddelde muziekliefhebber zal zich dat afvragen. Inderdaad, keuze genoeg. En dat geluid door elkaar? Dat
bleek ontzettend mee te vallen. De klank in de grotere ruimten in het museum, waar men podia had
gebouwd was ook heel goed te noemen, rond en
warm en direct. Zelfs de videocamera, gewoonlijk erg
gevoelig voor dit soort galmende en krakende ruimten (die natuurlijk niet als concertzaal zijn gebouwd)
reageerde er positief op.

een tuba ensemble (Fanfare Korps Natres), een ‘groot
hout’ ensemble (KLu), een AirForceJazz groep, een
koperkwartet met slagwerk (Marinierskapel) en een
tamboergroep van de FKNR. Allemaal optredens van
ca. 30 minuten waarbij verschillende soorten muziek
centraal stonden, van traditionele (tamboer-)signalen
tot modern jazz en van de West Side Story tot de
Steelband van het Korps Mariniers. Meer dan 1700
bezoekers waren getuige van deze muzikale diversiteit.
Overbodige decibellen
Om 18.55 uur werd met een fanfare de avond geopend en werd er in een losse sfeer genoten van de

Brassensemble KMKJWF speelt onder de Seahawk en Seafury

Men had voorafgaande aan het evenement wel wat
met de tentoonstellingsobjecten uit de vaste collectie
moeten schuiven om het plaatsen van de groepen
en orkesten mogelijk te maken, maar er was een bijzondere en zeer sfeervolle situatie gecreëerd tussen
vliegtuigen, vrachtwagens en andere grote stukken.
Doordat de publieke belangstelling zeer groot was
kon men af en toe in deze opstelling maar moeilijk een plaatsje vinden. Maar al die belangstelling…
dat is natuurlijk een geweldig gegeven en een stuk
onmisbare promotie voor de ‘militaire muziek’. Doel
van de avond was (volgens de organisatoren) een
‘kennismaking met de veelzijdigheid’ van die militaire muzikanten en dat is gelukt. Vooral het feit dat
men ook met allerlei kleinere ensembles kan werken werd op deze avond belicht. Zo traden o.a. op:
4

muziek en ook kwam de hele militaire muziekwereld
(inclusief liefhebbers) elkaar weer eens tegen, wat
niet mag worden onderschat. De Regimentsfanfare
‘Garde Grenadiers en Jagers’ startte met een marsenconcert. De mars wil tegenwoordig nog wel eens
ondersneeuwen bij ‘publieksevenementen’, want zo
worden deze concerten nu eenmaal gezien, maar hier
had men er een hele ‘special’ voor gereserveerd. En
perfect opgediend door het orkest! Ook het Memorial
Concert door de Fanfare ‘Bereden Wapens’ maakte
indruk, een ode aan de actief dienende militair én
het thuisfront.
Klassieke liefhebbers kwamen niets tekort, vooral in
de Foyer du Trésor met het blaaskwintet, hoornkwintet en diverse andere groepen. Erg leuk was ook het
‘tromboneorkest’ samengesteld uit spelers van de diDefilé - juni 2015

De Fanfare ‘Bereden Wapens’ kijkt uit op de F-15 die vroeger horen en zien op Soesterberg deed vergaan....

verse militaire orkesten, natuurlijk eenmalig en apart
van klank.
Maar was dan alles in orde? Tsja, de eerste keer
en dan moet je nog wat dingen even ‘uitvinden’…
hier en daar sijpelde natuurlijk wel wat geluid door
elkaar, waardoor wel eens wat ‘ruis’ kon worden ondervonden… En erg veel licht was er niet, hoewel
dat meer voor de muzikanten in kwestie lastig kan
zijn. Een groter probleem was het wat lukrake gebruik van geluidsversterking. Met name opvallend in
de kleinere ruimte (Big Band Expo) waar o.a. de big
bands van de FKNR en de Koninklijke Marechaussee, met de bekende trombonist Ilja Reijngoud, optraden. Het geluid was hier zo hard versterkt dat
met name de wat oudere luisteraar, misschien hieraan wat minder gewend dan de huidige generatie,
al snel de ruimte verliet. Jammer, want het muzikaal
gebodene was van prima niveau. De trend van het
vaak toch behoorlijk nutteloze versterken (als je nu
in het grote Ahoy staat met een kleine groep, maar
in zo’n huiskamer, tsja….) werd hier helaas behoorlijk gevolgd. Het leverde daardoor muzikaal gezien
ook een probleem op, want een trombonegeluid
dat door de versterking zo vervormt dat het op
een trompet lijkt,dat kennen we van een oude 78
toerenplaat maar zou anno 2015 toch niet mogen
gebeuren. Opvallend was juist dat de schitterende
kopergroep van de KMK’JWF’ in de grote hal tussen
de F16 en de Dakota helemaal geen versterking nodig had, net als de beide Regimentsfanfares. En dat
klonk allemaal helder en zuiver!
Defilé - juni 2015

Succes opent perspectieven
Een heel erg interessant nieuw initiatief dus
dat,misschien uit nieuwsgierigheid, een ongekend
groot bezoekersaantal trok. Voor volgende edities zal
men deze bezoekersstroom vast moeten houden. Dat
kan! Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een buitentaptoe op het enorme voorterrein. Daarin zou een
aantal   klassieke elementen van de militaire muziek
(taptoe-de mars-de herdenking-het signaal-het koraal)
nog meer aandacht kunnen krijgen, net als het nu niet
getoonde element  marcheren, dat voor de huidige militaire muziek toch ook heel belangrijk is. Deze eerste
editie miste nog wat ‘diepgang’, wat meer binding met
de uitvoering van legertaken en de historie (plaatsing
in context, zoals men dat nu zo mooi zou noemen).
Ook kan men misschien vanuit het museum meer doen
met stukken die betrekking hebben op de militaire
muziek, zoals het tonen van uniformen en uitrustingsstukken uit de depots. Dat geeft ook weer wat binding
met de specifieke muziekhistorie, terwijl tegelijk naar
de toekomst gekeken wordt. Er was nu een vrij kleine
informatiemarkt, wat altijd een extra reden is om eens
te gaan kijken voor velen. Een ontmoetingspunt van
gelijkgestemden die zo nog meer informatie konden
krijgen over de orkesten en de geschiedenis. Ook de
IMMS was daar vertegenwoordigd. Misschien kan deze
markt eens uitgebreid worden, bijvoorbeeld met verkoop van aanverwante artikelen’ zoals CD’s. Blijf laten
zien dat de militaire muziek (nog steeds) leeft… En een
geschiedenis heeft! Vast staat wel dat vooralde locatie
de avond heeft ‘gemaakt’ tot een zeer bijzondere er5

De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ speelt marsen onder de Hawker Hunter en de F-84F

varing. Gezien de gemiddelde bezoekersaantallen van
het museum, die nog steeds in de lift zitten, zijn er nog
heel veel mensen geïnteresseerd in het gebouw en de
collectie. Mede daarom zal een volgende editie zeker
ook veel publiek trekken. Een geslaagde eerste versie
in 2015 hebben we achter de rug en met wat kleine
aanpassingen zal men in 2016 ook zeker weer kunnen genieten van de veelzijdigheid van muziek in het

6

algemeen en de uitvoering door de Militaire Muzikant
in het bijzonder.
*Met dank aan Rien van Beusichem

Trombone-orkest o.l.v. Erik Jansen
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Fanfare 'Bereden Wapens' presenteert zich overtuigend
op IMMS-dag in Vught
Door Hein Jansen

Lichting 62-2. Opkomst in de Lunetten Kazerne in
Vught, bij een compagnie van de Grenadiers. Het hart
van het complex bestaat uit vier geknikte gebouwen,
in de vorm van een kruis. Het Duitse IJzeren Kruis.
De kazerne is dan ook gebouwd in de oorlog, voor
de SS, de bewakers van het nabijgelegen Konzentrationslager Herzogenbusch, beter bekend en meer
berucht als Kamp Vught.
Wat verder  weg van de kazerne ligt de schietbaan,
ook executieplaats. Daar hebben 329 gevangenen

gesloten Penitentiaire Inrichting Vught, met de extra
beveiligde instelling. De Lunetten Kazerne is opleidingscentrum van de Genie geworden.  Persoonlijke
herinneringen en een paar historische feiten die naar
de dag van vandaag voeren: het bezoek van de IMMS
aan de Fanfare ‘Bereden Wapens ‘op 7 april jl.  Want
dit is het decor waartegen zich het programma afspeelt.
Het heeft de deelnemers deze dag aan niets ontbroken; noch muzikaal, noch informatief, noch - zoals
dat heet - wat de inwendige mens betreft. Staf en

Bezoek aan de expositieruimte Kamp Vught

het leven gelaten. Een bezoek aan de fusilladeplaats
is voor de rekruten vast onderdeel van hun kennismaking met Vught. Het kamp bestaat dan nog goeddeels. Na de oorlog zijn er onder anderen NSB-ers en
collaborateurs gevangen gezet. Daarna zijn er ‘tijdelijk’ Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen ondergebracht: het woonoord Lunetten. Als rekruut word
je niks vriendelijk maar wel ernstig gewaarschuwd
het woonoord te mijden, zeker geen contact te zoeken met de meisjes aldaar. Intussen zijn de barakken gesloopt, op één na. Dat is nu expositieruimte,
onderdeel van het Nationaal Monument Kamp Vught.
Het woonoord is opnieuw opgetrokken. Tussen Nationaal Monument en barak staat de hermetisch afDefilé - juni 2015

muzikanten van de fanfare hebben zich van hun beste kant laten horen en zien. Wie nog twijfels mocht
hebben gehad bij dit orkest van toch wat beperkte
omvang, hij of zij moet zijn overtuigd van de kwaliteit en beheersing van een breed repertoire. Verzamelpunt is het Nationaal Monument Kamp Vught,
waar de IMMS-ers worden opgewacht door Maj Jansen (commandant) en Elt Kusters (roadmanager).  
Vandaar verplaatst het gezelschap zich naar Barak
1, waar gelegenheid is de expositie te bekijken én te
luisteren naar het koperkwintet van de fanfare (twee
trompetten, trombone, hoorn, bastuba). Over veelzijdigheid gesproken, met eenzelfde souplesse wordt
zowel muziek uit de renaissance als een pasodoble
7

De FBW o.l.v. Harold Lensen concerteert voor de IMMS met o.a. de mars ‘IMMS on Parade’

ten gehore gebracht. Het blijkt maar weer eens dat
goede arrangementen wonderen doen voor (samen)
klank en dynamiek; uiteraard gevoegd bij de artistieke en technische vaardigheden van de uitvoerenden.

Achter de muziek aan
Nog wel eens achter de muziek aan gelopen? De deelnemers aan deze dag kunnen die vraag volmondig
met ‘ja’ beantwoorden. Want voor de verplaatsing
naar de Lunetten Kazerne (lunchtijd!) komt de fan-

De bassectie van de FBW

8
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Speciaal voor dit concert ingehuurd: talentvolle zangeres Liset Vrugteveen

fare onder leiding van Ritm Lensen het gezelschap
ophalen. Dus marcheert het - nou ja, marcheert... -  
op toepasselijke marsmuziek naar het restauratieve
onderkomen op het kazernecomplex.
Voor het middagprogramma, inclusief ruilbeurs, zijn
de deelnemers welkom in het  ‘eigen’ gebouw van de
fanfare op de aangrenzende Van Brederode Kazerne.  
Allereerst krijgt het gezelschap tekst en uitleg over
het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht door
één van de coördinatoren, Gerard de Krom. Hij is hier
goed op zijn plaats, omdat hij onder meer de fanfare
in zijn portefeuille heeft. Wie de berichtgeving in dit
blad heeft gevolgd, zal redelijk op de hoogte zijn
van het reilen en zeilen van het IMMK. Dan nog is
het nuttig, zeker voor de minder ingewijden, dat op
een overzichtelijke manier inzicht wordt gegeven in
dit ‘coördinatie- en kenniscentrum’ van de militaire
muziek.
Concert
In het daarop volgende concert laat de fanfare onder
leiding van Harold Lensen niets onbeproefd om het
scala aan mogelijkheden van dit orkest tot klinken
te brengen. In de rijke traditie van arrangementen
van klassieke werken wordt begonnen met ‘Einzug der Gäste’ uit ‘Tannhäuser’ van Wagner. Later
zal, in de lichtere klassieke trant, ‘La leyenda del
beso’ van Reveriano Soutullo en Juan Vert worden
gespeeld; een stukje zarzuela, het typisch Spaanse
Defilé - juni 2015

operette- en operagenre. Hoe goed indertijd de
keuze is geweest saxofoons in de bezetting op te
nemen wordt treffend gedemonstreerd in de filmmuziek uit ‘Soldaat van Oranje’ (Rogier van Otterloo) en een selectie uit de composities van Glenn
Miller. Die laatste, in een arrangement van de eigen bugellist Bart Roobol, is het hart van de show
die later dit jaar in première gaat op de taptoe in
Malmö.
Zonder al te gedetailleerd op het programma in
te gaan, móéten twee solisten worden genoemd.
In de eerste plaats is dat Koen Wijnen, die zijn
trompet inwisselt voor een bugel in een compositie van Kyteman. Vocaal soleert Liset Vrugteveen,
onder andere in ‘Gabriella’s Song’ (Stefan Nilsson)
uit de film ‘As it is in heaven’. Hoe verschillend
ook, zowel het instrument als de stem voegt zich
uitstekend in de klank van het orkest dat uitstekend begeleidt.
Al met al biedt de fanfare een overtuigende presentatie, of het nu gaat om de kleine koperbezetting,
het marsoptreden dan wel het gevarieerde slotconcert. De liefhebbers van de Nederlandse militaire
muziek kunnen ook dit orkest in hun hart sluiten.
Voeg daarbij de uitstekende organisatie en opnieuw kan van een alleszins geslaagde IMMS-dag
worden gesproken. Met dank aan Fanfare ‘Bereden
Wapens’ in Vught.
9

Korpsconcert Fanfare Korps Nationale Reserve
Door Theo de Haan
Foto's Kap Fred Warmer, Sm Rosanno Sambajon en Sgt Michel Nauta van het Korpsbureau

Het Theater De Flint in Amersfoort was op 28 maart
weer de locatie voor het korpsconcert van de FKNR.
Het concert stond in het teken van het 100 jarig
jubileum van het Korps Nationale Reserve.
We keken als publiek aanvankelijk tegen een gesloten toneelgordijn aan, iets wat bij vorige concerten niet gebruikelijk was. Toen dit werd geopend
was het vertrouwde baretembleem van het Korps
Nationale Reserve op de achtergrond verdwenen
en daarvoor in de plaats zag men een groot bioscoopscherm met het ‘100 jaar KNR embleem’.
Ladyspeaker Astrid Boonemeijer opende met de
woorden dat het concert anders zou zijn dan we
gewend waren en dat had natuurlijk alles te maken met het 100 jarig jubileum van het KNR. Vanwege het jubileum was de historie van het korps
het thema en de muziek kleurde dat op passende
wijze in. Het zou een concert worden bestaande
uit muziek met op het bioscoopscherm  passende
beelden. Hulde aan de mannen die er veel energie
en tijd in hebben gestoken om dit dit zo prachtig
voor elkaar te krijgen. De presentatie werd verzorgd door gastheer/spreker Hans de Herdt die zich
tussen de werken door een paar maal in een ander
tenue omkleedde.
Het concert begon met A Festival Prelude van Alf-
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red Reed in een bewerking van Ramon Custers. De
warme klank van het FKNR orkest viel me weer
meteen op. Vervolgens kwam kapitein De Herdt
aan het woord in het uniform van de Vrijwillige
Landstorm van vlak na de oprichting in 1914, dat
feitelijk niet meer was dan een lange jas met hoed
en een oranje band om de linker arm met daarop
de Nederlandse Leeuw. Hij vertelde het verhaal
over de oprichting van de Vrijwillige Landstorm bij
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Later
zou blijken het Korps Nationale Reserve op 14 april
1948 is heropgericht nadat de Duitse autoriteiten
in 1940 hadden besloten de Nederlandse krijgsmacht volledig op te heffen waaronder ook de Vrijwillige Landstormkorpsen vielen.
Vervolgens kwamen er vier tamboers voor het korps
staan, in het zogenaamde veldgrijs waarin de landmachtonderdelen waren gestoken tussen 1917 en
1940. Zij trommelden de zogenaamde Dienstmars
nr. 1, voorafgegaan door het trompetsignaal Reveille, uitgevoerd door één enkele trompettist. Zowel de tamboermars als het trompetsignaal zijn al
in de 19e eeuw opgetekend door Jacob Rauscher.
Historische bezetting
In historische bezetting speelde een gedeelte van
de muzikanten de Landstorm Marsch van Max.
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Carré. Toen waren er geen bugels, baritons en
saxofoons aanwezig in een militaire fanfare. Men
kon zich een goed beeld vormen van de sound van
toen. Het voltallige orkest speelde vervolgens In
Flanders Fields van Roger Derongé, een stuk dat
op mij persoonlijk grote indruk heeft gemaakt. De
prachtige muziek eindigde met de Last Post en het
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gedicht   ‘In Flanders Fields where poppies grow,’
gesproken door Astrid Boonemeyer. De bijbehorende beelden uit de WO I vond ik bijzonder treffend.
Prachtig in deze sfeer paste ook het nummer To My
Country. Wat voor mij persoonlijk heel erg mooi
klonk was de invulling in dit werk die de toetsenist
aan het einde van dit gevoelige koraal gaf. Met de

11

marsen Colonel Bogey  en Concertmarch from 1941
werd de Tweede Wereldoorlog gesymboliseerd.  
In   A London Celebration van Peter Graham werd
een beeld van de ‘Engelse tijd’ van kort na WO II
getoond, compleet met het Engelse gevechtstenue,
gedragen door kapitein De Herdt en een figurant.
In A Musical Toast van Leonard Bernstein zagen
we op het scherm hoe een wat oudere reservist
zich verkleedde in het Amerikaans georiënteerde
gevechtstenue uit de tijd van de koude oorlog om
zich naar een oefening te begeven. Dit stuk werd
gevolgd door Glenn Beats The Battle of Jericho.
Met beide werken ‘vertoonde’ de FKNR prima de
sfeer van de periode van de koude oorlog. Vier
tamboers in avondtenue kwamen vervolgens voor
het orkest staan en sloegen een tamboermars,
dit ter inleiding op de Mars Reservisten van Rob
Balfoort.
De commandant van het Korps Nationale Reserve,
kolonel van der Thiel hield daarna nog een toespraak. Hij sprak onder andere over het ‘uithangbord’ van de Nationale Reserve.
Over de rest van dit bijzondere jubileumconcert wil
ik nog kwijt dat het werken waren die zeer goed
12

gekozen waren en uitstekend werden gespeeld,
iets waar alle militairen van het 100 jarige Korps
Nationale Reserve trots op mogen zijn.
Een suggestie: ik zou het op prijs stellen wanneer
– bijvoorbeeld door dirigent kapitein Harrie Wijenberg -   bepaalde muziekstukken van een toelichting zouden worden voorzien. Dit is wat bij de
burgerorkesten waarbij   ik heb gespeeld altijd de
gewoonte was om zo de band tussen orkest en
publiek te versterken. Dit zeker niet ten nadele van
de ladyspeaker die het altijd voortreffelijk doet.
Tenslotte vind ik het noemenswaardig dat de FKNR
besloot met de Defileermars Natres die mij altijd
zeer aanspreekt.
Bedankt mannen en vrouwen van de FKNR voor dit
prachtige jubileumconcert. Jullie hebben je uiterste
best gedaan en dat was ook zeker hoorbaar.
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Marinierskapel 'Full Swing' in jubileumjaar
Door Hein Jansen en Johan de Vroe

Lange tijd waren de Marinierskapel der Koninklijke Marine en de Van Ghent Kazerne in Rotterdam onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is al weer even geleden dat de kapel zogenaamd tijdelijk moest uitwijken
naar een repetitieruimte op een industrieterrein omdat
er verbouwd moest worden. Dat de MarKap ooit weer
terugkeert naar de oude stek is nu vrijwel uitgesloten.
Aanvankelijk zou de Van Ghent Kazerne worden opgeheven, maar uiteindelijk is die voor Rotterdam behouden; zij het met een gemengde bestemming. Praktisch
gesproken is daar geen plek meer in voor de kapel,
hoewel die zelf liever nog vandaag dan morgen zou
terugkeren. Dus repeteren de musici nog steeds in
het bedrijfspand aan de Stolwijkstraat in Lombardijen.
Waaruit maar weer eens blijkt dat tijdelijk een heel rekbaar begrip kan zijn.
Zonder al  te diep op de achtergronden en vastgoedperikelen in te gaan is het nu aan de gemeente om een
geschikte oefen- en opslagruimte voor de kapel te vinden. Er is sprake geweest van het Nieuwe Luxor, maar
de programmering van een theater verdraagt zich slecht
met het gebruik door een orkest dat daar als het ware
te gast is. Een optie zou zijn dat de kapel meeverhuist
naar Vlissingen als daar een nieuwe marinierskazerne
verrijst, zoals de bedoeling is. Maar dat is weinig praktisch vanwege de excentrische ligging. Blijft het streven
naar een eigen repetitieruimte in Rotterdam, liefst zo
dicht mogelijk bij de Van Ghent Kazerne. Wat zou Rotterdam ook zijn zonder Marinierskapel?
Het is maar één van de praktische aangelegenheden die
aan de orde komen in het gesprek met de commandant
van de MarKap, Kapitein der Mariniers Albert Doosjen,
links op de foto, en de artistiek leider Majoor der Marinierskapel Peter Kleine Schaars.
MarKap: ja dan nee?
Eenvoudig gezegd geeft de commandant bedrijfsmatige
sturing en leiding aan de kapel. Toen deze functie va-
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cant werd is Doosjen benaderd om hierin te stappen.
Hij stond toen wel even voor een dilemma omdat er
nog een andere interessante functie voor hem in het
verschiet lag, die van begeleidingsofficier integratie van
arbeidsongeschikte mariniers. Verleidelijk, ook voor zijn
thuisfront, was dat hij in het laatste geval het werk van
huis uit kon doen. Dus zou hij niet meer ‘binnenslaper’
zijn - iemand die als regel op de kazerne overnacht.
Toch heeft hij voor de Marinierskapel gekozen. “Het is
een mooie, uitdagende baan met een verscheidenheid
aan interessante functies.”
Toen Doosjen aantrad waren de gevolgen van de laatste bezuinigingen op de militaire muziek nog duidelijk
zichtbaar, vooral in de ondersteunende functies.  Want
om de musici te ontzien  was vooral daarin gesneden.
Doosjen: “Weg waren de manager, de office manager
en de bibliothecaris. De bedoeling was dat het IMMK
(Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht)  de bijbehorende werkzaamheden zou opvangen, maar daar is het
niet op ingericht; afgezien dan van de acquisitie. Gelukkig hebben we weer een bibliothecaris en een tijdelijk
office manager. In het verschiet ligt een gecombineerde
functie van roadmanager en muzikant.  Dat geeft weer
lucht.”
Veelzijdig
Betrekkelijk nieuw, om niet te zeggen zeer betrekkelijk,
is ook de artistiek leider van de MarKap, Peter Kleine
Schaars. Beter gezegd is hij terug op het oude nest. Van
1989 tot 2002 was hij namelijk al werkzaam bij de kapel
als trombonist, stafarrangeur en assistent-dirigent.  “Ik
heb toen ontslag genomen omdat ik alles meer dan
eens had meegemaakt en mijn ervaring wilde verbreden.” Dat resulteerde in een veelheid aan activiteiten
zoals dirigeren op podia in eigen en buitenland, componeren, arrangeren, klankregie, productie, workshops
en zelfs managementtrainingen: hoe leid je een bedrijf
als ware je een dirigent. Medio 2013 kreeg hij de kans
terug te keren naar de kapel, nu op de bok.   Hierbij
was hij uiteraard in het voordeel dat hij niet alleen de
muzikale maar ook de militaire aspecten terdege kende.
Waar tegenover stond dat hij als dirigent het vertrouwen moest verwerven van musici met wie hij indertijd
nog had samengespeeld.
Als het aan Kleine Schaars ligt, worden er regelmatig
gastdirigenten uitgenodigd. “Dat is goed voor de artistieke meerwaarde van het orkest.  Kijk, als vaste dirigent heb je een tijdelijk contract. In die tijd raak je
aan elkaar gewend en ligt het gevaar op de loer dat
je elkaar gaandeweg minder uitdaagt. Een gastdirigent
geeft een nieuwe impuls. Of je dan niet het gevaar loopt
dat een gastdirigent beter dan jij zelf wordt gevonden?
Ach, het zij zo. Het houdt je scherp.”
In het verlengde hiervan vindt Kleine Schaars het zelfs
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geen raar idee om bij de keuze van een chef-dirigent
voor een militair orkest vooral op de artistieke kwaliteiten te letten en bijvoorbeeld de ceremoniële taken aan
de kapelmeester toe te vertrouwen.  De combinatie van
muzikale en militaire vaardigheden is immers niet een
ieder gegeven. Met als kanttekening dat een dergelijke
constructie van laag tot hoog moet worden gedragen,
want vaak wordt de aanwezigheid van de ‘baas’ en niet
de tweede man toch wel op prijs gesteld.
Concerten
Over de programmering van concerten heeft Kleine
Schaars een duidelijke opvatting: “Voor de pauze in ieder geval een mooie transcriptie van een klassiek werk
en een oorspronkelijk werk voor symfonisch blaasorkest. Bij voorkeur geef ik ook de kans aan een solist uit
eigen gelederen om op te treden. We hebben zo veel
talent in huis dat het zonde is om daarvan geen gebruik
te maken. Na de pauze is er dan de lichte muziek, als
het even kan in een zo breed mogelijk spectrum; folk,
bigband, jazzy enz. Als het om de zogenaamd moderne
muziek gaat is het typerend voor de MarKap, denk ik,
dat we alles proberen te doen - wat ons nog aardig lukt
ook. Het gaat dus om een heel breed repertoire. En opmerkelijk is dat we een trouwe luisterkring hebben die
ons daarbij trouw blijft.”
Waar zijn eigen voorkeur ligt? “Mijn liefde ligt bij de
lichte muziek, maar ik ben ook klassiek geschoold. Ik
laat me niet in het ene of het andere hokje duwen.”
Marsen
Even terug naar de programmering: ook nog een mars?
“Natuurlijk.” Over dit repertoire gesproken rijst de vraag
of het befaamde marsenboekje na zoveel jaar niet eens
aan vernieuwing toe is. “Daar denken we wel aan,
maar dat is een geleidelijk proces. Het is niet zo dat
je op elke mars goed kunt lopen, dus moet je bij je
keuze daarmee terdege rekening houden. Geen misverstand, de musici spelen graag een goede mars, maar
het probleem is dat er nauwelijks nog marsmuziek op
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ons niveau wordt gecomponeerd. Vandaar dat we vaak
moeten terugvallen op vertrouwd, oud repertoire. Het is
een kwestie van marktwerking bij wijze van spreken: je
kunt wel een goede mars kunnen en willen componeren, maar er moet ook vraag naar zijn. Een voorbeeld
is de ‘Mars 1488’ die Erik Swiggers recent voor de Marinierskapel heeft gecomponeerd. Maar omdat er verder
nauwelijks vraag   is heeft dit talent het componeren
helaas verruild voor een beter betalende job. Overigens
zijn er nog steeds onbekende goede marsen te vinden,
als je daarvoor je best doet. Dat laten we horen op de
nieuwe marsen-CD die deze zomer uitkomt.”
Deze marsen-CD is er één van de vier die Kleine Schaars
zich had voorgenomen met de kapel op te nemen; één
per lopend contractjaar per genre. De eerste was geheel
gewijd aan de Amerikaanse jazzcomponist, arrangeur en
muzikant Sammy Nestico. Op het wensenlijstje staan nu
nog een CD met transcripties van klassieke werken en
één met originele composities voor blaasorkest. Overigens  kwam tussen door nog ‘When the swing marches
on’ uit: de kapel samen met de Dutch Swing College
Band, zeg maar een remake van de LP die in 1968 werd
geproduceerd. Bij dit alles werkt de kapel samen met
het kleine, veelzijdige label Aliud.
Eerder al is een CD met werken van Sousa opgenomen
onder leiding van Keith Brion, maar of en wanneer deze
verschijnt weet alleen het label Naxos.
Jubileumjaar
Zowel voor de mariniers als de kapel is 2015 een jubileumjaar. De invulling daarvan is nog niet helemaal rond.
Vast staat wel dat er een programma komt samen met
Frank Groothof, die furore heeft gemaakt met grootse
muzikale én verhalende optredens voor kinderen. Bijzonder is ook dat het korpsconcert in De Doelen weer
twee keer wordt gegeven. Als solist zal optreden de
ex-marinier en gelauwerd operazanger Bastiaan Everink.
En wanneer er weer een vriendenconcert wordt gegeven, waar ook de leden van de IMMS welkom zijn? Januari 2016!

greep uit de

Historie

Uit het prentenbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar
Wie aan Groot-Brittannië denkt, roept direct ‘Edinburgh
Tattoo’ wanneer men vraagt een bekende taptoe te
noemen. Maar er was meer. Veel meer! Colchester en
Cardiff, om maar eens iets te noemen. Voor de oorlog
bestonden er naast vele andere initiatieven twee toonaangevende taptoes in het land: de Aldershot Tattoo en
het evenement waarvan ik hier twee kaarten uit mijn
verzameling laat zien: de Tidworth Tattoo.
De Tidworth Tattoo was eigenlijk opgezet volgens
hetzelfde programma als Aldershot,hetzelfde ‘format’
zouden we nu zeggen. Aldershot (waarvan overigens
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ook prentbriefkaarten bestaan) bestond uit displays
van bijzondere grote Massed Bands, Massed Pipes
and Drums en nagespeelde scenes met de nadruk
op (krijgs-)geschiedenis. De Tidworth Tattoo werd
op kleine schaal voor het eerst gehouden in 1920
en in 1923 door Southern Command (voor het eerst)
gepresenteerd. Net als Aldershot vond het spektakel
in de buitenlucht plaats, logisch ook want in deze
landelijke omgeving in het westen van het land was
veel open veld te vinden om een taptoe te kunnen
houden. En daarnaast was Tidworth de plaats waar al
sinds jaar en dag een zeer groot legerkamp was geves- juni 2008
2015
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Tidworth Tattoo,
Highlanders.

Argyll & Sutherland

yal Regiment en vele anderen. Er was
een optreden (toen al!) van ‘motor cyclists’ en demonstraties te paard. Het
mooist waren natuurlijk de enorme
Massed Bands. In 1935 bestond zo’n
optreden uit maar liefst 17 regimental
bands. Na de oorlog zagen we dergelijke massale optredens alleen nog
bij de legendarische Wembley Military
Musical Pageants (tot 1985).

tigd. Een kamp dat vandaag de dag nog steeds bestaat.
Het grootste deel van de bevolking bestond uit mensen
die op de een of andere manier iets met dat kamp
te maken hadden. Er was dus ook veel verloop,want
soldaten en hun gezinnen werden herhaaldelijk overgeplaatst. De taptoe werd gezien als verbindend element
en als reclame voor het leger. Net als Aldershot was er
sprake van een regelmatige uitvoering van deze taptoe,
al werd niet ieder jaar zo’n evenement gehouden. Het
was door de Tweede Wereldoorlog dat aan de uitvoeringen een einde kwam. Toch werd (net als Aldershot) in
de jaren ’60 en ’70 een nieuwe versie van de Tidworth
Tattoo uitgevoerd.
Indrukwekkend
De oorspronkelijke taptoe zag er zeer indrukwekkend
uit. Er zijn vele foto’s van bewaard gebleven en zoals
hier te zien is werden er dus ook (series) prentbriefkaarten uitgegeven. Op deze kaarten twee scenes: de enorme, massale finale, die goed de grote omvang van de
taptoe laat zien (zowel in terrein als in deelnemers) en
een opname van een van de deelnemende bands; de
Pipes and Drums of the Argyll & Sutherland Highlanders.
De kaarten zijn niet ‘gelopen’ (d.w.z. verstuurd en van
een poststempel voorzien) en ook zijn ze verder niet gedateerd. Maar het hoogtepunt van deze taptoe lag in de
vroege jaren ’30 en dat is wat we hier
op deze twee fotokaarten ook zien. In
het boek ‘Sound the Trumpets, Beat
the Drums’ van Colin Dean en Gordon
Turner (Uitgever Parapress) staat de
belangrijke jubileumtaptoe van 1935
(Silver Jubilee King George V) geheel
beschreven, waaruit de grootte van
het evenement nog duidelijker wordt.
Interessante items in de show waren
o.a. Beating Tattoo met de Massed
Drums, Fifes and Bugles of Southern
Command, waarin opgenomen vele al
lang verdwenen regimenten (en hun
muziek  - de meeste later door bezuinigingen opgeheven) zoals The Green
Howards, The Suffolk Regiment,
The Hampshire Regiment, The LoDefilé
Defilé -- juni
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2015 2008

Geluidsmateriaal
Er was ruimte voor Physical Training
Displays, Infantry Drill en het naspelen van een slag
uit de geschiedenis (Battle and the death of General
Wolfe) waarbij de Massed Bands een tweede show gaven, opmarcherend met eigen regimentsmarsen. Een
traditionele, maar massale en op het militaire aspect
gerichte taptoe dus. Deze beschrijving maakt wellicht
beide kaarten levendiger, maar voor wie echt wil weten
hoe dat klonk is er gelukkig ook geluid bewaard gebleven. Van de Tattoo’s van 1933, 1934 en 1935 is geluidsmateriaal bewaard gebleven dat o.a. op His Masters
Voice 78 toerenplaten werd uitgegeven. Het betreft
hier zelfs live opnamen. Ook hierin diende Aldershot
als voorbeeld; van die taptoe zijn vrij veel platen
gemaakt, zowel studio – opnamen als live uitvoeringen. Deze zijn ondertussen heruitgegeven op CD
op het label Eagle & Lyre in Groot-Brittannië. Deze
uitgaven zijn een absolute must voor de taptoeliefhebber en trekken je onmiddellijk, zeker de live opnamen, in de sfeer van zo’n massale, vooroorlogse,
martiale militaire show. Van de Tidworth Tattoo bleek
echter ook genoeg materiaal op platen te bestaan
om daarmee twee fraaie CD’s uit te geven; beiden
onder auspiciën van IMMS–UK en weer geproduceerd
door Eagle and Lyre. Vooral de manier waarop deze
opnamen zijn ‘geschoond’ (ontdaan van ruis, tikken,
bonken en krassen) is bijzonder geslaagd te noemen.

Tidworth Tattoo Grand Finale
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Een echt eerbetoon! Van Cavalry Trumpeters, Massed
Drums and Fifes, community singing (kent u dat nog
van Cor Steyn in het City Theater?), the Royal Horse
Artillery en historische tableaux tot de Massed Bands
of Southern Command (17 orkesten dus) die ook op

IMMS

de kaart te zien zijn. Zoals gezegd, tussen 1920 en
1938 vond al dit moois plaats, waarvan we dankzij
opnamen,er is op youtube ook wat beeldmateriaal te
vinden uit journaaluitzendingen, en prentbriefkaarten
nu nog kunnen meegenieten.

was erbij

Artillerie jaarconcert 2015
Na het overlijden van zijn dirigent Henk van ’t Veer in
2014 en de schok die dat veroorzaakte heeft het ROA de
draad weer spoedig opgepakt met de benoeming van
een nieuwe chef, Harmen Klaver.
Om deze te introduceren: Harmen J. Klaver leerde zijn
eerste tonen op de muziekschool Toonkunst in Haarlem
en maakte op 9-jarige leeftijd zijn debuut als cornettist bij
de brassband Arti et Religioni. Ook maakte hij kennis met
het Haerlemsch Symphony Orkest en speelde hij in het
Haarlems jeugdorkest. Op 18-jarige leeftijd is hij gestart
op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Daar
heeft hij trompet, piano en zang gestudeerd. Zijn leraar
trompet en directie was de Inspecteur Militaire Muziek Jan
van Ossenbruggen. Tevens heeft hij een studie Directie
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag gevolgd.
Rocus van Yperen en Joop Laro waren daar zijn docenten. Van 1980 tot zijn leeftijdsontslag in 2011 was hij als
trompettist verbonden aan het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht. Tijdens en na zijn dienstperiode dirigeerde
hij diverse koren en HaFaBra-orkesten en was hij trompetdocent bij diverse muziekopleidingen. Momenteel is
hij ook dirigent bij het Senioren Orkest Wychen en bij de
Harmonie Semper Crescendo uit Reek (NB).
Verfrissend
Met blijvende waardering voor de belangrijke rol die de
voorgaande dirigent vanaf het begin in 2001 heeft gespeeld is duidelijk dat ook voor het ROA het waaien
van een nieuwe wind verfrissend effect heeft. Niet dat er
opeens een andere weg wordt ingeslagen, maar onder
de nieuwe dirigent worden er meteen meer en andere
nuances aangebracht en een groter beroep gedaan op
de individuele inspanning. Ondanks de beperkingen

die een vrijwilligersorkest per definitie bij de muzikale
mogelijkheden heeft, heeft men door extra repetitieinspanningen een stap kunnen maken in het speelbare
repertoire en dat was op het eerste jaarconcert onder
Klaver op 25 april goed te horen, met werken als ‘Chor
der Priester’ van Mozart, ‘Romance’ uit ‘Concerto for alt
saxophone and band’ van Ronald Binge en ‘Hymn to the
fallen’  van John Williams. Dit zijn werken met langzame
delen waarin imperfectie onverbloemd te horen is, dus
daar doen de uitvoerenden hun uiterste best op, zeker
in het bijzijn van het publiek. Een ieder die het ROA een
warm hart toedraagt zal als het om dit deel van het
programma gaat het met mij eens zijn: heren, missie
geslaagd! Na de pauze werd het betreden van nieuwe
paden voortgezet met een Glenn Miller medley in arrangement van Louis van de Waarssenburg. Een stuk
met tempowisselen in een swingende stijl die wij van
dit orkest niet zo kennen, maar deze overbekende evergreens klonken in de Soester kerk alsof ze ook voor
dit orkest gesneden koek zijn. Leuk voor de variatie en
naar ik begrijp ook voor de muzikanten zelf. Maar het
ROA bleef onverminderd haar roots eren met door het
hele programma heen een selectie van marsen, zoals de
Britse toppers ‘BB and CF’en ‘Lynwood’ van Ord Hume,
‘Cardiff Castle’ van Powell en de eigen artillerie-marsen.
Die zijn sfeerbepalend en horen gewoon bij het ROA,
dat daar altijd veel overtuiging in legt. Ook onder de
nieuwe dirigent. Het vertegenwoordigen van onze stichting, door de ROA-voorzitter bij het welkom met name
genoemd, was ook bij dit jaarconcert een persoonlijk
genoegen. Deze middag vormde een overtuigend bewijs
dat de artilleriemuziek in ons land nog springlevend is.   
JdV

Militaire Lourdes Bedevaart 2015
Bezinning, ontmoeting en militaire muziek...
Door Geert Bergsma
Traditiegetrouw vindt in de meimaand - Mariamaand
– de internationale militaire bedevaart plaats naar
Lourdes, in Zuid-Frankrijk aan de voet van de Pyreneeën. Deze jaarlijkse internationale ontmoeting
vindt al meer dan 50 jaar plaats.
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Militaire bedevaart
Enkele honderden Franse en Duitse militairen begonnen daar kort na de Tweede Wereldoorlog mee om afstand te nemen van het oorlogsgeweld en om nieuwe
wegen naar vrede te vinden. Kernwoorden van deze
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De Band of the Royal Corps of Signals vertegenwoordigde het VK in 2015

jaarlijkse bijeenkomst zijn wereldvrede, verbroedering, bezinning, ontmoeting en plezier. Inmiddels is
de militaire bedevaart uitgegroeid tot een happening
van ruim 10.000 deelnemers met steeds meer jonge
militairen vooral uit Europa, maar ook van ver daarbuiten. De militairen herkennen elkaar in het werk dat
ze steeds vaker in internationaal verband gezamenlijk
uitoefenen: het brengen van vrede en veiligheid. Eén
keer per jaar is het in het kleine Franse plaatsje een
drukte van belang en zijn de smalle straten en de
vele terrasjes gevuld met schitterend uitgedoste militairen uit tientallen landen. Militaire muziekkorpsen
en bandjes van kleiner formaat brengen er de sfeer
goed in.
Nederlandse deelname
Elk jaar reist er ook een Nederlandse delegatie af naar
dit evenement in Lourdes: per vliegtuig, touringcar
en op de motor. Deelnemers kunnen zowel actief dienende als gepensioneerde militairen en burgerambtenaren zijn, reservisten, alsmede partners en verzorgers
van rolstoelgebruikers. Na zes jaar werkzaam te zijn
geweest in het buitenland was ik dit jaar weer in de
gelegenheid om deel te nemen aan deze bijzondere
manifestatie. Onderstaand wil ik u nader informeren
over Militaire Lourdes Bedevaart 2015.
De 57e Internationale Ontmoeting van Militairen vond
dit jaar plaats van 15 t/m 17 mei 2015. De Nederlandse
groep bestond dit jaar uit 175 personen, waaronder de
voltallige Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
onder de bezielende leiding van kapitein Harry van
Bruggen. Zelf had ik het voorrecht om met het vliegtuig
mee te mogen en was op donderdag 14 mei (militair)
tijdig aanwezig op de Vliegbasis Eindhoven. Daar was
men kennelijk vergeten dat het Hemelvaartsdag was en
Defilé
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was het toegangshek naar de militaire vertrekterminal
nog hermetisch gesloten. Door flexibel optreden van de
medewerkers van de Koninklijke Luchtmacht werd dit
probleem echter snel opgelost en konden wij onder het
genot van een kop koffie (hernieuwd) kennis maken
met de mede bedevaartgangers. Veel mensen nemen
vaker aan de militaire bedevaart deel en dus was het
voor velen een soort reünie en een feest der herkenning. Het vliegtuig zou echter vertrekken van het civiele
deel van vliegveld Eindhoven en dus moest er alsnog
een bus worden geregeld om de passagiers en bagage
daar naar toe te pendelen. Na een voorspoedige vlucht
landden wij rond 16.00 uur op het vliegveld Tarbes. Bij
het verlaten van de terminal werden we verwelkomd
met de klanken van een van de militaire orkesten van
de Italiaanse Luchtmacht. Uiteraard niet speciaal voor
ons daar aanwezig, maar waarschijnlijk voor Italiaanse
militaire hoogwaardigheidsbekleders. Hoe dan ook, we
hebben er van genoten. Na inchecken in de verschillende hotels was er in de avond gelegenheid om alvast
de bijzondere sfeer te proeven op een van de vele terrasjes.
De volgende ochtend was het al weer vroeg op. Het is
een goed gebruik dat de verschillende landen in optocht naar de diverse vieringen gaan in het Heiligdom
van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Daardoor zijn er
gedurende de verschillende dagen militaire orkesten en
militaire bedevaartgangers te aanschouwen, doorgaans
onder luide toejuichingen van de omstanders. Om
07.00 uur werd voor een van de hotels de Nederlandse
delegatie opgesteld. Met voorop de RFGGJ, gevolgd
door de vlaggenwacht van adelborsten van het Koninklijk Instituut van de Marine, de Vicaris-generaal van
het Militair Ordinaat A. Woolderink, Vice-admiraal M.
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Borsboom en voormalig minister van Defensie E. van
Middelkoop, vlag- en opperofficieren en de deelnemers
vanuit de Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht,
Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee en
de overige deelnemers. Op de klanken van de mars
‘National Emblem’ werd afgemarcheerd naar het heiligdom, waar bij de grot en het Mariabeeld een Heilige
mis werd gevierd. Met een gevoel van gepaste trots en
marcherend achter de eigen driekleur werd een keurig
Nederlands visitekaartje afgegeven.
Tijdens de mis werd de muziek op ingetogen wijze verzorgd door het koperkwintet van de regimentsfanfare.
‘Alle zegen komt van boven’ en in dit geval letterlijk,
want de regen viel met bakken uit de lucht. Na de
kerkdienst werd wederom opgesteld en hadden we
met deelnemers van een andere Nederlandse bedevaart een gezellig koffiemoment. Bij aankomst was er
natuurlijk muzikale ondersteuning door de regimentsfanfare om iedereen welkom te heten.
Unieke openingsceremonie
Om 18.00 uur vond de Internationale opening van de
57e Militaire Bedevaart plaats in de Basiliek van SintPius X. Deze basiliek is de grootste kerk van Lourdes,
ligt ondergronds en heeft een oppervlakte van 12.000
m2 en biedt plaats aan 25.000 mensen. De verschillende delegaties en vlaggenwachten, begeleid door de
eigen muziekkorpsen, marcheren de basiliek binnen en
krijgen een ovationeel applaus van de eigen landgenoten die met vlaggetjes zwaaiden. Dit heeft wat weg van
de ‘Last Night of the Proms’ en is bijzonder om mee
te maken in een toch gewijde en religieuze omgeving.
Ook onze ‘eigen’ regimentsfanfare maakte hierbij een
uitstekende indruk!  Voor aanvang van de openingsceremonie is het een goede gelegenheid om de aanwezige militaire orkesten te bewonderen. Waarschijnlijk
heb ik niet alle orkesten kunnen zien, maar in elk geval die   uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roeme-

nië, Oostenrijk en Ivoorkust. Een speciale vermelding
verdient de Irish Air Corps Pipe Band. Dit korps met
de saffraan kleurige kilts en altijd optredend zónder
tamboer-maitre komt, in tegenstelling tot de meeste
muziekkorpsen, jaarlijks naar Lourdes. Vaste bezoekers
aan de bedevaart weten inmiddels in welk hotels zij
’s-avonds optreden en ook dit jaar heb ik weer kunnen
genieten van de fraaie klanken van de Ierse doedelzakken.
RFGGJ in de hoofdrol
Op zaterdagochtend vond de Nederlandse eucharistieviering plaats. Ook ditmaal werd er op de klanken
van de regimentsfanfare gedefileerd door de Nederlandse delegatie. De dienst werd muzikaal opgeluisterd door het koperkwintet en met zang, o.a. ‘Ave
Maria’ en ‘You Raise Me Up’, door de tenor Martin
Hurkens, winnaar van ‘Holland’s Got Talent’ 2010.
Na de kerkdienst was het verzamelen op het grote
plein voor de basiliek voor de traditionele groepsfoto
met alle deelnemers aan de militaire bedevaart. Een
foto van de regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en
Jagers’ op de trappen voor de kerk kon natuurlijk niet
ontbreken. Vervolgens werd er weer netjes afgemarcheerd naar het Pavillion Missionnaire, alwaar een
zeer geanimeerde Nederlandse receptie plaatsvond.
De regimentsfanfare verzorgde daar een prima lunchconcert. Eén van de vlootaalmoezeniers werd in het
zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten en daarom
werd het concert geopend met de ‘Defileermars van
de Koninklijke Marine’, een stuk dat niet standaard
op de lessenaar van een KL-orkest ligt. Vervolgens
werden onder meer de volgende stukken ten gehore
gebracht: ‘Pasmo’, ‘Alte Kameraden’ in swingversie,
‘Tribute to the Liberators’, ‘Jan Klaassen de Trompetter’, ‘Happy, Blades of Toledo’ en tot slot de ‘Grenadiersmars’. Luid applaus van de aanwezigen viel de
muzikanten ten deel.

"Statiefoto" van de RFGGJ bij de basiliek
18

- juni 2008
2015
Defilé Defilé
- December

De militaire band uit Ivoorkust in de straten van Lourdes

Veel militaire muziek
Op de zaterdagmiddag was er gelegenheid om de verschillende militaire orkesten in actie te zien. Op meerdere plekken in Lourdes vonden concerten plaats. Ook
de regimentsfanfare trok met hun optreden een groot
en enthousiast publiek. Verder stonden die zaterdag de
Internationale Dodenherdenking en de Lichtprocessie
op het programma. Op zondag vond de Internationale
eucharistieviering, met medewerking van Martin Hurkens en de Internationale afscheidsviering met medewerking van de regimentsfanfare in de Pius X basiliek
plaats. Voor de Nederlandse bedevaartgangers was
er nog als afsluiting van de bedevaart een eigen afscheidsviering met muzikale omlijsting. Hierbij gaf een
aantal deelnemers hun persoonlijke ervaringen met de
bedevaart weer, zeer emotioneel. Een andere traditie
tijdens de militaire bedevaart is op zondagavond een
concert verzorgd door een Duits militair orkest. Dit jaar
was het Heeresmusikkorps Neubrandenburg aanwezig.
Onder leiding van Oberstleutnant C. Prachl werd een

mooi concertprogramma gepresenteerd, o.a. de mars
‘Mein Mecklenburger Land’, ‘Sieg der Östenreichsen
Volkshymne’, ‘O Magnum Mysterium’ en een aantal
lichtere werken. Met ondersteuning van Martin Hurkens
werd ‘You Raise Me Up’ uitgevoerd en gezamenlijk met
twee Ierse doedelzakspelers werd afgesloten met het
overbekende ‘Highland Cathedral’. Hiermee kwam aan
de 57e Militaire Lourdes Bedevaart ook muzikaal een
einde. Op maandag vertrokken de motoren, nachtbus
en het vliegtuig weer richting Nederland.
Als voormalig beroepsmilitair, mijn rooms-katholieke
opvoeding en passie voor militaire muziek is de militaire bedevaart een geweldige belevenis. Naast de bezinning tijdens de diverse vieringen is er voldoende gelegenheid om andere gelijkgestemden te ontmoeten en
kom je tot diepgaande gesprekken en worden vriendschappen gesloten. Daarnaast is er gelegenheid om
te genieten van een goed glas wijn en hoe kan dat
beter dan met veel militaire muziek op straat. Ik kan
het iedereen aanraden…

Sweden International Tattoo 2015
Door Gerrit Jan van den Brug, foto's Marloes Milatz
Tijdens de voorbereiding van het bezoek van de
IMMS aan de Fanfare ‘Bereden Wapens’ in Vught viel
mijn oog op een poster met de aankondiging van de
Sweden International Tattoo 2015 op 23 en 24 mei in
Malmö. Behalve de FBW zouden daar nog een aantal
uitstekende orkesten deelnemen. Reden genoeg om
een reis naar Malmö te plannen. Dankzij de brugverbindingen in Denemarken en die van Denemarken
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naar Zweden is dat gemakkelijk in één dag te doen.
De taptoe in Malmö is een indoortaptoe in de Malmö
Arena en heeft op zaterdag twee voorstellingen en op
zondag alleen een middagvoorstelling. De publieke
belangstelling was redelijk goed. Alleen de zaterdagavondvoorstelling werd wat slechter bezocht, maar
dat kwam misschien wel door de concurrentie van de
19

finale van het Eurovisie Songfestival op televisie. De
taptoe wordt in slechts twee dagen (donderdag en
vrijdag) door de orkesten gerepeteerd en dan volgt
op zaterdagmorgen de generale repetitie met een
volledige doorloop in uniform. Dat betekent dat de
hele taptoe (meer dan drie en een half uur) door de
muzikanten op zaterdag drie keer wordt uitgevoerd.
Start om 8.30 uur en einde van de laatste finale na
23.00 uur. Gelukkig waren de muzikanten ondergebracht in het Malmö Arena Hotel zodat ze binnendoor
van hotel naar Arena konden. Ik vermoed dat ze deze
vier dagen weinig in de buitenlucht zijn geweest. In
Malmö zelf was weinig te merken van de taptoe. Er
vond geen streetparade plaats en er waren ook geen
optredens van de orkesten in de stad.
De opening werd gedaan door een samengesteld orkest en de uitvoering beloofde veel goeds. Daarna
kwam uit Denemarken de ‘Tivoligarden’ uit Kopenhagen. Dit is een volledig bezet harmonie-orkest met
drumband bestaande uit kinderen van 8 tot 16 jaar.
Zij speelden een leuk programma. Er zat een verbazingwekkend mooie klank in het orkest. Alleen marcheren met die grote instrumenten (vooral het slagwerk) viel niet mee. Het volgende orkest wist wel
raad met marcheren, Show and Marchingband ‘Kunst
& Genoegen’ uit Leiden, één van de vertegenwoordigers van Nederland. Bij binnenkomst maakten ze
meteen een verpletterende indruk met de ‘Hannah
Polka’. Zij voerden een ingekorte versie van hun WMC
show uit.(Kerkrade 2013) Voor ons een bekende show
maar voor het Zweedse publiek een genot om naar te
kijken en te luisteren. De show viel goed in de smaak.                                                                                                  
Daarna volgde als intermezzo de ‘White Helmets’. Een
show met ronkende motoren, knap gedaan, maar van
mij hoeft dat niet op een taptoe. Na hun optreden zit
je nog 10 minuten in de stank. Uit Finland kwam vervolgens ‘The Conscript Band of the Finnish Defence
Forces’. Dit is het opleidingsorkest van de Finse mili-

taire muziek en dit orkest wordt veelvuldig ingezet bij
taptoes om Finland te vertegenwoordigen. Het was
een leuke show met een drill-team, maar als je weet
dat er later in de taptoe nog een drill-show komt
van de Noorse Garde, hadden ze dat onderdeel beter achterwege kunnen laten. De muziek van de doedelzakken werd verzorgd door Pipes and Drums uit
Edinburgh.  Daarna was het de beurt aan de Fanfare
‘Bereden Wapens’. Zij kwamen als Wielrijderskorps op
en het publiek was, als altijd, erg enthousiast over de
musici op de fiets, inclusief de bijbehorende lekke
band.
Na de pauze mochten ze nog een keer optreden, nu
als FBW. Zij brachten de bevrijdingsshow die ze ook
een aantal keren in België op de bevrijdingstaptoes
hebben uitgevoerd. Tijdens dit optreden kwam duidelijk naar voren dat het een klein, maar fijn orkest
is. Het publiek was enthousiast, maar (her)kende de
muziek, die bij ons zo bekend is uit de Tweede Wereldoorlog, duidelijk niet. Vervolgens kwam ‘The Central Band of the Czech Republic’ met een traditioneel
optreden. Een mooi groot orkest dat al sinds decennia succes heeft met hun vaste grappen. Als laatste
nummer voor de pauze was er een gezamenlijk optreden van ‘The Royal Fire Brigade Band’ uit Malmö en
de ‘Musique de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de
Paris’. Het was een leuk optreden met een indrukwekkend orkest. Na de pauze traden beide orkesten ook
nog individueel op. ‘The Band of the Royal Swedish
Navy’, in 2014 nog maar net gered van de opheffing, had een uitstekend optreden met onder andere
delen uit ‘Finlandia’ van J. Sibelius. Het orkest stond
onder leiding van een vrouwelijke tambour-maître,
dat zie je niet zo vaak. Ook dit is een klein orkest
dat uitstekend musiceert. Eén van de toppers was
‘His Majesty the Kings Guard’s Band and Drill Team’
uit Noorwegen. Zij brengen altijd een gelijksoortige

De Fanfare ‘Bereden Wapens’ tijdens het optreden in Zweden
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show, maar doen dat zo goed dat het altijd één van
de hoogtepunten van een taptoe is. Ook nu viel hun
optreden zeer in de smaak. Hun drill-team is wel erg
goed, ook al zagen we bij de repetitie dat het ook
fout kan gaan.  
Het laatste orkest was ‘The Band of Her Majesty’s
Royal Marines Commando Centre’. Wat een genot om
naar zo’n mooi orkest te kijken en te luisteren. In
tegenstelling tot de meeste Marine Bands die altijd
een traditioneel programma spelen, had dit orkest
een eigen programma. Het is een kwalitatief zeer

goed orkest. In de finale kwamen natuurlijk alle orkesten samen. Er werd muziek gespeeld uit ‘Mama
Mia’ (waarbij de zangsoliste niet altijd de juiste toon
trof ) en als koraal, ‘Abide with me’. Een indrukwekkende afsluiting van een mooie taptoe.   Ik heb de
data voor 2017 alvast genoteerd in de agenda: 20 en
21 mei. Op de Facebook pagina van de IMMS NL heb
ik een aantal filmpjes geplaatst en ook op YouTube
is natuurlijk veel terug te vinden over deze taptoe.

De finale in de Malmö Arena

CD-

en

DVD-Nieuws

Samengesteld door Rob Ouwens

Tribute to a Friend
Reunie Orkest Artillerie Trompetterkorps o.l.v. Henk
van ’t Veer
ROA2014 (live CD); Verkrijgbaar via www.reunieorkestartillerie.tk
Prins Maurits Mars / The Young Amadeus / Florentiner Mars / Prelude on Finlandia / Per Aspera
Ad Astra / Vivaldi’s Winter / To My Country / Final
Celebration / I Know Him So Well / The U.S. Field
Artillery / Melodia d’Amore / Hymn to the Fallen
/ Canterbury Choral / Margam Abbay March /
Gammatique / ATK Mars / Artillerie Mars / U Zij De
Glorie.
Les Plus Belles Pages Musicales de 14-18
Nathalie Nicaud (sopraan), Musique des Forces Aérienne de Bordeaux, Musique des Equipages de la
Flotte de Toulon, Musique de la Légion Etrangère,
Musique des Transmissions, Musique de la Garde Républicaine
Bayard Musique 34/1 (2cd/dvd); Verkrijgbaar via www.
amazon.fr
La Marseillaise / Quand Madelon / It’s a Long Way
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To Tipperary / Le Ciel de Mon Pays / Le Cri du Poilu
/ Le Rêve Passe / Le Clairon / Prière / Verdun / Les
Poilus / Elles! / Fleurs de Tranchées / La Croix Douloureuse / Noël des Enfants / Chanson en Forme
de Requiem / Chanson de Craonne / Le Père la
Victoire / A l’ Etendard / Choisis Lison / Soyez Benis les Morts / Aux Morts pour la Patrie / Marche
des Oiseaux de Guerre / La Madelon de la Paix /
Goodbye Broadway, Hello France / Stille Nacht / La
Marseillaise.
Air Force Blue – Music for Wind Band
Band of the United States Air Force (Washington)
m.m.v. US Air Force Singing Sergeants o.l.v. Colonel
Larry H. Lang
Naxos 8.573405 (CD); Verkrijgbaar bijv. via www.
amazon.com
Time Travels / Asimov’s Aviary / Dawn Flight / Call
of the Champions / Flight – I.A. View from the Heavens / Red Tail Skirmish / High Flight / The Planets:
Mars, the Bringer of War / The Planets: Mercury,
the Winged Messenger / The Planets: Jupiter, the
Bringer of Jollity.
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Above and Beyond
The President’s Own United States Army Band (Washington) o.l.v. Gerard Schwarz
Naxos 8.5763121 (live CD);   Verkrijgbaar via bijv. via
www.amazon.com
Medea’s Meditation and Dance of Vengeance / Commando March / Emblems / Celebration Overture op. 61 /
Lincolnshire Posy / Couplets des Deux Hommes d’Armes
(from Genevieve de Brabant) / Ceremonial / Above and
Beyond.
Firmus et Fortis
Swiss Army Central Band o.l.v. Major Alda Werlen
AMOS 6126 (CD); Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Eternal Father Strong To Save / Homage / Tanz der
Gaukla / Rusalka’s Song To The Moon / Canzoni della
Patria / Ter-Regiment 78 / Schweizer Volkslieder Medley
/ The Mission / Cutthroat Island / You’re So Cool / Vitae
Lux / Ruby Tuesday / Brasilea / Nonstop / Speed /
Hot Shot.
Fragile Oasis
Schweizer Militärmusik BBRS 16-3/2014 o.l.v. Lieutenant
Philippe Werlen
AMOS 6120 (CD); Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Intrada / Auf der Munots / General Guisan Marsch / Benedictus / Fragile Oasis / The Kangaroo / The Hypnotist
/ Armenian Fire Dance / Sussodio / Rendez Vous / You
Raise Me Up / Love Changes Everything.

Trauer – Trost – Hoffnung
Militärmusik Tirol o.l.v. Oberst Hannes Apfolterer
MCP (CD); Verkrijgbaar via o.a. www.jpc.de
Die Kraft der Ruhe / Poco Piu Mosso from Year of the
Dragon / Largo aus Caravans / Boschi Tjebja Ischa /
Solvejgs Lied / Requiem (5 delen) / Trauermarsch / Ich
hatt einen Kameraden / Adagio / Näher mein Gott zu
Dir / Ein Gebet / Gabriels Oboe / Singt vor der Liebe /
Gebet / Ave Verum / Trauer – Trost – Hoffnung (Marsch).
Dimensions
Central Band of the Royal New Zealand Air Force o.l.v.
Flight Lieutenant Stephan van Lieshout
Kiwi Pacific Records (CD); Verkrijgbaar via www.kiwipacific.com
Star Wars Medley / Eagle Squadron / Danny Boy / Concertino for Flute / In the Miller Mood / Blades of Toledo
/ Golden Festival Overture / The Stars and Stripes / Georgia on My Mind / When I Fall In Love / Fascinating
Rhythm / Air Force Medley: Aces High, 633 Squadron,
The Dam Busters.
Soldiers
New Zealand Army Band o.l.v. Captain Paul Milner
Kiwi Pacific Records CD SLC-177 (CD);  Verkrijgbaar via
www.kiwipacific.com
Ravenswood / Invergarcill / The Howitzer / Old Comrades / Action Front / The Great Little Army / Knight of the
Road / Soldiers (Medley) / Conflict (Medley).

Boekbespreking
'Militärmusik und Militärmusiker in Mecklenburg um 1900'
door Dr. Klaus-Ulrich Keubke, Privé uitgave van de auteur, ISBN 978-3-00-047854-3.
Ingenaaide uitgave, formaat 16,5 x 23,5, 224 pagina’s.
Gebaseerd op een grondig onderzoek van diverse documenten in het Landeshauptarchiv Schwerin behandelt dit boek de geschiedenis van de militaire muziek
in Mecklenburg vanaf de 17e eeuw t/m de Eerste Wereldoorlog  met als afsluiting o.a. een hoofdstuk over
het huidige Heeresmusikkorps Neubrandenburg.
Ook een stukje Nederlandse geschiedenis komt aan
bod, want op verzoek van Stadhouder Willem V van
Oranje (1748-1806) werd er door hem op 5 mei 1788
een verdrag gesloten met Erfprins Friedrich Franz van
Mecklenburg-Schwerin voor militaire ondersteuning
in Nederland door 3 bataljons Infanterie (1000 man),
welke tot 1795 in Nederland gelegerd bleven.
(Dezelfde auteur heeft hierover trouwens een apart
boek geschreven, getiteld Mecklenburg-Schweriner
Truppen in den Niederlanden 1788 – 1795.)
Deze drie bataljons bestonden ieder uit 4 compagnieën, welke ieder een pijper en twee tamboers in de
sterkte hadden. Totaal dus 12 pijpers en 24 tamboers.
Daarnaast waren er in de Staf nog 8 muzikanten
(Hautboisten) en de Regimentstambour ingedeeld;
aan deze laatsten was in 1770 de onderofficiersrang
toegekend.
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De ontwikkeling van de militaire muziek in Mecklenburg wordt gerelateerd aan de diverse oorlogen die
hebben plaatsgevonden in de tijdspanne waarop het
boek betrekking heeft. De talrijke doorgevoerde reorganisaties hadden ook gevolgen voor de organisatie
van de militaire muziek, waarmee de Groothertog zich
heel vaak persoonlijk bemoeide. In 1867 bijvoorbeeld
werden de strijdkrachten van Mecklenburg onderdeel
van het Pruisische Leger en ook die periode wordt
uitgebreid beschreven. Voorts wordt er o.a. aandacht
besteed aan de muziekinstrumenten en de sociale
status van de militaire muzikanten. Het boek bevat
eveneens 100 korte biografieën van militaire muzikanten uit twee eeuwen, evenals 16 afbeeldingen in
kleur + 80 in zwart/wit. Een uitvoerig overzicht van

geraadpleegde documenten en literatuur vormt een
verrijking van het onderwerp. Samengevat kan worden gezegd dat hier sprake is van een gedetailleerde
en diepgaande studie betreffende een interessante
periode in de geschiedenis van de militaire muziek,
die ik daarom graag wil aanbevelen.
Het boek kost € 25,= + portokosten en kan worden
besteld bij de auteur:
Dr. Klaus-Ulrich Keubke,
Zum Schulacker 179, D – 19061  Schwerin,
tel. 0049-385613266, email: Keubke@t-online.de
Vermeld daarbij uw IMMS-lidmaatschap.
JK

CD-Bespreking
band, de Marinierskapel, om samen deze populaire
muziek uit te voeren. Het succes was zo groot dat
Philips, het vaste platenlabel van de kapel, hier
handig op in speelde door bovengenoemde grammofoonplaat uit te brengen. Over de hele wereld,
onder verschillende gerelateerde labels en ook als
audiocasette. Dit was eveneens een enorm succes,
want in de jaren ’90 zijn in vele landen, waaronder Japan, ook nog CD’s uitgebracht van dezelfde
opnamen.

‘When The Swing Marches On’
Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. Maj Peter
Kleine Schaars & Dutch Swing College Band
Aliud Records ACD BR077-2 (CD)
Verkrijgbaar via IMMS (Rino van der Luyt, (luytspierenburg@home.nl / 0529-451396) of via de bestelpagina van de website www.stichtingvriendenvandemarinierskapel.nl
High Society / Perdido Street Blues / Anchors Aweigh
/ Dans Les Rues D’Antibes / Sensation Rag / My Inspiration / Stars and Stripes Forever / Little One / Copenhagen / Swanee / Royal Garden Blues / St. Louis
Blues Fantasy / Original Dixieland One-Step / High
School Cadets / Basin Street Blues / South Rampart
Street Parade.
In 1968, tijdens de directieperiode van majoor
Joop Laro, bracht de Marinierskapel de grensverleggende LP ‘When the swing comes marching in’
uit. Vóór die tijd zetten militaire orkesten voornamelijk marsmuziek op venyl, maar de tijd was rijp
voor lichtere genres en dixiland-muziek was toen
behoorlijk polulair. De bekendste band in ons land
van de vele die in deze jazzstijl speelden was de
Dutch Swing College Band. Die kwam tot een uitzonderlijke combinatie met de bekendste militaire
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De vraag naar deze unieke combi is er altijd gebleven en een paar jaar terug besloten beide bands
de oude draad met bekend en nieuw repertoire en
arrangementen weer op te pakken. Het ondernemende nieuwe label Aliud zag er voldoende muziek in om deze successtory ook op CD te laten
herleven, in super-audio kwaliteit met nu 16 i.p.v.
12 tracks. Niet alleen de aloude swing-marsen en
blues, maar ook andere   swingende genres. Ook
nu blijft het een uniek produkt, met die wonderlijke constante afwisseling van de kleine en grote
band, in een perfectie op het allerhoogste niveau.
Klinkt de oude opname ruimtelijker, deze nieuwe
is een stuk genuanceerder, de instumenten zijn gewoon beter te onderscheiden en het geheel komt
zo nog dichter bij het geluid in de zaal.  Of het aan
de voortgeschreden professionaliteit van de bands
of aan de laatste audiotechniek ligt, of allebei,
doet er niet toe: dat ‘super’staat er niet voor niets.
Zelfs voor degenen die niet (meer zo) op dixiland
kicken is deze CD met al zijn variatie en kwaliteiten een must voor de collectie.  
JdV
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Discuriositeiten
Militaire muziek op cassettes
Door Erwin Voorhaar

Kent u ze nog, de cassettebandjes? Van die kleine,
rammelende bandjes in doosjes van 10,5 bij 7 centimeter? Die soms braken of slipten? Wanneer u
tussen 1970 en 1995 nog jong was, dan komen ze
vast nog bekend voor. Omdat je er zelf opnamen
mee kon maken en er walkmans werden uitgevonden die ze konden afspelen waren deze audiodragers gedurende een bepaalde periode vooral bij
de jeugd heel populair. Ineens kon je de muziek
letterlijk met je meenemen. En voor een wat minder op de jongeren gerichte muziekstroming als
‘militaire muziek’ dan? Ja inderdaad; ook binnen
ons interessegebied zijn er uitgaven te vinden op
dit medium. Wereldwijd zelfs, maar omdat de cassette een Nederlandse vinding is heb ik er voor
deze ‘Discuriositeiten’ een Nederlandse uitgave bij
gezocht.
In 1963 kwam Philips in de vestiging te Hasselt met
een nieuwe geluidsdrager. Klein, compact, licht en
handzaam. De consument en handel noemden deze
uitvinding al snel ‘muziekcasette’ (MC), maar in
vakkringen heette het eigenlijk de ACC: Audio Compact Cassette. Een naam die, net als het bandje
zelf, niet echt aansloeg. Want voor Nederland heeft
het cassettebandje nooit het succes gekregen wat
men ervan had gehoopt en verwacht. Maar eerst
wat geschiedenis.
In 1965 vond Philips dat de uitvinding van Ir. Lou
Ottens wel ver genoeg ontwikkeld was om er patent op aan te vragen. De cassette was geboren. Er
bestonden natuurlijk al audiosystemen met bandopname, al voor de oorlog werkte men (ook binnen
het leger) daarmee, zoals de ‘Quarterinchband’,
nog steeds het bandtype waarop de omroepen in
Nederland bijna al hun geluidsopnamen (muziek en
reportages) hebben vastgelegd. Daaruit ontstond
een opnamesysteem van banden op aparte spoelen, af te spelen op bandrecorders (eveneens ¼ inch
bandbreedte). U kent ze vast nog wel. Het gaf vaak
een uitstekend geluid, zeker als er meerdere sporen gebruikt konden worden voor opname. Maar
het was groot, niet handig, er moest veel gespoeld
worden met als onvermijdelijk resultaat: slijtage
van banden en vooral de koppen van de machine.
Om dat te verbeteren zocht men het in het kleine.
De ACC, zoals we de cassetteband vanaf hier gemakshalve zullen noemen, kreeg een dunnere band
in een behuizing (bescherming). Afspeelapparaten
werden ook kleiner en pasten goed in de huiskamer.
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Vervanger van de LP…
De ACC is eigenlijk een magnetisch-analoge drager.
Op een band word magnetisch het geluid vastgelegd door middel van een ijzerlaag (bij de oudere
bandjes) of een chroomdioxide laag. Meestal had
een ACC 60 minuten speelduur, maar al snel verscheen de bekende 90 minuten band. Langere banden zijn eigenlijk te slecht, want om de speelduur
langer te maken werd de banddikte steeds dunner
en daarmee de afspeelkwaliteit slechter en de kans
op breuken groter. Bedoeling van de ACC bandjes
was simpel: de LP vervangen.
Dat is dus nooit gelukt. Het systeem zou zelfs een
zachte dood gestorven zijn als niet de walkman
op de markt was verschenen. Het was toen ineens
mogelijk (vanaf midden jaren ‘70) om je muziek
mee naar buiten te nemen, altijd te kunnen beluisteren. Mp3 spelers en mobiele telefoons hebben
die functie overgenomen, maar hele generaties zijn
opgegroeid met de mobiele walkman. Uiteindelijk
konden ACC’s ook afgespeeld worden in de auto,
beiden zorgden ervoor dat deze bandjes toch veel
langer dan gedacht op de markt bleven.
In 1983 komt de CD en die neemt al snel, door
de betere geluidskwaliteit, de rol van de ACC als
voorbespeelde uitgave over. Als dan ook nog de
opneembare CD (CD-R) op de markt komt is het
lot van de cassette bezegeld, zo rond 1999 is het
voorbij hoewel sommige grote platenmaatschappijen nog tot 2007 ACC’s op de markt brachten. In
Nederland sloeg de voorbespeelde cassette door
de vaak matige geluidskwaliteit niet echt aan. In
Duitsland was de ACC wel mateloos populair. Eén
van de voordelen van de ACC was het toegepaste
Dolby ruisonderdrukkingssysteem, Dolby is een
apart ontwikkeld systeem dat in Engeland werd
bedacht. Er zijn meerdere soorten (sterktes) maar
Dolby B werd het bekendste. Dolby Corporation
verhuisde in 1976 naar Amerika en doet dit werk
(dat het luisteren naar muziek bepaald prettiger
maakt!) nog steeds; men verbetert tegenwoordig
vooral het geluid bij speelfilms en spelcomputers.
Verzamelwaardig
Tegenwoordig leven we in ‘andere’ tijden. Vinyl
komt langzaam terug (voor fijnproevers gaat er
niets boven een LP qua geluid en balans), de CD
bestaat (ondanks de digitale media via computers)
nog steeds en de ACC is geheel uit beeld. Of toch
niet? Op rommelmarkten en bij kringloopwinkels
duiken ze soms nog op. En via dezelfde bronnen
is afspeelapparatuur ook nog wel te vinden. Dus:
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niet te snel je oude banden wegdoen, want er is
best nog een goede kopie van te maken op een CD
of ander medium. Voor ons als militaire muziekliefhebbers is van belang dat veel platen in ons genre
ook op ACC zijn uitgegeven (zoals alle grote platenmaatschappijen als Polydor, Phonogram, Philips
etc. dat standaard met hun uitgaven deden), maar
ook komen er (speciale) uitgaven op ACC voor die
niet als LP of CD bestaan. Als item zijn het natuurlijk gewoon dragers van muziek, originele uitgaven, en dus zeker verzamelwaardig.

Stoottroepen
De ACC die ik hier na deze uitgebreide inleiding op
het fenomeen wil bespreken is getiteld Regiment
Stoottroepen 50 jaar – Liedjes van Toen. De uitvoering is in handen van de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht onder leiding van Kapitein Lex van Diepen. Deze uitgave stamt uit 1994. Op de uitgave
staat vooral muziek die te maken heeft met de
periode waarin de Stoottroepen zijn opgericht, namelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog en
de wederopbouw. Na het bekende V (for Victory)
pauzeteken ( de paukenslag) volgen onder andere
een Selectie 40-45 (arr. Hans Derks), de Stoottroepen Mars van C.H. van den Bergh, de Krontjong
Rhapsodie, de bekende Mars van de 1e Divisie van
Laro en andere bekende muziek, zoals de mars
Het Commando van S.P. van Leeuwen, We’ll meet
again (mogelijk de bekendste Geallieerde song van
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de oorlog, gezongen door de nog in leven zijnde,
nu 98 jarige Vera Lynn) en de traditional Old Soldiers never die. Allemaal behorende tot het (toen)
populaire repertoire dat geleidelijk ook terecht is
gekomen op het repertoire van de (Nederlandse)
militaire orkesten. De Kapel va de Koninklijke
Luchtmacht was gezien de historie een logische
keuze voor het opnemen van deze muziek.  
Enkele stukken nader bekeken: Het Commando
was en is de defileermars van het Regiment Stoottroepen en werd gecomponeerd door Simon Petrus
van Leeuwen (Gouda 19-04-1879 – Zwolle 06-061950). Van Leeuwen was o.a. dirigent van het Muziekkorps van het 2e Regiment Infanterie en kwam
in 1923 voor de Johan Willem Friso Kapel te staan
waar hij tot 1939 bleef. Deze mars die goed in het
gehoor ligt werd meerdere malen opgenomen en
is ook te vinden op diverse CD’s (o.a. Koninklijke
Militaire Kapel). In de Krontjong Rhapsodie herkennen we verschillende bekende Indische melodieën,
gezien de inzet van de Stoottroepen in het voormalige Nederlands-Indië is dat een logische keuze. De
selecties met muziek uit de periode 40-45 spreken
natuurlijk voor zich. Samengesteld uit o.a. bekende
muziek van Glenn Miller, The Ramblers etc. In het
jubileumprogramma van de Luchtmacht in 1988 (75
jaar Nederlandse Militaire Luchtvaart) komen deze
medleys ook voor. Hoewel van oorsprong natuurlijk zuivere amusementsmuziek is dit repertoire ondertussen gaan behoren tot het ‘ijzeren’ repertoire
vanwege de directe link met een bepaalde (niet
bepaald vrolijke) tijdsperiode. Daardoor keert deze
muziek steeds weer terug op de lessenaars, al was
het alleen maar om niet te vergeten….
Wereldwijde inzet
Wie wordt eigenlijk geëerd met de uitgave van deze
jubileumcassette? Het Regiment Stoottroepen. Opgericht in september 1944 (volgens sommigen op
de 21e) door Prins Bernhard. Het was een militair
verbond van personen die al actief waren in het
verzet (o.a. knokploegen en Raad van Verzet) en
die hiermee een meer georganiseerd karakter kregen. Het Regiment was hiermee geboren. Tijdens
een toespraak in Tilburg op 18 maart 1945 sprak
Koningin Wilhelmina de legendarische woorden die
voor het regiment het échte begin betekenden: “En
dit regiment zal blijven voortbestaan.”
Inzet van de ‘Stoters’ vond daarna over de hele wereld plaats, o.a. in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea
maar ook bij de watersnoodramp (1953) in het eigen land. Stoottroepers: dat is ook het 41e Pantserinfanterie Bataljon dat werd uitgerust met de voertuigen AMX en YPR. Vele dienstplichtigen dienden
hier. Maar na 1989 werd men meer en meer met
beroepspersoneel uitgerust. In 1994 ging het 41e
op in de nieuwe Luchtmobiele Brigade. Gelegerd te
Assen en Schaarsbergen werd de Brigade ingezet
in Bosnië (Dutchbat III, Sbrenica), SFOR-missies,
Irak en Afghanistan. Tegenwoordig gebruikt men
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vooral helikopters en Bushmaster- voertuigen voor
de militaire taken. Maar de historie als ‘Stoters’ is
niet vergeten: er is een historische collectie en een
traditionele mascotte (de bok).
‘Luchtmachtkapel’
Muziek bij de Stoottroepen bestond natuurlijk ook
en is verbonden met de geschiedenis van de Kapel
van de Koninklijke Luchtmacht.
In 1945 ontstaat er namelijk in Twente een orkest
van oorlogsvrijwilligers (Gezagstroepen) onder leiding van de sergeant J.H. Mensing. In 1946 gaat
dit orkest over naar het Commando Luchtvaarttroepen te Breda. Het daar geformeerde fanfarekorps
stond onder leiding van F.J. Vermeeren en C.J. Langenberg. In 1950 volgde ministeriële goedkeuring
om een beroepsorkest te worden. Ondertussen
was echter besloten dat het uit beroepspersoneel
(met langere ervaring ) bestaande Muziekkorps Regiment Stoottroepen zou overgaan naar het Commando Luchtvaarttroepen.
Immers, voor de oorlog had men nog de twee
Stafmuziekkorpsen van het 5e en 6e Regiment Infanterie. Deze keerden na de oorlog niet terug en
deze muzikanten kwamen terecht in het te Breda
(officieel op 01-03-1946) opgerichte Muziekkorps
Regiment Stoottroepen. Dit orkest stond onder leiding van H.J.A. Bokhove die in 1948 door C.H. van
de Bergh (één van de door hem gecomponeerde
marsen staat ook op deze cassette) werd opgevolgd. Dit orkest, bestaande uit 26 muzikanten en
6 leerlingen werd dus aangewezen als orkest bij
het Commando Luchtvaarttroepen, aangevuld met
muzikanten uit het orkest van de Gezagstroepen.
Ondertussen was men in 1947 naar ’s Hertogenbosch verhuisd.

Per 1 april 1951 was er sprake van het nieuwe orkest, de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Vermeeren kreeg eervol ontslag en als nieuwe dirigent
werd een muzikant uit de Marinierskapel aangetrokken, de later zo legendarisch geworden H.F.W.
van Diepenbeek die dit nieuwe orkest snel op peil
moest brengen en uitbouwen naar een sterkte van
meer dan 50 beroepsmuzikanten. Rond 1953 was
het nieuwe, in de volksmond ‘luchtmachtkapel’ genoemde orkest op sterkte.
Tamboerkorps
Overigens bestond er ook een Tamboerkorps Regiment Stoottroepen dat in 1950 ontstond, en waarvan (voor zover bekend) geen geluidsopnamen bestaan. Dit tamboerkorps had als tamboer-maîtres
o.a. L.C. Govaerets, W.G. Helmink, P. Luyten en
J.A.M. Peeters. Na een aantal succesvolle jaren liepen ook bij dit gezelschap aan het einde van de jaren zestig de optredens zienderogen terug waarna
het in 1971 werd opgeheven. Dit tamboerkorps was
onder andere in Vught, Ermelo en Grave gelegerd.
Een uitgebreid verhaal; en dat bij zo’n ‘kleine’ geluidsdrager als een muziekcassette! Meest interessante detail is wel dat deze cassette nooit is
verschenen als LP of CD, zoals dat bij bijna alle
andere geluidsdragers wel gebeurde. Derhalve dus
een vrij unieke uitgave die nog niet eens zo eenvoudig te vinden is. De opnamen houden de herinnering levend aan een roemruchte periode in de
Nederlandse geschiedenis en verbinden meerdere
regimenten, wapens en dienstvakken aan elkaar
door middel van de muziek.
Bronnen:
Internet, Peter Grootemaat (Met Muziek op Mars /
op Mars met Muziek).

Militaire orkesten op singles - 2
Door Rob Ouwens

Deze keer aandacht voor een aantal ‘single’ grammofoonplaten van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Ze zijn gekozen vanwege de mooie hoes en/
of het verhaal achterop het hoesje van het singletje.
Gouden Vleugels – CNR HX1295
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Kapitein
H.F.W. van Diepenbeek
Gouden Vleugels / Starfighter / Soesterberglied /
Luchtmacht Defileermars
Hoestekst: “Op 1 juli 1963 heeft de Militaire Luchtvaart in Nederland 50 jaar bestaan.. In verband met
deze gebeurtenis behoeft het geen verwondering te
wekken, dat deze jubileum-plaat tot titel heeft ‘Gou26
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den Vleugels’. Op deze plaat van de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht zijn de volgende nummers
opgenomen: Gouden Vleugels, Starfighter mars,
Soesterberglied en de Luchtmacht Defileermars.
De mars ‘Gouden Vleugels’ werd in opdracht van de
Koninklijke Vereniging Onze Luchtmacht geschreven
door de bekende componist Hugo de Groot. De partituur werd als jubileum-geschenk van de Koninklijke
Vereniging Onze Luchtmacht aan de Chef Luchtmachtstaf aangeboden.
De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht werd opgericht op 1 april 1951 en droeg aanvankelijk de naam
‘Luchtmachtkapel’. De beginbezetting bestond uit
een twintigtal muzikanten. Thans bestaat de Kapel
van de Koninklijke Luchtmacht uit 1 officier, 51 onderofficieren en 28 korporaals en soldaten. In 1952 werd
de eerste radio-uitzending gegeven, terwijl een jaar
later de eerste grammofoonplaat werd uitgebracht.
In 1953 kreeg de Kapel als nationaal geschenk ceremonieel tenue. In 1954 nam zij voor het eerst deel
aan de Taptoe Delft, in 1958 werd deelgenomen aan
de NATO Taptoe te Arnhem. Buitenlandse bezoeken
werden gebracht aan: Antwerpen, Brussel, Fontainebleau, Mönchen Gladbach, Rheine (Dld.), Brighton,
etc. Aan vele radio- en televisieuitzendingen verleende de kapel haar medewerking.
Bij de oprichting werd de heer H.F.W. van Diepenbeek benoemd tot Directeur van de Kapel. Al spoedig bleek, dat men met de heer van Diepenbeek de
juiste keuze had gedaan, niet alleen om het nieuwe
muziekkorps op te bouwen, maar ook om de Kapel
zowel in binnen- als buitenland een grote populariteit te bezorgen. Het is de grote verdienste van deze
Directeur geweest, de dynamiek, welke inherent is
aan de militaire luchtvaart, ook in de muziek van de
Kapel tot uiting te laten komen. Dit laatste heeft zeker bijgedragen tot de enorme populariteit, welke de
Kapel geniet.”
Strike Up The Band – Telefunken HX-1035/CNR HX1238
Band of the Royal Netherlands Airforce o.l.v. 1st Lt
H.F.W. van Diepenbeek
Strike Up The Band / Trafalgar March (drumsolo: Sgt.
G.Krijt) / Sons of the Brave / Johnny Peel (met Luchtmacht Koor Hilversum o.l.v. Bep Ogterop)
Hoestekst: “Marsmuziek – pakkende, pittige militaire
marsmuziek, vereist niet slechts vakkennis en vaardigheid van de executanten, maar ook een element
dat gestalte krijgt in de begrippen pep en punch. Een
element, even onontbeerlijk als danslichte zwierigheid in de Weense Wals – als swing in de jazz. De pep
en punch, die verve en allure klinken in de Kapel van
de Koninklijke Luchtmacht.
Deze Luchtmachtkapel werd op 1 april 1951 opgericht
uit dertig kundige en bekwame muzikanten – een
aantal dat inmiddels alweer welhaast is verdubbeld.
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Talrijk zijn de fiere herinneringen die de in feite dus
nog jonge Kapel in haar banier draagt. Daar was bijvoorbeeld het eerste grote Concert in de volle en
gaandeweg tot telkens levendiger enthousiasme
groeiende Rotterdamse Rivièra Hal – nauwelijks acht
maanden nadat Luitenant van Diepenbeek voor de
eerste maal zijn dirigeerstok had opgeheven. Daar
was de deelname aan de NATO vliegfeesten in België,
a.d. 1952 samen met de muziekkorpsen van de Belgische-, Italiaanse-, Noorse-, Engelse- en Canadese
Luchtmachten – de overdracht van de goudbestikte
galauniformen in het Nijmeegse Goffertstadion in
het voorjaar van drieënvijftig, onder aanwezigheid
van Z.K.H. Prins Bernhard en de onvergetelijke Taptoe op de Amsterdamse Dam ter gelegenheid van ’s
Prinsens verjaardag, luttele maanden later. In 1954
kreeg onze Luchtmachtkapel de importante taak in
’s lands Hoofdstad als erewacht te functioneren bij
het bezoek van het Deense Koningspaar en bij de
aankomst van de Franse President Coty, die DirecteurDirigent van Diepenbeek tot Ridder in de Zwarte Ster
benoemde. Eervorig jaar viel Luitenant van Diepenbeek en zijn mannen een niet minder memorabele
eer te beurt: het verzorgen van een Taptoe voor het
Zweedse Koningspaar bij welk evenement ook ons
Koninklijk Gezin aanwezig was. Korte tijd later luisterden onze Luchtmachtmusici de herdenking van Antwerpens bevrijding op, en concerteerden zij op het
internationale Muziekfeest te Huy. Dit alles, wel te
verstaan, naast ontelbaar vele Taptoes, Concerten en
muzikale marsen tijdens gebeurtenissen, die in ons
land de trotse stempel der traditie dragen: Prinsjesdag, het slot van de Vierdaagse, Jeugdluchtvaartdag.
Om slechts enkele voorbeelden te citeren.
Het moge duidelijk zijn dat 1e Luitenant H.F.W. van
Diepenbeek – die met zijn aangeboren talent en
niet aan te leren liefde voor de muziek zijn Kapel
tot steeds groter prestaties inspireert – een gedegen
opleiding heeft genoten, alvorens hij zijn belangrijke
taak kon aanvangen. Hij studeerde aan het Rotterdams Conservatorium, deed in 1947 (toen tweeëntwintig jaren jong) zijn Theoretisch Eindexamen, een
jaar nadien gevolgd door het Praktisch Eindexamen
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Piano, waarna hij in 1950 slaagde in de vakken Directie en Clarinet. Hij draagt het diploma Directie-Harmonie en Fanfare, en toen van Diepenbeek naar de
functie van Directeur Luchtmacht Kapel solliciteerde,
werd hij uit achtentwintig ambitieuze candidaten uitverkoren. Waarmede hij Nederlands jongste Dirigent
met een eigen muziekkorps is: Directeur-Dirigent van
de Koninklijke Luchtmachtkapel!”

Swinging Marches by Marching Swingers – Telefunken HX-1118
Band of the Royal Netherlands Airforce o.l.v. Captain
H.F.W. van Diepenbeek
St. Louis Blues March / Dixieland Bridge / Boogie
March / Hot Time March

Old Soldiers Never Die… – CNR HX-1127
Band of the Royal Netherlands Airforce o.l.v. Captain
H.F.W. van Diepenbeek
Eurovision March / March of the United Nations /
Drum Major Man / The U.S. Airforce March / Old Soldiers Never Die

IMMS-Informate
Komende evenementen
14 september 2015 - Bezoek aan de repetitie voor
Prinsjesdag van de KMKJWF en de RFGGJ te Schaarsbergen. Zie bijgevoegde uitnodiging.

27 september 2015 -   Zondagochtendconcert, lunch
en bezoek aan de Nationale Taptoe in Rotterdam
Ahoy. Zie bijgevoegde uitnodiging.

Ênquete
Bijgevoegd is tevens een enquêteformulier waarmee
wij u vragen uw mening aan te geven, zodat het bestuur optimaal kan inspelen op de voorkeur en wen-

sen van de leden. Deze vragenlijst wordt ook digitaal
aangeleverd;  u kunt kiezen hoe u uw reactie terugstuurt. Wij rekenen op een ruime respons!  

IMMS Dubbel CD '40 marches around the world'
Een unieke opname door een international militair
orkest met topmuzikanten, geïnitieerd door de IMMS
in samenwerking met Britse Guards Bands Division.
Deze CD kan worden besteld door het overmaken van
€ 17,50 (€ 15,= voor de CD + € 2,50 verzendkosten)
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naar rekening no. NL45INGB0001 474968 ten name
van Stichting International Military Music Society te
Naarden en onder vermelding van: ‘dubbel CD’. Deze
wordt daarna aan u opgestuurd.  
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