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De IMMS was erbij

Muziek, en niet in het minst militaire mu-
ziek, doet je wat. Dat hoef ik de lezers van 
dit blad niet te vertellen. Dan spreekt het 
hart soms meer dan de ratio en da’s goed 
voor je hart, zeggen ze. Daarbij moet je 
de gelegenheid wel opzoeken. Toen we 
begin september in Moskou aangekomen waren 
kon ik me niet zonder moeite nog beheersen, toen 
enkele gedreven reisgenoten meteen de avond van 
aankomst al richting Kremlin gingen.

In	de	kou,	regen	en	de	donker	in	een	wildvreem-
de	metropool,	om	die	 fabelachtige	finale	van	het	
Spasskaya	 Festival	 op	 afstand	 alvast	 te	 kunnen	
zien.	 Maar	 bij	 de	 indrukwekkende	 show	 van	 de	
Marinierskapel	de	volgende	avond	kon	ik	het	niet	
laten,	om	door	het	wegebbende	applaus	op	maxi-
maal	 volume	 “Bravo	 Marinierskapel!!”	 te	 roepen.	
Over	het	Rode	Plein.	Want	ze	mochten	het	weten,	
die	10.000	Russen	en	vooral	de	Markap	(die	heeft	
het	nog	gehoord	ook...).	Jawel,	de	IMMS	was	erbij!	
Heel	even	door	het	hoofd	geschoten	dat	deze	‘de-
monstratie’	me	een	verlengd	verblijf	 in	een	min-4	
sterren	Russisch	‘staatshotel’	had	kunnen	opleve-
ren,	want	je	weet	maar	nooit	met	die	Beer,	is	weer	
gebleken.	Daarvoor	was	deze	hartekreet	 in	 eigen	
richting	natuurlijk	net	wat	te	onschuldig.	Niet	min-
der	welgemeend.	Dat	was	ook	ons	applaus	bij	de	
eigen	nationale	taptoe	daarna.	Dit	keer	weer	hele-
maal	naar	onze	smaak	met	alle	elementen	die	deze	
taptoe	–	zeker	muzikaal	–	tot	één	van	de	beste	mi-
litaire	muziekshows	van	alle	maken.	En	dat	niet	al-
leen	door	de	authentiek	martiale	bijdragen	van	de	
Britse	gastorkesten.	Ook	de	groepsreis	naar	beide	
taptoes	 in	 Berlijn	 was	 een	 voorspelbaar	 succes,	
veel	 muziek	 gekoppeld	 aan	 toeristische	 momen-
ten.	Met	ook	daar	een	exclusief	concert	voor	onze	
groep,	door	een	Moldavische	band.	Dit	najaar	was	
ons	aanbod	aan	liefhebbers	om	letterlijk	en	figuur-
lijk	dichter	bij	de	militaire	muziek	te	komen	groter	
dan	ooit.	Maar	 tegelijk	heeft	de	 IMMS	niet	nage-
laten	om	op	een	ander	vlak	de	militaire	muziek	te	
ondersteunen	en	te	promoten.	Het	recente	sympo-
sium	over	de	plaats	van	deze	muziek	in	de	samen-
leving	leverde	een	wezenlijke	discussie	op	tussen	
direct	betrokkenen	en	belangstellenden,	wat	zeker	
een	vervolg	behoeft.	Dit	in	het	streven	om	samen	
met	de	muziek	zelf	de	publieke	belangstelling	en	
waardering	waar	mogelijk	te	verbreden.	In	dit	num-
mer	kijken	we	uiteraard	op	beide	kanten	van	onze	
activiteiten	in	de	afgelopen	periode	terug.
Intussen	 is	ons	 land	door	een	verbrede	politieke	
coalitie	met	klein	rechts	erbij	op	het	nippertje	ont-

komen	 aan	 nog	 verdere	 uitverkoop	 van	
de	 krijgsmacht.	 Dat	 houdt	 de	 militaire	
muziek	voorlopig	ook	uit	de	wind	en	dat	
is	een	enigszins	geruststellende	gedach-
te,	aan	het	eind	van	een	jaar	waarin	die	
muziek	bij	nationale	manifestatie	zich	in	

het	publiek	herhaald	op	 zijn	best	 kon	profileren.	
Een	beetje	‘rust	in	de	tent’	is	binnen	de	bestaande	
muzikale	formaties	van	groot	belang	voor	de	moti-
vatie	en	behoud	van	de	hoge	kwaliteit.	Afsluitend	
alles	bij	elkaar	een	jaar	waar	wij	met	genoegen	op	
kunnen	terugkijken,	met	het	voornemen	om	waar	
wij	kunnen	ook	in	2014	onverminderd	bij	te	dragen	
aan	 de	 promotie	 van	 onze	 gemeenschappelijke	
drijfveer.	Daarbij	worden	wij	verder	versterkt	door	
ons	 nieuw	 benoemde	 bestuurslid	 Bart	 Pennings	
die	wij	hierbij	graag	aan	u	voorstellen.	Bart	is	lid	
van	de	Regimentsfanfare	‘Grenadiers	en	Jagers’	en	
al	de	nodige	jaren	lid	van	de	IMMS.

Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl 

Voorwoord

Dank aan degenen 
die deze ronde weer 
enthousiast vrijwillig 
hebben meegewerkt 
om ons programma 
en dit blad te reali-
seren en aan u allen 
voor uw onmisbare 
deelnemersbijdrage. 
Prettig einde jaar 
en een voorspoedig 
2014 gewenst!   



Defilé  -  December 2013 

IMMS worldwIde

Column van ons International Committee Member IMMS John Kroes
(e-mail: jj.kroes@compaqnet.nl           website: www.imms-online.org)   

Er is weinig nieuws te melden vanuit het 
International IMMS Committee. Het enige 
is dat er kortgeleden een National IMMS 
Representative is benoemd in Gibraltar, zo-
dat langzaam maar zeker het aantal landen 
waar IMMS is vertegenwoordigd aan het stijgen is. 
Zoals de titel van mijn column aangeeft is er ook een 
intensief muziekleven na de zomer, maar dat wist 
u natuurlijk al. Graag doe ik weer verslag van een 
aantal evenementen die ik heb bezocht en de enige 
bedoeling daarvan is om u ermee te laten kennisma-
ken; misschien heeft u er iets aan voor uw volgende 
reisplannen. 

In	het	weekend	van	20-22	september	was	ik	aanwezig	
bij	het	bekende	jaarlijkse	blaasmuziekfestival	in	het	
Duitse	Bad	Schlema.	Hier	wordt	deelgenomen	door	
burgerorkesten	uit	diverse	landen	en	van	een	uiteen-
lopend	muzikaal	niveau.	Het	festival	wordt	geopend	
met	 een	 streetparade	 en	 daarna	 spelen	 gedurende	
drie	 dagen	 van	 ’s	 ochtends	 tot	 ’s	 avonds	 laat	 alle	
orkesten	beurtelings	in	een	gigantische	tent.	De	mu-
zikale	 programmering	 heeft	 over	 het	 algemeen	 een	
traditioneel	en	“Unterhaltungs”	karakter,	passend	bij	
de	geanimeerde	sfeer.	Na	lange	jaren	kon	ik	hier	op-
nieuw	kennismaken	met	onze	eigen	Philips	Harmonie,	
die	nog	steeds	een	uitstekend	muzikaal	niveau	heeft.	
Ook	dit	jaar	stond	de	Malta	International	Tattoo	weer	
in	onze	agenda	voor	het	2e	weekend	van	oktober,	

waar	 we	 het	 genoegen	 hadden	 de	 Oosten-
rijkse	 Marktmusikkapelle	 Gamlitz	 te	 mogen	
begeleiden.	Dit	is	weliswaar	geen	militair	or-
kest,	maar	het	speelt	wel	heel	verdienstelijk	
het	 traditionele	 Oostenrijkse	 repertoire	 van	

militaire	 marsen,	 zoals	 bijv.	 Schönfeldt Marsch, Er-
zherzog Albrecht Marsch,	 etc.	 Reden	 waarom	 deze	
foto	is	geplaatst.	Overigens	is	deze	Tattoo	simpel	en	
kleinschalig	van	opzet	met	–	terecht	–	een	muzikale	
hoofdrol	voor	de	Armed	Forces	of	Malta	Band.	Helaas	
kon	het	muzikale	niveau	van	de	Malta	Police	Band	
mij	 totaal	 niet	bekoren.	 In	het	weekend	van	 19	en	
20	 oktober	 stond	 voor	 ons	 op	 het	 programma	 de	
200-jarige	herdenking	van	de	Völkerschlacht	bij	Leip-
zig	van	1813,	waar	Napoleon	werd	verslagen	door	de	
toenmalige	 geallieerden.	 Deze	herdenking	 was	 zeer	
groots	opgezet	met	kransleggingen,	een	Musikparade	
(met	o.a.	een	Pools	militair	orkest)	en	een	realistisch	
nagebouwd	bivak	uit	die	 tijd,	waar	de	 troepen	 (re-
enacters)	op	originele	wijze	hun	verblijf	met	bijbeho-
rende	exercities	beoefenden.
Hoogtepunt	 was	 het	 naspelen	 van	 de	 Slag	 op	 de	
zondag,	waaraan	ca.	6000	re-enacters	(afkomstig	uit	
vele	 landen,	 o.a.	Australië	 en	 Canada!)	 deelnamen,	
gadegeslagen	door	meer	dan	35000	bezoekers.	Vier	
weken	 later	 stond	 traditiegetrouw	 de	 Berlin	 Tattoo	
in	 de	 Max-Schmeling-Halle	 in	 de	 agenda,	 waar	 wij	
de	begeleiding	van	de	Royal	British	Legion	Band	&	
Corps	 of	 Drums	 Romford	 (UK)	 voor	 onze	 rekening	

namen.	 Over	 deze	 taptoe	 en	
over	 het	 daaraan	 verbonden	
speciale	 IMMS	 concert	 door	
The	 Representative	 Band	 of	
the	Republic	of	Moldavia	leest	
u	meer	 in	het	verslag	van	de	
Berlijnse	 IMMS-reis	 elders	 in	
deze	Defilé.		Graag	wens	ik	u	
allen	prettige	feestdagen!

Internationaal
muziekleven na de zomer
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De Marktmusikkapelle Gamlitz 
tijdens de Malta International 
Tattoo 2013
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de NederlaNdSe MIlItaIre MuzIek

Symposium:
'De plaats van de militaire muziek in de samenleving'

Van de redactie

Op 22 november organiseerde de IMMS haar tweede 
symposium over het onderwerp militaire muziek, in 
het gastvrije Mariniersmuseum aan de Rotterdamse 
Wijnhaven. Het IMMS-bestuur werd voor een belang-
rijk deel van de organisatie en presentatie onder-
steund door de Commissie van Aanbeveling, die zich 
actief inzet voor de doelstelling van de IMMS, het 
behoud en de promotie van de militaire muziek in 
ons land. 

Zo’n	 50	 bezoekers	 en	 deelnemers	 waren	 deze	 dag	
aanwezig,	waarbij	met	name	de	muziekdiensten	van	
de	 Koninklijke	 Landmacht	 en	 de	 Koninklijke	 Mare-
chaussee	 ruim	 vertegenwoordigd	 waren.	 Ook	 het	
Commando	Militaire	Muziek	Krijgsmacht	was	op	volle	
sterkte	aanwezig.	Dit	droeg	concreet	bij	aan	de	diep-
gang	 van	 de	 dag,	 die	 met	 presentaties	 van	 onder	
meer	bekende	voormalige	leiders	uit	de	Nederlandse	
militaire	 muziek	 al	 grotendeels	 gegarandeerd	 was.	
Dagvoorzitter	Frans	van	der	Walle	startte	de	dag	met	
de	 mededeling	 dat	 tot	 diens	 grote	 spijt	 Eerste	 Ka-
merlid	 Fred	 de	 Graaf,	 voorzitter	 van	 de	 IMMS	 CvA,	
door	 urgente	 politieke	 ontwikkelingen	 last	 minute	
had	moeten	afzien	van	de	opening	van	het	congres.	
Deze	actie	werd	soepel	overgenomen	door	een	ander	
lid	van	onze	Commissie,	erelid	Gert	Jansen,	voormalig	
Inspecteur	Militaire	Muziek	Krijgsmacht.	Dat	deze	wel	
vaker	 met	 het	 bijltje	 heeft	 gehakt	 als	 het	 gaat	 om	
de	gestelde	problematiek	bleek	onmiskenbaar	bij	zijn	
inleiding.

Inleiding door Lkol b.d. Gert Jansen
‘Militaire	muziek	is	er	voor	de	krijgsmacht	(voor	cere-
monieel	en	verstrooiing),		voor	staats-	en	regerings-
ceremonieel	 en	 de	 rest	 is.	 	 zoals	 dat	 vandaag	 de	
dag	 heet,	 	 “nice	 to	 have”.	 Ik	 kan	 het	 nog	 sterker	
vertellen:	in	1978	stelde	een	brigadegeneraal	bij	de	
Johan	Willem	Friso	Kapel:	“Heren, u bent er voor de 
regimentsmarsen, de kraaienmars en het Wilhelmus. 
De rest is bijzaak.”  
Ik	hoor	verschillende	onder	u	al	voorzichtig	brommen,	
maar	het	feit	ligt	er	dat	niet	door	iedereen	wordt	ge-
zien	dat	de	militaire	muziek	ook	nog	andere	rol	en	
zeker	ook	betekenis	heeft	voor	de	samenleving.
Vanuit	de	militaire	muziek	zelf	wordt	het	belang	ervan	
steeds	weer	nadrukkelijk	genoemd,	maar	een	buiten-
staander	zal	daarbij	altijd	de	vraag	stellen	in	hoeverre	
er	wordt	gepreekt	voor	eigen	parochie.	

Soms	wordt	er	teruggegrepen	op	het	verleden,		maar	
is	de	rol	uit	het	verleden	nog	altijd	van	toepassing	?	
Enkele	voorbeelden:	
-	 de	militaire	orkesten	brachten	in	de	19e	eeuw	de	

klassieke	 muziek,	 in	 bewerkingen	 van	 hun	 ka-
pelmeesters,		onder	het	‘gewone’	volk	omdat	de	
concerten	 van	 de	 symfonieorkesten	 slechts	 toe-
gankelijk	 (en	 betaalbaar)	 waren	 voor	 de	 hogere	
kringen;

-	 de	 militaire	 orkesten	 brachten	 in	 het	 de	 derde	
kwart	van	de	vorige	eeuw	het	nieuwe	repertoire	
voor	blaasorkesten	 ten	gehore	 in	de	vele	 radio-
uitzendingen,	 als	 voorbeeld	 voor	 de	 amateuror-
kesten	en	hun	dirigenten;

-	 de	 militaire	 orkesten	 waren	 ooit	 een	 voorbeeld	
voor	de	exercitie	en	choreografie.

Ik	denk	dat	ieder	wel	moet	toegeven	dat	daarin	enige	
verschuiving	is	opgetreden.	De	ontwikkelingen	in	de	
laatste	decennia	maken	dat	het	steeds	meer	van	be-
lang	 wordt	 dat	 de	 rol	 binnen	 de	 samenleving	 niet	
alleen	door	belanghebbenden,	dus	de	militaire	mu-
ziek	of	de	 IMMS,	wordt	uitgesproken,	maar	dat	de	
ontvangers	en	gebruikers	van	militaire	muziek	in	de	
breedste	 zin	 dit	 ook	 duidelijk	 naar	 voren	 brengen.	
Ik	denk	hierbij	aan	gemeenten,	muziekverenigingen,	
theaters	en	schouwburgen,	conservatoria,	componis-
ten,	 uitgevers	 etc.	 	 Zij	 ervaren	 de	 inbreng	 van	 de	
militaire	orkesten	en	hun	individuele	musici	voor	hun	
culturele	en	sociale	omgeving.
Daarbij	is	een	gevoelig	punt	voor	defensie	dat	deze	
ontvangers	en	gebruikers	niet	bijdragen	in	de	lasten.	
Daardoor	is	defensie	minder	genegen	deze	rol	in	haar	
overwegingen	ten	aanzien	van	militaire	muziek	te	be-
trekken.	 	 Defensie	 voelt	 zich	 niet	 geroepen	 om	 de	
cultuur	te	sponsoren.	Daarentegen	vinden	de	beheer-
ders	 van	 cultuursubsidies	 dat	 de	 militaire	 orkesten	
een	verantwoordelijkheid	 zijn	 van	defensie	en	daar	
alleen	om	geen	culturele	subsidies	moeten	krijgen.	

Feit	 is	 dat	 de	 bezuinigingen	 de	 laatste	 decennia	
hun	 tol	 hebben	 geëist	 binnen	 de	 krijgsmacht	 en	
dus	 ook	 binnen	 de	 militaire	 muziek.	 Vaste	 waar-
den	 binnen	 de	 krijgsmacht	 zijn	 niet	 vanzelfspre-
kend	 meer	 (er	 zijn	 geen	 tanks	 meer	 in	 het	 leger	
en	 zo	 kan	 je	 nog	 wel	 een	 rijtje	 opsommen).	 	 De	
tijd	 dat	 slechts	 een	 enkeling	 de	 militaire	 muziek	
als	 franje	 beschouwde	 en	 het	 bestaansrecht	 van	
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militaire	muziek	niet	ter	discussie	stond,	ligt	denk	
ik	 achter	 ons.	 Des	 te	 meer	 reden	 voor	 de	 IMMS	
om	vandaag	 tijdens	dit	 symposium	na	 te	denken	
en	te	spreken	over	de	rol	van	de	militaire	muziek	
in	de	samenleving	en	mijns	inziens	ook	vanuit	een	
(enigszins)	 objectief	 standpunt	 het	 belang	 ervan	
vast	te	stellen	en	zo	mogelijk	te	gaan	beschrijven.	
De	IMMS	kan	dan	mede	de	spreekbuis	zijn	van	de	
samenleving	naar	de	autoriteiten	om	deze	belan-
gen	naar	voren	te	brengen.	
Ik	wens	u	dan	ook	een	geslaagd	symposium	met	
naar	 ik	hoop	een	aanzet	tot	brede	discussie	over	
het	belang	van	militaire	muziek	voor	de	samenle-
ving	om	daarmee	het	bestaansrecht	en	de	veranke-
ring	in	de	samenleving	te	borgen.’

Een	kernachtige	samenvatting	van	de	te	behandelen	
materie	en	de	verwachtingen	die	hiermee	direct	sa-
menhangen.

Leger en samenleving verbonden, garnizoenen in de 
stad (1870 – 1940)
Hierna	 werd	 eerst	 een	 historisch	 perspectief	 ge-
schildeerd	door	Prof.	Wim	Klinkert,	hoogleraar	mi-
litaire	geschiedenis	en	tevens	lid	van	de	IMMS	CvA.	
Hij	 	nam	het	publiek	mee	door	de	eeuwen	heen,	
waarin	eerder	de	troepen	bij	boeren	en	burgers	of	
in	legertenten	werden	ingekwartierd	en	in	de	18e	
eeuw	 er	 in	 steden	 arsenalen	 en	 later	 de	 eerste	
kazernes	 kwamen	 om	 de	 militairen,	 inclusief	 die	
met	muziekinstrument,	onderdak	te	bieden.	Grote	
impact	 had	 het	 invoeren	 van	 de	 dienstplicht	 in	
de	 19e	 eeuw,	 waardoor	 de	 hele	 bevolking	 direct	
of	 indirect	 met	 het	 militaire	 gebeuren	 te	 maken	
kreeg,	 met	 de	 plaatsvervanger-regeling	 waardoor	
de	hogere	lagen	van	de	bevolking	de	dienstplicht	
konden	afkopen.	De	huisvesting	van	de	dienende	
jonge	mannen	was	ronduit	slecht	te	noemen.	Daar	
kwam	pas	verbetering	in	toen	na	1898	de	afkoop-
mogelijkheid	werd	afgeschaft	en	ook	de	zonen	uit	
de	bovenlaag	van	de	maatschappij	moesten	wor-
den	gelegerd.	Nadat	in	1843	vrijwel	de	gehele	mi-
litaire	muziek	was	wegbezuinigd	werd	die	na	1875	
weer	in	het	leven	geroepen	en	werd	zij	bij	de	bur-
gebevolking	heel	populair,	die	anders	dan	de	elite	
het	 met	 uitzondering	 van	 kerkmuziek	 nagenoeg	
zonder	muziek	moest	doen.	Die	band	bestond	met	
name	zo	 in	de	garizoenssteden,	zoals	Amersfoort	
en	Breda,	waarbinnen	burgers	en	militairen	dicht	
naast	elkaar	samenleefden.	In	de	jaren	’50	van	de	
vorige	eeuw	vond	er	een	tegengestelde	beweging	
plaats,	 toen	er	 tijdens	de	koude	oorlog	grote	 le-
gerplaatsen	werden	gebouwd	buiten	de	bevolkte	
gebieden.	Hoewel	de	militairen	zo	in	hun	geschei-
den	 wereld	 woonden	 en	 werkten,	 was	 hun	 aan-
wezigheid	in	de	steden	nog	steeds	zichtbaar	met	
relatief	 nog	 heel	 wat	 mensen	 in	 wapenrok	 door	
de	 verplichte	 uniformdracht.	 In	 de	 20e	 eeuw	 is	
het	vooral	Kol	Walther	Boer	geweest	die	een	brug	
sloeg	 tussen	de	militaire	orkesten	en	de	burgerij	
met	concertseries	en	andere	openbare	optredens.

Verleden en heden vanuit de krijgsmacht gezien, 
vanaf 1945
Aansluitend	was	het	de	beurt	aan	muzikoloog	Drs.	
John	Smit,	voormalig	militair	muzikant	en	stafme-
dewerken	bij	de	IMMK,	die	het	verband	toelichtte	
in	de	eigentijdse	geschiedenis.	Er	is	altijd	wel	een	
spanningsveld	geweest	 tussen	de	muzikanten	en	
de	militairen,	waarbij	bij	die	eersten	de	neiging	om	
de	muziek	duidelijk	voorrang	te	geven	geleidelijk	
steeds	 grote	 werd.	 Dit	 tegen	 de	 militaire	 leiding	
in	 die	 bij	 alles	 wilde	 moderniseren,	 behalve	 bij	
de	muziek.	Met	de	 ‘rel	 van	Delft’	 toen	de	 Lucht-
machtkapel	de	eerste	 swingmuziek	op	de	Taptoe	
bracht,	kwam	daar	langzaam	maar	zeker	beweging	
in,	 toegejuicht	 door	 het	 merendeel	 van	 het	 pu-
bliek	 De	 wisselwerking	 met	 de	 bevolking	 was	 in	
de	 naoorlogse	 jaren	 groot	 en	 met	 name	 Taptoe	
Delft	en	de	NATO	Taptoe	Arnhem	gaven	een	forse	
impuls	 aan	 het	 imago	 en	 de	 populariteit	 van	 de	
militairen	en	hun	muziek.	Door	spontane	financi-
ele	steun	uit	de	burgerbevolking	konden	voor	het	
eerst	ceremoniële	tenues	worden	aangeschaft.	De	
beroepskorpsen	golden	als	voorbeeld	voor	talloze	
amateur-blaasorkesten,	 hun	 muziek	 werd	 com-
mercieel	 op	 de	 markt	 gebracht	 en	 was	 een	 deel	
van	het	dagelijks	leven,	zoals	de	opening	van	het	
dagelijkse	radioprogramma		Arbeidsvitaminen	met	
een	 vrolijke	 mars.	 Tot	 in	 de	 jaren	 ’80	 namen	 de	
militaire	 orkesten	 een	 vaste	 plaats	 in	 in	 de	 om-
roepwereld	 en	 vonden	 er	 nog	 veel	 publieke	 bin-
nen-	 en	 buitenoptredens	 plaats.	Al	 eerder	 begon	
echter,	 door	 pacifisme	 en	 veranderende	 publieke	
smaak	ingegeven,	een	verwijdering	tussen	de	bur-
gerij	en	de	militaire	muziek	die	zich	doorzette	tot	
in	de	huidige	eeuw.	Dit	heeft	tot	gevolg	gehad	dat	
heden	ten	dage	grote	bevolkingsgroepen,	inclusief	
politieke	beslissers,	van	het	bestaan	en	het	belang	
ervan	niet	of	nauwelijks	doordrongen	zijn.	Met	on-
der	meer	Veteranendag,	nog	steeds	vele	concerten	
door	het	 land	en	publieke	ceremonies	is	het	nog	
groter	worden	van	de	onderling	afstand	tot	staan	
gebracht	 maar	 door	 de	 vergaande	 bezuinigingen	
tegelijkertijd	 is	 de	 problematiek	 van	 het	 dichten	
van	de	kloof	zeer	actueel.	Het	gaat	hier	in	de	kern	
om	het	voortbestaan	van	de	muziek	als	onderdeel	
van	de	krijgsmacht	en	daarmee	van	onze	samen-
leving.

Muzikaal intermezzo
Hierop	was	het	woord	aan	de	muziek	en	wel	het	
saxofoonkwartet	van	het	Trompetterkorps	van	de	
Koninklijke	 Marechaussee.	 Het	 opende	 met	 de	
statige	Entry of the queen of Sheba	van	Händel	
en	 speelde	 vervolgens	 Premier Quatuor van	 de	
Belgische	 componist	 Jean	 Singelee,	 een	 goede	
vriend	van	Adolphe	Sax,	die	door	hem	werd	aan-
gemoedigd	de	diverse	soorten	saxofoons	verder	
te	 ontwikkelen.	 Vervolgens	 klonk	 de	 Petit qua-
tuor pour saxophones,	het	eerste	deel,	van	Jean	
Français,	 geschreven	 op	 aandringen	 van	 Marcel	
Mule,	 een	 andere	 voortrekker	 van	 de	 saxofoon	
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en	origineel	werk	daarvoor.	Nog	zo	 iemand	was	
de	 saxofonist	 Rudy	 Wiedoeft	 die	 vele	 gerichte	
composities	 op	 zijn	 naam	 heeft,	 waarvan	 hier	
Saxema	klonk.	 In	geheel	ander	stijl	speelde	het	
kwartet	 Contrabajeando	 van	 tango-componist	
Astor	Piazolla	en	als	toegift	klonk	nog	de	tradi-
tionele	Klezmer Triptych, deel 1.	Ook	hierin	was	
de	veelzijdigheid	van	de	saxofoon	als	instrument	
duidelijk	te	horen.	Opvallend	wat	een	vol	en	har-
monieus	geluid	met	vier	verschillende	saxen	kan	
worden	voortgebracht,	in	dit	geval	door	de	vak-
lieden	 van	 het	TKKMar	 die	 in	 beperkte	 tijd	 een	
breed	palet	hiervan	lieten	horen	aan	een	geboeid	
publiek.	

De huidige situatie vanuit de samenleving ge-
zien
Het	ochtendprogramma	werd	afgesloten	door	de	
voorzitter	van	de	Bond	van	Orkestdirigenten,	Alex	
Schillings.	Wij	kennen	hem	als	voormalig	dirigent	
van	zowel	de	v/h	JWF-kapel	als	de	oude	KMK.	Hij	
benadrukte	de	invloed	op	de	samenleving	van	de	
militaire	 muziek	 sinds	 de	 tijd	 van	 Napoleon	 tot	
heden	ten	dage,	met	als	voorbeeld	een	orkest	als	
St	Cecile	uit	Eijsden.	De	militaire	muziek	geldt	al	
die	 tijd	 als	 voorbeeld	 voor	de	amateurorkesten,	
waarbij	een	aantal	van	die	laatste	zich	heeft	ont-
wikkeld	 op	 concoursniveau.	 Door	 instroom	 van	
professionals	in	die	orkesten	kun	je	tegenwoodig	
vraagtekens	 zetten	 bij	 die	 voorbeeldfunctie.	 In	
de	 jaren	 na	 1920	 kwamen	 de	 militaire	 orkesten	
regelmatig	op	de	radio	en	kregen	daardoor	meer	
publieke	belangstelling	en	waardering.	 In	plaats	
van	matige	transcripties	van	bestaand	orkestraal	
werk	kwamen	er	originele	composities	voor	blaas-
orkest	 en	 konden	 de	 militaire	 bands	 zich	 beter	
profileren.
	 Na	 WO2	 werd	 de	 militaire	 muziek	 steeds	 pro-
fessioneler	 en	 steeg	 het	 opleidingsniveau	 van	
de	 muzikanten.	 Door	 programmering	 van	 veel	
nieuwe	 Amerikaanse	 muziek	 trad	 modernisering	
en	 verdere	popularisering	op,	mede	door	de	 ar-
rangementen	 en	 composities	 van	 mensen	 als	 Pi	
Scheffer	en	Henk	van	Lijnschooten.	Later	onstond	
het	vaste	concept	van	klassiek	repertoire	voor	de	
pauze	en	gemengde	moderne	muziek	erna	dat	nu	
nog	steeds	in	concerten	wordt	toegepast.	
Geleidelijk	 werd	 de	 kloof	 tussen	 militairen	 en	
amateurs	 steeds	 kleiner	 en	 vanaf	 de	 jaren	 ’80	
werd	 	 door	 beiden	 steeds	 meer	 eigentijdse	 mu-
ziek	 gespeeld	 als	 entertainment,	met	 het	 Lucht-
machtorkest	als	voorbeeld
Schillings	acht	het	geen	goede	ontwikkeling	dat	
er	steeds	meer	afgestudeerde	musici	 in	de	ama-
teurorkesten	terechtkomen,	wegens	onvoldoende	
plaats	bij	de	professionele	orkesten,	inclusief	de	
militaire.	Daarentegen	bieden	podia	voor	jong	ta-
lent	 en	 dirigenteneducatie	 goede	 impulsen	 voor	
de	ontwikkeling	van	de	blaasmuziek	en	er	is	weer	
een	maatschappelijke	trend	dat	jonge	mensen	een	
blaasinstrument	 gaan	 spelen.	 Naar	 de	 toekomst	

toe	 is	het	voor	de	militaire	orkesten	van	belang	
zich	meer	 te	profileren	en	de	eigen	 identiteit	 te	
benadrukken.		

Visuele presentatie
Het	 middaggedeelte	 van	 het	 symposium	 begon	
met	een	visuele	presentatie	door	ex-militair	bas-
sist	 Jan	 Jansen,	 directeur	 Benelux	 van	 de	 Buffet	
Group,	sponsor	van	de	 IMMS.	De	oorsprong	van	
deze	 veelzijdige	 producent	 van	 blaasinstrumen-
ten	 is	 het	 Franse	 Buffet	 Crampon,	 opgericht	 in	
1825.	 Gaandeweg,	 onder	 meer	 door	 overnames,	
is	het	bedrijf	sterk	gegroeid.	Het	heeft	nu	vesti-
gingen	in	diverse	landen.
Getoond	werd	de	vervaardiging	van	een	klarinet	
en	 koperen	 blaasinstrumenten.	 Uiteraard	 heeft	
met	het	voortschrijden	van	de	tijd	ook	de	mecha-
nisatie	 van	de	productie	 een	grote	 vlucht	geno-
men,	maar	duidelijk	was	dat	het	aloude	handwerk	
nog	allerminst	heeft	afgedaan.	

De toekomst van de Nederlandse militaire muziek
Dit	was	de	titel	van	de	bijdrage	die	verzorgd	zou	
worden	door	Lkol	Keunen,	tot	voor	kort	Comman-
dant	 van	 de	 Militaire	 Muziek	 Krijgsmacht.	 Helaas	
moest	die		wegens	omstandigheden	verstek	laten	
gaan.	Zijn	plaats	werd	ingenomen	door	Lkol	Wim	
Soldaat,	sinds	1	november	de	nieuwe	CMMK.	Een	
betere	gelegenheid	om	over	en	weer	kennis	te	ma-
ken	 was	 nauwelijks	 denkbaar.	 Hij	 refereerde	 nog	
maar	eens	aan	het	aandeel	van	de	militaire	muziek	
aan	 de	 brede	 bezuinigingsoperatie	 van	 defensie,	
die	veel	duidelijk	maakt	omtrent	de	huidige	situa-
tie.	Aanvankelijk	was	er	sprake	van	30	procent	re-
ductie	op	de	muziek,	maar	uiteindelijk	kon	worden	
volstaan	met	25%	door	personele	krimp,	centrale	
aansturing	en	harmonisatie	bedrijfsvoering.	Dit	al-
les,	zoals	Soldaat	beklemtoonde,	met	behoud	van	
het	unieke	karakter	van	de	verschillende	orkesten.	
Persoonlijk	moest	hij	niet	denken	aan	het	concept	
van	 interservice,	 simpel	 gezegd:	 één	 orkest	 voor	
de	diverse		krijgsmachtonderdelen	waarbij	al	naar	
gelang	het	optreden	van	uniform	wordt	gewisseld.	
Volgens	 hem	 is	 militaire	 muziek	 een	 onmisbaar	
onderdeel	 van	 de	 krijgsmacht	 met	 als	 doel:	 het	
vervullen	 van	 militair	 en	 nationaal	 ceremonieel,	
het	 leveren	van	protocollaire	diensten	én	het	 af-
geven	 van	 een	 visitekaartje.	 Daarnaar	 gevraagd	
zou	 hij	 over	 pakweg	 drie	 jaar	 graag	 zien	 dat	 de	
militaire	 muziek	 	 dan	 een	 positief	 imago	 heeft,	
refererend	aan	bestaande	reserves	ook	binnen	de	
krijgsmacht,	 de	 korpsen	hun	eigen	 karakter	 heb-
ben	behouden	en	er	sprake	 is	van	een	adequate	
bedrijfsvoering.	 Hij	 kreeg	 nog	 wel	 even	 een	 kri-
tische	kanttekening	 te	 verwerken,	geplaatst	door	
Lgen	b.d.	Van	Putten,	voormalig	Commandant	der	
Koninklijke	 Marechaussee	 en	 Gouverneur	 der	 Re-
sidentie.	Die	vond	dat	 ‘zijn’	krijgsmachtonderdeel	
met	 trompetterkorps	 er	 in	 het	 hele	 betoog	 toch	
wat	 bekaaid	 van	 af	 kwam.	 Soldaat	 haastte	 zich	
deze	rimpel	glad	te	strijken.
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Koperkwintet
Genoemd	 Trompetterkorps	 der	 Koninklijke	 Ma-
rechaussee	 had	 niet	 alleen	 een	 saxofoonkwartet	
afgevaardigd	ter	muzikale	verluchtiging	maar	ook	
een	 koperkwintet:	 twee	 trompetten,	 hoorn	 en	
twee	 trombones.	 Meestal	 is	 in	 de	 samenstelling	
één	 trombone	en	een	 tuba	opgenomen,	wat	 een	
andere	 klankkleur	 oplevert.	 Nu	 klonk	 het	 geheel	
wat	scherper.	Het	kwintet	leidde	de	luisteraars	als	
het	ware	op	een	muzikale	 tijdreis:	Scheid	 (Intra-
da),	Mozart	(Rondo a la Turca),	Debussy	(La fille 
au cheveux de lin)	en	Bernstein	(selectie	uit	West 
Side Story).	 Geëindigd	 werd	 met	 een	 ‘vette’	 Hill	
Street	 Blues.	 Ook	 deze	 blazers	 demonstreerden	
virtuoos	 de	 kwaliteit	 die	 het	 trompetterkorps	 in	
huis	heeft.	Nu	weliswaar	geen	originele	composi-
ties,	maar	wel	knappe	arrangementen	die	navenant		
vertolkt	werden.

Interview met Gert Buitenhuis
Hadden	de	deelnemers	aan	het	symposium	tot	dan	
goed	 geluisterd,	 zij	 kwamen	 los	 bij	 het	 ‘interview’	
met	Gert	Buitenhuis,	voormalig	directeur	van	de	Mari-
nierskapel.		Hij	had	tevoren	nadrukkelijk	aangegeven	
dat	het	wat	hem	betreft	geen	tweegesprek	zou	wor-
den	met	interviewer	Hein	Jansen,	maar	dat	hij	graag	
met	de	zaal	in	gesprek	ging.		
Veel	 aandacht	 kreeg	 de	 presentie	 van	 de	 militaire	
muziek	in	de	samenleving:	in	straten	en	op	pleinen.	
Die	 is	ernstig	verschraald.	Het	meest	speelt	 zich	af	
binnen	de	kazernemuren.	Onder	het	motto	 ‘de	 lief-
de	kan	niet	van	één	kant	komen’	werd	nadrukkelijk	
gepleit	voor	meer	naar	buiten	 treden.	Ceremonieel,	
om	maar	iets	te	noemen,	kan	zich	ook	in	de	open-
baarheid	voltrekken.	Daar	zijn	voorbeelden	van,	die	
(veel)	meer	navolging	verdienen.	De	huidige	militaire	
muzikanten	zouden	er	niet	veel	zin	in	hebben	om	te	

Organisatie militaire muziek
Overste	Soldaat	schetste	in	zijn	presentatie	de	organisatie	van	de	militaire	muziek	in	Nederland,	zoals	die	er	
momenteel	uitziet:
Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht –	hij	is	o.a.	verantwoordelijk	voor	taakstelling	en	inzet	en	is	aan-
spreekpunt	voor	de	civiele	wereld.

Impresariaat Militaire Muziek,	bestaande	uit
-	 stafdirigent	(leiding)
-	 coördinatoren,	belast	met	operationele	werkzaamheden	voor	de	diverse	korpsen
-	 planning,	bewaking	van	de	centrale	agenda
-	 public relations,	het	onderhouden	van	een	netwerk	van	relaties
-	 bibliotheek,	een	functie	die	voor	zich	spreekt.	De	bedoeling	is	het	muziekbestand	te	digitaliseren,	te	begin-

nen	met	de	volksliederen	die	essentieel	zijn	voor	het	staatsceremonieel.
-	 logistiek,	het	regelen	van	de	praktische	zaken.

Militaire muziekkorpsen
categorie 1
Koninklijke	Militaire	Kapel	‘JWF’
Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine
Kapel	der	Koninklijke	Luchtmacht
De	taakstelling	van	deze	orkesten	is	verdeeld	in	50%	dienst	en	50%	civiel.
categorie 2
Tamboers	&	Pijpers	der	Koninklijke	Marine
Regimentsfanfare	Garde	Grenadiers	en	Jagers
Fanfarekorps	bereden	wapens
Taakstelling:	80%	dienst,	20%	civiel.
categorie 3
Trompetterkorps	der	Koninklijke	Marechaussee
Fanfarekorps	Nationale	reserve
Taakstelling:	80%	dienst,	20%	civiel.

Een	aparte	plaats	nemen	in	de
Erkende reünie- en vrijwilligersorkesten.
De	erkenning	houdt	in	dat	zij	de	traditie	van	een	regiment	voortzetten	en	aan	kwalitatieve	eisen	voldoen.	
Daaraan	kunnen	zij	de	nodige	rechten	ontlenen.
Voorts	 is	er	samenwerking	met	muziekkorpsen van andere organisaties,	die	ook	taken	op	het	gebied	van	
vrede	en	veiligheid	vervullen:
Douaneharmonie
Nederlands	Politie	Orkest
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Marinierskapel der Koninklijke Marine en
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

Korpsconcert 2013

marcheren	 en	 marsen	 te	 spelen	 en	 eigenlijk	 alleen	
voor	het	grote	concertwerk	gaan?		Onzin.	Los	van	ap-
preciatie,	het	behoort	tot	hun	taak.	De	samenleving,	
wat	 daaronder	 ook	 moge	 worden	 verstaan,	 zou	 er	
niet	op	zitten	te	wachten?	Laat	je	zien	en	horen	en	
wacht	 de	 reacties	 maar	 eens	 af.	 Ook	 daarvan	 zijn	
er	voorbeelden,	de	streetparade	tijdens	de	Nationale	
Taptoe	om	maar	wat	te	noemen.
Ook	tijdens	dit	symposium	ging	veel	aandacht	uit	naar	
hoe	het	was	(die	tijden	komen	nooit	meer	weerom…)	
en	hoe	het	is.	Over	de	toekomst	valt	nog	genoeg	na	
te	denken	en	met	elkaar	te	discussiëren.	De	militaire	
muziekkorpsen	zelf	hebben	daar	een	belangrijk	aan-
deel	in,	zoals	met	klem	werd	gezegd.	
Gert	 Buitenhuis:	 ‘Militaire	 muziek	 is	 het	 enige	 pu-
blieksvriendelijke	oorlogswapen.’

Met	 andere	 woorden:	 zolang	 er	 een	 krijgsmacht	 is,	
moet	dit	wapen	ook	in	de	toekomst	worden	ingezet.	
Hoe?	Daarover	een	volgende	keer?
Overste	b.d.	Gert	Jansen,	die	het	symposium	had	ge-
opend,	concludeerde	aan	het	eind	van	de	discussie	dat	
de	militare	muziek	zeer	gebaat	is	met	een	eenduidige	
toekomstvisie.	Omdat	die	vanuit	de	defensie-organisa-
tie	niet	van	bovenaf	wordt	gegeven	zal	zij	er	zelf	voor	
moeten	zorgen	dat	die	op	tafel	komt.	Met	dit	statement	
was	het	aan	ons	 lid	van	verdienste	en	dagvoorzitter	
Frans	van	der	Walle	om	deze	geanimeerde	bijeenkomst	
af	te	sluiten.	Uit	het	oogpunt	van	de	interrelatie	tussen	
betrokken	burgers	en	militairen,	informatie-overdracht,	
gestructureerde	discussie	en	muzikaal	genoegen	kun-
nen	commissie	van	aanbeveling	en	bestuur	van	IMMS	
Nederland	op	een	geslaagde	missie	terugkijken.				

Door Johan de Vroe

Toeval of niet, met het aantreden van de nieuwe di-
rigent majoor Peter Kleine Schaars werd voor het 
Korpsconcert 2013 een duidelijk ander repertoire 

gekozen in het eerste concertdeel dan in de vorige 
directieperiode. 

Een	 aantal	 jaren	 achtereen	 hebben	 we	 als	 vaste	
bezoekers	kunnen	horen	hoe	volmaakt	 	werken	uit	

Diverse	artikelen	in	dit	blad	zijn	periodiek	van	terugkerende	aard,	zoals	de	terugblikken	op	jaarlijkse	hoogtepun-
ten	in	ons	belangstellingsgebied	die	niet	mogen	ontbreken.	Eén	daarvan	is	het	jaarconcert	van	de	Marinierskapel,	
dat	al	sinds	jaar	en	dag	voor	velen	geldt	als	het	summum	van	wat	de	professionele	blaasmuziek	in	ons	land	te	
bieden	heeft.	

Foto:
Maurits van Hout



9Defilé  -  December 2013 

het	grote	 symfonische	 repertoire	kunnen	klinken	 in	
harmonie-bezetting.	 Een	 feest	 der	 herkenning	 voor	
het	publiek,	boeiend	door	de	bijzondere	bewerking	
en	 uitvoering.	 Dit	 keer	 echter	 geen	 grote	 klassieke	
romantici	 in	 het	 programma.	Als	 eerste	werk	 stond	
Storm Surge	van	‘composer	in	residence’	Nigel	Clar-
ke	geprogrammeerd.	 Je	bent	 als	 gewone	 liefhebber	
nieuwsgierig,	 maar	 tegelijk	 wat	 beducht	 hoe	 zo’n	
moderne	 componist	 de	 Watersnoodramp	 muzikaal	
uitbeeldt.	 Je	 verwacht	 de	 nodige	 windkracht,	 maar	
liefst	 toch	een	enigszins	melodieus	stuk,	 in	de	stijl	
van	filmmuziek.	Niets	van	dat.	Voorzover	noten	na-
tuurgeweld	kunnen	uitbeelden	lukte	dat,	maar	verder	
gaf	 deze	 muzikale	 storm	 weinig	 of	 geen	 houwvast	
aan	een	rauw	overvallen	publiek.	Waarschijnlijk	wat	
de	 componist	 bedoelde.	 Bij	 de	 stilte	 aan	 het	 eind	
bij	het	luwen	van	de	storm	bestond		het	gevoel	dat	
dit	geweld,	net	als	de	ramp	in	1953,	nu	maar	beter		
vergeten	kan	worden	tot	tenminste	2053.	Ook	de	be-
doeling?	

Resteerde	niettemin	alle	bewondering	voor	de	knap-
pe	uitvoering	van	zo’n	ook	technisch	heftig	stuk.
Met	 de	 hierop	 volgende	 Sonate voor Klarinet	 en	
Band	van	Francis	Poulenc	kwam	de	stijl	die	we	op	het	
Korpsconcert	 gewend	 waren	 weer	 een	 stuk	 dichter	
bij.	In	dit	stuk	kon	soloklarinettist		uit	eigen	gelede-
ren	Fons	Klesman	zijn	kwaliteiten	op	zijn	instument	
overtuigend	laten	horen:	een	fraaie	prestatie	die	dan	
ook	met	warm	applaus	werd	beloond.	

Technisch hoogstandje
Degenen	die	dachten	dat	met	het	openingsstuk	de	
test	voor	het	technische	vermogen	van	de	band	en	
voor		het	kunnen	doordringen	in	eigentijds	werk	door	

het	publiek	wel	geweest	was	hadden	het	mis.		Met		
Audivi media Nocte van	de	Zwitser	Waespi	stond	een	
volgende	 nieuwe	 	 compositie	 voor	 blaasorkest	 ge-
programmeerd.	Een	echt	concourswerk	dat	met	zijn	
maximale	moeilijkheidsgraad	ongetwijfeld	geschikt	is	
om	het	beste	orkest	 c.q.	de	beste	dirigent	 te	 kun-
nen	selecteren.	Of	dat	voor	het	publiek	enigszins	te	
volgen	is,	laat	staan	mooi	gevonden	kan	worden,	is	
dan	van	minder	van	belang.	Als	je	naar	zo’n	wedstrijd	
toegaat	weet	je	waar	je	aan	toe	bent.	Als	je	daar	niet	
aan	toe	bent,	ga	je	niet.	Maar	in	de	Doelen	moeten	
allen	die	niet	veel	kunnen	met	zo’n	modern	stuk	dat	
ze	voor	het	eerst	horen	het	uitzitten.	Dan	duren	20	
minuten	wel	lang.	Dit	werk	staat	als	titelnummer	op	
de	nieuwste	CD	van	de	kapel.	Na	herhaalde	beluis-
tering	en	wetende	wat	de	componist	bewogen	heeft	
is	 het	 beter	 te	 volgen.	 Het	 leek	 erop	 dat	 vele	 lief-
hebbers	die	exercitie	al	hadden	gedaan	of	dat	hele-
maal	niet	nodig	hebben,	want	het	applaus	was	lang	
genoeg.	 In	elk	geval	van	een	deel	van	het	publiek.	

Dat	van	de	rest	leek	meer	vanuit	bewondering	voor	
de	uitvoering.	Die	 laat	onwillekeurig	 	een	diepe	 in-
druk	achter,	 	 zonder	meer	 een	 topprestatie	 van	de	
dirigent,	 de	 instrumentengroepen	 en	 uiteraard	 het	
hele	orkest.	Maar	dat	publiek	komt	niet	voor	de	uit-
voering	op	zich.	Men	had	best	moeite	met	deze	wat	
elitaire	programmering	van	dit	vóór-de-pauze	concert,	
waarbij		je	principieel	een	vraagteken	kunt	zetten	en	
het	stellen	dat	smaken	verschillen	te	gemakkelijk	is.	
In	de	symfonische	wereld,	die	steeds	meer	de	eigen	
broek	moet	ophouden,	is	men	juist	terughoudender	
geworden	met	bewust	programmeren	van	moeilijk	ei-
gentijds	repertoire,	gezien	de	directe	relatie	met	de	
kaartverkoop.	Dat	zou	toch	wat	moeten	zeggen.				

Foto Maurits van Hout
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Van alles en nog wat
Maar	dat	publiek	komt	niet	alleen	voor	het	‘rustige’	
eerste	concertdeel.	Opvallend	is	dat	het	deel	na	de	
pauze	met	 zijn	 veelzijdige	mix	 van	 rock,	pop,	 jazz,	
klassiek,	filmmuziek,	evergreens	en	marsmuziek	veel	
voorspelbaarder	is	dan	het	eerste.	Alles	lekker	in	het	
gehoor.	Aan	die	verwachting	werd	weer	feilloos	vol-
daan	met	voor	het	orkest	bewerkte	entertainmentmu-
ziek	met	veel	dynamiek,	grappen	en	knappe	solo’s.		
Voor	de	 laatste	keer	hoorden	we	op	zijn	mondhar-
monica	 Sgm	 Cor	 Knegjens	 in	 het	 bekende	 What a 
Wonderful World.	Ook	vermeldenswaard	was	de	op		
drie	sousafoons	vliegensvlug		gespeelde	Flight of the 
Bumblebee met	nog	een	humoristisch	schepje	er	bo-
venop	met	een	eufonium.
Als	passende	variant		kwam	de	bijdrage	van	de	Tam-
boers	&	Pijpers	dit	jaar	geheel	‘uit	de	lucht	vallen’.	
Terwijl	de	themamuziek	van	de	actiefilm	Mission Im-
possible gespeeld	werd	kwamen	zij	op	verschillende	
plaatsen	spectaculair	 in	de	zaal	abseilen	vanuit	het	
30	meter	hoge	plafond	en	daarmee	tevens	blijk	gaven	
van	hun	mariniers-skills.	Onder	 leiding	van	Sgm	Ed	
Oosterom	werd	vervolgens	samen	met	de	kapel	de	
pittige	Russische	mars	Hello Red Marines gespeeld,	
uiteraard	refererend	aan	de	recente	deelname	aan	de	

taptoe	op	het	Rode	Plein	in	Moskou	samen	met	deze	
collega’s	.	Voor	uw	scribent	een	extra	mooi	moment,	
na	het	helpen	vinden	en	laten	bewerken	voor	de	ka-
pel	van	de	betreffende	bladmuziek	uit	Rusland.		
De	kapel	heeft	vanouds	 iets	met	de	Egerländermu-
ziek	 en	 ook	 ditmaal	 klonk	 een	 gave	 polka,	 de	 Jä-
gerpolka	van	Zeman.	Ook	de	diverse	andere	stijlen	
die	ten	gehore	werden	gebracht	werden	zo	pico	bel-
lo	 uitgevoerd	 als	 het	 programmaboekje	 er	 dit	 keer	
uitzag.	Voor	de	informatie	over	het	gespeelde	werd	
echter	doorverwezen	naar	Facebook,	dus	alleen	be-
schikbaat	voor	‘vrienden’.	Welnu,	dat	zijn	en	blijven	
natuurlijk	de	meesten	van	onsl,	zij	het	met	de	hoop	
dat	volgend	jaar	vóór	de	pauze	een	vriendelijker	mu-
ziekkeus	wordt	aangeboden.	Hoe	knap	het	orkest	is	
weten	we	al	tijden.	Hoe	mooi	het	kan	zijn	kunnen	we	
niet	vaak	genoeg	horen.		

Vriendenconcert 15 maart 2014
Na	 het	 succes	 van	 een	 gemeenschappelijk	 concert	
voor	de	Stichting	Vrienden	van	de	Marinierskapel	en	
de	IMMS	in	2012	biedt	de	kapel	op	genoemde	datum	
opnieuw	 een	 soortgelijk	 concert	 aan	 haar	 vrienden	
aan.	 Zie	 voor	 de	 verdere	 details	 en	 inschrijving	de	
bijgesloten	uitnodiging.	Zorg	dat	je	erbij	bent!

Nu het jaar 2013 alweer het einde nadert is het tijd 
om terug te blikken. Ook voor de orkesten gaat dat 
op. Het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie 
heeft gedurende 2013 weer het beste van zich ge-
geven in verschillende optredens. Een kijkje in de 
keuken van een van de reünieorkesten in Nederland 
die de (muzikale) eer van een krijgsmachtdeel hoog 
wil houden, in ons geval natuurlijk de Cavalerie. 

Ondanks	 het	 verdwijnen	 van	 de	 tanks	 en	 als	 ge-
volg	 daarvan	 opleggen	 van	 de	 regimenten	 Prins	
van	Oranje	en	Sytzama	is	de	Cavalerie	nog	steeds	
springlevend	via	het	Regiment	Huzaren	van	Boreel.	
Ons	orkest	heeft	de	bijbehorende	mars	van	J.A.	Re-
ijnhoudt	dit	 jaar	gelukkig	weer	vele	malen	mogen	
spelen	om	die	levendigheid	te	onderstrepen.
Zo’n	 jaar	 begint	 gewoontegetrouw	 weer	 met	 de	
nodige	repetities,	 in	ons	geval	op	de	Bernhardka-
zerne	in	Amersfoort.	Daar	komen	de	leden	van	de	
vroegere	dienstplichtige	Trompetterkorpsen	van	de	
Cavalerie	/	Huzaren	van	Boreel	en	Bereden	Wapens	
bij	elkaar	om	ca.	1	á	2	maal	per	maand	de	nieuwe	
en	oudere	stukken	door	te	nemen.	Daarbij	ook	weer	
vele	marsen,	want	het	orkest	ziet	het	als	een	ere-
taak	om	“de	mars”	in	allerlei	vormen	ten	gehore	te	
brengen.	Maar	goed	ook,	want	ze	zijn	gelukkig	nog	
steeds	veelgevraagd.	Zoals	tijdens	het	concert	dat	
het	TdC	gaf	op	de	wallen	van	de	Vesting	Naarden,	
speciaal	 voor	 de	 Vereniging	 Officieren	 Cavalerie.	

Dat	vond	plaats	op	zaterdag	13	april.

Veteranen
	Daarna	zouden	weer	andere	interessante	optredens	
volgen.	Zoals	onze	medewerking	aan	het	defilé	te	
Wageningen,	dat	sinds	het	instellen	van	Veteranen-
dag	 wel	 een	 ander	 aanzicht	 heeft	 gekregen	 maar	
toch	nog	steeds	een	zeer	groot	evenement	is,	met	
meerdere	 (burger-)	 muziekkorpsen,	 maar	 ook	 het	
Reünie	 Orkest	 Artillerie	 en	 het	 TdC.	 We	 moesten	
vertrekken	vanaf	het	terrein	van	de	universiteit.	Het	
wachten	 duurde	 uren,	 iets	 dat	 met	 de	 plotseling	
zeer	hoge	temperaturen	niet	iedereen	helemaal	be-
viel.	 Maar	 als	 je	 dan	 dwars	 door	 de	 mensenhaag	
ter	hoogte	van	Hotel	de	Wereld	marcheert,	weet	je	
weer	waar	het	allemaal	om	draait.	Laten	horen	dat	
je	nog	meedoet	als	Huzaar!	
Van	hetzelfde	kaliber,	maar	nog	wat	grootser	is	de	
Veteranendag	in	Den	Haag.	Ook	nu	werd	door	het	
orkest	 weer	 meegedaan.	 Tegenwoordig	 komen	 de	
orkesten	aan	bij	de	gebouwen	naast	het	Malieveld	
waardoor	 je	 niet	 veel	 hoeft	 te	 reizen	 en	 meteen	
kunt	opstellen	 voor	het	defilé.	 Elk	 IMMS	 lid	weet	
dat	hier	 alles	wat	maar	militaire	muziek	heet	 aan	
meedoet,	inclusief	de	nieuwe	Regimentsfanfare	Be-
reden	Wapens	in	het	attila	Cavalerie,	zodat	de	Hu-
zaren-eer	door	twee	orkesten	hoog	werd	gehouden.	
Geen	 gek	 optreden,	 zo	 tussen	 de	 Marinierskapel,	
Trompetterkorps	 Koninklijke	 Marechaussee	 en	 de	
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Fanfare	Korps	Nationale	Reserve.	Als	reünist	ben	je	
altijd	weer	trots	dat	je	erbij	mag	zijn	én	natuurlijk	
voor	 de	 Koning	 mag	 defileren,	 hetgeen	 overigens	
in	ons	geval	ook	mooi	op	de	live	TV	uitzending	te	
zien	was.	

Grote herdenking
Na	 de	 vakantieperiode	 breekt	 dan	 de	 tijd	 aan	
waarin	we	tijdens	de	repetities	al	beginnen	met	de	
voorbereidingen	 voor	 het	 jaarconcert.	 Maar	 eerst	
stonden	er	enkele	andere	zaken	op	het	programma.	
Zo	was	zaterdag	21	september	 ingeruimd	voor	de	
grote	herdenking	van	het	200	jarig	bestaan	van	het	
Regiment	 Huzaren	 van	 Boreel,	 dat	 als	 enige	 dus	
is	overgebleven	als	 actief	 regiment.	Velen	hadden	
de	weg	naar	de	Bernhardkazerne	weten	te	vinden,	
zowel	actieve	militairen	als	oud	–	Huzaren.	In	bijzijn	
van	 enkele	 veteranen	 (zelfs	 van	 voor	 1940!)	werd	
een	speciaal	appél	gehouden,	waarbij	een	van	de	
paarden	van	het	Cavalerie	Ere-	Escorte	de	wachttijd	
kennelijk	minder	zag	zitten	en		de	benen	nam,	zijn	
berijder	daarbij	afwerpend.	Maar	dat	was	gelukkig	
slechts	een	klein	incident	op	deze	zonnige	dag.	Aan	
het	TdC	kon	het	ook	niet	liggen:	dat	gaf	gezellig	in	
de	buitenlucht	een	concert	met	o.a.	het	wel	toepas-
selijke	Leichte Cavalerie en	verschillende	marsen.	
Onze	thuisbasis,	de	Bernhardkazerne	stond	ook	op	
5	oktober	weer	 in	het	teken	van	de	Huzaren	toen	
daar	 de	 jaarlijkse	 Vriendendag	 van	 het	 Cavalerie-
museum	werd	gehouden.	Zoals	gebruikelijk	gaf	het	
orkest	 daar	 een	 aubade	 met	 marsmuziek	 (o.a.	 de	
Stad Amersfoort)	 en	 de	 foto	 laat	 het	 orkest	 zien	
terwijl	we	afmarcheren,	op	weg	naar	ons	repetitie-
gebouw.

Jaarconcert
Na	 deze	 zaterdag	 konden	 de	 repetities	 voor	 het	
jaarconcert	beginnen,	het	concert	dat	als	U	dit	leest	
al	heeft	plaatsgevonden	(23	november)	 in	Theater	
de	Flint	te	Amersfoort.	Daarvoor	werden	door	huis-
arrangeur	Jim	van	Leersum	Jr	weer	de	nodige	arran-
gementen	geschreven.	Het	orkest	speelt	graag	all-
round	muziek;	dus	voor	een	stukje	big	band	muziek	
draaien	 we	 de	 muziekinstrumenten	 ook	 niet	 om!	
Ook	werd	een	stuk	van	een	orkestlid	voor	een	or-
kestlid	op	het	programma	gezet.	Bugelist	Piet	Daal-
huizen,	wellicht	bij	sommigen	nog	bekend	van	de	
radio	schreef	een	Serenade for Oboe	waarin	ons	lid	
Thijs	Krelage	op	sopraansax	soleerde.	U	begrijpt	dat	
dergelijke	stukken	nieuw	zijn	en	dus	“even”	goed	
moeten	worden	gestudeerd!	De	foto	 laat	zien	hoe	
dat	gebeurt:	onder	de	deskundige	leiding	van	Kees	
Kramer	 werd	 in	 de	 aanloop	 voor	 het	 jaarconcert	
menig	noot	gespeeld,	en	nog	eens	gespeeld	–	om	
het	nog	beter	te	krijgen!	Op	zo’n	jaarconcert	is	het	
dan	ons	doel	om	bekende	en	populaire	muziek,	zo-
als	Finlandia	van	Sibelius	of	de	mars	On	the	Quar-
terdeck	 te	 combineren	met	nieuwe	 stukken,	 zoals	
de	 mars	Hello Red Marines	 (Tschernetzky)	 en	 het	
jazzy	Three bites of the Apple	 van	 Peter	 Graham.	
Maar	 ook	 een	 voor	 blazers	 toch	 wel	 stevig	 werk	
als	Canterbury Choral	van	Jan	van	der	Roost	werd	
door	het	orkest	niet	onderschat,	zo’n	fraai	stuk	wil	
je	gewoon	graag	ten	gehore	brengen…..	Dat	wij	als	
orkestleden	 het	 leuk	 vinden	 om	 veelzijdig	 te	 zijn	
zal	inmiddels	duidelijk	zijn.	Dus	daarom	eens	geen	
beoordeling	 vanuit	 de	 zaal	 na	 het	 concert,	 maar	
een	beleving	van	de	muzikanten	zelf.	Door	vanuit	
het	hele	land	onbetaald	naar	Amersfoort	te	komen	

Het TdC op de Bernhardkazerne, Amersfoort op 5 oktober 2013 (foto  Erwin Jonker)
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dragen	zij	bij	aan	een	goed	stuk	muziek	vanuit	mili-
taire	tradities	en	creëren	zij	een	hoop	plezier,	zowel	
voor	zichzelf	als	de	luisteraar.	Met	dezelfde	insteek	
gaat	het	RO	Trompetterkorps	der	Cavalerie	ook	 in	
2014	weer	verder!	

Het TdC in theater de Flint, 
23 november 2013 (JdV)

eeN greep uIt de HIStorIe

Uit het prentbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar

In deze aflevering van onze prentbriefkaartenru-
briek kijken we weer eens over de grens. Maar niet 
zo heel want we blijven in België. Daar hebben in 
vroeger tijden vele tientallen muziekkorpsen, va-

riërend in grootte en samenstelling bestaan bij de 
diverse krijgsmachtonderdelen, zoals de infanterie 
en de cavalerie. Van de muziek binnen het Belgi-
sche leger bestaan nogal wat kaarten. Deze kaart 

is bijzonder. Niet alleen de 
voorzijde, maar vooral de 
achterzijde is bijzonder in-
teressant en geeft ons een 
beeld van de Belgische mi-
litaire muziek in een ver 
verleden. Vandaar dat deze 
keer ook de achterzijde van 
de kaart is afgedrukt. 

Lezers	die	bedreven	zijn	 in	
de	 Franse	 taal	 zullen	 het	
waarschijnlijk	 direct	 ont-
dekken:	 op	 de	 achterzijde	
van	de	kaart	is	een	van	de	
muzikanten	 aan	 het	 woord	
die	 op	 de	 voorzijde	 is	 af-
gebeeld!	 Dat	 is	 natuurlijk	
van	zeer	groot	belang.	Want	
daarmee	krijg	 je	 informatie	
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die	 je	niet	 in	de	officiële	stukken	 tegenkomt.	De	
muzikant,	 de	 heer	 A.	 Denis	 heeft	 op	 de	 afbeel-
ding	een	kruisje	gezet	bij	zichzelf.	Overigens	is	dit	
iets	wat	men	vaker	tegenkomt	op	militaire	prent-
briefkaarten:	 rondreizende	 fotografen	 maakten	
opnamen	 (meestal	 fotokaarten)	 die	 dan	 werden	
verkocht	 aan	de	personen	die	hij	 had	gefotogra-
feerd.	Zo	kon	de	militair	toch	een	kaartje	naar	huis	
sturen	met	een	persoonlijke	inslag.	Toen	de	mas-

sale	fotografie	via	(Kodak)	box	–	apparatuur	in	de	
jaren	30	een	hoge	vlucht	nam,	verdwenen	dit	soort	
prentbriefkaarten.	De	kaarten	zijn	juist	leuk	omdat	
ze	veel	details	(bijvoorbeeld	inzake	uniformen)	la-
ten	zien.	Maar	hier	heeft	de	afgebeelde	ook	nog	
wat	extra	informatie	toegevoegd,	en	dat	maakt	het	
tot	een	bijzonder	tijdsdocument.

Musique des Carabiniers
We	kijken	naar	een	afbeelding	van	de	Musique	des	
Carabiniers.	 Meer	 in	 detail:	 de	 Muziekkapel	 van	
het	1e	Regiment	Karabiniers.	Deze	kapel	bestond	
van	1850	(toen	de	Kapel	van	de	1e	Jagers	te	Voet	
werd	 omgedoopt	 in	 1e	 Karabiniers)	 tot	 1940	 en	
beschikte	in	1863	over	31	muzikanten.	Dirigenten	
waren	o.a.	 Jacques	Zetsche,	Henri	Labory,	Michel-
Joseph	Steenebruggen	en	Victor	Turine.	Deze	kaart	
werd	verstuurd	op	05-05-1919.	In	die	tijd	werd	het	
orkest	geleid	door	Alfred	Mahy	(1910-1928,	tussen	
1923	en	1928	bijgestaan	door	Emile	Walnier.	Ook	
hebben	orkesten	bestaan	bij	het	2e,	3e	en	4e	Re-
giment	 Karabiniers.	 Deze	 bestonden	 relatief	 kort	
(zo	tussen	1913	en	1926).	De	orkesten	waren	on-
derdeel	van	de	Infanterie	en	kregen	regelmatig	te	

maken	met	allerlei	wijzigingen	in	de	samenstelling	
en	betalingen	van	muzikanten.	Zo	werden	telkens	
de	aantallen	muzikanten	in	de	1e	tot	de	5e	klasse	
bepaald.	Hun	soldij	was	aan	deze	indeling	aange-
past.	In	1911	was	dat	2,10	frank	per	dag	voor	een	
muzikant	1e	klasse	en	0,60	 frank	voor	een	muzi-
kant	5e	klasse.	
Wat	dat	betreft	was	1913	zeker	een	belangrijk	jaar:	
toen	werden	de	muziekkorpsen	bij	de	cavalerie	af-

geschaft	en	de	infanterie	(wederom)	geherstructu-
reerd.	Vrijkomende	plaatsen	moesten	aan	de	cava-
leristen	worden	aangeboden.	De	sterkte	bepaalde	
men	op	6	muzikanten	1e	klasse,	6	in	de	2e	klasse,	
12	muzikanten	3e	klasse,	7	 in	de	4e	klasse	en	7	
in	de	5e	klasse.	

De	muzikanten	werden	ook	 ingezet	voor	militaire	
taken.	Overigens	is	het	interessant	dat	ook	op	de	
kaart	de	kapel	vooraf	wordt	gegaan	door	een	aan-
tal	 effectieve	 (=	 dienstdoende)	 militairen,	 zoals	
dat	werd	genoemd,	herkenbaar	aan	hun	tenue	én	
de	Mauser	geweren	model	1889.	De	kaart	ligt	qua	
datum	 niet	 ver	 van	 de	 Eerste	 Wereldoorlog	 ver-
wijderd.	Zoals	we	weten	was	dat	een	voor	België	
catastrofale	 oorlog.	 De	 muzikanten	 werden	 deels	
ingezet	 voor	 het	 vermaak	 van	 troepen	 en	 het	
opbeuren	 van	 gewonden	 door	 middel	 van	 ‘hos-
pitaalconcerten’,	 maar	 ook	 moesten	 zij	 fungeren	
als	gewondendragers	en	verzorgers.	Leden	van	het	
Muziekkorps	2e	 regiment	Karabiniers	deden	zelfs	
dienst	 als	 keukenpersoneel.	 Rond	 het	 einde	 van	
de	oorlog	werd	opgetreden	in	o.a.	Parijs,	Folksto-
ne,	London	en	Versailles.
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Sterke bloei
Het	is	opvallend	dat	na	1917	de	militaire	muziek	in	Bel-
gië	sterk	tot	bloei	komt.	Zo	richt	men	een	Symfonisch	
Orkest	van	het	Veldleger	op	dat	uit	119	man	bestaat.	
Rond	1916/1917	worden	er	bij	zeer	vele	regimenten	van	
de	Infanterie	nieuwe	orkesten	opgericht	(en	dus	ook	
bij	 het	3e	en	4e	Karabiniers).	 Er	 zijn	 in	die	periode	
wel	problemen	geweest	omtrent	de	samenstelling	van	
de	orkesten.	 Een	Ministerieel	Besluit	 van	 19-04-1913	
bepaalde	namelijk	dat	de	 infanteriekapellen	 fanfares	
moesten	zijn.	Dat	komt	echter,	mede	door	protesten	
uit	muzikale	hoek	niet	goed	van	de	grond.	Inspecteur	
voor	de	militaire	muziek	Clovis	Lecail	(1910-1927)	deed	
het	verzoek	om	de	orkesten	harmonie	te	laten	blijven,	
want	 dat	 gaf	 veel	 meer	 mogelijkheden	 dan	 de	 niet	
zo	hoog	aangeslagen	fanfarebezetting.	Opmerkelijk	is	
dat	Lecail	zijn	uitspraken	deed	op	8	mei	1919,	kort	na	
het	 versturen	 van	deze	 kaart.	De	muzikant	A.	Denis	
zelf	 zegt	 expliciet	 (en	 onderstreept!)	 dat	 zijn	 orkest	
een	fanfare	is.	Men	had	dus	voor	1919	al	de	nodige	
orkesten	 omgezet	 naar	 een	 fanfarebezetting.	 Opval-
lend	is	dat	men	marcheert	zonder	saxofoons:	ook	hier-
over	maakt	Denis	een	opmerking:	op	straat	speel	 ik	
1e	bariton,	maar	tijdens	concerten	speel	ik	saxofoon.	
Zulke	informatie	geeft	weer	hoe	men	de	bezettingen	
dus	aanpaste	op	het	soort	optreden.	Pas	bij	de	reor-
ganisatie	van	1	oktober	1923	werd	de	status	van	het	
orkest	als	fanfare	wettelijk	bepaald.	Vanaf	dat	moment	
werd	eveneens	vastgesteld	dat	de	toen	al	beroemde	
muziekkapellen	van	de	Gidsen,	Grenadiers	en	Liniere-
gimenten	harmonie-orkesten	zouden	blijven.

Met	wat	hulp	kon	ook	de	locatie	van	de	opname	voor	
deze	kaart	worden	vastgesteld.	Het	orkest	is	afgebeeld	
voor	de	kazerne	van	de	Gidsen	 (en	 cavalerie)	 in	de	
Brusselse	wijk	Etterbeek,	maar	ook	dit	wordt	door	mu-
zikant	Denis	op	de	kaart	opgemerkt.	Het	orkest	zelf	
was	 gelegerd	 in	 de	 Daily-kazerne	 in	 Schaarbeek	 en	
wordt	hier	waarschijnlijk	ingezet	voor	het	begeleiden	

van	de	troepen	naar	het	station.	Van	Station	Etterbeek	
kon	men	o.a.	naar	de	enorme	kazerne	in	Beverloo	(thans	
Leopoldsburg)	waar	geoefend	kon	worden.	Opmerkelijk	
is	dat	bij	de	naam	van	A.	Denis	staat	“Mus.	(icien):	C.I.T.I	
Camp	de	Beverloo”.	Dat	zegt	iets	over	een	(tijdelijke)	
inkwartiering	in	dit	kamp,	mogelijk	voor	oefeningen	en	
troepenbegeleiding.	Wat	de	afkorting	C.I.T.I.	betekent	is	
ondanks	onderzoek	nog	niet	duidelijk.	Wellicht	dat	er	
lezers	zijn	die	hierover	meer	weten.	De	kaart	is	een	uit-
gave	in	een	serie.	Uitgever	was	Henri	Georges	in	Brus-
sel,	een	behoorlijk	bekende	uitgever	van	stadsgezichten	
en	gebeurtenissen	in	de	stad.	In	mijn	collectie	bevindt	
zich	uit	 dezelfde	 serie	 een	kaart	met	het	Trompetter-
korps	van	de	Gidsen	afgebeeld	bij	dezelfde	kazerne.

Marsen
Voor	 zover	 bekend	 bestaan	 er	 van	 dit	 muziekkorps	
geen	 geluidsopnamen.	 Toch	 wordt	 er	 op	 deze	 kaart	
iets	gezegd	over	een	arrangement	voor	piano	van	de	
Marches des Carabiniers	die	hij	(Denis)	naar	zijn	vriend	
(die	kennelijk	een	muziekopleiding	volgde)	zal	opstu-
ren.	Hiermee	wordt	heel	waarschijnlijk	de	Mars van het 
1e Regiment Karabiniers	(Turine)	bedoeld.	Ook	bestaan	
er	andere	marsen	die	aan	deze	regimenten	herinneren,	
zoals	de	Mars	van	het	1e	Regiment	Jagers	te	Voet	(Mul-
dermans)	 en	 Mars van het 2e Regiment Karabiniers	
(Prévost).	 Deze	 zijn	 natuurlijk	 verschenen	 op	 de	 vele	
plaat-	en	CD-uitgaven	van	de	Koninklijke	Muziekkapel	
van	de	Gidsen.	Dat	orkest	heeft	veel	gedaan	aan	het	
bewaren	 van	 het	 historisch	 militair–muzikaal	 erfgoed	
van	België,	waardoor	ook	aan	deze	reeds	lang	geleden	
opgeheven	regimenten	kan	worden	herinnerd.	

Bronnen:
Pieters,	F.	“Van	Trompetsignaal	tot	Muziekkapel”	(VZW	
Het	Muziekcentrum	Kortrijk	1981)
Facebook	–	pagina	van	IMMS	België
D.	Brabant	/	ABL	History	Forum
Met	speciale	dank	aan	Kris	Schauvliege

de IMMS waS erbIJ

Muzikaal sprookje op het Rode Plein
Door Frank Grootemaat

Een wervelende, afwisselende show tegen een onvoor-
stelbaar mooi decor. Superlatieven schieten tekort voor 
het Spasskaya Tower Festival in Moskou. In de eerste 
week van september was ik een van de 22 gelukkigen 
die met de IMMS afreisde naar de Russische hoofdstad. 
Hierbij het reisverslag van een leek.

Want	eerlijk	 is	eerlijk,	 ik	ben	niet	echt	behept	met	
het	‘militaire-muziekvirus’.	In	mijn	kinderjaren	heb	
ik	 Taptoe	 Breda	 eens	 bezocht	 en	 ik	 kan	 me	 ook	
nog	een	taptoe	in	de	Arnhemse	Rijnhal	herinneren,	
maar	dan	houdt	het	wel	op	voor	wat	betreft	mijn	
ervaring	met	grootschalige	muzikale	evenementen	

In september van dit jaar maakte een groep IMMS-leden met introducés een bijzondere groepsreis, naar de verste 
bestemming in onze historie ooit: Moskou. Ook in dit nummer kijken wij nog eens terug op deze mijlpaal, ditmaal 
door de ogen van twee meereizende familieleden, voor wie het taptoe-gebeuren een minder bekende wereld is.
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in	dit	genre.	Voor	mijn	vader	is	dat	echter	een	vol-
strekt	ander	verhaal	en	toen	hij	opperde	om	samen	
op	reis	te	gaan	naar	de	Russische	metropool	hoef-
de	ik	daar	niet	lang	over	na	te	denken.	Niet	alleen	
het	Spasskaya	Tower	Festival,	maar	vooral	ook	het	
uitgebreide	 randprogramma	met	diverse	excursies	
leek	me	de	moeite	waard.	Hoewel	de	 taptoe	dus	
voor	mijzelf	niet	direct	het	hoofddoel	was,	bleken	
de	 twee	 voorstellingen	 die	 we	 bezochten	 de	 on-
vergetelijke	hoogtepunten	van	de	prima	verzorgde	
reis.	
Eerst	 even	 wat	 korte	 bespiegelingen	 over	 Mos-
kou.	 In	 de	 paar	 dagen	 dat	 wij	 er	 waren	 konden	
we	maar	een	fractie	zien	van	deze	immense	stad,	
maar	 dat	 was	 erg	 de	 moeite	 waard.	 Onder	 be-
geleiding	 van	 de	 Nederlands	 sprekende	 reisgids	
Lena	 bezochten	 we	 allerlei	 bezienswaardigheden	
zoals	het	Kremlin,	de	Tretjakovgalerij	en	een	hele	
serie	Russische	kerken.	De	IMMS’ers	bleken	gezel-
lige	 reisgenoten	 en	 als	 ‘benjamin’	 van	 de	 groep	
(met	mijn	36	jaar	was	ik	veruit	de	jongste)	heb	ik	
me	prima	vermaakt.	Het	weer	zat	niet	echt	mee,	
want	 terwijl	 in	 Nederland	 het	 kwik	 onverwacht	
nog	hoog	opliep,	kampten	wij	met	behoorlijk	wat	
regen,	ook	tijdens	de	twee	taptoe-avonden.	Om-
dat	de	organisatie	daar	goed	op	anticipeerde	met	
het	uitreiken	van	gratis	regencapes,	deerde	de	re-
genval	 ons	 nauwelijks.	 Russen	 die	 ondanks	 het	
verbod	hierop	hun	parapluutjes	openden	werden	
door	 enkele	 reisgenoten	 op	 een	 kordate	 manier	
gesommeerd	 deze	 weer	 in	 te	 klappen,	 zodat	 ie-
ders	 blikveld	 vrij	 was.	 We	 waren	 tenslotte	 niet	
het	 hele	 end	 gekomen	 om	 paraplu’s	 te	 zien.	 Op	
de	eerste	avond	bevonden	we	ons	aan	de	zijkant;	
op	 de	 tweede	 avond	 op	 de	 VIP-tribune	 aan	 de	
voorkant.	Aan	de	zijkant	waren	de	muzikanten	van	
behoorlijk	dichtbij	te	aanschouwen	en	konden	we	
constateren	dat	de	Marinierskapel	niet	uitblinkt	in	
het	 gericht	 marcheren.	Aan	 de	 voorzijde	 hadden	

we	 het	 beste	 zicht	 op	 zowel	 de	 muzikanten	 als	
de	 prachtige	 Basiliuskathedraal,	 maar	 daarover	
zometeen	meer.
De	 deelnemende	 korpsen	 volgden	 elkaar	 in	 rap	
tempo	op	en	het	 is	ondoenlijk	om	op	deze	plek	
aan	alle	participanten	recht	te	doen.	Daarom	vol-
gen	hier	wat	willekeurige	hoogtepunten	en	opval-
lende	momenten.	De	Swiss	Army	Central	Band	gaf	
een	bijzondere	 show.	Het	 inzetten	 van	vaten	als	
slagwerkinstrumenten	is	niet	uniek,	maar	de	drie	
Zwitserse	 muzikanten	 die	 ritmisch	 aan	 de	 slag	
gingen	met	hun	slijptollen	waren	werkelijk	 feno-
menaal.	 De	 Alpenlanden	 kwamen	 sowieso	 goed	
voor	de	dag,	want	ook	de	militaire	band	uit	Tirol	
verzorgde	 een	 prima	 optreden	 met	 veel	 subtiele	
grapjes.	 Van	 een	 heel	 andere	 orde	 was	 de	 Abu	
Dhabi	 Police	 Music	 Band.	 Niet	 iedereen	 was	 en-
thousiast	over	dit	optreden,	maar	het	lome	ritme	
lag	mij	wel	 lekker	 in	 het	 gehoor.	Opvallend	was	
het	grote	aantal	exercitiebataljons.	Met	name	het	
Wit-Russische	oogstte	veel	bewondering	met	zijn	
imponerende	 presentatie.	 Een	 ander	 exercitieba-
taljon,	uit	Slovenië,	zorgde	voor	een	komisch	mo-
ment	door	onder	de	 eerste	 klanken	 van	Michael	
Jackson’s	 Thriller	 enkele	 maten	 als	 zombies	 te	
‘marcheren’.	Popmuziek	kwam	in	veel	meer	optre-
dens	naar	voren,	het	meest	prominent	tijdens	de	
in	Amerikaanse	stijl	uitgevoerde	show	van	de	Zuid-
Koreaanse	luchtmachtband.	Zo	werd	de	wereldhit	
Gangdam Style	 ten	gehore	bracht,	compleet	met	
zang	en	het	kenmerkend	dansje,	uitgevoerd	door	
het	complete	orkest.

Mireille Mathieu
Mijns	 inziens	 kwamen	 muzikaal	 gezien	 de	 Mari-
nierskapel,	het	orkest	van	de	Franse	Verbindings-
dienst	en	de	kapel	van	het	Moskovische	militaire	
conservatorium	Suvorov	het	beste	uit	de	verf.	Het	
korps	uit	Frankrijk	had	op	de	tweede	avond	boven-
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Ik moest nog wel even in mijn herinnering gra-
ven om zoals beloofd nog iets over de trip naar 
Moskou te schrijven, na latere bezoeken aan de 
taptoes in Rotterdam en Berlijn. Niet dat je Rus-
land en Moskou zou kunnen vergeten, met z’n 
400 keer groter zijn dan  Nederland en z’n 140 
miljoen inwoners waarvan in Moskou alleen al 16 
miljoen. Het is onmiskenbaar de hoofdstad van 
een groots land. Een overvloed aan schitterende 
gebouwen en monumenten, de metrostations met 
prachtige kroonluchters, beeldhouwwerken en 
mozaieken. Deze stations worden ook wel onder-
grondse volkspaleizen genoemd. Maar er zijn ook 
nog flats uit het Stalin tijdperk die nog steeds 
bewoond worden en waarvan er al velen zijn op-
geknapt.

Het	 Kremlin,	 ‘een	 oude	 vesting’	 met	 een	 dikke	
muur	 van	 twee	 kilometer	 lang,	 symboliseert	 al	

eeuwen	het	centrum	van	de	Russische	macht.	Het	
Rode	 Plein	 ernaast	 met	 zijn	 Basilius	 Kathedraal	
op	 de	 achtergrond	 en	 de	 Spasskaya	 toren	 op-
zij	was	omgetoverd	als	taptoeterrein.	De	taptoe,	
daar	 gingen	 we	 voor,	 een	 kleurrijk	 en	 muzikaal	
spektakel,	was	een	belevenis	op	zich.	Jammer	van	
alle	regenbuien	op	onze	hoofden.	Daarover	ging	
het	gerucht	dat	die	veroorzaakt	werden	door	che-
mische	beïnvloeding	van	het	weer,	om	het	in	Sint	
Petersburg	mooi	en	helder	te	krijgen	tijdens	een	
wereldconferentie	daar	in	dezelfde	week,	wat	ook	
zo	was.	Dat	schijnen	ze	daar	wel	vaker	te	doen,	
het	 klimaat	 naar	 de	 hand	 zetten.	 Waar	 of	 niet,	
bijna	de	gehele	Marinierskapel	had	tijdens	en	na	
afloop	 last	 van	 aandoening	 van	 de	 luchtwegen,	
hoorden	 wij	 later....	 Over	 die	 bijzondere	 taptoe	
zelf	 hebben	 anderen	 al	 in	 dit	 blad	 geschreven,	
dus	daar	laat	ik	het	bij.	Al	met	al	een	geweldige	
trip	en	het	meegaan	ten	volle	waard.

Naar Moskou met de IMMS
Door Jeanne Milatz

Dit jaar heeft maar liefst voor de 25ste keer een 
buitenlandse militaire kapel geconcerteerd voor de 
IMMS bij gelegenheid van de Nationale Taptoe. Voor-
zitter Johan de Vroe kon dan ook met enige trots 
gewag maken van dit bijzondere jubileum, nu muzi-
kaal luister bijgezet door de Band of The Royal Air 

Force College onder leiding van warrant offi cer Gary 
Stevens. Ook de website van de Royal Air Force Music 
Services maakt gewag van dit bijzondere concert.

Zoals	 gebruikelijk	 waren	 de	 IMMS-leden	 in	 grote	
getale	opgekomen.	Zij	werden	kort	en	krachtig	ver-

Band of the RAF College markeert langjarige traditie
van 'taptoeconcerten' voor IMMS

Door Hein Jansen

dien	een	ster	in	het	midden:	Mireille	Mathieu,	ooit	
gebombardeerd	 tot	 opvolgster	 van	 Edith	 Piaf,	 nu	
een	dame	van	in	de	zestig	die	op	de	klinkers	van	het	
Rode	Plein	in	een	fl	interdun	jurkje	drie	nummers	ten	
gehore	 bracht.	 Enkele	 reisgenoten	 hadden	 haar	 de	
dag	ervoor	’s	middags	horen	oefenen	en	toen	klonk	
Mathieu	zo	vals	als	een	kraai.	Nu	viel	dat	alleszins	
mee,	maar	onvergetelijk	was	het	 zeker	niet	en	een	
Finse	operazanger	die	kort	na	haar	optrad	klonk	vele	
malen	beter.	De	toeschouwers	vonden	het	optreden	
van	Mathieu	hoe	dan	ook	prachtig	en	 toen	 zij	 een	
Russische	lied	zong,	braken	ze	de	tent	bijkans	af,	wat	
de	 Franse	 chansonnière	 vervolgens	 aanspoorde	 tot	
een	uitgebreide	bedanksessie.	
De	 grote	 variatie	 aan	 optredens	 maakte	 de	 tap-
toe	al	zeer	geslaagd,	maar	de	gezamenlijke	finale	
sloeg	werkelijk	alles,	wat	een	spektakel!	Een	med-
ley	van	klassieke	en	populaire	muziek	met	als	om-
lijsting	een	lasershow	op	de	kathedraal,	die	toch	

al	 het	 uiterlijk	 van	 een	 sprookjeskasteel	 heeft	
maar	 nu	 werkelijk	 adembenemend	 mooi	 oogde.	
Op	een	bepaald	moment	leken	de	torens	door	de	
geraffineerde	projectie	zelfs	mee	te	dansen	op	de	
muziek.	Alsof	dat	nog	niet	genoeg	was,	sloot	een	
daverend	 vuurwerk	 de	 avond	 af.	 Zoals	 gemeld,	
mijn	ervaring	is	beperkt,	maar	ik	kan	me	nauwe-
lijks	 voorstellen	 dat	 er	 veel	 taptoes	 zijn	 die	 dit	
overtreffen.	Voor	de	thuisblijvers:	ga	naar	YouTube	
en	typ	daar	‘Spasskaya	Tower	2013	(Finale)’	in.

Hoewel	 dit	 filmpje	 het	 niet	 bij	 de	 live-ervaring	
haalt,	 geeft	het	 toch	een	aardige	 indruk.	En	wie	
weet	is	het	bekijken	er	van	een	aansporing	om	bij	
een	volgende	IMMS-reis	naar	Moskou	mee	te	gaan	
en	het	met	eigen	ogen	en	oren	te	ervaren.	Want	
gezien	de	enthousiaste	reacties	van	ons	reisgezel-
schap,	 is	 het	 volgens	mij	 zeker	 niet	 ondenkbaar	
dat	zo’n	vervolg	er	komt.
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welkomd	 door	 de	 Commandant	 Militaire	 Muziek	
Krijgsmacht,	overste	Ton	Keunen.	Wie	een	optreden	
verwachtte	in	de	stijl	van	de	‘eigen’	luchtmachtkapel		
zou	hoe	dan	ook	worden	verrast,	aangenaam	of	niet,	
afhankelijk	van	de	persoonlijke	muzikale	smaak.	Jo-
han	de	Vroe	had	daar	al	een	voorschot	opgenomen	
met	 de	 opmerking	 dat	 de	 Engelsen	 andere	 keuzes	
hadden	gemaakt	dan	de	Nederlanders.	Om	die	kort	
te	karakteriseren:	behoud	van	het	traditionele.	
De	Band	of	The	RAF	College	is	een	van	de	drie	orkes-
ten	van	de	Britse	luchtmacht	–naast		de	Central	Band	
en	The	Band	of	 the	RAF	Regiment	–	en	bestaat	uit	
41	leden.	Overigens	speelden	nu	ook	musici	van	die	
andere	orkesten	mee.
Het	 programma	 mocht	 dan	 traditioneel	 getint	 zijn,	
weinig	 opzienbarend,	 maar	 alleszins	 gevarieerd	 en	
qua	uitvoering	van	hoog	niveau.	Geheel	in	stijl	werd	
geopend	 met	 de	 mars	 IMMS on Parade,	 waarmee	

de	Duitse	musicus	Guido	Rennert	 	 in	2011	de	door	
IMMS	 Nederland	 gesponsorde	 compositiewedstrijd	
won.	 Daarna	 volgde	 onder	 meer	 een	 aantal,	 soms	
martiale,		werken	waarin	de	geschiedenis	van	de	RAF	
werd	 verbeeld;	 zoals	 633 Squadron, The Dambus-
ters March, Battle of Britain March, The RAF College 
March en The RAF March Past.	 Zowel	 de	 liefheb-
bers	van	mars-	als	van	fi	lmmuziek	hadden	dus	niet	
te	klagen;	een	geslaagde	combinatie.	Het	verenigde	
van	het	Britse	koninkrijk	klonk	door	 in	All through 
the night (Wales), Irish Tune from Country Derry en 
Scottish Dances. Toegift	was	de	Cossac Fire Dance 
waarin	solisten	excelleerden	op	trombone,	cornet	en	
marimba.
Alles	tezamen	een	concert	waarnaar	het	zeer	aange-
naam	luisteren	was;	oftewel	een	geslaagd	intermezzo	
tussen	 streetparade	 en	 taptoe,	 wederom	 exclusief	
voor	de	IMMS.

Foto Erwin Voorhaar

Na de Nationale Taptoe van 2012, die bij sommige 
militaire muziekliefhebbers even de wenkbrauwen 
deed fronsen, was het op 27 september weer tijd om 
de editie van 2013 te gaan bezoeken. Wat zou deze 
taptoe gaan brengen? 

Hoe	een	‘echte	militaire	taptoe’	eruit	moet	zien,	daar-
over	heeft	de	gemiddelde	militaire	muziekliefhebber	

natuurlijk	 wel	 vastomlijnde	 ideeën.	 Maar	 ook	 weet	
iedereen	dat	we	in	een	andere	tijd	leven	waarin	vele	
zaken	 vaak	 sneller	 gaat	 dan	 ‘vroeger’.	 Dus	 spelen	
ook	 show	 en	 commercie	 tegenwoordig	 een	 rol.	 De	
verhouding	tussen	het	traditionele	en	het	moderne,	
die	zou	in	orde	moeten	zijn	en	dat	was	wel	waar	de	
meeste	bezoekers	benieuwd	naar	waren.	Na	afl	oop	
was	echter	vrijwel	iedereen	het	erover	eens:	dit	was	

De Nationale Taptoe 2013

Door Erwin Voorhaar
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in	allerlei	opzichten	een	van	de	beste	taptoes	in	de	
reeks	die	we	ooit	hebben	gezien!
Het	begon	in	Delft,	met	traditionele	programma’s	be-
staande	 uit	 klassieke	 muziek,	 marsen	 en	 een	 klein	
showelement.	Verder	was	er	vooral	aandacht	voor	de	
(grote)	 geschiedenis	 van	 het	 Nederlandse	 leger.	 In	
Breda	kwam	er	een	(af	en	toe	wat	opgelegd	aanvoe-
lend)	showelement,	vooral	door	burgerkorpsen	uitge-
voerd,	bij.	Dat	werd	gekoppeld	aan	het	op	de	parade	
brengen	 van	 kwalitatief	 hoogstaande	 buitenlandse	
orkesten.	 Via	 Den	 Bosch	 en	 uiteindelijk	 Rotterdam	
kwam	men	terecht	in	de	moderne	binnentaptoe,	waar	
veel	mogelijk	is	qua	vormgeving	en	licht.	Gedurende	
die	 laatste	 periode	 verschenen	 er	 vaker	 vocalisten,	
gitaren	en	andere	muzikale	zaken	die	voor	de	gemid-
delde	 taptoebezoeker	 ‘even	 wennen’	 zijn,	 maar	 die	
vaak	wel	het	muzikaal	brede	spectrum	van	de	deel-
nemende	orkesten	duidelijk	maakten.
En	toen	waren	we	in	Rotterdam,	in	Ahoy,	in	2013.	En	
we	kregen	een	programma	voorgeschoteld	dat	sterk	
deed	denken	aan	de	Taptoe	van	Delft	in	haar	beste	
dagen,	aangevuld	met	een	heel	klein	beetje	moder-
niteit.	Opvallend:	uit	 reacties	van	aanwezig	publiek	
en	(later)	op	diverse	internetfora	bleek	dat	deze,	wat	
meer	traditionele	taptoe	bepaald	geen	slechte	was.	
De	reacties	waren	zeer	positief.	
Het	 lijkt	er	dus	op	dat	deze	aanpak	met	wat	meer	
‘statuur’,	wat	aandacht	voor	het	extreem	rijke	verle-
den	van	de	krijgsmacht	en	een	sterke	choreografie	/	
muziekkeus	een	hele	goede	is	geweest.
Als	toeschouwer	sprekende	voor	de	IMMS	kan	ik	dat	
alleen	maar	onderschrijven,	want	goede	marsen	zijn	
bijvoorbeeld	 altijd	 muzikaal	 interessant.	 Als	 orkest	
hoef	je	helemaal	niet	bang	te	zijn	met	marsen	‘oubol-
lig’	over	te	komen…	als	je	maar	niet	te	simpele,	niet	
te	bekende	muziek	speelt.	Dan	prikkel	je	het	publiek	

én	de	muzikant.	En	dat	gebeurde!	Bijvoorbeeld	door	
het	zeer	sterke	en	qua	grootte	imponerende	Trompet-
terkorps	der	Koninklijke	Marechaussee,	dat	o.a.	met	
het	(voor	big	band	geschreven	)	stuk	Blues	on	Parade	
liet	 zien	 dat	 swingmuziek	 en	 marcheren	 nog	 altijd	
samengaan,	maar	dat	had	de	Luchtmachtkapel	onder	
directeur	Van	Diepenbeek	natuurlijk	al	 lang	geleden	
bewezen.
Beschouwingen	van	een	 taptoe	worden	al	 snel	op-
sommend	van	aard.	Toch	moet	men	wat	hoogtepun-
ten	noemen,	en	dat	wordt	dan	voor	deze	editie	kie-
zen,	want	het	waren	er	vele.	Wat	te	denken	van	weer	
eens	een	echt,	groots,	perfect	aangekleed	historisch	
item	in	het	programma?	Daar	stond	Delft	om	bekend.	
Voor	die	shows	werd	door	het	team	van	Frans	Smits	
Sr.	 de	 aankleding	 speciaal	 ontworpen.	 Het	 leek	 of	
die	geest	weer	was	neergedaald.	Met	kanon	en	de	
muzikanten	van	de	nieuwe	Regimentsfanfare	Bereden	
Wapens,	 de	 Regimentsfanfare	 Grenadiers	 &	 Jagers,	
de	Tamboers	en	Pijpers	van	het	Korps	Mariniers	en	
Showbrassband	Thalita	en	figuranten	werd	een	boei-
end	geheel	opgevoerd	met	verschillende	marsen	uit	
de	 specifieke	 uitgebeelde	 periodes.	 Dit	 alles	 onder	
de	titel	‘Herdenking	en	Vrede’.	Een	bont	kleurenpalet,	
erg	leuk	om	naar	te	kijken.	Hier	ligt	een	directe	link	
met	het	eigen	verleden,	waar	men	in	voorgaande	ja-
ren	kennelijk	wat	bevreesd	voor	leek	te	zijn.
Natuurlijk	was	er	ook	genoeg	ander	(muzikaal)	vuur-
werk	te	zien	en	te	beluisteren.	Velen	zullen	weer	heb-
ben	genoten	van	de	buitenlandse	deelname.	Dit	keer	
geheel	uit	Groot-Brittannië.	The	Band	of	the	RAF	Col-
lege	gaf	voor	de	IMMS	al	een	zeer	geslaagd	middag-
concert.	In	de	show	richtte	men	zich	op	het	uitvoeren	
van	een	aantal	minder	bekende	Alford	marsen.	Dat	
gekoppeld	aan	strakke	exercitie	en	er	werd	een	prima	
uitvoering	 neergezet.	 Op	 het	 muzikale	 vlak	 zijn	 de	

De Regimentsfanfare  ‘GGJ’ doet oude tijden herleven (foto Erwin Voorhaar)
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Bands	of	HM	Royal	Marines	ook	altijd	graag	gehoord	
én	gezien.	Dit	keer	was	de	Band	of	HM	Royal	Mari-
nes	Portsmouth	te	gast.	Perfecte	marsmuziek	en	de	
bekende,	maar	betoverende	‘drum	static’.	Enig	min-
puntje,	een	wat	gemakkelijke	keuze	voor	de	show-
werken,	want	Sailing,	dat	is	misschien	net	iets	te	min	
voor	deze	muzikale	grootmeester….	
Onze	eigen	Marinierskapel	bracht	onder	leiding	van	
de	 nieuwe	 dirigent	 Peter	 Kleine	 Schaars	 o.a.	 een	
medley	van	zeeliedjes	in	een	modern	jasje.	Grappig	
is	ook	hier	de	link	met	‘Delft’	dergelijke	medleys	wer-
den	daar	vaker	ten	gehore	gebracht.	Het	is	wel	mu-
ziek	die	men	associeert	met	de	‘zeesoldaat’.		
Burgerinbreng	was	er,	naast	de	muzikanten	van	Tha-
lita	dit	jaar	ook	wederom	door	het	Nederlands	Politie	
Orkest,	dat	ook	optrad	onder	nieuwe	leiding	en	met-
een	al	positief	opviel	door	het	geheel	uitspelen	van	
de	mars	BB	and	CF.	Daarmee	toon	je	dat	je	respect	
hebt	voor	de	muziek.	Ook	hier	was	er	te	genieten	van	
muziek	die	bij	het	orkest	past.	Politie:	dat	betekent	
natuurlijk	Baantjer.	En		met	mondharmonicasolist,	ex-
Markap-lid	Cor	Knechtjes	in	vermomming.	Ook	muzi-
kaal	een	fraaie	combinatie.

Dit	 jaar	 nauwelijks	 rolschaatsdansers	 of	 vliegende	
opa’s,	maar	wel	Circus	Rotjeknor,	dat	een	korte	break	
vormde	 in	het	programma	en	muzikaal	werd	bege-
leid	 door	 de	 Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	 Wil-
lem	Friso’.	Met	livemuziek	is	zo’n	onderdeel	best	een	
prima	rustpunt.	Niet	voor	de	mensen	van	het	circus	
overigens,	die	hadden	het	druk	met	jongleren,	acro-
batiek	en	stunts.	
Is	er	dan	niets	aan	te	merken?	Ja,	maar	dan	kom	je	
terecht	in	de	persoonlijke	opvattingen.	Misschien	
dan	toch	maar	eentje.	De	pauze.	Iets	nieuws	voor	

de	Nationale	Taptoe.	Gezien	het	rommelige	karak-
ter	en	het	wat	verloren	gevoel	dat	het	geeft	 lijkt	
het	erop	dat	hieraan	nog	wat	sturing	zou	moeten	
worden	gegeven.	Dat	het	 voor	oudere	bezoekers	
wel	fijn	is	om	even	te	kunnen	opstaan	staat	echter	
buiten	kijf.	Maar	nog	even	 terug	naar	de	muziek	
want…	er	was	nog	meer	te	zien.	Zoals	het	Orkest	
Koninklijke	 Luchtmacht,	 altijd	 de	 gewaardeerde	
moderne	eend	in	de	bijt.	Zo	bracht	men	een	ode	
aan	 100	 jaar	 militaire	 luchtvaart	 in	 Nederland.	
Ergens	 wel	 jammer	 dat	 het	 Soesterberglied	 niet	
klonk,	 maar	 Thunderbirds	 en	 Come	 fly	 with	 me	
hebben	natuurlijk	ook	veel	met	de	geest	van	het	
vliegen	te	maken.		Met	een	‘Massed	Band’	van	alle	
krijgsmachtonderdelen	werd	in	de	voorfinale	aan-
dacht	besteed	aan	het	bijzondere	jaar	dat	2013	is	
geworden	door	de	komst	van	de	nieuwe	koning.	
Er	 zijn	 direct	 de	 nodige	 stukken	 gecomponeerd	
die	dit	bijzondere	feit	muzikaal		herdenken,	zoals	
de	 Koning	Willem-Alexander	 mars	Wilt	 Heden	 Nu	
Treden	van	G.D.	Buitenhuis.	Dat	massale	doet	de	
toeschouwer	goed	en	liep	naadloos	over	in	de	sta-
tige	finale,	waarin	o.a.	de	Elegy	on	the	RAF	March	
Past	werd	gespeeld.	Een	stuk	dat	ook	ten	gehore	
werd	gebracht	bij	de	grote	Kerk	in	Delft	toen	daar	
Prins	Bernhard	werd	bijgezet.	Met	de	toepasselijke	
Mars	 voor	 de	 Nederlandse	 Veteranen	 werd	 deze	
Nationale	 Taptoe	 2013	 besloten.	 	 Zoals	 gezegd,	
je	kunt	het	niemand	altijd	geheel	naar	de	zin	ma-
ken.	Maar	hier	hadden	we	toch	een	taptoe	die	wat	
meer	terug	is	gegaan	naar	de	roots.	En	dat	deed	
menig	toeschouwer	goed.	Een	modern	evenement	
met	 veel	 gevoel	 voor	 traditie.	 Het	 valt	 te	 hopen	
dat	deze	 ingeslagen	weg	voor	de	komende	 jaren	
blijvend	zal	worden	gevolgd!

Royal Marines met hun standaard Beating Retreat (foto Theo de Haan)
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Voor het welslagen van een taptoe zijn twee dingen be-
langrijk. In de eerste plaats is dat natuurlijk de muziek; het 
repertoire, de kwaliteit van de uitvoering en de choreogra-
fie. Want klank en beweging zijn gaandeweg verstrengeld 
geraakt. Ten tweede is er de mise en scène; het geheel 
van ruimte, decor, licht, effecten, aan- en omkleding. Wat 
het muzikale gedeelde betreft valt er over de Nationale 
Taptoe 2013 in Ahoy weinig tot niets te klagen, of het had 
wat meer tijd mogen krijgen. Dat dan weer wel. Om nu 
niet meteen de sfeer helemaal te bederven, bewaren we 
het tweede punt voor later. Wat muzikaal overigens opviel 
was dat pipes and drums volledig ontbraken op het pro-
gramma. Liefhebbers van het genre én de traditie zullen 
dit ongetwijfeld als een gemis hebben ervaren. De enige 
kilts die te zien waren behoorden toe aan mensen die 
reclame maakten voor een Schots spektakel volgend jaar 
in Ahoy.  Ons is niet bekend of hier een bewuste keuze is 
gemaakt, dan wel dat er andere redenen zijn. 

Wie	ook	ontbrak,	was	de	Russische	marinekapel.	Na	een	
tijd	van	onzekerheid	kwam	het	verlossende	woord	 ‘we	
komen’	.	Maar	op	de	valreep	werd	het	bezoek	toch	afge-
blazen.		Naar	de	oorzaak	is	het	slechts	gissen.		Het	zou	
te	maken	(kunnen)	hebben	met	de	relationele	problemen	
tussen	beide	 landen,	veroorzaakt	door	kwesties	als	de	
homorechten	en	de	actie	van	Greenpeace.		Of	waren	het	
toch	weer	de	kosten,	zoals	een	ingewijde		zei	te	weten?	
Aldus	 viel	 de	 viering	 van	 de	 Nederlands-Russische	 sa-
menwerking		bij	deze	gelegenheid	in	het	water;	kwestie	
van	overmacht	 –of	 toch	 voorzien?	Weliswaar	 sprak	het	
programma	van	de	herdenking	van	de		lange	maritieme	
samenwerking	met	Rusland,	over	de	komst	van	een	Rus-
sische	kapel	geen	woord.

Luchtmacht en zeemacht
Voor	het	gebruikelijke	thema	was	dit	jaar	gezocht	in	de	
geschiedenis	van	de	zeemacht	(525-jarig	bestaan)	en	die	
van	de	Koninklijke	Luchtmacht	 (100	 jaar!).	Dus	hing	er	
een	vliegtuigje	in	de	nok	van	Ahoy	dat	nog	kon	bewegen	
ook	en	werd	als	opening	een	landing	in	scène	gezet.	Of	
er	nog	iets	leuks	te	beleven	was	in	Rotterdam,	vroeg	de	
piloot	aan	de	toren.	Jawel,	hij	moest	zeker	naar	de	taptoe	
in	Ahoy…
De	 muzikale	 ouverture	 werd	 verzorgd	 door	 de	 	 lucht-
macht-	en	marinierskapel,	met	ondersteuning	van	fanfa-
retrompetters	van	de	twee	buitenlandse	gastorkesten:	de	
Band	of	her	Majesty’s	Royal	Marines	Portsmouth	en	de	
Band	of	the	Royal	Air	Force	College.	Die	hadden	wel	een	
wat	meer	prominente	plaats	mogen	krijgen,	waarmee	ook	
hun	inbreng	meer	tot	zijn	recht	was	gekomen.
Vervolgens	maakte	het	Trompetterkorps	der	Koninklijke	
Marechaussee	zijn	entree,	dat	het	vertrouwde	muzikale	
vakwerk	afleverde	onder	leiding	van	kapitein	Erik	Janssen.		
Wat	de	marechaussees	in	ME-uitrusting	er	bij	deden?	Die	
bewaakten	de	dempers	voor	de	trompettisten.	In	politi-
onele	termen	heet	zoiets	disproportioneel	optreden.	Ook	
zonder	 deze	 figuranten	 was	 het	 trompetterkorps	 ruim-
schoots	tot	zijn	recht	gekomen.
Voortreffelijk	van	begin	(echte	opmars	met	Salve Impe-
rator van	Fucik)	tot	eind	(dito	afmars	met	de	Grenadiers-
mars	van	Dunkler)	was	de	bijdrage	van	de	Koninklijke	
Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	met	de	Regimentsfan-
fare	Garde	Grenadiers	en	Jagers.	Een	hele	mond	vol,	maar	
ze	verdienen	het	om	voluit	genoemd	te	worden.	Bij	deze	
gelegenheid	presenteerde	de	kapel	 zich	voor	het	eerst	
onder	leiding	van	majoor	Tijmen	Botma,	de	voormalige	di-
rigent	van	het	opgeheven	FKKL’BW’.	Die	gaf	daarmee	een	

Nationale Taptoe 2013 muzikaal alleszins geslaagd

Door Hein Jansen

De KMKJWF scoorde ook dit jaar hoog (foto Erwin Voorhaar)
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visitekaartje	af	dat	–	excuses	voor	de	beeldspraak	–	klonk	
als	een	klok.	Een	goede	mix	van	marsen	en	concertante	
muziek,	een	adequate	choreografie,		prima	uitvoering	en	
dat	alles	 in	het	altijd	weer	 imponerende	grenadiersuni-
form	–	wat	wenst	een	taptoeliefhebber	zich	nog	meer?

Tamboers en drummers
Voor	de	tweede	keer	aanwezig	was	het	Nederlands	Politie-
orkest.	Verleden	jaar	blikte	Defilé	zo	terug:	‘Beslist	aardig	
om	dit	eens	te	zien,	maar	om	te	horen	wat	minder,	tussen	
al	die	hooggeschoolde	en	ervaren	professionals.’	Wat	ons	
betreft	was	dat	nog	mild	uitgedrukt.	Eerlijk	is	eerlijk,	het	
orkest	presteerde	dit	keer	aanzienlijk	beter.	Na	een	stevi-
ge	entree	met	de	BB	&	CF	mars	van	J.	Ord	Hume	volgden	
onder	meer	in	toepasselijke	politionele	sfeer	het	thema	
uit	Baantjer	en	muziek	uit	Police	Academy.	De	tamboers	
presenteerden	zich	afzonderlijk	en	deden	dat	met	lichtge-
vende	trommelstokken.		Wat	zullen	we	er	van	zeggen…	
De	ervaren	taptoebezoeker	weet	dat	je	heel	wat	meer	uit	
de	kast	moet	halen	om	spectaculair	of	verrassend	voor	de	
dag	te	komen.	En	dan	heb	je	ook	nog	de	pech	dat	na	jou	
de	Royal	Marines	de	square	betreden…	Het	optreden	van	
deze	Britse	kapel	is	in	zekere	zin	voorspelbaar.	Die	doet	
niet	aan	meer	of	mindere	ingewikkelde	loopjes	en	pasjes,	
maar	–	en	daar	gaat	het	om	–	musiceert	en	exerceert	op	
zeer	hoog	niveau.	Dus	blijft	het	een	lust	om	er	naar	te	
luisteren	én	te	kijken.	Engelse	toeristen	die	we	s’	middags	
bij	de	streetparade	ontmoetten	gingen	bijkans	uit	hun	dak	
toen	ze	hoorden	dat	ook	hun	landgenoten	uit	Portsmouth	
zouden	defileren.	‘The	best	band	in	the	World!’	We	durf-
den	de	discussie	niet	aan	te	gaan	op	gevaar	af	dat	we	het	
enthousiasme	zouden	temperen.	Voorspelbaar	is	ook	het	
solistische	optreden	van	de	drummers:	spectaculair,	of	in	
rond	Hollands	‘je	bek	valt	open’.		Sarie Marais, Sailing, 
The Captain General, Time for More, Rule Britannia, A Life 
on the Ocean Waves: 	genieten,	van	begin	tot	eind.

Historische scène
De	 nodige	 rekwisieten	 en	 historische	 kostuums	 waren	
uit	de	kast	gehaald	voor	een	verbeelding	van	 ‘herden-
king	en	vrede	–	 to	honour	 them	all’	 .	Dat	was	op	z’n	
zachtst	gezegd	een	merkwaardige,	hoogst	merkwaardige	
selectie	van	geschiedkundige	feiten:	de	Vrede	van	Utrecht	
(1713),	 het	 eind	 van	 de	 Franse	 overheersing	 (1813)	 de	
dreiging	van	de	Eerste	Wereldoorlog	in	combinatie	met	
de	oprichting	van	de	luchtmacht	(1913)	en	het	begin	van	
de	buitenlandse	missies	van	leger	en	politie	(1963).	We	
hebben	beter	amateurtoneel	gezien,	gelukkig	uitgebreid	
muzikaal	ondersteund	door	onder	meer	de	Fanfare	Be-
reden	Wapens.	Die	presenteerde	zich	hiermee	–	zij	het	
in	vermomming	–	voor	het	eerst	op	de	taptoe.		En	toen	
was	het	bijna	een	half	uur	pauze,	waarmee	alle	vaart	uit	
het	programma	werd	gehaald.	We	kunnen	allerlei	redenen	
bedenken.	Moest	de	consumptieve	omzet	in	Ahoy	wor-
den	gestimuleerd?	Werd	anders	de	beoogde	eindtijd	van	
22.30	uur	niet	gehaald.	Een	goede	verklaring	voor	deze	
noviteit	hebben	we	niet.	Onbegrijpelijk.	Die	volgende	act	
was	een	optreden	van	het	Circus	Rotjeknor,	een	van	de	
grootste	 jeugdcircussen	 in	Nederland.	Vertederend	heet	
zo	iets.	Maar	met	een	taptoe	heeft	het	niets	van	doen,	
zelfs	al	 treedt	een	militaire	kapel,	de	KMK’JWF’,	op	als	
circusorkest.		Naar	enig	verband	met	het	thema	hebben	
we	tevergeefs	gezocht.	 Jeugd	naar	de	Nationale	Taptoe	
trekken?	Diversiteit	in	het	programma	brengen?	Vaders	en	
moeders,	opa’s	en	oma’s	naar	Ahoy	lokken?	Wie	het	weet,	
mag	het	zeggen.

Marsen
Met	 het	 volgende	 optreden	 kregen	 de	 liefhebbers	 van	
marsen	alle	waar	voor	hun	entreegeld.	De	Band	of	the	Ro-
yal	Air	Force	College,	waarmee	de	IMMS-leden	’s	middags	
al	kennis	hadden	gemaakt,	voerde	onder	meer	drie	mar-
sen	van	Kenneth	J.	Alford	uit	:	Holyrood, Royal Standard 

De RAF College Band: taptoe van ouderwetse kwaliteit (foto Erwin Voorhaar)
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en Eagle Squadron.	De	afmars	kon	uitaard	niet	anders	zijn	
dan	de	Royal Air Force March Past.	De	aanduiding	traditi-
oneel	is	zeker	van	toepassing,	maar	daar	is	niets	mis	mee	
wanneer	de	presentatie	oor-	en	oogstrelend	is.	Het	ware	
taptoegevoel	was	weer	helemaal	terug.	En	we	bleven	in	
die	sferen,	want	vervolgens	was	het	de	beurt	aan	de	Mari-
nierskapel	der	Koninklijke	Marine	met	Tamboers	&	Pijpers.
(	Niet	lang	daarvoor	hadden	zij	in	Moskou	wel	de	mari-
tieme	relatie	tussen	Nederland	en	Rusland	bevestigd.)	Het	
geheel	stond	op	deze	taptoe	voor	het	eerst	onder	leiding	
van	majoor	Pieter	Kleine	Schaars,	een	 ‘oude	rot	 in	het	
vak’,	want	hij	is	in	het	verleden	jarenlang	trombonist	bij	
de	MarKap	geweest.	Het	optreden	had	als	thema	‘Sea	of	
songs’,	ontleend	aan	een	aantal	arrangementen	door	Joop	
van	Dijk.	Die	culmineerden	in	een	indrukwekkend	gebed,	
het	Eternal Father, strong to save;	in	het	Nederlands	O 
eeuwge Vader, sterk in macht waarop	volgt:

‘Wiens	arm	betoomt	der	baren	kracht,
Die	wijst	de	grondlooz’oceaan
De	hem	gestelde	perken	aan.
O	wil	verhoren	onze	beê
Voor	hen	die	zijn	in	nood	op	zee!’
Het	werd	een	tot	in	de	puntjes	en	details	–	inbegrepen	
glazen	slaan	en	bootsmansfluit–	verzorgd	optreden.

En	toen	was	het	eindelijk	de	beurt	aan	de	jarige	Konink-
lijke	Luchtmacht.	 	De	bijbehorende	kapel	onder	 leiding	
van	majoor	Jos	Pommer	‘citeerde’	voor	deze	gelegenheid	
uit	de	concertserie	‘100	jaar	militaire	luchtvaart’:	Apollo 13, 
Thunderbirds, Come fly with me	(met	zang)	en	The final 
countdown.	De	gasten	hadden	weliswaar	moeten	betalen	
om	op	dit	feestje	te	zijn,	maar	de	traktatie	van	de	jarige	
was	dat	ruimschoots	waard.

Onder het oog des Konings
Bij	de	voorfinale	was	er	wederom	een	nieuw	gezicht,	althans	
in	 deze	 functie,	 te	 zien:	 majoor	Arnold	 Span,	 Stafdirigent	
Militaire	 Muziek	 Krijgsmacht,	 de	 vroegere	 dirigent	 van	 de	
KMK’JWF’.	Hij	leidde	de	Nederlandse	militaire	kapellen	in	twee	
marsen	van	Gert	Buitenhuis,	Prinses Amaliamars en Koning 
Willem-Alexander mars ‘wilt heden nu treden’.	Dit	onder	het	
motto	‘Onder	het	oog	des	konings’	,	waarmee	nog	eens	werd	
stilgestaan	bij	de	inhuldiging	van	de	nieuwe	vorst	op	30	april.	
Een	geslaagde	geste	was	de	bezoekers	na	afloop	van	de	
taptoe	een	CD-single	mee	naar	huis	te	geven	met	daarop	de	
Koning Willem-Alexander mars en	de	Grenadiersmars.*

Luchtmacht	en	Engelse	gasten	kregen	alle	egards	met	de	
opmars	voor	de	finale	met	Aces High,	het	martiale	the-
ma	uit	de	film	Battle	of	Britain,	gecomponeerd	door	Roy	
Goodwin.	Bovendien	was	als	het	in	de	afsluiting	gebruike-
lijke	gebed		gekozen	voor	Elegy on the R.A.F. Theme	(H.B.	
Hingley),	een	variatie	op	het	trio	van	de	Royal Air Force 
March Past.	Daarna	was	het	weer	puur	Nederlands	met	
het	Signaal taptoe infanterie, Wilhelmus	en	afmars	onder	
de	klanken	van	de	Mars voor de Nederlandse veteranen	
van	Geert	 Flik.	Voor	een	afrondend	oordeel	grijpen	we	
terug	op	het	voorwoord	van	de	Commandant	der	Strijd-
krachten,	generaal	Middendorp,	in	het	programmaboekje:	
‘De	 59ste	 Nationale	 Taptoe	 geeft	 u	 de	 gelegenheid	 te	
genieten	 van	kwalitatief	 hoogstaande	muziek	en	 show,	
waarbij	onze	Nederlandse	militaire	orkesten	een	belang-
rijke	rol	is	toegedicht.’	Wat	de	muziek	betreft,	hemaal	mee	
eens.		Reden	genoeg	om	uit	te	kijken	naar	de	60ste	.

*Deze marsen staan ook op de CD ‘Onder het oog des Konings’ 
van de KMK’JWF’ waaraan we uitgebreid aandacht hebben be-
steed in het juninummer van Defilé.

In de voorfinale o.l.v. maj Arnold Span klinkt de Prinses Amalia Mars (foto Erwin Voorhaar)

Met de IMMS naar Berlijn. Valt daar iets te doen? Nou, wel in november. Aan het begin van die maand vinden 
namelijk traditioneel twee belangrijke militaire taptoes plaats. Op twee grootse locaties worden programma’s 
aangeboden die onderling nogal verschillen.  Beide evenementen worden de ‘Berlin Tattoo’ genoemd, hoewel 
je aan de uitvoering in de Max Schmelinghalle ook nog de ondertitel ‘Musikparade’ zou kunnen toevoegen. We 
beginnen deze terugblik met de eerste die we bezochten, in de enorme O2 Dome. 

De IMMS was erbij: De Berlin Tattoos 2013
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Het O2 gebouw is al een opmerking waard. Geopend 
in september 2008, en gebruikt als sporthal voor met 
name ijshockey en handbal, werd al snel duidelijk dat 
er ook concerten prima plaats kunnen vinden. Er kunnen 
17000 toeschouwers in.

Dat	zouden	voor	de	militaire	muziek		mooie	aantallen	
zijn.	Helaas	werden	die	niet	gehaald.	De	zaal	zat	zeker	
niet	vol	maar	echt	 laag	kan	de	opkomst	ook	niet	ge-
noemd	worden.	Dat	beide	evenementen	vrijwel	tegelijk	
plaatsvinden	zal	er	wel	iets	mee	te	maken	hebben.	Aan	
het	geboden	programma	kon	het	niet	 liggen,	dat	was	
bijzonder	interessant.		Hier	lag	toch	de	nadruk	wat	meer	
op	de	traditionele	militaire	muziek,	met	ruime	aandacht	
voor	marsen.	Net	zo	traditioneel	zijn	natuurlijk	de	mas-
sale	Pipes	and	Drums	die	ieder	jaar	er	gewoon	bij	horen.	
Men	had	dit	 jaar	de	Temuka	Pipe	Band	 (helemaal	uit	
Nieuw-Zeeland)	en	deelnemers	uit	Zwitserland	naar	Ber-
lijn	gehaald	die	een	goed	programma	brachten.	Later	
kwamen	ze	nog	een	keer	terug	met	de	dancers.	Het	
blijft	wel	iets	waar	je	van	moet	houden,	maar	gezien	
het	 enorme	applaus	 zat	dat	wel	 goed.	Het	publiek	
had	overigens	genoeg	om	enthousiast	over	 te	 zijn,	
zoals	 de	 uitstekende	 Duitse	 bijdrage	 bestaande	 uit	
het	Stabsmusikkorps	der	Bundeswehr	met	behoorlijk	
traditionele	 muziek,	 zoals	 A la mi Presente	 en	 de	
marsen	Preussens Gloria		en	Regimentsgruss.	Ook	uit	
Duitsland	 het	 Heeresmusikkorps	 12	 Veitshochheim.	
Dat	orkest	heeft	sinds	kort	deze	naam	maar	bestaat	
al	langer.	Dat	was	wel	te	horen	aan	de	muzikale	en	
levendige	wijze	van	optreden.	 	Onder	Burkard	Zen-
glein	brachten	zij	o.a.	Viribus Unitis,	de	Einzug der 
Gäste	en	de	Deutschmeister Regimentsmarsch.	Leuk	

was	het	item	over	de	nieuwe	Berlijnse	luchthaven:	Ich 
weiss es wird einmal ein Wunder geschehen….

Naast	 militaire	 orkesten	 was	 er	 ook	 deelname	 van	
burgerorkesten,	onze	onvolprezen	Nederlandse	deel-
name	in	de	vorm	van	de	beroemde	Show-	and		Mar-
chingband	Door	Vriendschap	Sterk	uit	Katwijk,	bekend	
als	de	 ‘vele-malen-winnaar’	 van	het	WMC	Kerkrade.	
Uit	eigen	ervaring	weet	ik	wat	een	tijd	er	gaat	zitten	
in	 de	 voorbereiding	 van	 dit	 soort	 snelle,	 op	 speci-
ale	musicalmuziek	geschreven	shows.	Flitsend!	Ook	
de	Zwitserse	Lucerne	Marching	Band	deed	hetzelfde:	
veel	beweging	en	muziek,	maar	niet	altijd	even	zui-
ver	 en	 soms	 wat	 rommelig,	 maar	 wel	 energiek.	 De	
Band	and	Bugles	of	the	Rifles	brachten	datgene	waar	
zij	 bekend	 van	 zijn:	 hun	 beroemde	 ‘snelloop’	 mar-
sen,	die	de	Britse	Light	Division	kenmerken.	Bab El 
Mandeb, Zorba the Greek, The Road to the Isles;	ze	
brachten	de	handen	weer	op	elkaar.	Maar	de	veras-
sing	zat	hem	volgens	velen	op	de	tribune	toch	wel	in	
het	enorme	Schweizer	Militärmusik	Rekrutenspiel	on-
der	Bernhard	Meier.	Jonge,	deels	dienstplichtige	mu-
zikanten	(ook	vrouwen)	die	in	het	leger	graag	verder	
willen	studeren	om	zo	muziekdiploma’s	 te	behalen.	
En	passant	 ‘doet’	zo’n	orkest	ook	nog	even	Berlijn,	
en	daar	konden	we	hen	wel	dankbaar	voor	zijn.	Een	
prima	drumgroep	die	ook	solo	optrad	en	wat	later	in	
de	show	het	hele	orkest,	met	opmars	onder	de	tonen	
van	 de	 mars	 Jungvolk Marschiert.	Toepasselijk!	 Dat	
klonk	en	ook	hier	weer	een	brok	vreugde	in	het	mu-
ziek	maken,	dat	je	soms	bij	de	wat	‘oudere’	orkesten	
wel	eens	mist.	Dat	energieke	ging	ook	uit	van	de	van	
ver	gekomen	Band	and	Pipes	of	the	United	Arab	Emi-

Berlin Tattoo 02 World

Door Erwin Voorhaar

Op deze echt militaire taptoe sloege DVS Katwijk een prima figuur (foto Marloes Milatz)
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rates.	Meestal	muzikaal	toch	één	van	de	mindere	go-
den.	Maar	dat	kon	dit	keer	niet	worden	gezegd.	Men	
musiceerde	zeer	acceptabel	en	natuurlijk	heeft	men	
door	 de	 toegevoegde	 pipes	 toch	 al	 een	 bijzondere	
sound.	En	om	hen	de	Duke	Ellington		-jazzklassieker	
Caravan	te	horen	spelen	is	toch	wel	apart….
Was	dan	alles	in	orde	bij	deze	taptoe?	Muzikaal	wel.	
Showtechnisch	 wel.	 Discipline?	 Dat	 ook	 want	 	 het	
Wachbatallion	 Bundesministerium	 für	 Verteidigung	
was	dit	keer	wel	erg	goed	geselecteerd	en	bijzonder	
‘strak’	 zoals	dat	 intern	wordt	 genoemd.	Maar	orga-
nisatorisch	is	er	wel	wat	mis	met	deze	voorstelling.	
Dat	ligt	niet	aan	de	muzikanten	maar	aan	de	draco-

nische	ingangscontrole	waarbij	camera’s	door	de	ene	
controleur	worden	geweigerd	en	door	de	ander	weer	
niet,	 waar	 men	 met	 flesjes	 water	 niet	 naar	 binnen	
mag	(om	vervolgens	voor	vele	euro’s	dat	binnen	weer	
te	moeten	kopen…).	Dat	is	bij	de	taptoe	in	de	Max	
Schmeling	Halle	een	stuk	vriendelijker	en	beter,	hoe-
wel	ook	daar	wel	problemen	optraden.	Het	was	voor	
de	deelnemers	aan	de	IMMS	excursie	wel	een	punt	
van	discussie,	maar	het	wat	 vervelende	gevoel	dat	
sommige	 leden	 hadden	 bij	 binnenkomst	 verdween	
gelukkig	snel	door	het	muzikaal	gebodene.	En	daar	
wil	ik	dan	toch	graag	mee	afsluiten,	het	was	(en	is)	
een	reisje	naar	Berlijn	zeker	waard!	

Das große Finale in O2 World (foto Marloes Milatz)

De zondagochtend begon met een speciaal concert voor 
ons als IMMS-leden in de Max Schmeling-halle door 
het staatsorkest van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken van de Republiek Moldavië.

Dit	was	mogelijk	gemaakt	dank	zij	de	relatie	van	onze	
internationale	 IMMS-vertegenwoordiger	 John	 Kroes	
met	de	organisatie	Musikparade.	Als	openingsnummer	
brachten	zij	de	 IMMS- Holland mars	 ten	gehore,	het-
geen	door	ons	allen	zeer	gewaardeerd	werd.	In	het	ruim	
een	uur	durende	concert	wisselde	men	Balkanachtige	
doina’s	 en	hora’s	 af	met	ook	Het kleine café aan de 
haven,	ooit	door	Pierre	Kartner	van	een	Nederlandse	
tekst	voorzien.	Volgens	de	speaker	en	algemeen	mana-
ger	van	het	evenement	Björn	Gehrmann	was	het	voor	
de	muzikanten	een	verrassing	dat	er	door	het	publiek	
enthousiast	meegezongen	werd.	Ook	het	Duitse	publiek	
in	de	voorstelling	van	de	dag	ervoor	zong	dit	uit	volle	
borst	mee,	zo	vertelde	hij,	want	ook	in	Duitsland	was	
dit	een	grote	hit.	
De	 muziekshow	 ’s	 middags	 werd	 geopend	 door	 het	
Berlin	Tattoo	Orchester	uit	’s	Hertogenbosch o.l.v. Jacco 
Nefs  met o.a. de Triomfmars	uit	Aïda,	met	solovioliste	
Gabriella	Paterson	uit	Hongarije.	Dit	gelegenheidsensem-

ble,	met	strijkers,	fungeerde	als	huisorkest	dat	tussen	
de	opeenvolgende	shows	door	musiceerde,	gezeten	bij	
de	decoratieve	Brandenburger	Tor.	Een	beetje	vreemde	
eend	in	de	taptoebijt,	zo’n	klein	symfonie-orkest,	maar	
het	droeg	wel	bij	aan	de	knusse	sfeer.	Daarna	was	de	
beurt	 aan	 de	 Dutch	 Pipes	 and	 Drums	 uit	 Tilburg.	 Ze	
werden	aangekondigd	als	de		Schotse	Massed	Bands	
en	inderdaad	hoor	of	zie	je	natuurlijk	niet	dat	dit	Ne-
derschotten	zijn,	maar	wij	wisten	beter,	want	zij	logeer-
den	in	hetzelfde	hotel.	Altijd	imponerend	en	horend	bij	
een	dergelijk	evenement,	zo’n	grote	band	en	zeker	met	
blazers	erbij,	want	dat	hebben	andere	pipebands	bijna	
nooit.
De	Duitse	bijdrage	werd	geleverd	door	Blaskapelle	Bad	
Badersoyen	welke	compleet	met	alpenhoorns	veel	suc-
ces	oogstte	bij	het	6.500	man	sterke	voornamelijk	Duitse	
publiek.	De	Bundeswehr	doet	niet	mee	aan	deze	taptoe	
want	die	is	commercieel	en	dat	is	een	beletsel.	Het	Rus-
sische	korps	van	het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	
en	drillteam	uit	Moskou	 imponeerde	het	publiek	met	
hun	indrukwekkende	eigentijdse	muziek	en	de	daarbij	
behorende	discipline.	Een	aantal	 van	ons	hadden	dit	
korps	 reeds	 afgelopen	 september	 in	 Moskou	 op	 het	
Rode	Plein	bezig	gezien.	De	uit	Engeland	afkomstige	

Berlin Tattoo Max Schmelinghalle

Door Tjerk de Haan
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De Oekraïnse bijdrage aan de taptoe uit Kiev (foto Marloes Milatz)

Royal	British	Legion	Band	&	Corps	of	Drums	uit	Rom-
ford	betraden	daarna	het	speelveld	met	een	uit	jonge	
muzikanten	bestaand	orkest,	waarbij	de	tamboer-maïtre	
(slechts	15	 jaar	oud)	opviel	door	zijn	stokbeheersing.	
Het	uniform	leek	sterk	op	dat	van	Royal	Marines	met	
hun	witte	 tropenhelmen,	maar	hun	stijl	 en	uitstraling	
konden	deze	amateurs	en	reservisten	natuurlijk	niet	be-
naderen.	Vervolgens	betrad	het	Academisch	Orkest	Kiev	
van	het	Ministerie	van	Defensie	de	hal	en	zij	maakten	
zich	zeer	verdienstelijk	met	hun	geweldige	muziek	en	
folklore,	die	zij	op	een	perfecte	manier	afwisselden.	
Daarna	was	het	de	beurt	aan	de	Royal	Band	van	de	Po-
litie	Antwerpen	die	een	prima	muzikale	bijdrage	leverde	
en	in	het	showelement	een	cancan-uitvoering	door	een	
aantal	 tamboers	niet	 schuwde.	Dit	 tot	groot	vermaak	
van	het	Duitse	publiek.Na	het	Drillteam	van	de	Bulgaar-

se	Guardsmen,	was	het	de	muzikale	bijdrage	van	het	
Staatsorkest	van	het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	
van	de	Republiek	Moldavië	die	het	eindsignaal	van	de	
middag	aangaf.	Met	een	imposante	en	prachtig	uitge-
voerde	finale	o.l.v.	Generaal	Majoor	Volodymyr	Derkach	
uit	Kiev	kwam	voor	ons	als	 IMMS-	 leden	deze	derde	
dag	van	onze	mooie	reis	naar	Berlijn	tot	een	einde.	Het	
aardige	was	dat	deze	beide	Berlin	Tattoos	behoorlijk	
verschillend	zijn.	Naargelang	de	smaak	vond	de	één	de	
meer	militaire	O2	taptoe	beter,	terwijl	de	ander	de	vlotte	
muziekshow-achtige	invulling	in	de	Schmelinghalle	pre-
fereert.	Zolang	het	duurt	vullen	deze	grote	concurrenten	
elkaar	zonder	een	verzadigingsgevoel	bij	de	bezoeker	
heel	mooi	aan,	juist	door	die	andere	accenten	en	sfeer.			
Met	dank	aan	Rino	van	der	Luyt	als	reisleider	en	orga-
nisator	van	deze	trip.

De klank- en kleurrijke finale
in de Max Schmelinghalle (foto Marloes Milatz)
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Op 21 september 2013 was er weer de jaarlijkse herden-
king van de Airborne landingen op de Ginkelse Heide, 
gelegen tussen Ede en Oosterbeek. In september 1944 
landden duizenden en duizenden parachutisten op de 
heide om op te rukken naar de Rijnbrug te Arnhem. Ope-
ration Market Garden werd de Slag om Arnhem, maar 
ook in de omgeving van Oosterbeek is zwaar gevoch-
ten. De geschiedenis leert ons dat de geallieerden het 
niet gered hebben; helaas bleek het ‘een brug te ver’. 
Jaarlijks springen nu tussen de 700 en 1000 militaire pa-
rachutisten uit verschillende landen in september uit een 
Dakota vliegtuig en uit Hercules toestellen. Een fantas-
tisch gezicht en het wordt bezocht door gemiddeld 30 
tot 40 duizend mensen. Er hangt een hele gemoedelijke 
sfeer. Het verdere programma bevat een defilé van oude 
legervoertuigen, een Airborne markt, een ontroerende 
herdenking en…muziek. Dit jaar was na een aantal jaren 
van afwezigheid de Band of the Parachute Regiment uit 
Engeland weer te gast. Gekleed in gevechtspak speelde 
de band, onder leiding van de pas benoemde bandmas-

ter WO1 Robert Smith, letterlijk op de heide en mijn dag 
kon dus niet meer stuk. 

Terwijl	de	parachutisten	naar	beneden	kwamen	speelde	
de	Band	of the Parachute Regiment de Regimental Quick 
March	en	de	Regimental Slow March of	 the	Parachute	
Regiment:	The Ride of the Valkyries (Wagner)	en	de	Pomp 
and Circumstance	March No. 4	(Elgar).	Verder	speelde	de	
kapel	o.a.	de	mars	Arnhem	(Kelly),	The Dutch Tragedy and 
A Bridge Too Far	uit	de	gelijknamige	film	(Addison),	Red 
Beret (Renton/Ely),	Airborne Warrior	(Ely)	en	The Dakota	
(Tyler).	Ook	 speelde	men	nog	enkele	 lichte	werken	en	
met	de	Pegasus	Pipes	and	Drums	het	Highland Cathedral 
(Korb).	Tijdens	de	herdenking	speelde	de	band	de	volks-
liederen.	Volgend	jaar	is	het	70	jaar	geleden	dat	Operation	
Market	Garden	plaats	vond.	Er	zal	wederom	gesprongen	
worden	op	de	Ginkelse	Heide.	Misschien	een	tip	om	naast	
de	taptoe	op	vrijdagavond	in	Ede	ook	eens	naar	de	heide	
te	komen	de	zaterdag	daarna.	Hopelijk	is	de	Band	of	the	
Parachute	Regiment	er	dan	ook	weer	bij.	

Band of the Parachute Regiment op Ginkelse Heide

Door Rob Ouwens

De Band of the Parachute Regiment op de Ginkelse Heide (foto Rob Ouwens)

Cd- eN dVd-NIeuwS
Samengesteld door Rob Ouwens

Onder Het Oog Des Konings
	 Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	Willem	 Friso’	 o.l.v.	

Majoor	Arnold	Span
	 KMKJWF5731	(promotie	single-CD)
 Koning Willem-Alexander Mars “Wilt Heden Nu Tre-

den” / Grenadiersmars.

Of Myths and Monsters
Koninklijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	o.l.v.	Hans	

Leenders*,	 Musikkorps	 der	 Bundeswehr,	 Rundfunk	
Blasorchester	Leipzig

	 Anglo	Records	AR028-3	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com
 Sailing with the Tall Ships / Morning Heaven on Earth* 

/ Of Skies, Rivers, Lake and Mountains / Five States 
of Change* / The Song of the Bell* / Of Myths	and	
Monsters.

Four Pictures from New York
	 Musique	Militaire	Grand-Ducale	Luxembourg	o.l.v.	Li-

eutenant	Jean-Claude	Braun
	 Bronsheim	Music	(CD)
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	 Verkrijgbaar	via	www.bronsheimmusic.com
 Four Pictures from New York: Dreamy Dawn, Tango 

Club, Broadway Night / Tre Pezzi per Banda: Tema con 
Variazioni, Corale, Scherzo / Forever Young Overture 
/ Fantasia and Fugue in C Minor	/	Dream	/	The	Wise	
Virgins	/	Rustique	/	Rock	It.

Benefiz-Gala-Konzert Live 2013
	 Militärmusik	Salzburg	o.l.v.	Oberst	Ernst	Herzog
	 Mako	Records	CD-887TM	(Live	CD)
	 Verkrijgbaar	via	o.a.	www.tonstudio-martin.de	of		www.

jpc.de
 Marsch der Fla-Raketentruppen / La Forza del Destino 

/ Uncle Teddy / Concerto Grosso / Mars der Medici 
/ Suite from Call of the Cossacks: Procession of the 
Tartars, Doyle’s Lament, Cossack Wedding Dance / Di-
ogenes / Mozartiana / Xylo Latina / YMCA / Kapriolen 
/ Rainer Marsch.

Windkraft
	 Heeresmusikkorps	10	Ulm	o.l.v.	Major	Matthias	Prock
	 B-Ton	BCD7411	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	o.a.	www.b-tonrecords.de	of	www.jpc.

de
 Erzherzog Albrecht Marsch / La Forza del Destino / 

Marsch des Infanterie regiments Grossherzog Friedrich 
von Baden / Awayday / My Fair Lady / Mein regiment 
/ Michael Bublé Goes Latin:Sway, Quando Quando, It 
Had Better Be Tonight / Alte Kameraden.

Von Märchen und Märschen
	 Heeresmusikkorps	 12	 Kassel	 o.l.v.	 Obertsleutnant	

Reinhard	Kiauka
	 B-Ton	BCD7412	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	o.a.	www.b-tonrecords.de		of	www.jpc.

de
 Der Jäger aus Kurpfalz / Marsch des Hessischen Kreis 

Regiments / Transcendent Journey / Die Bremer Stadt-
musikanten / Nibelungen Marsch / Optimisten Marsch 
/ Against All Odds / Blaze Away / ABBA Medley / Ra-
detzky Marsch / Alte Kameraden.

The Story of Anne Frank
	 Musikkorps	 der	 Bundeswehr	 o.l.v.	 Obertsleutnant	

Christoph	Scheibling
	 Mitropa	M-Disc	2013-048-3	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com
 Brasserie / Conductor’s March / Concerto for Double 

Bass / The Story of Anne Frank / Neckarmarsch / Mun-
dus Novus / Firework / The Secret of the White Rose / 
The Story of Anne Frank / Kein Schöner Land.

Golden Eagle
	 Luftwaffenmusikkorps	3	Münster	o.l.v.	Timor	Chadik
	 Beriato	Music	WSR065	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com
 Exultate / Aurum / Golden Eagle / Saint Paul’s Ca-

thedral / Country Scenes: Daybreak, Procession, Vil-
lage Dance / Homeward Voyage / El Cid / Mission To 
Mars / The Teddy Bears ‘Picnic / A Musical Experience 
/ Symphonic Prelude / Wind Capsule / Rock Till You 
Drop / Maslenitsa.

In Concert with …
	 Central	Band	of	the	Royal	Air	Force	o.l.v.	Flight	Lieute-

nant	Piers	Morrell
	 RAFMusic	RAFML018	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.raf.mod.uk/rafmusic
 Out of the Blue / Century Point / Over the Rainbow / 

Wedding Dance / Turkisch Rondo / Eine kleine Yiddish 
Ragmusik / The Golden Age of the Xylophone / Hoe 
Down / The Pines of the Appian Way / Por Una Cabeza 
/ Rakoczy  March / Brunanburh / The Kreigie March / 
Royal Air Force  March Past .

A Sleigh Ride
	 Central	Band	of	the	RAF,	The	RAF	Squadronaires,	Band	

of	the	RAF	Regiment.	Band	of	the	RAF	College	Cran-
well

	 RAFMusic	RAFMRL022
	 Verkrijgbaar	via	www.raf.mod.uk/rafmusic
 Troika from Lieutenant Kija Suite / O Little Town of 

Betlehem / Scherzo from A Christmas Suite / God Rest 
Ye Merry Gentlemen / Schedrifka / Away in a Manger 
/ Dance of the Tumblers from The Snow Maiden / Co-
ventry Carol / It Came Upon a Midnight Clear / The 
Polar Express / Twelve Day of Christmas / A Nightma-
re Before Christmas / Christmas Sleigh Bells / Sleigh 
Ride. 

Swift and Bold – Excerpts from the Royal Albert Hall Con-
cert 2012
	 Band	and	Bugles	of	the	Rifles	o.l.v.	Major	Lawrence	

Sale
	 Specialist	Recording	Company	SRC/RCD998		(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.careforcasaulties.org.uk
 National Anthem / Silver Bugles / Sir John Moore / The 

Lines of Torres Vadres / English Folk Song Suite / Out 
of Africa / Yo Nepoli / Scotland The Brave and Black 
Bear / Cockney Cocktail / Variations on a Korean Folk 
Song / Fanfare fore the Common Man / Folk Song Se-
lection / Sambre et Meuse / High on a Hill / Peninsula! 
: Over the Hills and Far Away, Advance and Fight or 
Flight, Hymn for Heroes , Light Division Assembly and 
Smoke / Mechanized Infantry.

Mountbatten Festival of Music 2013
	 Massed	Bands	of	HM	Royal	Marines	o.l.v.	Lt.Col.	Nick	

Grace
	 CHVCD35	(Live	CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.royalmarinesbands.co.uk
 Parade of the Slave Children / Belle Isle / Canberra / 

Cuttroat Island / Invincible / The Gladiator / Slavonic 
Rhapsody no. 2 / Whisper of Angels / Queen Forever / 
This Guy’s in Love with You / Czardas / Andrew Sisters 
Medley / HMS Queen Elizabeth March / 1943 from Bat-
tle of Atlantic Suite / A Life on the Ocean Waves.
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‘Wildenstein’	door de Ja-
pan Maritime Self Defen-
ce Force Tokyo Band o.l.v. 
Commander Kazuhiko Ka-
wabe. 

Deze	CD	bevat	de	volgen-
de	werken:
Tannhäuser Festival	
(Wagner,	 arr.	 Bösendor-
fer),	 Mosaichoralmente	

(Kraas),	Wildenstein	 (Götz),	Sei Uns Gegrüsst	 (Wagner,	
arr.	 Goldhammer),	 Liebesflammen	 (Fuĉik,	 arr.	 Zeman),	
Dialog der Generationen (Gäble),	Venezia	 (Fabiani,	 arr.	
S.	Rundel),	Paidushko	(Bösendorfer),	Waterkant	(Götz),	
Mon Salut à St. Petersbourg (Lumbye,	arr.	Duanev),	Hebe 
deine Augen auf (Mendelssohn-Bartoldy,	arr.	Gäble).	Het	
naamgevende	muziekstuk	van	de	CD	 is	 gebaseerd	op	
een	oude	sage	uit	het	Wehratal	in	het	zuidelijke	Zwarte	

Woud,	uitvoerig	toegelicht	in	het	CD-boekje.	Het	4e	num-
mer	 heeft	 als	 ondertitel	 “Festmusik	 zum	 Empfang	des	
Königs	Friedrich	August	(1844)”.		Liebesflammen	is	een	
concertwals,	gekomponeerd	in	1912	voor	strijkorkest	en	
nu	voor	het	eerste	uitgegeven	voor	blaasorkest.	Venezia	
is	een	prachtige	Italiaanse	militaire	mars	met	een	mooie	
contramelodie.	De	rapsodie	Waterkant”	is	een	muzikale	
vertelling	over	matrozen	op	de	Noordzee.	Mon Salut à St. 
Petersbourg	is	een	mars	van	de	bekende	Deense	kapel-
meester	Lumbye	(1810-1874),	die	ook	vele	andere	marsen	
heeft	gecomponeerd.	Met	ruim	70	minuten	muziek	biedt	
de	CD	’waar	voor	uw	geld’	met	een	goed	verzorgd	CD-
boekje	in	het	Duits	en	Engels.	Het	orkest	is	bekend	van	
eerdere	CD-producties:	zijn	uitstekende	muzikale	niveau	
maakt	het	luisteren	tot	een	genoegen.	De	CD	kan	worden	
besteld	bij:	Musikverlag	Rundel	GmbH,	Untere	Gewend-
halle	27-29,	D-88430		Rot	an	der	Rot,	Deutschland,	tel.	
00-49839594260,	www.rundel.de	en	e-mail:	info@rundel.de
																																																																															JK

Cd-beSprekINg

Het	Traditioneel	Tamboerkorps	Garde	Grenadiers	is	inmid-
dels	een	volwaardige	groep	tamboers.	Sinds	de	oprich-
ting	repeteert	het	korps	op	elke	eerste	zaterdag	van	de	
maand	op	de	Oranjekazerne	in	Schaarsbergen.	Het	reper-
toire	bestaat	uiteraard	uit	marsen,	en	daarnaast	speciale	
stukken	voor	tamboers.	Maar	ook	zaken	als	Wilhelmus,	
Openen	en	Sluiten	van	de	Ban,	
Vaandelmars	e.a.	behoren	tot	het	
standaard	repertoire.	Daarmee	is	
het	korps,	indien	nodig,	inzetbaar	
bij	officiële	gelegenheden.	Even-
eens	 is	 het	 korps	 sinds	 enige	
tijd	ook	inzetbaar	als	samenwer-
kingspartner	met	korpsen,	welke	
niet	 beschikken	 over	 een	 eigen	
tamboerkorps.	 Zo	 werd	 eerder	
reeds	 samengewerkt	 met	 het	
Reünistenorkest	 Artillerie,	 maar	
ook	andere	korpsen	kunnen	een	

beroep	doen	op	de	diensten	van	het	TTGG.	Daarnaast	
wil	het	TTGG	nog	verder	uitbreiden	in	ledental.	Indien	u	
belangstelling	heeft	om	mee	te	gaan	spelen	in	het	TTGG	
kunt	u	uw	reactie	mailen,	of	vrijblijvend	informatie	vragen	
bij:	ttgg@kpnmail.nl	en/of	bezoek	de	website	www.tam-
boerkorpsgardegrenadiers.nl

redaCtIe@IMMS.Nl

Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers breed inzetbaar

Komende evenementen
15	maart	2014:	Wensconcert	door	de	Marinierskapel,	
Van	Ghentkazerne	Rotterdam.	
5	april	2014:	Bezoek	IMMS	aan	de	Fanfare	Korps	NA-
TRES,	Bernhardkazerne,	Amersfoort.
4	 t/m	8	 juni:	 IMMS	groepsreis	naar	de	Beating	Re-
treat	Royal	Marines	en	repetitie	Trooping	the	Colour	
te	Londen
Zie	voor	details	en	 inschrijving	de	bijsluiters	bij	dit	
blad.

IMMS DUBBEL-CD  ‘40 MARCHES AROUND THE 
WORLD’
Een	unieke	opname	door	een	internationaal	militair	or-
kest	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)	naar	rekening	
no.	1474968	ten	name	van	Stichting	International	Mili-
tary	Music	Society	te	Naarden	en	onder	vermelding	van:	
“dubbel	CD”.	Deze	wordt	daarna	aan	u	opgestuurd.	

IMMS INforMatIe
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Militär- & 
Blasmusik

Musikparade 2014 – Europas größte Tournee

23.01. Koblenz · CONLOG ARENA
24.01. Köln · LANXESS arena
25.01. Wetzlar · Rittal Arena
26.01. Frankfurt / Main · Festhalle
31.01. Leipzig · Arena Leipzig
01.02. Magdeburg · GETEC-Arena
02.02. Oberhausen · König-Pilsener-ARENA
07.02. Braunschweig · Volkswagen Halle
08.02. Erfurt · Messehalle

09.02. Cottbus · Stadthalle
14.02. Dortmund · Westfalenhalle I
15.02. Quakenbrück · Artland Arena
16.02. Hamburg · O

2
 World

07.03. Halle/Westf. · GERRY WEBER STADION
08.03. Münster · Halle Münsterland
09.03. Oldenburg · Große EWE ARENA
14.03. München · Olympiahalle
15.03. Stuttgart · Porsche Arena

16.03. Trier · Arena Trier
21.03. Würzburg · s.Oliver Arena
22.03. Kempten · bigBOX Allgäu
23.03. Ulm / Neu-Ulm · ratiopharm arena
28.03. Dresden · Margon-Arena
29.03. Berlin · Max-Schmeling-Halle
30.03. Hannover · Swiss Life Hall 

Karten (31,-/41,-/51,- €) ohne VVK-Gebühr nur bei der „Musikparade“ 
Tel. 0441-20509190 sowie unter www.bundesmusikparade.de. 

Karten zzgl. VVK-Gebühr sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. 
Angaben ohne Gewähr, Veranstalter: Musikparade GmbH, Oldenburg
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Douane Harmonie Nederland
23-01-14	t/m	26-01	Musikschau	der	Nationen	in	

Bremen	(D)
13-03-14		 Regioconcert	te	Heerlen
13-06-14		 Samenwerkingsconcert	met	

TKMar	t.g.v.	200	jaar	Koninkrijk	
Nederland	te	Apeldoorn

14-06-14		 Grand	defilé	t.g.v.	200	jaar	Ko-
ninkrijk	Nederland	te	Apeldoorn.		

Fanfare Korps Nationale Reserve
29-03-14		 Korpsconcert,	Theater	De	Flint	

Amersfoort
05-04-14		 IMMS-dag,	Bernhardkazerne	

Amersfoort
12-04-14		 Concert,	Doesburg
22/23-04		 200	jaar	Koninklijke	Landmacht
4t/m6-06		 Normandië,	diverse	herdenkin-

gen	70	jaar	D-Day
14-06-14		 Wandelevenement	‘Kippenloop’
20/21-06		 Tweedaagse	van	Amersfoort
28-06-14		 Nederlandse	Veteranendag	De	

Haag,	diverse	optredens

	
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
08-01-14		 Concert	Den	Haag
	 Verder	nog	geen	gegevens		voor	

2014	beschikbaar

Marinierskapel der Koninklijke Marine
19-01-14		 Concert	met	Dutch	Swing	CB	in	

Hoorn,	Schouwburg	Het	Park
11-02-14		 MSF	concert	in	De	Kampanje,	

Den	Helder
15-03-14		 Vriendenconcert	Van	Ghentka-

zerne	Rotterdam,	zie	bijlage
29-03-14		 Dag	van	de	Grondwet,	diverse	

optredens	Den	Haag
26-04-14		 Koningsdag,	invulling	nader	te	

bepalen
02-05-14		 Assautmars	KIM,	Den	Helder
04-05-14		 Dodenherdenking	Den	Helder	

ochtend,	Rotterdam	avond
10-05-14		 Concert	Naarden,	Grote	Kerk
15-05-14		 Herdenkingsbijeenkomst	CZSK,	

Rijkswerf	Den	Helder
20-05-14		 Theater	60+	matinee,	Schouw-

burg	Deventer

23-05-14		 Concert	Tholen,	Sporthal
25-05-14		 Memorial	Day	Margaten
04/05-06		 Beating	Retreat	Royal	Marines,	

Londen,	zie	bijlage
14/15-06		 Amstelveen,	concerten	Japan	

Festival
27-06-14		 Beëdiging	KIM,	Rijkswerf	Den	

Helder
28-06-14		 Veteranendag,	Den	Haag

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Begin	december	nog	niet	beschikbaar	voor	2014

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
07-02-14		 Herdenking	op	begraafplaats	

Nieuw	Eyken	 duynen	te	Den	
Haag

29-03-14		 De	dag	van	de	Grondwet,	Den	
Haag.	

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadies en Jagers’
08-01-14		 Concert	met	KMKJWF	te	Den	

Haag
09-01-14		 Vaandelgroet	Plein	1813	Den	

Haag
23-04-14		 Dag	van	de	KL	en	beëdiging	te	

Barneveld
06-05-14	t/m	12-05		Taptoe	Oslo
28-06-14		 Veteranendag	Den	Haag

Internationale agenda 2014 
23-01	t/m	30-03		 Musikparade	(D)	–	Tournee	2014	

(zie	advertentie)
24-01	t/m	26-01		 Musikschau	der	Nationen	te	

Bremen	(D)
13-03	t/m	15-03		 Mountbatten	Concert	te	London	

(UK)	
08-05	t/m	11-05		 Military	Tattoo	Oslo	(N)	
04-06	t/m	05-06		 Beating	Retreat	Royal	Marines,	

London	(UK)
07-06	t/m	08-06		 Tattoo	St.	Quentin	(F)
14-06													 Trooping	the	Colour	te	London	

(UK)	
21-06			 Internationale	Musikschau	–	Ber-

lin	(D)
04-07	t/m	06-07	 Military	Music	Festival	in	Riga	

(LV)	

ageNda 2013
N.B. Alle optredens zijn onder voorbehoud, informeer bij de zaal of het orkest.

Voor de reünie- en overige orkesten in militaire stijl zie hun websites.
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