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Foto’s zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door
de redactie of uit historische bron. De eerstvolgende
editie komt uit in maart 2016. Bijdragen zijn welkom
vóór 15 februari a.s., bij voorkeur via e-mail en foto's
als separaat jpg-bestand.
De redactie behoudt zich het recht voor om
stukken in te korten of te weigeren.
De in Defilé geuite opinies geven niet
automatisch het standpunt weer van het bestuur
van de IMMS-afdeling Nederland.
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Voorwoord
Als wij (bestuur en redactie) zo tegen de
kerstdagen terugkijken op het afgelopen
jaar dan kunnen we wat de IMMS betreft
dat met tevredenheid doen. Het ledental
bleef constant, wat voldoende basis biedt
om met al onze activiteiten onverminderd
door te kunnen gaan. De bezoeken aan de
Nederlandse militaire orkesten zijn daarin
nog steeds hoogtepunten. Dat kon dit jaar
ook gezegd worden van de dag bij de Fanfare ‘Bereden Wapens’ in Vught en van het programma bij de RFGGJ en KMKJWF te Schaarsbergen. In dit
nummer kijken we terug op dit laatste evenement.
Verder ook op de Nationale Taptoe, inmiddels al weer
even achter de rug. Door het vaste uitgaveschema
van Defilé kon een actuele terugblik in het septembernummer (net) niet worden meegenomen. Wij denken dat het niet zo bezwaarlijk is om dit grootste
militaire muziekevenement van het land een tijdje te
laten bezinken en er dan in diverse nuances op terug
te komen. Dat is deze taptoe altijd meer dan waard.
Een blad als het onze bestaat zoals u weet bij de
gratie van vrijwillige scribenten. Wij prijzen ons gelukkig dat wij al jaren over zo’n ploeg beschikken die
in staat is vanuit meerdere disciplines een veelzijdig
beeld te scheppen van het heden en verleden van
de militaire muziek in ons land en daarbuiten. Dat
doen zij geheel om niet, uit passie en betrokkenheid
bij dat wat hen en ons in die wereld boeit. Het is
dan ook gepast om op deze plaats het team van de
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edactie en de anderen die hebben bijgedragen te danken voor de vele, vele uren
die zij aan dit doel hebben besteed.
Een persoon die ik last but not least namens het bestuur hier ook wil bedanken is
Rino van der Luyt. Na een lange bestuursperiode heeft Rino om persoonlijke redenen, die ook te maken hebben met zijn gezondheid, besloten om met zijn inzet voor
de IMMS te stoppen. Ambitieus en vaardig als hij was
als penningmeester en bestuurslid algemeen heeft hij
in de loop der jaren belangrijk bijgedragen aan het
organisatorische werk, de ledenwerving, de verkoop,  
het relatiebeheer en de organisatie en begeleiding
van buitenlandse reizen. Eerder dit jaar wierp hij zich
op om de administratieve en secretariële bestuurszaken te behartigen maar dat kan nu helaas geen
verdere doorgang vinden. Het bestuur werkt aan een
soepele oplossing, waar u uiteraard meer over hoort.
Bij dit nummer treft u een aankondiging aan voor
een volgende activiteit en de contributienota voor
het komende jaar, met het verzoek deze tijdig te voldoen.
Wij wensen alle lezers fijne feestdagen en een voorspoedig en vreedzaam 2016 toe.
voorzitter@imms.nl
Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl
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IMMS WorldWide
Column van ons International Committee Member IMMS John Kroes
(e-mail: jj.kroes@compaqnet.nl
website: www.imms-online.org)

Het vorig jaar voor het eerste georganiseerde Poolse
Militaire Muziek Festival in Warschau heeft dit jaar
een vervolg gekregen: eind juni vond de tweede editie plaats. De programma-formule was dezelfde als
in 2014, d.w.z. op donderdag tm. zaterdag buitenoptredens en concerten en een grote taptoe op de zondagmiddag als afsluiting. Deelgenomen werd door diverse Poolse militaire orkesten en één burger orkest.
Mocht dit Festival in de toekomst een jaarlijks gebeuren worden, dan zou een IMMS-reis naar Warschau interessant kunnen zijn. Het probleem daarbij is echter,
dat pas in een laat stadium officieel wordt besloten
of het Festival ook daadwerkelijk plaatsvindt.
Over de Nationale Taptoe 2015 vindt u elders in dit
blad uitgebreide beschrijvingen. Daarom wil ik hier
alleen nog opmerken dat naar mijn mening het zondagochtend concert door de Band of the Polish Border Guard een succes was, zowel muzikaal als wat
aantal bezoekers betreft. Opensteling ervan voor
overige Taptoe-bezoekers, naast de IMMS-leden met

hun introducés, zal hopelijk het Taptoe Bestuur doen
besluiten deze door IMMS gevestigde traditie in de
toekomst voort te zetten.
Onze op één na buitenlandse reis van dit jaar stond
in het teken van de Berlin Tattoo in de Max-Schmeling-Halle, inmiddels voor begin november ook een
vast programmapunt geworden. Twee militaire orkesten namen deel: het Presidentiële Orkest uit Moldavië
en het Poolse legerorkest uit de stad Torun. Daarnaast diverse burgerorkesten en (voor de liefhebbers
ervan) een massaal item van Pipes & Drums met 100
muzikanten.
Vanuit het International Committee van de IMMS is
weinig bijzonders te melden. Helaas hebben we moeten constateren dat de augustus-editie van ‘Band
International’ pas in de loop van november in de
brievenbus lag. Het zou mooi geweest zijn wanneer
de International Chairman ons over de redenen van
deze vertraging had ingelicht, want dan hadden wij
onze Nederlandse leden weer kunnen informeren. Als
Bestuur van IMMS Nederland zullen we er alles mogelijke aan doen om over ‘Band International’ in de
toekomst meer pro-actief te reageren.   
Overigens ziet het ernaar uit dat de december-editie
met een slechts geringe vertraging zal uitkomen en
dat is dus goed nieuws.   

Een onderonsje met onze Poolse vrienden

De Nederlandse Militaire Muziek
Het geratel van tanks is bijna verstomd,
de muziek van de Huzaren laat zich nog luid horen
Door Hein Jansen
Het tankwapen van de Koninklijke Landacht is al
hoog en breed geschiedenis, gereduceerd tot een
museum op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Toch
zijn de klanken ervan nog lang niet verstomd. En
dan hebben we het niet alleen over het geratel van
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rupsbanden, zoals we dat laatst nog hoorden tijdens
een ‘vriendendag’ op de kazerne. Het gaat ons vooral
om de muziek, die nog steeds luid klinkt. Want het
(dienstplichtige) Trompetterkorps der Cavalerie mag
dan al lang niet meer bestaan, de muzikale traditie
3

van het wapen wordt nog steeds met groot enthousiasme in ere gehouden. Dat gebeurt nu al tien jaar
lang door het Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie. Eens in de twee à drie weken komen enkele
tientallen ex-huzaren op de kazerne bij elkaar, om
weer onder elkaar te zijn en serieus muziek te maken. Ooit hebben ze, vrijwel zonder uitzondering, bij
het TdC gediend; de dirigent inbegrepen.

deerde Kramer slagwerk. “Ik ben twee keer gevraagd
om naar de functie van dirigent bij het Reünieorkest
te solliciteren. De eerste keer heb ik het laten afweten omdat ik het te druk had, onder meer met lesgeven aan leerlingen slagwerk. De tweede keer dacht
ik: deze kans kan ik toch niet voorbij laten gaan. De
eerste keer dat ik voor het orkest stond, klikte het
vrijwel direct.”

In 1995 werd het Trompetterkorps van de huzaren
opgeheven en ging het, samen met dat van de artillerie, op in een nieuwe formatie. Voor cornettist  Jim
van Leersum Sr. was dat onverteerbaar. Hij deed een
oproep om weer een ‘eigen’ korps te formeren en
dat resulteerde in het Reünieorkest. Tijdens de eerste
repetitie waren er al veertig muzikanten aanwezig,
een aantal dat in vrij korte tijd uitgroeide tot zestig.
Nu telt het orkest zo’n vijftig leden, die van heinde
en verre komen om samen te musiceren én zich te
doen horen bij concerten en gelopen optredens. Van
Leersum,  de manager van het orkest: ”We doen alleen niet aan shows. Het kost veel tijd om die goed
in te studeren en dat gaat ten koste van de muzikale
kwaliteit. Die staat bij ons voorop.”

“Thuis studeren heren!”
Meestal horen en zien we een orkest alleen bij een
concert of andersoortig optreden. Wat daaraan vooraf
is gegaan binnen de muren van de oefenruimte blijft
meestal in het verborgene. Bij gelegenheid van deze
nadere kennismaking wordt ons ook een blik en luisterend oor bij de repetitie gegund.  Met op de lessenaars onder meer stukken die op het programma
voor het traditionele jaarconcert staan, uiteraard in
Amersfoort.
Wie mocht denken dat het reünieorkest vooral uit
‘oude mannen’ bestaat, zal bedrogen uitkomen. De
leeftijden lopen aardig uiteen. Zo speelt niet alleen,
om maar een voorbeeld te geven, een  Leersum senior mee, maar ook een junior. Dirigent Kramer behoort
tot de jongere lichtingen, wat aan zijn gezag duidelijk
niets afdoet. Zijn directiestijl kenmerkt zich door veel
aandacht voor details, echter zonder de grote lijn uit
het oog te verliezen. In plaats van passages ‘dood’
te repeteren, zet hij er willens en wetens een punt
achter. “Nog niet alles lukt, maar we gaan wel verder
in het stuk. Thuis verder studeren heren!”, zegt hij
als noten op een gegeven ogenblik maar niet een
op een willen vallen.  Thuis je best doen is des te
belangrijker, omdat de muzikanten maar eens in de
zoveel weken bij elkaar komen om samen te musiceren. Daarbij scheelt het wel dat de meesten ook nog
in een andere fanfare of harmonie spelen, wat er toe
bijdraagt de vaardigheden op peil te houden.
Kramer: “Wat ook meespeelt is dat het orkest een
soort zelfreinigend vermogen heeft. De eerste keer
dat een stuk op de lessenaar staat, gaat lang niet
alles vlekkeloos. Dat weet iedereen. Maar daarna ga
je samen ontdekken wat de bedoeling is en vind je
elkaar. Omdat we minder vaak repeteren dan een
doorsnee orkest is er soms meer tijd nodig. Het zij
zo. Gras groeit ook niet harder als je eraan trekt.”
Luisterend en kijkend valt uiteraard ook de bezetting
van het korps op. Op het eerste gezicht lijkt die wat
onevenwichtig, gelet bijvoorbeeld op de forse saxsectie in verhouding tot het geheel en de onderbedeelde hoorns. Kramer geeft dat toe en nuanceert het
tegelijkertijd. “Als iedereen er is, vandaag kunnen er
een paar niet, dan hebben we óók in verhouding een
redelijk goede bezetting. Veel saxen? Het zij zo. De
samenklank lijdt er niet onder. Daar gaat het vooral
om. Hoorns kunnen we inderdaad nog gebruiken, net
als sommige andere instrumenten. Overigens, een
ruime bezetting van een bepaalde sectie is in zekere
zin een luxe, rekening houdend met het leeftijdsverloop.” FOTO 4

Bep Warnas
Eerste dirigent van het Reünieorkest was de legendarische Bep Warnas. Hij stond negen jaar op de bok,
tot hij in 2004 na een kort ziekbed overleed. Overigens had hij zelf ook een verleden als huzaar, want
vanaf 1948 was hij enkele jaren instructeur bij het
TdC. Na een korte tussenperiode, waargenomen door
Anton Meyvogel, werd Warnas in 1995 opgevolgd
door Kees Kramer. Ook bij hem stroomt het huzarenbloed door de aderen, want als dienstplichtige heeft
hij in 1992/1993 bij het TdC gediend. In die periode
kreeg hij ook gelegenheid het korps te dirigeren als
chef-dirigent Van Dun verhinderd was.
In het dagelijks leven is Kramer artistiek coördinator bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Geen
misverstand, dirigeren is voor hem geen ‘hobby’ in
zijn vrije tijd, maar gewoon een vak dat hij ernaast  
uitoefent. Dat blijkt ook uit zijn CV, dat onder meer
vermeldt: groot diploma harmonie- en fanfaredirectie,
behaald met een concert onder zijn leiding met de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Daarvoor stu-

Manager Jim van Leersum sr. en dirigent Kees Kramer
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Opperste concentratie bij de repetitie voor het jaarconcert

Accreditatie
Begin dit jaar zijn de Commandant Militaire Muziek
Krijgsmacht en de stafdirigent op bezoek geweest om
de kwaliteiten van het orkest te beoordelen, zowel
zittend als lopend musicerend. Zij willen namelijk weten wat voor vlees ze in de kuip hebben als aan de
muziek het label ‘reünieorkest’ hangt. Resultaat is dat
het muziekkorps is geaccrediteerd als Reünieorkest
van het Wapen der Cavalerie. Levert dat nog faciliteiten of financieel gewin op? Van Leersum: “Nee.
We moeten onze eigen broek ophouden. We mogen
hier op de kazerne repeteren en het groot instrumentarium opslaan, wat heel plezierig is, maar daarmee
houdt het op.” Vandaar dat ‘vrienden’ belangrijk zijn
en in dat opzicht speelt zeker de ‘club van 100’ een
belangrijke rol: al meer dan honderd mensen, veelal
oud-leden van het TdC en -Cavaleristen, die het orkest elk jaar met honderd euro steunen. Ook hieruit
blijkt maar weer eens de sterke binding met het voormalige tankwapen.

Zin gekregen mee te spelen in dit wellicht wat ‘oudere’ maar daarom niet minder vitale orkest? Van Leersum: “Muzikanten zijn altijd welkom, al gelden er wel
een paar voorwaarden. Je moet hebben gediend bij
het Trompetterkorps der Cavalerie. Uitzonderingen op
deze regel zijn schaars. Je moet je eigen instrument
meebrengen; vaak is dat een leeninstrument van een
ander orkest waarin iemand speelt. Je moet ook nog
marcherend kunnen spelen, maximaal vijf kilometer.
We doen immers ook gelopen optredens. Een jaarlijks hoogtepunt is bijvoorbeeld onze deelname aan
Veteranendag. Als iemand eens wil komen kennis maken: van harte welkom.” Voor wie geïnteresseerd is,
veel informatie (locatie, repetitiedagen, agenda, contact, enz.) is te vinden op de website van het orkest:  
www.trompetterkorpsdercavalerie.nl. er niet rooskleurig uit! – zal terugdraaien, zodat de FKNR weer volledig inzetbaar is ten behoeve van onze Krijgsmacht,
onze tradities en alle liefhebbers van militaire muziek.
JK

Het Schilderij en de Schilder
door Frans van der Walle
Wie de woonkamer van John Kroes in Hoevelaken
binnenkomt, hoeft niet lang na te denken wat John
zijn hobby, zo niet zijn passie is. Dit is natuurlijk
Militaire Muziek! Een enorme glazen vitrine waarin
een aantal binnen- en buitenlandse militaire kapellen staan opgesteld, compleet en strak in het
gelid, lacht je tegemoet. Ook enkele instrumenten
Defilé - december 2015

hebben een plek gevonden evenals een indrukwekkend schilderij van Peter Croydon van ‘The
Massed Bands of the Guards Division’ op Horse
Guards Parade in London. Ondanks dat muziek in
dit huis in overmaat voorradig is, ontbreekt hier
in de huiskamer slechts het geluid van militaire
muziek.
5

De KMKJWF betreedt het Binnenhof, door Sylvia Boele (collectie John Kroes)

In het verleden werden er veel meer militaire taferelen geschilderd. Helaas is dat nogal in onbruik geraakt. John Kroes heeft er zijn steentje, eigenlijk een
grote steen, aan bijgedragen om iets aan dit euvel  
te doen. Op 9 september 2015 is er een bijzonder
schilderij in groot formaat bijgekomen: de Koninklijke
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’( KMKJWF) door de
Grenadierspoort het Binnenhof opmarcherend. Een
hele fraaie, kleurrijke compositie van de kapel die in
volle glorie visueel is vereeuwigd op deze historische
plek. Tijdens een stijlvolle bijeenkomst in kleine kring
werd het schilderij ‘onthuld’   door majoor G.A.J.F
(Ghis) Jansen, commandant van de militaire orkesten
van de Koninklijke Landmacht. Wie heeft dit prachtige
werk geschilderd? De kunstenares achter dit schilderij
is Sylvia Boele, echtgenote van   Luitenant kolonel
b.d. Hennie Boele, voormalig Commandant Militaire
Muziek Koninklijke Landmacht. De inspiratie heeft zij
dus niet al te ver hoeven te zoeken. Echter, Sylvia (tutoyeren mocht) maakt vooral impressionistische en
surrealistische schilderijen. Daarnaast ook   zeer realistisch werk. Van deze laatste vaardigheid heeft zij
ruim gebruik kunnen maken bij dit schilderij. Al met
al reden genoeg om naar Roswinkel, in de buurt van
Emmen, af te reizen om bij haar thuis  vragenderwijs
meer te weten te komen over de achtergronden van
haarzelf en dit schilderij.
Veelzijdig
Sylvia is in 1987 met privélessen aan het schilderen
begonnen. Daarna heeft ze zich onder meer verder in
tekenen en schilderen bekwaamd aan de Academie
6

Schilderes Sylvia Boele

voor Beeldende Kunsten in Nunspeet.
Doordat ze daarnaast van meerdere
professionele schilders les heeft gehad,
is haar de mogelijkheid gegeven een eigen palet samen te
stellen. Geleidelijk
begon ook Sylvia op een meer professionele leest te
werken en kon zij haar werken exposeren, verkopen
en is zij les gaan geven aan particulieren.   Ze gebruikt het schilderen als uitlaatklep en vindt dat haar
werken ook iets over haar zelf zeggen. Met name in  
haar surrealistisch getinte schilderijen legt zij daar
haar verhaal in.
Wat was de opdracht? Het schilderen van de KMKJWF,
marcherend in ceremonieel tenue met een historische
achtergrond. Ook de Grenadierspoort moest er op.
Over deze opdracht “waar je wel heel strak in zit”,  
heeft Sylvia  even moeten nadenken, want het betrof
hier een waar monnikenwerk.
Ze heeft de opdracht bij nader inzien als een uitdaging opgevat. Sylvia heeft in het schilderij een
gevoel van trots bij de muzikanten willen leggen in
de vorm van: hier komen wij aan! Het maken van
zo’n gedetailleerd schilderij is inderdaad een echte
Defilé - december 2015

uitdaging. Sylvia heeft eerst foto’s gemaakt van de
gebouwen, de kapel en de tambour-maître. Deze drie
hoofdelementen moesten samen gaan en kloppen
met de werkelijkheid en dat vanuit een kunstzinnige
visie. Het voor iedereen herkenbare decor van het
Binnenhof past het beste  bij de KMKJWF. Het hoort
bij Den Haag, Prinsjesdag en andere ceremoniële gelegenheden.    
Vele uren…
Hoe wordt een schilderij als dit opgezet? Na de verkenning ter plekke en het nemen en verzamelen van
voldoende fotomateriaal, is het schilderij met lijnen
opgezet. Eerst de gebouwen, daarna het orkest. Vervolgens is eerst het Binnenhof geschilderd, waarna
de muzikanten aan bod kwamen. Van achteren naar
voren, om hiermee voldoende diepte in het schilderij
te krijgen. Ga eens bij John kijken en u ziet het resultaat!  Vele delen konden pas worden geschilderd nadat de voorgaande schilderingen waren opgedroogd.
Al met al heeft Sylvia ongeveer twee jaar aan het
schilderij gewerkt. Ze is daar gedurende deze periode

Een

zo’n 165 uur mee bezig geweest. Of Sylvia tevreden is
met dit schilderij? Bescheiden vindt zij dat je achteraf
altijd weer dingen ziet die anders hadden gekund.
Maar het geheel overziende meent ze (zeer terecht,
vdW) dat het schilderij goed gelukt is.  Hierbij staan
zowel de Grenadierspoort als de muzikanten in al hun
details er goed op.
Tijdens het schilderen heeft de waardering van Sylvia voor de kapel zich nog verder ontwikkeld. “Je
kruipt er in als je bezig bent.” Ter inspiratie heeft ze
bij het schilderen heel wat cd’s van de kapel beluisterd. Ondanks dat ze waardeert dat ze van John alle
ruimte heeft gekregen, antwoordde ze op mijn vraag
of ze nog wel eens zo’n schilderij zou willen maken:
”Nu even niet.” Dit betekent echter niet dat ze in
de toekomst een dergelijke uitdaging niet meer zal
aangaan.  
Al met al heeft Sylvia Boele een wellicht historische,
buitengewoon waardevolle bijdrage geleverd aan het
op een bijzonder kunstzinnige wijze vastleggen van
één van de kapellen van Defensie waar ieder rechtgeaard IMMS-lid zo trots op is.

greep uit de

Historie

Muzikant, militair, vakmusicus, directeur, dirigent
Henk van Lijnschooten, deel 11
door dr. ir. Rien van Beusichem MA
musicoloog en liefhebber
Enkele maanden geleden bracht Molenaar Edition BV
een werk uit, getiteld Starters Kit2. Op zich niet bijzonder, tot je na enkele knepen in je arm ziet dat de
componist van dit educatieve werk toch echt niemand
minder is dan.… Henk van Lijnschooten! Zelfs bijna 10
jaar na zijn dood doet Van Lijnschooten nog van zich
horen met ‘nieuw’ werk, weliswaar via de archieven
van zijn vaste uitgever Molenaar. Van Lijnschooten
mag met recht tot één van de weinige representanten van de Nederlandse blaasmuziek gerekend worden die een blijvend stempel hebben gedrukt op de
ontwikkeling van de Nederlandse blaasmuziek in de
twintigste eeuw. Als we globaal het professionele leven van Van Lijnschooten overzien, dan valt op dat hij
van vele muzikale markten thuis was, zich op bijna
alle deelterreinen van het muzikale metier met gezag
en vooruitziende blik heeft bewogen en talloze inno-

vaties op het gebied van de pedagogiek en didactiek
van de muziek tot stand heeft gebracht. Het beeld
dringt zich op van een schaap met niet vijf, maar wel
tien poten. De eerste vijf worden in deze bijdrage
belicht. Daarom staat die titel boven dit stuk.
Puber met drie instrumenten
Vele biografieën willen ons doen geloven dat de
hoofdpersoon zijn/haar deskundigheid mede te danken heeft aan de bekende paplepel. Nauwkeuriger
analyse brengt echter vaak aan het licht dat zo’n biografische schets volkomen voorbijgaat aan de weerbarstige werkelijkheid. Latent aanwezige talenten
moeten met vallen en opstaan ontwikkeld worden
om daarna, met veel geduld en doorzettingsvermogen, tot volle wasdom te kunnen komen. Dat geldt
ook zeker voor Henk van Lijnschooten (1928-2006).

1 Deze bijdrage is in grotendeels gebaseerd op reeds gepubliceerde (auto)biografische notities. In een vervolgartikel zal
nader ingegaan worden op de betekenis van Van Lijnschooten als componist, historicus, pedagoog, docent en examinator,
waarbij de persoonlijke contacten van de auteur met de hoofdpersoon niet onbesproken zullen blijven.
2 Starters Kit bestaat uit twaalf zeer uiteenlopende karakterstukjes (galop, jumping song, serious song, oriental march,
petit swing, parade, ballad, military march, dance song, old cabaret, polka, final song), die elk worden voorafgegaan door
enkele maten waarin de kern van het karakter wordt uiteengezet en samengevat.
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Willem Gehrels , 1955

Toen hij als tienjarig Haags jochie zijn eerste lessen
algemene muzikale vorming in de toen net opgerichte
Haagse Volksmuziekschool kreeg, bestond zijn muzikale bagage slechts uit strijdliederen die zijn moeder
bij het socialistische koor Stem des Volks had geleerd
en tijdens haar dagelijkse werkzaamheden uit volle
borst ten gehore bracht. Bij het het muziekonderwijs
werd gebruik gemaakt van de vanaf 1930 door de
Amsterdamse onderwijzer en muziekpedagoog Willem Gehrels (1885-1971) ontwikkelde lesmethode3.  
Pas na twee jaar zingen, klappen, tikken, tellen, lopen en dansen kon een instrument worden gekozen.
Henk koos voor de viool waarop hij, volgens eigen
zeggen, elke dag met liefde en overgave speelde.

Willem Gehrels geeft muziekles

Maar bijna tegelijkertijd ontwikkelde hij een tweede
liefde: de saxofoon. Deze vorm van bigamie leidde
tot een breuk met zijn vioollerares die de saxofoon
verbaal neersabelde als ‘een onvolmaakt negerinstrument’. Henk kreeg daarna een nieuwe vioolleraar die
hij vele jaren trouw bleef. Door zijn tweede liefde, de
saxofoon dus, maakte hij kennis met een voor hem
tot dan toe onbekend fenomeen: het blaasorkest. De
enige manier om saxofoonles te krijgen was namelijk
lid te worden van een muziekvereniging. Dat werd
niet de harmonie Spoorwijk uit zijn buurt (naar verluidt werd daar veel te veel gedronken) maar de net
opgerichte geheelonthoudersfanfare Kunst voor het
Volk. Door de dirigent van deze fanfare, die tevens
de harmonie Spoorwijk leidde, werd hij gewezen op
de klarinet. Dit instrument werd zijn derde liefde. Als
15-jarige werd hij tevens klarinettist bij de harmonie
Spoorwijk. Het gevaar van drankmisbruik was daar
inmiddels geweken omdat er medio 1943 eenvoudigweg geen drank meer te krijgen was.
Een stap verder: piano en compositie
Een samenloop van omstandigheden bracht de jonge
en nieuwsgierige Henk in aanraking met de in Nederland niet onbekende componist Fritz Koeberg4.  
Tijdens de laatste oorlogswinter bezorgde Henk regelmatig voedselrantsoenen van het Rode Kruis bij
mensen die niet meer over straat durfden te gaan.
Zijn bezorgroute voerde hem ook langs Koebergs
huis in het Bezuidenhout waar deze markante figuur

3 In de Volksmuziekscholen werden Gehrels’ methodische uitgangspunten in praktijk gebracht die zouden uitgroeien tot
de gezaghebbende ‘Methode Gehrels’. Zijn in 1942 verschenen en daarna vele malen herdrukte standaardwerk Algemeen
Vormend Muziekonderwijs omvatte complete didactische zangmethodes voor alle niveaus van het toenmalige onderwijs,
steeds uitgaande van het zingen van volksliederen in combinatie met de ontwikkeling van algemeen muzikaal inzicht. De
‘Methode Gehrels’ is decennialang leidend geweest in de muziekeducatie in Nederland. De Universiteit van Amsterdam
verleende Willem Gehrels in 1968 een eredoctoraat in de letteren.
4 Fritz Erhardt Adrian Koeberg (1876-1961) studeerde piano, compositie en orkestdirectie aan de Koninklijke Muziek- en
Zangschool (het huidige Koninklijk Conservatorium) in Den Haag en voltooide zijn opleiding aan twee gerenommeerde
muziekinstituten in Berlijn. Sinds 1902 was hij actief als componist; zijn werken werden regelmatig door de grote symfonieorkesten uitgevoerd. Tevens was hij gedurende vele jaren dirigent van het Leidsch Studenten Muziekgezelschap Sempre
Crescendo en van de Haagsche Orkest Vereeniging Musica. Sinds 1914 was hij aan het Haags Conservatorium verbonden
als docent theorie en samenspel.
8
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altijd breed uitgemeten voor het raam zat te componeren of piano of viool zat te spelen. Naast de
componist stond een lessenaar met daarop een grote
partituur, getiteld Van Stalingrad naar Berlijn. Henk
raakte geobsedeerd door zowel de musicus als door
de partituur. Door een list - een ‘verkeerd bezorgd’
voedselpakket - wist hij tot Koeberg door te dringen
en mocht zich vervolgens gedurende een lange reeks
van jaren zijn leerling noemen. Hij kreeg les in viool,
piano en compositie en ontving en passant een diepgaande oriëntatie op de diverse aan het conservatorium onderwezen bijvakken.

Willem Gehrels geeft muziekles

Koeberg stimuleerde de zeer leergierige Van Lijnschooten om vooral ook te componeren. Direct na
de oorlog werd Henk muzikant bij het orkest van de
Binnenlandse Strijdkrachten. Deze part-time activiteit
bracht letterlijk brood op de plank omdat de leden
van dit orkest rijkelijk van voedsel werden voorzien.
Een druk baasje van 17 jaar: klarinet, saxofoon en
viool studeren, repetities en optredens van het BSorkest en, last but not least, de lessen bij Koeberg.
Voor de klarinetlessen kwam hij in contact met de
soloklarinettist van de weer in opbouw zijnde KMK.
Deze stoomde Henk klaar voor een toelatingsexamen
bij de KMK.  De hardwerkende Henk slaagde en werd
op 1 maart 1946, nog net geen 18 jaar oud, ingelijfd
als soldaat-klarinettist-violist. De lessen bij Koeberg

gingen echter gewoon door; behalve het musiceren
besteedden leraar en leerling veel aandacht aan het
weerbarstige compositievak waarin Van Lijnschooten
steeds bedrevener werd. Zijn bij Koeberg opgedane
grondige kennis van het gehele klassieke strijkkwartetten-repertoire was daarbij van groot nut. Ook zijn
derde liefde, de saxofoon, werd in die beginperiode
door de jonge KMK-klarinettist zeker niet veronachtzaamd.
Militair musicus: een luizenbaan?
De eerste maanden bij de KMK maakte Van Lijnschooten kennis met de zeer extraverte dirigent
dr.C.L. Walther Boer5;   hij kon toen niet bevroeden
dat Walther Boer enkele jaren later van beslissende
invloed zou zijn voor zijn verdere muzikale leven. De
verhoudingen binnen de KMK werden in die tijd geheel beheerst door tegenstellingen tussen de vóóren ná-oorlogse muzikanten. De eerstgenoemden bekleedden de militaire rangen en domineerden in alle
opzichten. De in oktober 1946 aangetreden directeur
Rocus van Yperen (1914-1994) trof allerminst een
gespreid bedje aan. De voorkomende en ingetogen
nieuwe dirigent had het de eerste tijd niet gemakkelijk, vooral ook omdat zijn vóór-oorlogse tweede
man (Simon Botter) zich niet altijd even coöperatief
opstelde.
Mede door Van Yperens intellectuele aanpak en gemotiveerde ideeën voor vernieuwing groeide de náoorlogse KMK vrij snel uit tot een goed functionerend
militair-muzikaal orkest. Zijn dirigentschap werd een
succes en de KMK was lange tijd hét voorbeeldorkest
voor de blaasmuziek in Nederland.
Ook de ná-oorlogse muzikanten kregen te maken met
bovengenoemde collegiale tegenstellingen. De élèvemuzikant Van Lijnschooten had het er soms behoorlijk moeilijk mee. Zijn karakter verzette zich (toen al!)
tegen het adagium dat iemand door een collega bijna
letterlijk als voetveeg kon worden gebruikt, enkel en
alleen omdat hij je ‘meerdere’ was. De bescheiden
maar vakinhoudelijk reeds vergevorderde jonge musicus moest ervaren dat de KMK allereerst een hiërarchisch gestructureerde organisatie was en dat muzikale inzichten en kwaliteiten niet altijd leidend waren
in het complexe proces van orkestscholing. Derde
klarinet, achterste lessenaar, dat werd zijn plek6.  
Botter hield er een eigenaardige manier van team-

5 Coenraad Lodewijk (Walther) Boer (1891-1984) was directeur van de Koninklijke Militaire Kapel van 1920 tot 1946. Daarna
werd hij benoemd tot rijksinspecteur voor het muziekonderwijs, tevens inspecteur militaire muziek der Koninklijke Landmacht. Bij zijn afscheid in 1963 werd hem de ererang brigadegeneraal titulair toegekend. In 1930 had hij officieel toestemming gekregen aan zijn naam de familienaam van zijn moeder (Walther) toe te voegen. Hij was de eerste promovendus
die in Nederland de doctorstitel verwierf in het toen nog jonge vakgebied muziekwetenschap; in 1938 promoveerde hij aan
de Universiteit Utrecht bij de jezuïet prof.dr. Albert Smijers (1888-1957) op een studie over chanson-vormen aan het einde
van de vijftiende eeuw.
6 Van Lijnschooten deelde die achterste lessenaar met Herman Wester (1926-2001), de latere soloklarinettist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, tevens hoofdvakdocent klarinet aan het Rotterdams Conservatorium.
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Rocus van Yperen

building op na. Een repetitie werd steevast begonnen
met het voorspelen van de eigen partij door ieder
van de derde klarinettisten, uiteraard ten aanhoren
van van de hele kapel. Als er een fout werd gemaakt
controleerde Botter eerst of de fout soms in de partij
zat. Je moest namelijk zelf je partij overschrijven van
de partituur (of van je buurman). Was dat het geval
dan werd de partij voor je ogen verscheurd en kreeg
je de opdracht een nieuwe uit te schrijven. Lag de
fout bij jezelf dan moest je de rest van de dag gaan
studeren om de volgende morgen wederom voor te

De andere twee liefdes van Van Lijnschooten (de
saxofoon en de viool) zorgden in de beginjaren voor
een welkome bron van extra inkomsten. Zo vinden
wij hem terug in allerlei coverbandjes die, vaak in
wisselende samenstelling, tijdens dansavonden de
quickstep en de Engelse wals begeleidden, maar ook
de polonaise op gang hielden bij feesten en partijen. Aan de andere kant van het spectrum verzorgde
Henk talloze koorbegeleidingen als violist in ad hoc
samengestelde symfonieorkesten. Ook maakte hij
deel uit van het frequent optredende Hollands Blaaskwintet, een kamermuziek-ensemble dat volledig uit
leden van de KMK bestond. Alsof dat allemaal niet
genoeg was, betrad Van Lijnschooten in die eerste
na-oorlogse jaren ook de wereld van de amateurblaasmuziek. Samen met veel collega-musici droeg
hij zijn steentje bij aan het opnieuw vormgeven van
het muziekverenigingsleven. Deze activiteiten bestonden voornamelijk uit privélessen en het dirigeren
van amateur-orkestjes in de regio. Hoewel hij reeds
op jonge leeftijd actief participeerde in het dankbare
domein van de muzikale kennisoverdracht, kenmerkt

Repetitie op de kazerne, jaren ‘50
Koninklijke Militaire Kapel voor de Hoge Raad aan het
Plein te Den Haag, augustus 1951

het de persoon Van Lijnschooten dat hij daardoor
zeker niet het gevoel kreeg uitgeleerd, laat staan volleerd, te zijn. Integendeel: de lessen bij Koeberg gingen gewoon door!

spelen7.  Kortom, het leven van een élève-muzikant
bij de KMK in de jaren veertig ging niet bepaald over
rozen, en dat voor een salaris van f 50 per maand.
Voor die paar tientjes werd elke ochtend intensief
gerepeteerd en moesten op jaarbasis zo’n 150 optredens en concerten worden verzorgd.

Walther Boer, daar kon je niet omheen
Ergens in 1952 was volgens Koeberg het moment
aangebroken dat Henk van Lijnschooten zo ver gevorderd was dat hij als componist in de openbaarheid kon treden. De enige manier om als componist
een voet aan de grond te krijgen was, al of niet met
kruiwagen, proberen tot de gevestigde orde door te
dringen en sleutelfiguren in de scene te interesseren
voor je muziek.

7 De methode Botter werd vooral toegepast bij het instuderen van transcripties uit het symfonisch repertoire waarin de klarinetpartijen technisch zeer moeilijk uitvoerbaar waren, zoals een aantal passages in de ouverture tot Euryanthe (Von Weber)
en de finale van de ouverture tot Wilhelm Tell (Rossini).
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Nog in hetzelfde jaar werd Sam Swaab, dirigent van
het toenmalig Zuid-Hollands Orkest, bereid gevonden
Henks Dubbelfuga voor Strijkorkest uit te voeren.
Deze vuurdoop leidde tot een onaangename eerste
kennismaking van de componist met ‘de media’. In
de regionale pers werd Henks werk namelijk afgedaan als ‘knoeiwerk van een conservatoriumstudent’.
Dat was dus allerminst een opsteker. In de reactie
van Van Lijnschooten op de recensies werden echter teleurstelling, zelfverzekerdheid én gevoel voor
humor op onnavolgbare wijze gecombineerd: “De
commentaren in de krant kloppen in zoverre niet dat
ik geen conservatoriumstudent ben.” Toch zou Henk
zich, inmiddels 25 jaar oud, zich spoedig conservatoriumstudent mogen noemen. Ook hier speelde Walther Boer een cruciale rol.

Inspecteur Militaire Muziek brigadegeneraal
titulair dr C. L. Walther Boer

Koeberg zou de jonge componist introduceren bij zijn
‘vriend’ Walther Boer8.  Of dat ook werkelijk gebeurd
is blijft onduidelijk maar feit is dat Henk zich op zekere dag met een stapeltje partituren meldde bij het
kantoor van Walther Boer. De ontmoeting met de
inspecteur militaire muziek verliep enigszins anders
dan de jonge muzikant-componist zich had voorgesteld. “Wat kom je doen?” “Ik kom U enkele eigen
composities laten zien.” “Wie heeft je gestuurd?”
“Meneer Koeberg.” “Soldaat, Koeberg is een gewone
burger, die hééft niemand te sturen. Als soldaat moet
jij weten dat als je mij wilt spreken hiertoe een verzoek moet indienen bij je commandant. En nu ingerukt mars.” En zo stond Henk na enkele minuten weer
buiten. “Zo werkt het dus niet”, moet hij gedacht
hebben. Dus werden er alternatieve wegen bewandeld om zijn werk uitgevoerd te krijgen.

Van muzikant naar vakmusicus
In de periode van wederopbouw werden soms verrassende strategische toekomstvisies ontwikkeld. Zo
maakte de legerleiding zich in 1953 gerechtvaardigde
zorgen over de toekomstige artistieke leiding van de
vier grote harmonieorkesten. Men voelde zich niet
echt comfortabel bij het driftige geëxperimenteer in
Nijmegen door de toen 27-jarige dirigent Van Diepenbeek (KLu-kapel), en men voorzag toen al dat de
één jaar oudere Joop Laro meer in zijn mars had dan
life-time dirigent te Assen (JWF-kapel). Bovendien behoorden Van Yperen (KMK) en Nieuwland (Markap),
militair gezien, ook niet meer tot de jongsten.
Daarnaast werd er ook bij de overige militaire muziekkorpsen een groeiende behoefte gevoeld aan
geschoolde dirigenten/kapelmeesters. Dit in het verschiet liggende personeelsprobleem werd daadkrachtig aangepakt: er moest een degelijke opleiding voor
militaire dirigenten komen, te rekruteren uit de daarvoor het meest in aanmerking komende stafmuzikanten. De opleiding zou worden ondergebracht in het
Koninklijk Conservatorium waar Van Yperen inmiddels
als docent was aangesteld. Na een oproep onder de
leden van de vier kapellen werden kandidaten aan
een vergelijkend examen onderworpen. Vanzelfsprekend fungeerde Walther Boer als voorzitter van de
zwaar bemande examencommissie. Twee personen
werden uitverkoren: de in Friesland geboren euphonium-speler Anne Posthumus9 en de Haagse klarinettist-violist (en nog steeds een beetje saxofonist)
Henk van Lijnschooten.
Dit tweetal werd vervolgens volledig vrijgesteld van
alle concertdiensten maar daar stond tegenover dat
de totale opleiding, die formeel vijf jaar duurde, in

8 Koeberg hanteerde kennelijk achteloos de begrippen ‘vriend’ en ‘collega’ als synoniemen. Zowel Koeberg als Walther Boer
waren namelijk sinds de jaren twintig docent (geweest) aan het Haagse Conservatorium, laatstgenoemde als docent cello.
9 Anne Posthumus (1929-2004) heeft een lange staat van dienst als dirigent/directeur van diverse militaire muziekkorpsen.
Van 1957 tot 1959 (en opnieuw in 1963) was hij kapelmeester van de TRIS-kapel in Paramaribo, om vervolgens via het
Fanfarekorps der Limburgse Jagers (1959-1963) en een korte periode als onderdirecteur van de Kapel der Koninklijke Luchtmacht in 1964 zijn leermeester Van Yperen
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Anne Posthumus
Gijsbert Nieuwland

drie jaar moest worden afgerond. Voor beide studenten gold bovendien de opdracht dat in die drie
jaar zowel het einddiploma op het eigen instrument
als het directiediploma behaald moest worden. Henk
pakte die gigantische klus voortvarend aan: de lessen bij Koeberg werden beëindigd en het ‘schnabbelen’ met de viool en de saxofoon behoorde voorgoed tot het verleden. In plaats daarvan kwam hij
onder de hoede van de toenmalige soloklarinettist
van het Residentieorkest. Dat hij ook in het symfonische repertoire (inclusief het spelen met de bekende
weke aanzet en de ‘terloopse’ vibrato’s) snelle vorderingen maakte moge blijken uit het feit dat hij als
student veelvuldig mocht remplaceren in het Residentieorkest. Voor het examen moest vanzelfsprekend de totale gangbare sololiteratuur voor klarinet
beheerst worden. Over de vorderingen in de directiestudie van Van Lijnschooten is niet veel bekend.
Gezien de karakters van zowel docent Van Yperen
als student Van Lijnschooten mag aangenomen worden dat deze opleiding zonder noemenswaardige
problemen is verlopen. Natuurlijk moesten de twee
militaire studenten regelmatig verantwoording afleggen bij ….. Walther Boer. Deze voortgangsgesprekken met de uiterst formele en aan traditie gehechte
inspecteur vonden doorgaans plaats in het bijzijn
van Hendrik Andriessen, directeur van het conservatorium. Andriessen stond bekend als een innemend
persoon met een scherp oog voor het wel en wee
van zijn studenten. Deze eigenschappen kwamen
de studenten Posthumus en Van Lijnschooten goed
van pas toen ze zich op zekere dag weer moesten
melden bij de inspecteur. “Present, overste”, zeiden
ze netjes. Walther Boer had een hekel aan lange
conversatie-pauzes en antwoordde subito f: “Terts
12

te laag”. De twee studenten hadden geen idee wat
daarmee bedoeld werd en hoe daarop te reageren. Gelukkig bood Andriessen uitkomst en redde
de toch wel onaangename situatie met de woorden
“De inspecteur bedoelt te zeggen dat hij onlangs is
bevorderd tot kolonel.” “Waarvan acte”, mompelde
Henk, vanzelfsprekend voor Walther Boer onhoorbaar. Hoe het gesprek verder is verlopen vertelt de
geschiedenis niet. Dit type confrontaties en de vele
eerder binnen de KMK opgedane ervaringen - die
in veel gevallen gekenmerkt werden door niet al te
veel gevoel voor menselijke verhoudingen - hebben
bij de fijnbesnaarde Van Lijnschooten een gezonde
gereserveerdheid doen ontstaan jegens sommige in
zijn ogen ‘volstrekt niet-functionele’ aspecten van
de militaire omgangsvormen. Toch zou hij daar nog
veelvuldig mee te maken krijgen.
Niet Paramaribo, maar Rotterdam
De eindexamens klarinet en directie verliepen voorspoedig en samen met medestudent Posthumus
kon Van Lijnschooten zich medio 1956 afgestudeerd vakmusicus én dirigent noemen. Het heeft
echter niet veel gescheeld of de lange-termijnplannen van de legertop waren toch nog in het water
gevallen. Vrij snel na het eindexamen directie kreeg
Henk namelijk het tintelende aanbod om, zonder
audities, klarinettist in het Residentie Orkest te
worden. Na ampele overwegingen besloot hij om
toch maar bij de KMK te blijven in afwachting van
een mogelijke directiefunctie bij een militair orkest.
Uiteindelijk wilde hij toch liever dirigeren. Die mogelijkheid kwam al spoedig, weliswaar (nog) niet
bij één van de grote harmonieorkesten maar bij de
Kapel van de Troepenmacht in Suriname, kortweg
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TRIS-kapel genoemd10.  Henk nam de uitdaging aan
en bereidde zich degelijk voor op een uitzending naar
Suriname. Na alle keuringen en inentingen was het gezin
Van Lijnschooten gereed om naar de West te gaan, totdat ….. majoor Nieuwland vrij onverwacht ontslag nam
als directeur van de Marinierskapel om bij de AVRO de
belangrijke functie van hoofd lichte muziek te gaan bekleden. De procedure voor benoeming van een nieuwe
dirigent werd zeer voortvarend ter hand genomen. Van
Lijnschooten werd ‘gevraagd’ zich, samen met een aantal
anderen, te onderwerpen aan een vergelijkend examen.
Na de eerste selectieronde bleven twee kandidaten over:
niet toevallig de twee afgestudeerden van de eerste lichting van de Haagse directie-opleiding! Daarna volgden
o.a. nog proefdirecties en een langdurig examen-achtig
onderhoud met een zware benoemingscommissie, bestaande uit een aantal officieren (inclusief de scheidende
dirigent) van het korps Mariniers, de dirigent van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest, de directeur van het
Rotterdams Conservatorium, en ….. de onvermijdelijke inspecteur Walther Boer. Van Lijnschooten zou later zeggen
dat het ‘sollicitatiegesprek’ meer het karakter had van
een verhoor dan van een inhoudelijke gedachtewisseling. Zo vond één van de officieren het door Henk gedirigeerde examenstuk maar niks en totaal ongeschikt voor
de Marinierskapel. Omdat deze man totaal geen verstand
had van muziek , ging de sollicitant daar wijselijk maar
niet verder op in. Vervolgens commandeerde Walther
Boer hem het Wilhelmus op de piano te spelen. Hoewel
Henk als componist toch wel enkele bedenkingen had
tegen de harmonisatie daarvan, speelde hij zonder enige
aarzeling het officiële uit 1928 daterende arrangement
van ….. Walther Boer. Dat was zijn redding: Walther Boer
schakelde na een goedkeurende blik direct over op andere zaken. “Je zult begrijpen dat de directeur van de
Marinierskapel moet beschikken over een perfecte talenkennis.” De officieren knikten minzaam. De conversatie
in het Engels verliep redelijk goed. Toen Walther Boer
plotseling overging op het Frans moet Henk gedacht hebben: “Yes!” (in dit geval “Oui!”). De inspecteur was kennelijk even vergeten dat Henk al enkele jaren getrouwd
was met Denise, een rasechte Française! Zijn uitvoerige
en breedsprakige antwoorden op vragen van de inspecteur gingen - geheel tegen zijn gewoonte in - zelfs zover
dat de commissieleden er niet veel meer van snapten.
Henk vertelde later met een lichte, maar veelbetekenende, glimlach dat vooral zijn kennis van het Frans van
belangrijke betekenis moet zijn geweest bij de besluitvorming binnen de gewichtige benoemingscommissie.
Hij was geslaagd! De tweede kandidaat Anne Posthumus
ging naar Suriname en Henk van Lijnschooten werd per
1 mei 1957 in de rang van eerste luitenant benoemd tot
directeur-dirigent van de Marinierskapel der Koninklijke

Marine.  Vanzelfsprekend was hij blij met deze belangrijke stap in zijn militaire en muzikale loopbaan. Toch viel
het hem zwaar zijn nevenfuncties in het burger-muziekleven op te moeten geven. Bij het aanvaarden van het
directeurschap in Rotterdam moest hij zijn omvangrijke
lespraktijk (meer dan 50 leerlingen!) beëindigen, terwijl
vier regionale amateur-orkesten op zoek moesten naar
een nieuwe dirigent. Opleiding en scholing van de amateur-muzikant en emancipatie van de blaasmuziek in het
algemeen heeft echter altijd zijn oprechte belangstelling
gehouden. Vruchtbare muziekeducatie gedijt slechts bij
gebruik van goede materialen en toepassing van goede
methoden. Achteraf kunnen we vaststellen dat hij het als
zijn missie heeft beschouwd waar mogelijk zijn bijdrage
te leveren aan het veelzijdige vakgebied muziekeducatie.
Zijn inspanningen voor de Nederlandse (en internationale!) blaasmuziek zijn uiteindelijk zeer substantieel en
succesvol geweest. Maar zo ver was het in 1957 nog
niet. Van Lijnschooten begon toen aan een periode bij de
Marinierskapel met als opdracht ‘het peil van de kapel
waarop deze zich thans bevindt tenminste te handhaven
en zo mogelijk te verbeteren’. Een opdracht die, strikt
genomen, in het domein van de muziekeducatie geworteld is. In het vervolgdeel zal worden ingegaan op de
invloed die deze belangrijke fase in zijn carrière - die tot
1964 zou duren - heeft gehad op zijn verdere loopbaan
als componist, pedagoog en docent.
Elt Henk van Lijnschooten als directeur van de Marinierskapel in 1957

10De TRIS-kapel kent een lange historie die teruggaat tot 12 mei 1841 toen in Suriname het Korps Muzikanten West Indië werd
opgericht. Na een korte onderbreking gedurende de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog - toen de muzikanten als machinegeweer-schutter werden ingezet - werd de kapel eind 1942 heropgericht en ingedeeld bij het toenmalige Korps Stads- en
Landwachten. De commandant van de Troepenmacht in Suriname verhinderde in 1948 op het laatste moment dat het muziekkorps zou overgaan naar de politie; in dat jaar kreeg de kapel de status van officieel erkend onderdeel van de TRIS. Toen in 1950
het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger werd opgeheven, werden de troepen in Suriname ondergebracht bij de Koninklijke
Landmacht. Sinds dat moment viel de TRIS-kapel rechtstreeks onder de Inspecteur Militaire Muziek der Koninklijke Landmacht.
Defilé - december 2015
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Uit het Prentenbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar
Voor deze editie van Defilé gaan we maar eens over
de grens kijken naar militaire muziek in een land
dat op dit gebied voor velen nog altijd een voorbeeldfunctie heeft. Een land ook dat een enorme
geschiedenis kent qua regimenten en bijbehorende
muziekkorpsen. Hoewel ook teruggelopen in aantal
kan men daar nog steeds genieten van een goed
stuk muziek gebracht door militaire bands. Het land?
Groot-Brittannië.

Deze prentbriefkaart mag gerust een heel mooie kaart
genoemd worden. Vaak ziet men van de Britse orkesten de wat meer traditionele bezigheden zoals het
aflossen van de wacht bij Windsor Castle of Buckingham Palace. Het aantal afbeeldingen daarvan is niet
te tellen. Ook de beroemde Trooping the Colour en
Beating Retreat komen geregeld op kaarten voor. Van
‘gewone’ optredens kom je ze eigenlijk minder vaak
tegen. Vandaar nu eens zo’n kaart. De afbeeldingen
toont de Band of the Coldstream Guards ‘on parade’
ergens in een stad of dorp. Geen aanduiding op de
kaart te vinden. Dan moet men dus op zoek naar
informatie. Heel duidelijk is op de achtergrond een viaduct te zien. Met een beetje hulp van vrienden komt
dan de duidelijkheid: het is de Royal Border Bridge
over de River Tweed in de stad Berwick-Upon-Tweed.
Deze brug werd tussen 1847 en 1850 gebouwd door
Robert Stephenson, zoon van de beroemde spoorwegingenieur George Stephenson. Want dit is inderdaad een spoorbrug, en de brug is tot op de dag
van vandaag in gebruik voor de treinen op de East
Coast Mainline van London Kings Cross via York naar
Edinburgh (632km).
Hoewel de reden voor de mars door de stad Berwick14

Upon-Tweed niet kan worden achterhaald is het wel
opvallend dat de kleine stad die de naam gaf aan
het Coldstream Guards regiment slechts op kleine afstand van Berwick ligt, net in Schotland en eveneens
aan de River Tweed. Een thuiswedstrijd, zo zou je dit
optreden wel kunnen noemen.
De Guards zijn natuurlijk herkenbaar aan hun rode
uniformen en grote berenmutsen. Maar een manier
om van elkaar te onderscheiden is o.a. de manier
waarop de knopen op de uniformjas zijn aangebracht.
Bij de Coldstream
Guards zijn dat
telkens twee knopen met een korte
afstand ertussen.
Maar gelukkig is
ook de naam vermeld op de kaart.
Eeuwenoud
Oliver Cromwell
gaf in 1650 het
bevel tot oprichting van het Coldstream
Guards
regiment. Als Colonel Monck ’s
Regiment of Foot
zou men bekendheid verwerven.
Ze maakten al
snel deel uit van
de ‘New Model
Army’, de eerste reguliere militairen binnen het koninkrijk. Rond 1660 hadden zij hun ‘quarters’ in de op
de Schotse grens gelegen kleine stad Coldstream (ca
2000 inwoners). Nadat ze onlusten in London hadden
bestreden werden ze (na het afzetten van Cromwell)
door de koning (Charles II) geprezen voor hun inzet.
De Coldstreamers werden in 1661 ingelijfd als Kings
Men of the Lord General’s Regiment of Foot Guards.
Daar begint de belangrijke rol van het regiment als
‘guards to the sovereign’. In 1670 mochten ze ook de
naam ‘Coldstream Guards’ officieel gebruiken. Daarna
werden zij een gewaardeerd onderdeel van het Britse
leger en zagen vele slagvelden van dichtbij. Dat alles
onder het motto ‘Nulli Secundus’ (Second to none).
Officiële oprichtingsdatum voor een orkest bij de
Coldstream Guards is 16 mei 1785.Maar daarvoor
waren er al muziekgezelschappen van verschillende
grootte actief, deze bands werden samengesteld uit
muzikanten met een ‘hired by the month’ contract,
een soort per opkomst betaalde soldaten, die niet
veel meer taken hadden dan de troop te begeleiden
bij de parade door London (tussen de Barracks en St.
James’s Palace waar de wacht werd gewisseld). Veel
van de toenmalige muzikanten en dirigenten waren
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Duitsers. Zo haalde men in 1885 de bezetting geheel
uit Duitsland, inclusief de eerste dirigent: C.F. Eley.
Wanneer het orkest een vaste vorm heeft gevonden
(na 1785) worden de taken uitgebreid en heeft men
o.a. de beschikking over drie neger–muzikanten die
als ‘jingling Johnnies’ met tamboerijnen in het orkest waren opgenomen, in die tijd een behoorlijke
sensatie. Deze praktijken werden afgeschaft in 1837.
Verder bestond de kapel uit 2 hobo’s, 2 bassoons,
2 hoorns, 4 clarinetten, 1 trompet en een serpent.
Na Waterloo (waar de band een actieve muzikale rol
spoeelde) werd de bezetting uitgebreid en kwamen
er fluiten, bugles en trombones bij.
Het huidige orkest dat vanuit London opereert is
een van de Guards Division orkesten die we zo goed
kennen van de Trooping te Colour, Beating Retreat
en changing the Guard. Een hele rij van beroemde
dirigenten hebben het orkest geleid. Zo waren daar
Thomas L Willman, Charles Godfrey, John Mackenzie
Rogan (onder diens leiding werd o.a. de begrafenisplechtigheid van Queen Victoria muzikaal begeleid)
en James Causley Windram, van wie op plaat het
een en ander bewaard is gebleven en door de Britse
IMMS op LP is heruitgegeven. Deze Causley Windram

IMMS

kwam op 18 juni 1944 bij de inslag van een Duitse raket op de Guards Chapel, Wellington Barracks
(London) tijdens een concert om het leven, net als 5
muzikanten uit het orkest.
Ook na de oorlog zette men de tradities voort; het
orkest toerde door de Verenigde Staten en Canada en
was veel te voren via de BBC.  Bekende dirigenten
uit deze periode waren Douglas Pope, Roger Swift en
Trevor Sharpe. De laatste werd nog beroemd in binnen- en buitenland daar in zijn periode de band de
titelmuziek voor de beroemde TV serie ‘Dads Army’
uitvoerde. Tot voor een aantal jaren was Graham Jones de principal director, bij ons bekend van enkele
presentaties die hij hier gaf. Tegenwoordig wordt de
band geleid door Simon Haw en is men nog steeds
actief vanuit Wellington Barracks in London. De Band
of the Coldstream Guards is een van de oudste continu bestaande bands in de militaire muziek in Europa
en het is natuurlijk erg leuk hen aan te treffen op een
kaart die de geboorteplaats (regio) van het regiment
laat zien.
EV

was erbij

De derde maandag in september
door Johan de Vroe
In de loop der jaren heeft de IMMS heel wat kazernes bezocht, maar de Oranjekazerne in Schaarsbergen bij Arnhem was op 14 september jl. een primeur. Deze is nooit
standplaats van een militair orkest geweest, maar wel
een oefenlokatie van het Garderegiment Grenadies en Jagers, onder andere voor de vooroefening van Prinsjesdag.
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Zowel de gardetroepen als de KMKJWF gebruiken het
ruime kazerneterrein als plaatsvervangende route van
de koninklijke stoet voor die door de Haagse binnenstad. Zoals bekend is Prinsjesdag voor deze eenheden de belangrijkste staatsceremonie die, volgens
voorgeschreven inzet, jaarlijks minutieus voorbereid
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wordt. Die generale repetitie, met name het muzikale
gedeelte, is wat de IMMS interesseert en met welwillende medewerking van het verantwoordelijke commando kon er bij uitzondering een burgergroep van
50 mensen op deze afgesloten lokatie getuige zijn
van dit bijzondere ritueel. Na de ontvangst door het
bestuur wandelde de groep naar de grote exercitieplaats in het midden van de kazerne. Daar was een
peloton soldaten al druk bezig met het marcheren in
colonne, het opstellen in rijen en wisselen van de wapenhouding. Na enig wachten kwam daar dan de KMKJWF/RFGGJ aangemarcheerd, evenals de garde in camouflagetenue. Met klinkende marsmuziek werd het
grote plein gecrosst, waarna een stuk er voorbij ”pas
op de plaats – rust” werd gemaakt en een wachttijd
volgde. Net zoals bij het Paleis Noordeinde, als de
opgemarcheerde kapel moet wachten tot de koning
zich in de Gouden Koets bij de stoet heeft gevoegd.
Nou wil het toeval dat uw rapporteur, opgegroeid in
Den Haag en sindsdien daar op Prinsjesdag vrijwel
altijd terug, dan de hele route van de Koninklijke
Stallen tot aan de Hofvijver met de KMK(JWF) heen
en terug pleegt mee te lopen. Dan moet je je met de
nodige “pardons” op drukke punten soms door de
massa heenwringen en tegenwoordig flink omlopen
bij de versperringen in de zijstraten van de route en
dan je best doen om de muziek weer in te halen. Op
de kazerne zijn die belemmeringen er natuurlijk niet.
Dus toen de kapel weer een stuk van de denkbeeldige route ging marcheren met muziek liep ik, net als
ons ervaren erelid Frans, automatisch lekker ongehinderd mee, terwijl de rest van alle dagjesmensen
keurig bleef staan. Waarschijnlijk in de gedachte dat
de muziek met peloton wel weer gauw zouden terugkomen. Niet dus. Net als in Den Haag liep de garde
een heel stuk van de kazerne rond om pas geruime
tijd later weer langs het exercitieterrein terug te marcheren. Onze deelnemers leerden zo ook een beetje
hoe belangrijk geduld en uithoudingsvermogen zijn
voor de troepen op de derde dinsdag in september.
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De IMMS werd en passant vriendelijk en overtuigend
welkom geheten door de Regimentscommandant
der Grenadiers en Jagers, eveneens in operationeel
gevechtstenue. Toen de muziek een laatste slag gemaakt had, nu begeleid door een groter publiek,
bleef het peloton op het oefenterrein gewoon doorexerceren met “presenteer gwéér!” en “op de plaats,
rst!”, dwars door een stevige regenbui heen, zoals
in het echt ook kan gebeuren. Een enkele bezoeker
vond het muzikale aandeel in de ochtend wat mager.
Ik kon hem verzekeren dat dit wel een wat verkorte
exacte weergave was van de rol die de koninklijke kapel een dag later in Den Haag speelt. Ook zonder de
berenmutsen kon je zien dat hier bloedserieus wordt
gewerkt aan een staatsceremonie die ‘onder het oog
des konings’ perfect dient te verlopen. Het was een
dag later nog mooier dan anders om te kunnen zien
dat in vol ornaat die zelfde muzikanten hun beste
beentje voorzetten (op één na achterin die daar consequent moeite mee had..). Zij dragen zo in hoge
mate bij aan de kwaliteit en bezienswaardigheid van
deze zo uitzonderlijke prachtige Haagse traditie. Dat
is voor alle militairen hard werken die beide dagen,
maar dat maakt de adhesie van het publiek dinsdags
helemaal goed.   Na de lunch was de RFGGJ speciaal
voor de IMMS nagebleven, om ons te vergasten op
een compleet concert in de grote eetzaal van de kazerne. Onder leiding van kapitein Harry van Bruggen
werden de volgende nummers ten gehore gebracht:
Gammatique, Pasttime with Good Company, Operation Market Garden, Ceremonieel, Wilhelm von Oranien, Selectie Taptoe Delft, Jan Klaassen, Prelude for
a Hero, IMMS-Holland Mars.
Dit concert, helemaal op ons lijf geschreven, viel bij
de bezoekers prima in de smaak en droeg er belangrijk aan bij dat iedereen bij vertrek het er helemaal
over eens was dat deze kijk in de keuken van de Grenadies en Jagers de komst naar Schaarsbergen meer
dan de moeite maakte. Met opnieuw speciale dank
aan de dames en heren van de RFGGJ.
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Nationale Taptoe Rotterdam - fraai spektakel
met kanttekeningen
door Erwin Voorhaar, incl. foto's
De Nationale Taptoe is altijd een bijeenkomst waar we
als IMMS leden graag naartoe gaan. Ook in 2015 was
er weer een mogelijkheid gecreëerd om de taptoe
samen te bezoeken, voorafgegaan door een concert.
Dat werd dit jaar gegeven door de Band of the Polish Border Guard onder leiding van twee dirigenten:
Stanislaw Straczek en Leszek Mieczkowski. Met oog
voor traditie (dans, traditionele hoorns etc.) kreeg het
publiek een afwisselende muziekkeuze voorgeschoteld, waarbij men wel aan de wat meer klassieke
kant van het repertoire bleef.
Bijzonder was het optreden van een sopraan, die met
het orkest optrad en o.a. I could have danced all
night uit ‘My Fair Lady’ ten gehore brach. De eerste keer dat ik deze bekende song in het Pools heb
gehoord. Deze sopraan moet ook het record van
kostuum verwisselen tijdens een concert hebben gebroken, want bij elke bijdrage, drie in totaal, presenteerde ze zich in een andere outfit. Muzikaal was het
allemaal gedegen en netjes gespeeld. Erg aardig was
het ‘Benny Hill Thema’, absoluut de eerste keer dat
ik dit slapstick – gerelateerde stukje ‘Yakety Sax’ door
een (militair) orkest heb horen spelen!  Het concert
was overigens nu niet meer een eigen IMMS aangelegenheid omdat ook anderen (o.a. via het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee) hiervoor waren
uitgenodigd en matineebezoekers van de taptoe een
kaartje konden kopen. Daardoor waren de plaatsen
in ieder geval gevuld.
Afbrokkelende traditie
De taptoe zelf? Tja, ik ontkom er niet aan om ook even
kritisch te kijken en te luisteren. Er is inmiddels voor

een bepaald concept gekozen dat zeker zijn charme
heeft, en voor een deel meegaat in de (moderne) tijd,
maar dat soms te krampachtig zoekt naar ‘aansluiting
met jongeren’. Het is nog altijd een muziekspektakel van formaat, met vrijwel alleen maar deelnemers
van zeer hoog muzikaal niveau. Het is alleen jammer dat daaromheen wat te vaak aan de tradities
wordt geknaagd. Toch hebben we hier gelukkig niet
te maken met een dansfestival met optredens van
enkele orkesten, zoals tegenwoordig in Edinburgh.
Management van nu heeft te maken met zaalhuur- en
verhuur, met verkoop van toegangskaartjes (om te
overleven) en vandaar dat er op zo’n locatie als Ahoy
commercieel gedacht moet worden. In mijn optiek
is één van de weinige storende elementen die we
vanuit deze gedachte de taptoe hebben zien binnenkomen de pauze die is toegevoegd. Ongetwijfeld om
de omzet te vergroten van de location host, zoals dat
heet. Ik hoop maar dat vooral de aanwezige standhouders met CD’s en andere interessante zaken van
de deelnemende orkesten van dit oponthoud gebruik
hebben kunnen maken om nog wat van hun waren
te kunnen verkopen aan het, dit jaar talrijk toegestroomde, publiek.
Weinig militair
All over all dus een taptoe die wat meer geslepen
is naar de smaak van nu (denkt men) en dus snel
moet zijn, flitsend, korte doorloop, soms ook erg korte shows en afwisseling moet bieden. Daarom ook
de sinds enkele jaren geldende toevoeging van een
gastsolist. Altijd beter dan items zoals Flying Grandpa’s  en soortgelijke acrobatische acts die helemaal
niets met muziek te maken hebben. Daarvan bleven

De Band van de Poolse Grenswacht tijdens de taptoe
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Cesar Zuidewijk met beide landmachtfanfares

we gelukkig tijdens deze show verstoken. Wel was
Cesar Zuiderwijk, drummer van de band Golden Earring gekomen. Aan het witte haar te zien zelf niet
iemand van de generatie ‘jong’ maar kennelijk trekt
het toch een bepaald publiek. De acts van Cesar Zuiderwijk waren zeer zeker geen slechte bijdrage. Hij
kán drummen en toonde dat o.a. in de bekende hit
‘Radar Love’ samen met de Regimentsfanfare uit Assen en de Fanfare ‘Bereden Wapens’ uit Vught.
Met zichtbaar en hoorbaar plezier werd hier gemusiceerd. Ook waren zijn solo-optredens geslaagd te
noemen, zoals de stoelenact. Vanwege het feit dat
de drum in de spotlights stond had men ook nog
de band ‘Percossa’ uitgenodigd. Een grappig nummer
met kinderwagens maar het openingsnummer na de
pauze had het beste achterwege kunnen blijven. Zeer
vaag en zonder binding met militaire muziek, maar ja,
wat moet je? Het zal niet gemakkelijk zijn om een act
te bedenken waarbij het publiek hun plek in de zaal
weer kan vinden na deze pauze. Nee, dan toch iets
wat minder vrijblijvend is.
Oorspronkelijke sound
De muzikale, militaire deelnemers waren dit jaar in
orde, maar soms zelfs ronduit subliem te noemen.
Gestart werd natuurlijk met de opening. Dat verliep
vrij rommelig met de reünie – Jachthoorn- en tamboerkorpsen, maar mijn idee was dat dit juist de bedoeling was en de zaak in beweging moest worden
gezet. Oorspronkelijk was de opening toebedacht
18

aan de Fanfare Korps Nationale Reserve samen met
de jachthoornkorpsen. Een zonder overdrijven ronduit grof uitgevoerde bezuinigingsmaatregel zorgde
ervoor dat dit orkest te horen kreeg dat men niet
kon deelnemen, er werd eenvoudigweg niet betaald.
Weg voorbereiding! En ik weet als muzikant wat een
tijd daarin gaat zitten. Ook het item over muziek van
de bevrijding dat de Fanfare Natres zou brengen was
geschrapt, kennelijk had dit tussen de bijdrage van
de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
en Fanfare ‘Bereden Wapens’ moeten worden uitgevoerd. Dat optreden was door het ontbreken van
de Natres aan de korte kant. Overigens lof voor de
jachthoorn- en tamboerkorpsen: met de echte oude
tamboerkorpsmarsen van J.H. Jansen, S. Egberts en
Th. Smits (zoals de ‘Valkenier’) werden de vroegere
dienstplichtige orkesten eer aangedaan. Mooi, geen
bewerkte John Williams muziek die op natuurinstrumenten nauwelijks te spelen is, maar de oorspronkelijke sound! Het zal nooit meer helemaal hetzelfde
klinken als toen, maar dat geeft helemaal niet. Dit
was een   massaal optreden dat deed terugdenken
aan Breda en Delft.
Als het maar hard genoeg is....
Ik zal niet alle optredens in detail individueel behandelen, maar het viel wel op dat het voor de pauze
gedeelte vrij rommelig overkwam, met hier en daar
wat langere pauzes (deels door het afbouwen van
podia etc). Hoogtepunt voor de pauze: de Polish BorDefilé -- December
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der Guard met hun fraaie uniformering, het opkomen
met een mars (eindelijk…) en hun vrolijke repertoirekeuze. Dieptepunt? Tja, dan kom je natuurlijk in de
persoonlijke sfeer van de schrijver want wat de een
vreselijk vindt is voor de ander de hemel. Maar ik kan
er niet omheen dat ik het optreden van het Orkest Koninklijke Luchtmacht van een muzikale kwaliteit vond
dat het eigenlijk niet op een gerenommeerde taptoe
thuishoort. Een DJ meenemen om ‘jong’ publiek te
trekken? Kennelijk, gezien de vele grijze hoofden op
de tribunes nog niet helemaal geslaagd…. Maar ja,
zelf behoor ik nog tot de jongere generatie en als
ik met dit kennelijk voor de taptoe beoogde publiek
spreek, bijvoorbeeld op mijn werk, dan lacht men en
fronst men de wenkbrauwen bij het woord taptoe….
Er zal meer nodig zijn wanneer men dit doel wil bereiken. En moet men dat wel willen? Nee natuurlijk niet
en dat zal ik illustreren aan de hand van voorbeelden

mars The Kings Squad. Ineens werd daar zomaar een
stuk uit Windows of the World (Amazonia), technisch
zeer lastig maar wel perfect uit het hoofd gespeeld.
En toen was die mars Servus van Theo Jetten daar.
En viel alles weer op zijn plaats. Door de werkelijk
perfecte manier (in lange tijd niet meer zo’n gedegen,
respectvolle uitvoering gezien of gehoord) waarop
deze mars in zijn geheel werd gespeeld werd de zaal
doodstil. Een beter bewijs dat je het goed hebt gedaan kan je niet krijgen. Voor degenen die dit gemist
hebben: gaat even naar Youtube, want daar staat het
filmische bewijs. En dit muzikale topoptreden werd
door meer toppers gevolgd. De grootste verrassing
natuurlijk: de unieke Quantico Marine Corps Band
onder leiding van Robert A. Szabo. Deze Amerikaanse
deelnemers hadden een gaatje vrij kunnen maken
voor de taptoe en gelukkig maar. Hun optreden kan
men maar met een woord omschrijven: trots. Trots

Het Trompetterkorps der Marechaussee houdt met marsen de taptoetraditie hoog

uit het programma na de pauze. Het gaat mij zeker
niet eens om de muziekkeus (pop) want bewezen is
dat onze militaire orkesten alles kunnen spelen met
goede inzet en flair, nee het gaat om de keuze om
muziek keihard te versterken waardoor de muzikanten in het orkest zichtbaar moeite hadden om zich
met hun instrumenten nog hoorbaar te maken. Terwijl
dit orkest zoveel kan met moderne muziek. Maar laat
nou die microfoonversterking eens thuis!
Marsen na de pauze
De goede showband Exempel uit Empel bracht onversterkt wel flitsende, moderne muziek ten gehore
en dat was eigenlijk heel leuk om naar te kijken,
zeker na het optreden van de zeer statische Delta
Police Pipe Band. Maar na de pauze begon het pas.
Even de drumact laten voor wat het was en toen
gingen de militaire muzieksluizen pas goed open. Ineens was daar de Marechaussee. Ineens was daar de
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op het land en de geschiedenis en vooral de vlag.
Letterlijk hoogtepunt van de hele voorstelling werd
het herleven van het beroemde Iwo Jima beeld. Dat
werd levend nagespeeld en met de sterke manier van
vertellen door een sergeant-instructeur maakte dit
optreden enorme indruk, gekoppeld aan een op de
Amerikaanse Drum & Bugle Corps style geïnspireerde
uiterst strakke show.
Daarna kan het natuurlijk niet anders: de Marinierskapel der Koninklijke Marine kwam, zag en overwon
met een herdenking van 350 jaar Korps Mariniers.
Ook hier weer ruimte voor een zeer fraaie mars,Top
Malo, die we nog niet eerder hier mochten beluisteren.
Fraai spektakel
Historie herleefde in deze taptoe ook, met een item
over Waterloo en 200 jaar Militaire Willemsorde. Beide items waren jammer genoeg wat karig aangekleed
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US Marines in een levende versie van het iconische oorlogsgedenkteken Iwo Jima 1945

en een orkest op een rijdend podium? Ik herinner
me een show(!)band op het Wereld Muziek Concours
Kerkrade die dit eens zo deed. Het puntenaantal
was laag…. Hier scoort men er helaas ook niet mee,
please, sta op en loop! Er gaat op deze manier zo
weinig van het geheel uit, en dat terwijl ook hier
onze Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
prima musiceerde. Wat aandacht voor de verpakking
zou hier en daar de taptoe op een hoger plan brengen.
Ik blijf erbij, vergeleken met andere muzikale evenementen op dit gebied is het nog altijd toonaangevend en een genot voor oog en oor om te bezoeken.
Het zijn een aantal kleinere zaken waarover men kritisch kan (en mag) zijn. Wat minder krampachtig zoeken naar aansluiting bij ‘jongeren’, wat meer rust in
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de uitvoering en oog houden voor de tradities (en dit
ook aankleden met militaire historische eenheden)
zijn mijn simpele aanbevelingen.
Om positief te blijven, want het was alles bij elkaar
weer een fraai spektakel: de finale was geslaagd te
noemen met zangeres Chrystel Benton die over een
prettig stemgeluid bleek te beschikken én wist hoe
te zingen met een duizendtal (!) overige deelnemers
samen, maar ook door de imposante opmars op de
tonen van de klassieke mars Op de Parade van Henk
van Lijnschooten.
Ik denk dat velen met mij ook volgend jaar weer naar
de taptoe zullen afreizen, want er vallen nog genoeg
muzikale en show technische hoogstandjes te verwachten, daar in Rotterdam.

Defilé - December
december 2015
2008

Nationale Taptoe 2015: 3-sterren niveau
door Geert Bergsma, foto's Erwin Voorhaar
Van 24 t/m 27 september 2015 vond de 61e Nationale
Taptoe plaats in het sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Ongetwijfeld het jaarlijkse hoogtepunt voor de liefhebber
van de Nederlandse militaire muziek. Voor mij persoonlijk was het bijzonder om na drie jaar afwezigheid, door
werkzaamheden in het buitenland, de Taptoe weer ‘live’
te kunnen aanschouwen. Wat heb ik van de show genoten, om in culinaire termen te spreken: 3-sterren niveau!
Hulde voor de organisatoren van de Taptoe.
Er lijkt een nieuwe weg te zijn ingeslagen, mede onder
invloed van de artistiek leider majoor Arnold Span. Door
een duidelijk thema als rode draad, ‘Drums of Libera-

goede wijze invulling gegeven. Wat wel erg jammer is
dat onder de druk van de bezuinigingen dit jaar de Fanfare Korps Nationale Reserve verstek moest laten gaan.
Laten we hopen dat dit gemis volgend jaar weer goed
gemaakt zal worden.
Sterke opening
Na deze korte inleiding is het tijd om het programma
onder de loep te nemen. Na het slaan van het signaal
Appèl door in historisch tenue geklede tamboers namen
de reeds aangetreden muzikanten de houding aan en
werd door de historische Tamboer- en Jachthoornkorpsen, met muzikale ondersteuning van de Regimentsfan-

Historische korpsen van de Garde Jagers, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee

tion’, is er thans veel meer sprake van een ‘totaal-show’
in plaats van een aaneenschakeling van optredens van
de deelnemende militaire orkesten. Ook deelname van
musici van buiten de militaire muziekwereld, vorig jaar
de trompettist Eric Vloeimans en dit jaar drummer Cesar Zuiderwijk en de percussiegroep Percossa, dragen
bij aan het bijzondere karakter van de Taptoe. Hun deelname zal mogelijk een ander, en hopelijk jonger, publiek
aanspreken. Ik ben dan ook zeer benieuwd welke artiesten van dit hoge niveau de artistiek leider volgend
jaar uit zijn hoge berenmuts zal toveren. Hij heeft de lat
terecht hoog gelegd. Dit jaar kenmerkte de Taptoe zich
tevens door een groot aantal militaire en nationale jubilea, waaronder de Slag bij Waterloo, 70 jaar bevrijding,
200 jaar Militaire Willemsorde en het 350-jarig bestaan
van het Korps Mariniers. Hieraan is op gepaste wijze een
Defilé
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fare ‘Garde Grenadiers en Jagers’, Intrada nr. 1 van Rocus
van Yperen gespeeld. Na deze formidabele openingsfanfare volgde het optreden van de historische Tamboeren Jachthoornkorpsen: Garde Grenadiers, Garde Jagers,
Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee.
Voor deze gelegenheid onder muzikale leiding van de
oud-maîtres Simon Kleinjan, Ed Knoop en Ruud Böhmer.
Daarmee herleefden oude tijden, waarmee ik met weemoed terugdenk aan de Taptoes in Delft en de begintijd
in Breda. Heel bijzonder vond ik dat voor het eerst in
lange tijd het historisch Tamboerkorps van de Koninklijke Luchtmacht weer  in het blauwe ceremoniële galatenue met de kenmerkende ‘pilotencap’ als hoofddeksel
te zien was. De show werd keurig en strak uitgevoerd
en bekende nummers uit het Tamboerkorpsenrepertoire
van o.a. Henk Jansen, Sandrie Egberts en Ruud Böhmer
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werden ten gehore gebracht met als hoogtepunt natuurlijk de Bolero Militaire.
Doorlopende show
Na dit imposante massale optreden volgde een optreden
van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
en de Fanfare ‘Bereden Wapens’. Deze twee wat kleinere orkesten tesamen hebben een mooie en bijzondere
klankkleur en voldoende volume om Ahoy te vullen. Zij
brachten met verve als een soort muzikale strijd tussen de twee fanfares het door Jan Nellestein geschreven
Orange Liberation, gebaseerd op de muziek uit Soldaat
van Oranje. De afmars op de tonen van The Longest
Day gaf mede invulling aan het thema 70 jaar bevrijding. Een mooi bruggetje naar het optreden van onze
Canadese bevrijders, de Delta Police Pipe Band uit British Columbia. Het publiek wil altijd graag doedelzakken
horen op de Taptoe. De show was enigszins statisch met
bekende Schotse traditionals, maar de uitvoering door
dansers uit het orkest zorgde voor een mooi plaatje. Dit
viel duidelijk in de smaak bij het publiek. Hierna volgde,
ondersteund door slagwerkers uit verschillende militaire
orkesten onder leiding van Maarten Pijnenborg, een eerste komisch optreden van Percossa. In deze ritmische
act met buggy’s toonden zijn niet alleen hun muzikaliteit,
maar kregen zij ook de lachers op hun hand. Een mooi
voorbeeld hoe invulling kan worden gegeven aan een
programmaonderdeel waarvan je niet zou verwachten
dat deze in een taptoe zou passen. Vervolgens was het
de beurt aan het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
met een show bestaande uit melodieën uit de Veteranentop 50. Voor deze gelegenheid kregen zij ondersteuning van DJ Lara gezeten in een heuse cockpit van een
F-16. Zij verzorgde de beats en andere geluidseffecten,
daar was echter op de tribune weinig van te merken. De
kapel verzorgde een vlotte show met hun bekende jazzy
geluid, deels uitgevoerd in het donker met lichtjes op
hun schouders. Dit gaf het een sprookjesachtig geheel,
zeer geslaagd. Voor het eerst sinds tijden een burgerorkest in het hoofdprogramma van de Taptoe. En wat
voor een! De Drumfanfare Exempel uit Empel liet zien
wat de kruisbestuiving tussen instructeurs uit de militaire muziek en burger muzikanten vermag. Een show
met veel beweging en een mooie muziekkeuze op het
thema Love is All. De liefde werd nog eens onderstreept
aan het einde van de show, waarbij de rode petten van
de muzikanten een groot hart vormden. Groot applaus
was hiervoor hun deel.
Het tweede orkest vanuit een land dat heeft bijgedragen aan de bevrijding van Nederland kwam uit Polen.
Het Orkiestra Reprezentacyjna Stracy Granicnej oftewel
het Orkest van de Poolse Grenswacht. Een mooi plaatje
in hun groene uniformen met cape en het hoofddeksel
versierd met een adelaarsveer. Zij brachten zowel traditionele Poolse muziek met een soort alpenhoorn en herdersklokken, als meer swingende nummers. Een mooi
orkest om naar te kijken en te luisteren. Natuurlijk mocht
de Generaal Maczek Mars, verwijzend naar de bevrijding
van Breda, niet ontbreken. Dit orkest verzorgde op de
zondag tevens een ochtendconcert dat werd bijgewoond
door een groot aantal IMMS-leden.
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Herdenkingsklanken
Het volgende item op de Taptoe was een optreden van
de drummer Cesar Zuiderwijk. Onder de titel Drumchairs
liet hij horen dat je op werkelijk alles met een paar drumstokken muziek kunt maken. Het publiek reageerde enthousiast op dit komische intermezzo en moest daarna
zelf vol aan de bak door op aanwijzing van Cesar verschillende ritmes mee te klappen. Het thema Waterloo
werd mooi vertolkt in een gezamenlijk optreden van een
zittende Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
en de percussiegroep Percossa. Met het zware geluid
van hun trommen werd het krijgsgeweld bijna voelbaar
in de uitvoering van Reflections of Quatre-Bras onder leiding van majoor Arnold Span. Een muzikaal hoogtepunt
gevolgd door een historisch item over 200 jaar Militaire
Willemsorde. De verschillende Nederlandse en buitenlandse eenheden die de Willemsorde hebben verdiend
werden met banieren zichtbaar gemaakt. De KMKJWF
werd hierbij versterkt met muzikanten van Marine en
Luchtmacht, alsmede Amerikaanse en Poolse collega’s.
Gespeeld werden de Fanfare der Militaire Willemsorde
en de Hymne der Militaire Willemsorde. Beide van de
hand van de jonge componist en lid van het Orkest van
de Koninklijke Luchtmacht, Thijs van Otterloo. De hymne
beleefde tijdens deze Taptoe de wereldpremière. Mooie
composities die we waarschijnlijk maar zeer sporadisch
kunnen horen. Na dit bijzondere optreden begon de
pauze.
Overheidsdiensten pakken uit
Het is het lastig om de sfeer en spanning na de pauze weer op te bouwen, maar door het optreden van
Cesar Zuiderwerk met een elektronisch drumvest werd
een naadloze overgang gecreëerd met aansluitend een
staaltje meesterlijk drumwerk. Cesar en Percossa gingen
volledig muzikaal verantwoord los op het nummer Drum
Machinery. Hiermee werd de doorontwikkeling van de
trommel als militair signaalinstrument naar de hedendaagse toepassing inzichtelijk en hoorbaar gemaakt.
In hun galauniform en met de zilverkleurige instrumenten is het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee altijd een lust voor het oog en met hun showoptreden ook een lust voor het oor. Een beweeglijke en
zeer goed uitgevoerde show met de marsen The King’s
Squad en Servus is voor de militair muziekliefhebber
hoe ze het graag willen zien. Om aandacht te schenken
aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er een
optreden van de Douaneharmonie Nederland met o.a.
The Planet Krypton en Rock Fantasy, waarna zij plaats
maakten voor het Nederlands Politieorkest met toepasselijke ‘politiemuziek’ als Flikken Maastricht en Derrick.
Het geheel werd aangekleed met een demonstratie van
de verschillende hulpdiensten met bijbehorende voertuigen. De brandweer werd muzikaal vertegenwoordigd
door een dixielandorkest. Gezamenlijk voerden de drie
muziekformaties Puttin’ on the Ritz uit. De afmars was
op de klanken van de bekende Brandweermars van Willy Schootemeijer.
Jubilerende mariniers
Volgend hierop was het tweede gezamenlijke optreden
december 2015
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van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
en de Fanfare ‘Bereden Wapens’. Met Cesar Zuiderwijk
werd op fenomenale wijze het nummer Radar Love van
de Golden Earring uitgevoerd. Hierbij duelleerde Cesar
met zijn drumstel tegen het machtige koper van beide
fanfares, wederom een muzikaal hoogstandje! Uniek was
het optreden van de Quantico Marine Corps Band uit
de Verenigde Staten. Uniek omdat dit orkest normaliter
alleen in Amerika optreedt en het voor hen voor het
eerst was dat het naar Europa afreisde. Het optreden
was zoals je van een Amerikaans militair orkest mag
verwachten: zeer strak en met de nodige dosis chauvinisme. Gespeeld werden Man of Steel, Apotheosis en
natuurlijk de meer bekendere Stars and Stripes Forever
en de Marine’s Hymn. Tijdens de show werd het beken-

de USMC War Memorial naast Arlington National Cemetry
in Washington D.C. (Raising the Flag on Iwo Jima) op
een natuurgetrouwe wijze nagebootst. Dit optreden zullen we ons nog lang blijven herinneren. Als laatste item
voor de finale was het de beurt aan de jubilerende Marinierskapel der Koninklijke Marine met speciale aandacht
voor het Korps Mariniers dat dit jaar 350 jaar bestaat.
Er werd groots uitgepakt met een demonstratie door
Mariniers en konden we weer eens volop genieten van
de fakkeldragers. Het blijft een mooi gezicht als de Marinierskapel met Tamboers en Pijpers en fakkeldragers
komt opmarcheren, heel imposant. Een mooie gedragen
uitvoering van de door Peter Habraken gearrangeerde
werken Nightmare uit ‘Cry of the Celts’ , The Battle en
Medal of Honour werd gevolgd door de ‘Drumlines’ van

Royal Marines drummers op de voorgrond
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de Tamboers van het Korps Mariniers en een Corps of
Drums van de Britse Royal Marines. Geweldig om te zien
hoe gedreven en gedisciplineerd deze drummers hun
strakke ritmes spelen. Dit was een waardig optreden en
een mooie hommage aan 350 jaar Nederlandse Zeesoldaten. Voor mij was een hoogtepunt de afmars met de
relatief niet vaak gespeelde mars Top Malo van Richard
Waterer. Absoluut top!
Eén van de beste
Vanaf het begin van de Taptoe zit je op het puntje van je
stoel te genieten van het muzikale aanbod en voordat je
er erg in hebt is het alweer tijd voor de finale. Het speelveld werd in mum van tijd gevuld met de bijna 1000
deelnemers op de tonen van de mars Op de Parade
van Henk van Lijnschoten. Hierna werd gespeeld The
Path to Peace met zang van de soprane Crystel Benton

en inbreng van de doedelzakken, een passend nummer
voor de finale. Vervolgens waren er de traditionele elementen van de Taptoe met het door een trompettist van
de Marinierskapel uitgevoerde Signaal Taptoe en ons
volkslied Het Wilhelmus, waarvan twee coupletten werden gespeeld. De bevrijding van Nederland en het einde
van de Tweede Wereldoorlog kwam nogmaals aan bod
in We’ll Meet Again gevolgd door de afmars van de deelnemende orkesten. Hiermee kwam een einde aan, voor
mij, een van de beste Taptoes van de afgelopen jaren.
Rest mij nog te melden dat de belichting wederom aan
de hoge verwachtingen voldeed. Het wachten is nu op
de DVD die naar verwachting in december beschikbaar
komt. Dan kunnen we in alle rust nogmaals genieten
van deze 3-sterren Taptoe.

Met 'We'll meet again' verlaten de traditionele gardekorpsen o.l.v. Maître de Clairon b.d. Ed Knoop de arena

Jarige Douaneharmonie doet van zich horen
door Johan de Vroe
De Douaneharmonie is formeel geen militair orkest
maar wel een door het IMMK erkend ‘muziekkorps
van andere organisaties die ook taken op het gebied
van vrede en veiligheid vervullen’. Deze grote band
krijgt vanouds de aandacht van de IMMS. Dat is wegens de hoge kwaliteit, mede door de vaste ex-profs
uit de militaire muziek die meespelen, alsook het
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aansprekende repertoire. Het aantal jaarlijkse optredens is weliswaar beperkt maar voor de kenners en
liefhebbers zijn er regelmatig gelegenheden te vinden om het orkest te zien en te horen.
Zo verzorgde het dit jaar een feestelijk concert bij de
afscheidsparade van de tall ships tijdens Sail Amsterdecember 2015
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De Douaneharmonie trekt jeugdige aandacht tijdens Sail Amsterdam

dam, eind augustus. Publieksvriendelijke live muziek
uit de vier windstreken midden in het zomerse havengebied tijdens de grootste publieke manifestatie
in ons land. Ook was het orkest weer met een eigen
programmadeel aanwezig op de Nationale Taptoe, als
begeleiding van een vlotte show die de Douane met
verschillend materieel gaf aan het publiek. En dan
was daar begin oktober weer het Goodwill concert in
de vaste oefenlocatie, de hal ‘De Schulenburg’ in het
dorp Kamerik bij Woerden. En wel het 25e bij de 60e
verjaardag van het orkest, dubbel feest zoals in het
programma stond.
Origineel blijven
Wij citeren manager Fred Koops: ”Zestig jaar DHN en
dan toch nog origineel blijven is geen gemakkelijke
opdracht, maar ik ben er toch van overtuigd dat wij
weer iets geheel nieuws gaan brengen en dat wij u
wederom aangenaam zullen gaan verrassen. Naast
een mooi muzikaal programma van zowel orkest als
slagwerkgroep hebben wij een aantal vocalisten uit-

genodigd om het feest compleet te maken, inclusief
een misterty guest uit de regio.” Het orkest, onder
de vertrouwde leiding van Frenk Rouschop en met
soepele toelichting door Leo Bouritius, begon als een
echte Spaanse banda met het Aguero (Franco) en
Joropo (Moleiro) waarmee de sfeer er meteen inzat.
Vervolgd werd met de goed in het gehoor liggende
Visitors Tal’ uit ‘The Terminal (Williams), Devil’s circle
(Tyrale, Front, Besten, Pyyak) en het bekende When
I fall in love van Young. Het eerste concertdeel werd
besloten met Libertadores (Navarro), een eigentijds
concertwerk voor symfonisch blaasorkest in Spaanse
stijl, met een prominente rol voor de slagwerkgroep.
Deze had weer een eigen concertaandeel na de pauze, waarna het orkest met een gevarieerd licht programma het concert vervolgde. De beloofde verassing bleek te bestaan uit het close harmony kwartet
‘Jazz sister yes sister’, charmante zangeressen die het
populaire jazz-songrepertoire perfect beheersen. Met
de ondersteuning van een compleet harmonieorkest
van niveau klonken hun Amerikaanse evergreens opperbest.  Nog een stukje gastoptreden werd verzorgd
door de 15-jarige zangeres Kyra Tol. Zij is finaliste geweest in de talentenjacht The Voice Kids van RTL en
dat was wel te horen. Wat een stem en overtuiging,
met 50 man achter je en een volle zaal voor,  heeft
deze moeders mooiste in de schulp. Aangename verrassingen, zeker. Zo werd het al met al een vrolijk,
gevarieerd concert dat zowel tijdens als na afloop je
het prettige gevoel gaf van gewoon een hele leuke
avond met veel fijne muziek. Met niet alleen bij de
IMMS weer een extra dosis goodwill.
Dames en heren van de Douane en de Belastingdienst, mooier kunt u het inderdaad niet maken.
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Kyra soleert bij de DHN

Jubileumconcert Marinierskapel in Zierikzee
door Cor Hoornweg
Op 6 november 2015 heeft de Marinierskapel een jubileumconcert ter gelegenheid van het 350 jarig bestaan
van het Korps Mariniers en de viering van 70 jaar vrijheid
gegeven in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.
In verband met dit bijzondere lustrum heeft de marineleiding besloten landelijk een aantal concerten te laten
verzorgen, zo staat te lezen in het programmablad. Dat
de Marinierskapel naar Zierikzee kwam is mede mogelijk gemaakt door ons IMMS-lid Ton de Vlieger. Ton heeft
in zijn mooie Zeeland al tal van concerten georganiseerd
en weet steeds weer de juiste ingang te vinden om dit
voor elkaar te krijgen. Zo wordt hij in het programmaboekje dan ook terecht vermeld als “Ambassadeur voor
Zeeland”. Voor de pauze had de Marinierskapel samen
met acteur Frank Groothof een speciale muzikale voorstelling samengesteld, gecomponeerd door Roger en Maessen. Frank Groothof vertelt het verhaal van een Zeeuwse
boerenjongen Corneel die met wat vrienden aanmonstert
op ‘De Zeven Provinciën’, zoals u weet het vlaggenschip
van admiraal Michiel de Ruyter. Jammer vond ik dat het
aandeel van de vier meegekomen Tamboers en Pijpers
wel erg kort was. Het verhaal en de muziek kwamen, waar
wij zaten, goed tot hun recht. Mooi was ook het aandeel
van de live-tekenaar Gerard de Bruyne die stukken uit het
verhaal in beeld bracht en dit was dan weer op een groot26
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scherm te volgen. Na de pauze  het lichte-muziekprogramma van Zorg dat je er bij komt tot het prachtige Kleine
Klarinetten Phantasie. Genoten heb ik ook van Old Folks
in een arrangement van trompettist Nanouck Brassers en
uitgevoerd door hemzelf. Dat de Andrew Sisters-medley
werd vervangen door een stuk gespeeld op bastuba en
drie euphoniums vond ik niet erg, wat een prachtig muziekstuk lieten deze vier mannen  horen.  Van de pas uitgekomen CD ‘Semper Iuvenalis’  werd de Marshall Zhukov
March gespeeld. Deze CD, die ik van harte kan aanbeve-

CD-

en

len, is te bestellen bij de penningmeester van de IMMS.  
Alles werd op leuke vakkundige wijze aangekondigd en
gedirigeerd door majoor Peter Kleine Schaars. Hennie en
ik hebben genoten van een verrassend en mooi concert
in een prachtige omgeving. Na het concert zijn wij nog
een uurtje blijven hangen in de zaal, zoals dat zo mooi
heet. Wij gaan een avondje uit naar een concert, maar al
die mensen (vaak vrijwilligers) achter de schermen die
het mogelijk maken dat wij een gezellige avond hebben
worden vaak vergeten. Mensen, bedankt.

DVD-Nieuws

Samengesteld door Rob Ouwens
John Philip Sousa – Music for Wind Band 15
Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. Keith Brion
Naxos 8.559745 (CD)
Verkrijgbaar bij penningmeester@imms.nl (tel 0570 562592), zie ook de review in dit blad.
Prince Charming / Across the Danube opus 36 /The Band
Came Back / Magna Charta / Chris and the Wonderful
Lamp: Electric Ballet / The Legionaires / Nocturne no.
11 in G-Major opus 37 no. 1 (Chopin) / The Volunteers /
Desiree (excerpts) / Pet of the Petticoats / The Gliding Girl
/ Ben Bolt / Yorktown Centennial.
Remembrance Day
Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ o.l.v. Kapitein Harry van Bruggen
Private Uitgave 202464 (CD)
Verkrijgbaar via penningmeester@imms.nl
Psaltrada / Crimond / Elegy / On a Hymnsong of Philip
Bliss / In Memoriam from Royal Parks / Nederlandse Taptoe Hymne / The Day Thou Gavest / Melting the Ice from
Ginnungagap / Band of Brothers main theme / Nightfall
in Camp / Nocturne from Suite Romantique / Remembrance Day / Sleep / To my Country.
100 Jaar Korps Nationale Reserve
Fanfare Korps Nationale Reserve o.l.v. Kapitein Harrie Wijenberg m.m.v. Hind en Pearl Jozefzoon
FKNR 1410 (CD)
Verkrijgbaar via de Fanfare
The Red Army’s Entry to Budapest / On the Move / Backdraft / Cats Tales / Mars van het 1e Legerkorps / Breath
of Heaven / Stay / Mansions of the Lord / Mars van het
OOCL (Operationeel Ondersteunings Commando Land)
/ Mars der Medici / Daedalus / Eagle Squadron / Mars
Reservisten / Defileermars Natres.
Glimpses of a Life
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee o.l.v. Kapitein Erik Janssen & Luc Vertommen
Private Uitgave TKKM (CD)
Verkrijgbaar via het Trompetterkorps
War of the Worlds: Wrath, Reflections, Battle, Deliverance, Phoenix / Music for a Solemn Occasion
/ Glimpses of a Life (Een hommage aan Kolonel
van Houten): Interbellum, War, Prayer, Liberation / A
King’s Lie / The Saba Encounters / Servus.
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De Mens Centraal
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso o.l.v. Majoor
Tijmen Botma
Mediacentrum Defensie 201402114 (Live DVD)
Verkrijgbaar via de Kapel
Ouverture / Soldaat van Oranje / Independence Day /
Brothers in Arms / American Salute / Hajj / Commando
March / Devel’s Circle / Grace / Ramses Shaffy Medley
/ Live And Let Die / Zing Vecht Huil Bid Lach Werk en
Bewonder / Old Soldiers Never Die.
In the Shadow of Napoleon – Best Selections for Concert
Band
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso o.l.v. Bert
Appermont / Musikkorps der Bundeswehr o.l.v. Oberstleutnant Walter Ratzek*
De Haske Winds DHR 02-057-3 (2CD)
Verkrijgbaar via www.bandmusicshop.com of Businesspark Friesland-West 15, 8440 AS Heerenveen
Skyliner / Canzone di Francesco / In the Shadow of Napoleon / Pandora’s Box* / + werken uitgevoerd door andere
orkesten.
Canals of Amsterdam – Tierolff for Band no. 33
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht
o.l.v. Luitenant Matty Cilissen
Uitgave Tierolff (CD)
Verkrijgbaar via www.tierollf.nl
The Canals of Amsterdam / Alcatraz / The Knights of the
Tower / CMYK / Mechanism / Tutankkamun / Deep Blue.
El Olimpo De Los Dioses – Wind Band Music van Oscar
Navarro
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen o.l.v.
Kapitein Yves Segers
WWM 500.199 (CD)
Verkrijgbaar via www.mirasound.nl
El Olimpo De Los Dioses: Hermes, Artemis, Hades, Poseidon, Demeter, Hephaestus, Apollo, Aphrodite, Ares and
Athena, Zeus and Hera / Second Concerto for Clarinet
and Orchestra / The Fly / Andres Contrabandista.
Portrait of August de Boeck vol. 2
Musique Militaire Grand-Ducale o.l.v. Captain Jean-Claude
Braun* & Brassband Buizingen o.l.v. Luc Vertommen
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Mirasound 89044-2 (2CD)
Verkrijgbaar via www.mirasound.nl
Marche Solennelle / Soetendael / Plechtige Stoet / Siskiou / Wezenmars / Fantaisie / Dionée / Gloria Patri / Triplex
/ Oomken / Geuze-Lambiek / Fantaisie* / Winternachtsdroom*: Heksendans, Storm / La Phaléne*: Prelude,
Scene 1 t/m 10 / Reinaert de Vos*: Zeg Kwezelke wilde
gij dansen, Stoet.
Für Sie!
Heeresmusikkorps Koblenz o.l.v. Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe
Private Uitgave Heeresmusikkorps Koblenz (CD)
Verkrijgbaar via www.hmk-koblenz.streitkraeftebasis.de
of Gneisenaukaserne, Alte Heeresstrasse 149, D-56076
Koblenz Duitsland
Mercury / Das grosse Tor von Kiew / Am Wonderschönen
Rhein / Amazing Grace / Three Celtic Dances / Star Wars
Saga / Tico-Tico / The March from 1941 / Udo Jürgens
Medley / Mosel Marsch / Am Rhein – Rheinland Medley /
Am Wunderschönen Rhein (met soldatenkoor).
Die Letzen Deutschen Militärparaden (DDR)
Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee, gezamenlijke Militärorchester NVA
UAP Leipzig 8908 (Live DVD)
Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.de of www.uap-film.de
Ehrenparade 1984 / Ehrenparade 1989 / Wachaufzug
1979 / Der letzte Zapfenstreich 1989.
The Royal Air Force in Concert 2015 – A Musical Tribute
to the Battle of Britain
Central Band of the Royal Air Force o.l.v. Wing Commander Duncan Stubs, m.m.v. The RAF Squadronaires, Matthew Little, Emer McParland, Joanne Pullen
RAFMRL019  (CD)
Verkrijgbaar via www.airtattoo.com
Radio Days / Mars / Up Where We Belong / Battle of
Britain March / Skywatch (March of the Royal Observer
Corps) /The Other Side of the Rainbow / Mambo / Prelude / Battle of Britain Suite / There’s Something In The
Air / Gonna Fly Now / Can’t Buy Me Love / Lambeth Walk
/ The Way To Heaven / We’ll Meet Again / Songs That
Saw Us Through / RAF March Past.
Cavalcade of Martial Songs
Band of the Welsh Guards o.l.v. Major Andrew Harris en
Major Tommy Chandler m.m.v. Choirs, Foster Richardson,
David Lloyd

BMMAWG 1501 (CD met historische opnames 1910-1940)
Verkrijgbaar via o.a. Amazon en Naxos Direct
Cavalcade of Martial Songs / The Changing of
the Guard / Blaze Away / Marche Lorraine / Cupid’s Army / Songs by the Campfireside / The Stars
and Stripes Forever / The Washington Post /
The Chelsea Pensioners / The Aldershot Tattoo / Let Us Sing Unto Their Majesty / Land
of Hope and Glory / England / Jerusalem / Over
The Stone / Bread of Heaven / Men of Harlech
/ All Through The Night / Aberystwyth / Land of My Fathers.
Belgian Military Marches – volume 4
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen o.l.v.
Kapitein Yves Segers
WWM 500.198
Verkrijgbaar via www.mirasound.nl
Marche de la Libération / Mars van het 1e Bataljon Zware
Tanks / Mars van het 8e Artillerie Regiment / Mars van
het 2e Karabiniers Regiment / Mars van het 4e Regiment
Grenadiers / Mars van het 4e Regiment Jagers te Voet /
Mars van het 14e Linie Regiment / Mars van het 16e Linie
Regiment / Mars van het 18e Linie Regiment / Mars van
het 19e Linie Regiment / Mars van het 22e Linie Regiment / Mars van het 23e Linie Regiment / Mars van het
20e Bataljon Logistiek / Mars CCMP (Competentiecentrum Material Resources) / MCG Inter Mars (Movement
Control Center) / Mars van de Koninklijke School voor
Onderofficieren / Mars van de 1e Wing / Mars van de
Geneeskundige Dienst / Mars van de Ontmijners.
Noot:
De liefhebbers van marsmuziek komen op deze nieuwe
CD van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen goed aan hun trekken. Maar liefst 19 Belgische militaire marsen zijn op deze CD verzameld. Het zijn marsen
van toen en nu, waarvan ik er één ontdekt heb die volgens mij nog niet eerder op CD of plaat is gezet, namelijk
Mars van het 4e Regiment Grenadiers. De uitvoering van
de marsen is zoals altijd voortreffelijk te noemen. De Gidsen laten zich wederom van hun muzikaalste kant zien,
ook wat de marsmuziek betreft. Het booklet, geschreven
door Francis Pieters, bevat veel informatie over de marsen en de componisten en uiteraard over het orkest en
dirigent Kapitein Yves Segers. Ook de drie eerder verschenen volumes in deze serie met Belgische militaire
marsen zijn nog bij Mirasound verkrijgbaar. Dit vierde
deel is in ieder geval een aanrader.

CD-Bespreking
Nieuwe Sousa CD door de Marinierskapel is uit
Eerder heeft u in Defilé uitgebreid kunnen lezen over
de opname van een CD voor het klassieke muzieklabel Naxos, al weer enige tijd geleden. Die is nu
uitgebracht, als nummer 15 van de serie John Philip
Sousa, Music for Wind Band uit het hoofdstuk Ame28

rican Classics. Die gehele serie met het verzamelde
werk van de componist is met diverse militaire orkesten uit Engeland, Noorwegen en Zweden opgenomen
onder leiding van de Sousa-connaisseur Keith Brion.
Daar komt Nederland nu bij door deze bijzondere opdecember 2015
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name van de Marinierskapel die in eigen huis, de Van
Ghentkazerne, werd gerealiseerd.
Zonder verder op de componist in te gaan – die geniet in onze kring ruime bekendheid  - allereest het
opgenomen repertoire. De populairste werken van
Sousa, van de ‘Stars and Stripes forever’ tot en met
de ‘Washington Post’ zult u op deze CD niet aantreffen. Die staan al lang op de vorige. Zelfs voor de
grootste verzamelaars en kenners zal (vrijwel) alles
nieuw zijn, wat voor iedere Sousa-liefhebber positief  
is. Want die weet al lang dat alle variatie die JPS in
zijn vele marsen, polka’s , humoresques enz. weet te
brengen wonderbaarlijk is en boeiend blijft. Ook op
deze CD is duidelijk dat Sousa veel meer dan een
marsenkoning is geweest en dat zijn lichte klassieke
oeuvre ten onrechte is ondergesneeuwd tussen dat
van zijn vele bekende Europese tijdgenoten. Niet dat
er geen marsen zijn meegenomen, als dat bij Sousa
al kan. Het zijn er zelfs acht. Allemaal relatief onbekende maar van dezelfde kwaliteit als bovengenoemde. Het waren er zo veel dat nou eenmaal niet alles
een blijvende hit kon zijn. Een echte ontdekking: de
Volunteers March met sirene, aambeeld en andere
speciale effecten, in gedachte de vrijwillige fabriekswerkers in oorlogstijd. Het optimisme en de Dit fijne

marsenwerk wordt afgewisseld met het andere repertoire, om te beginnen de realistische fantasie   The
Band came Back van ruim 13 minuten. Die begint
met enkele solisten die de luisteraars alvast vermaken tot geleidelijk, met toenemend geluid, de hele
band er zit en uiteindelijk ook de maestro zelf. Zoals
in het echt wel gebeurde. Met dat in het hoofd nog
leuker in de oren. Als contrast de bewerkte 11e nocturne van Chopin, sereen als een dodenmars,  en de
foxtrot-achtige ‘tango’ Gliding Girl. Uit het categorie
licht klassiek verder nog de elegante, langzame polka
Chris and the Wonderful Lamp en een selectie uit de
operette Desiree,   van onvervalst  Strauss- en Leharniveau. Allemaal op en top toegankelijke werken uit
de glorietijd van dit  (bij de betere blaasorkesten) op
de achtergrond geraakte populaire genre.
Qua weergave is het orkest niet makkelijk te onderscheiden van de eerdere uit de serie, ongetwijfeld
door de consistente interpretatie, middelen en opnametechniek van het vaste team van Naxos. Ruime
vakkennis en een hoogwaardige geluidsinstallatie zijn
vereist om de minieme verschillen te kunnen traceren
en benoemen. Net zo relevant: het vakmanschap van
de Marinierskapel is een garantie voor optimale kwaliteit. De nuance en pit die nodig zijn om Sousa  echt
‘op z’n Amerkaans’   te spelen zijn volop aanwezig.
Of dit kan tippen aan de beste Sousa-opnamen ooit,
die van de Sousa’s eigen band de US Marine Band
‘Presidents Own’ en het Eastman Wind Ensemle laat
ik aan uw eigen beoordeling over. ‘The Band came
Back’, na de laatste Sousa-LP in de jaren ’60 zou dit
voor de Marinierskapel de  titel van deze nieuwe CD
kunnen zijn. Sousa en de Markap, het is nog steeds
een feilloos passende combinatie.   Verkrijgbaar via
de IMMS, zie de rubriek CD/DVD nieuws.
JdV

Discuriositeiten
Soms kom je als verzamelaar iets tegen waarvan je erg
blij wordt. Na jaren zoeken krijg je het dan eindelijk in
handen. Maar nog leuker is het als je iets tegenkomt
waarvan je nooit wist dat het bestond! Voor onze hobby,
de militaire muziek, zijn zulke verrassingen niet uitgesloten, zeker niet als je geluidsdragers verzamelt. Uw
auteur werd dus heel vrolijk toen hij van een muziekliefhebber die niet in de militaire muziek ‘zit’ de hier
afgebeelde LP voor niets kreeg aangeboden. Een geluk,
want het gaat om een zeer zeldzame uitgave van de
Marinierskapel, die zelfs bij grote verzamelaars van het
orkest onbekend was.
Deze kennis had de LP bewaard vanwege de opvallende, fraai vormgegeven hoes met een Amerikaanse kruiser bij stormweer. Maar we hebben hier ook te maken
met een uiterst interessant stuk muziekgeschiedenis,
nauw verbonden met de wereld van de platenfabrikanten- en labels. Een Columbia LP, nummer LPCB 30004
met opnamen van de Marinierskapel. Maar opeens zien
we ‘Banda de Marinha Real Holandesa’. En ‘Regente:
Defilé
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Capitao Gijsbert Nieuwland’. Een wel heel vreemde aankondiging van de bekende Marinierskapel der Koninklijke Marine…. Op de achterzijde is meteen te zien waar
de plaat vandaan komt: uit Brazilië! Zo wijd de wereld
strekt dus…. En we zullen later in het artikel zien dat het
niet alleen tot dit verre land beperkt bleef.
Eigenlijk dus wel een raadsel, deze plaat. En ondanks
naspeuringen en hulp blijven er vragen over, want het
is nog altijd niet duidelijk welke platen er misschien nog
meer bestaan. Dat er meer zou moeten zijn wordt logisch als men het verhaal rondom deze producties kent.
Eerst eens kijken naar wat we hier eigenlijk zien. Het
is een zeer vroege LP. De langspeelplaat was een fenomeen dat al in de jaren ’20 werd getest. Toen heette het
Vitaphone en waren het Soundtrack Discs voor afspeelgeluid bij films, wat geen succes was. Vanaf 1928 testte
men materiaal door veranderingen aan te brengen in
groeven, modulatie en het snijden van de platen. Het
lukte om 33 toeren (!) platen te maken om zo radiouitzendingen te kunnen bewaren. Onder andere RCA
29
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Victor hield zich hiermee al bezig. De firma CBS startte
zelf een onderzoek in 1941 om platen te kunnen maken
met 20 minuten speelduur per kant. Dat lukte en op 18
juni 1948 werd de eerste bruikbare LP ter wereld in het
Waldorf Astoria hotel gepresenteerd aan de pers. Overigens was de eerste muziek op LP een vioolconcert van
Mendelssohn en - in het lichtere genre - een plaat met
songs van Frank Sinatra.
Zo kwamen de 25cm (10 inch) en 30cm (12 inch) langspeelplaten (33toeren) op de markt en werden ze snel
populair, al bleef de verkoop van singles lange tijd bovenaan staan.
Na een terugval door de CD opmars is er nu weer sprake van een steeds groter wordende verkoop van ‘vinyl’.
Vooral jongeren kopen het tegenwoordig weer.
Philips
In Nederland kennen we, zeker voor opnamen van de
Marinierskapel vooral Philips. Opgericht in juni 1950
startte deze nieuwe firma al in juli 1954 met de productie van LP’s. Vanwege het succes richtte men in 1958
nog het ondermerk Fontana op, om zo platen (zeker
degene die al wat langer in de catalogus stonden) op
een andere manier aan de man te brengen. Nieuwe
hoes met oudere opnamen, was dan meestal de wijze
waarop dit gebeurde. Ook op dat label is veel van de
Marinierskapel te vinden. Tot 1958 werden echter nog
78 toeren platen geproduceerd in Nederland, en ondertussen kwam ook het EP’tje (45 toeren) op de markt.
Keuze genoeg dus.
Een beleid dat kennelijk werd gevoerd was het heruitgeven van oudere 78 toeren opnamen op de toen nieuwe LP’s. Zo zijn de opnamen van deze Braziliaanse LP
te vinden op de diverse 25cm Philips LP’s uit de jaren
’50. Diezelfde opnamen kwamen overigens ook nog op
de singles terecht. Dat telkens met andere plaatnummers, en dan heb je ineens weer zo’n bos waardoor je
de bomen niet
meer ziet.
Ook bij deze
LP is dat zo
gegaan. De kapel speelt hier
bekende marsen en andere
stukken onder
leiding
van
Gijsbert Nieuwland. Al deze
nummers zijn
oorspronkelijk
opgenomen (in
Hilversum) voor 78 toeren persingen en voor de liefhebbers geef ik hier even de bijbehorende opnamedata
van de sessies:
Anchors Aweigh (20/03/1953) / Tchiou Tchiou (04/1955)
/ The Marines Hymn (10 of 11/1954) / The Middy (07 /
1954) / March of the Herald (04 of 05/1950) / Stars and
Stripes Forever (29/09/1950) / Over There (10 of 11/1954)
/ Imperial Echoes (07/1954) / There is something about
a Soldier (29/10/1954) / Colonel Bogey On Parade
30

(07/07/1952) / The Washington Post (29/09/1950) en
Begin the Beguine (04/1955).
Duidelijk is dat men toen vrij recente opnamen heeft
gebruikt voor deze LP, die waarschijnlijk eind 1955 of
begin 1956 is verschenen. Maar waarom werden deze
opnamen gebundeld voor een uitgave in Brazilië?
Geschiedenis
Om dit te kunnen begrijpen moeten we even een stukje
geschiedenis van de grootste en meest succesvolle platenmaatschappij (wereldwijd) vertellen. Dat begint met
een vrij ingewikkelde, en voor dit verhaal niet zo relevante rechtenkwestie; omtrent naamgeving (in de VS)
wel vaker een probleem.  In ieder geval verscheen in
1929 de American Record Company (ARC) ten tonele,
die de Columbia Phonograph Company (al uit 1888!)
overnam. De naam bestond dus al, maar heeft nog niet
zoveel van doen met de latere Lp’s. Dat wordt duidelijker wanneer in 1938 ARC wordt gekocht door de aparte venture CBS: Columbia Broadcasting System. Deze
maatschappij gaat de naam ‘Columbia’ gebruiken voor
haar meest belangrijke label. In 1951 gebeurt er iets
belangrijks: het net opgerichte Philips pakt de zaken
groots aan en gaat een contract aan met CBS: men
krijgt de distributierechten voor Groot-Brittannië en iets
later ook voor de rest van Europa. Zo kunnen de populaire Columbia platen in o.a. Nederland makkelijker op
de markt worden gebracht. Deze lucratieve verbinding
met Philips duurt slechts tot 1961. Vanaf dat moment
gaat Philips in Amerika verder (ook weer vanwege rechten) via het Mercury-label, dat men opkoopt om dan als
Philips uit te gaan geven in de VS.
Ingewikkeld? Ja! Maar het is wel een verhaal waarin
deze Braziliaanse LP thuishoort.
En dan is er nóg iets aan de hand. Nu had Philips
dus de rechten voor distributie in Europa. Maar het
lijkt er sterk op dat deze deal twee kanten heeft gehad en Columbia heeft aangeboden om via haar machtige netwerk in Amerika maar ook daarbuiten muziek
uit Europa (en vooral uit Nederland) uit te brengen.
Een hard bewijs hiervoor is er nog niet. Deze plaat is
een echte Braziliaanse persing. De opnamen zijn vanwege werkgelegenheid, vakbonden etc. in Brazilië zelf
geperst. Heel interessant is dat er nog een dergelijke
uitgave, met vrijwel hetzelfde repertoire en uit dezelfde
periode bestaat. Deze plaat, niet in mijn bezit, betreft
een Argentijnse persing onder de eveneens fraaie titel
‘Aqui viene la Banda’. Uitgebracht als Columbia Argentinia X4045198. Deze Argentijnse plaat heeft nota bene
dezelfde hoesafbeelding als een van de Nederlandse
uitgaven. Voor welke landen zouden nog meer van deze
platen zijn geperst?
Grote aanhang
Maar er is meer. De opnamen op deze twee platen zijn
identiek aan twee LP uitgaven op het label ‘Epic Records’. Dat label is bij verzamelaars een begrip. Via dit
label, maar ook het eigen Philips-label, werden Nederlandse opnamen in Amerika uitgebracht. Epic Marinierskapel platen zijn begeerde verzamelaarsobjecten. Wat
is Epic? Het label werd in 1953 door CBS als deel van
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hun labelgroep (waar dus ook Columbia bij hoorde) opgericht. Doel was het uitbrengen van ‘special products’
die niet pasten binnen het meer mainstream Columbia
label.
De Marinierskapel kon in Amerika rekenen op een grote
aanhang, want de eigen militaire orkesten mochten
wettelijk geen eigen (commerciële) opnamen maken,
overigens gaat dat heden ten dage nog steeds op. Vandaar dat er wel een markt voor goede militaire muziek
was. Tot nu toe lijkt het erop dat de Marinierskapel als
enige orkest via haar platenlabel Philips hieraan heeft
kunnen meewerken. Of er van de andere Nederlandse
militaire orkesten Amerikaanse uitgaven bestaan is mij
niet bekend. Epic had weer nauwe banden met Philips, want men nam daarvan het klassieke repertoire
over. In 1987 werd CBS gekocht door Sony, en uiteindelijk in 2004 volgde een ‘merge’ van Sony Music en
Bertelsmann Music Group BMG tot het nog bestaande,
gigantische Sony-BMG concern, waarin het Epic label
is ondergebracht. Dat bestaat nog steeds, maar nu als
pop-label; o.a. Michael Jackson verscheen hierop.
Een hele wirwar dus van labels die een ding gemeen
hadden: onderlinge uitwisseling van opnamen. En daar
zit dus de Marinierskapel ook bij. Om het verhaal rond
te maken: de opnamen die we ook op de  Braziliaanse
plaat zien zijn via Epic uitgebracht voor Amerika als LP
met nummer LN 3235 / XEM 37902 en tegelijk voor
Canada als LN 3235 / XEM37903. Slechts een kleine
opmerking op het label maakt hierbij het onderscheid.
Dit zijn beide zeer zeldzame uitgaven. Op Epic werd de
door de Marinierskapel uitgebrachte plaat met Sousa
marsen ook in deze landen gelanceerd, en werd zelfs
een heel succes. Omdat zoals altijd overal de archiefstukken ontbreken, is deze geschiedenis beschreven
aan de hand van de platen, het internet en logisch redeneren. Het is een korte, maar zeer boeiende periode
in de Nederlandse militaire muziekgeschiedenis. Na het
beëindigen van de deal met Philips in 1961 werden er
nog steeds platen van de Marinierskapel in Amerika
uitgebracht: in de collectie van het Nederlands Instituut voor beeld en Geluid te Hilversum bevindt zich de

eveneens zeldzame LP  ‘The Royal Netherlands Marine
Band plays John Philip Sousa Marches’. Deze werd blijkens de hoes uitgebracht door ‘Philips Records, a division of Mercury Record Production Inc.’  Dat is dus zo’n
voorbeeld van het door Philips geënterde (om maar in
maritieme termen te blijven) label Mercury dat gebruikt
werd om deze uitgaven mogelijk te maken. Deze plaat,
onder Henk van Lijnschooten stamt van na 1961 en ook
hier is weer niet duidelijk of er misschien meer op de
markt is gebracht. Wie heeft een catalogus of overzicht
beschikbaar?
Goed gezelschap
Overigens ging het uitbrengen van Philips opnamen en
platen uit de Nederlandse catalogus niet alleen over militaire muziek, exact hetzelfde gebeurde met een Philips
LP van de destijds zeer populaire Paraguyaanse groep
Luis Alberto del Parana y Los Paraguayos, die voor
Philips in Nederland opnamen maakte. De zanger (del
Parana) trad ook op met de Skymasters (AVRO dansorkest) en maakte de muziek zó populair, dat zij zelfs
Prins Bernhard tot de fans mochten rekenen. Van die
groep verscheen een Philips LP die via Epic (ook qua
nummerseries) op exact dezelfde manier werd gedistribueerd in Amerika en Canada. Het is goed mogelijk dat
daarvan ook nog aparte persingen zijn gemaakt voor
Latijns-Amerikaanse landen (gezien het soort muziek
eigenlijk ook heel logisch). De Marinierskapel bevond
zich dus in goed gezelschap. Een ingewikkeld verhaal
bij een bijzonder zeldzame plaat maar de vraag blijft:
zou er nog meer bestaan? Een uitgave voor Colombia
of Paraguay? Ecuador misschien? Lezers die daarover
meer kunnen vertellen, worden van harte uitgenodigd
te reageren.
Erwin Voorhaar
Bronnen: -Internet; -LP hoezen; -Archieven B. van
Tienen, J. de Vroe, E. Voorhaar, Beeld & Geluid
-H. Coster; -Lijst 78toeren opnamen Nederlandse Militaire Muziek (R. Blijleven)

Redactie@imms.nl

Erratum
Behalve één lezer
uit de professionele hoek is het niemand, inclusief de
redactie, opgevallen dat bij het artikel over Sjef van der
Poort in het vorige nummer van Defilé de verkeerde
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foto is terechtgekomen. Wij willen u hierbij
de correcte niet onthouden, samen met een
nog een schrijven over zijn achtergrond in
de militaire muziek dat Van der Poort eerder
aan deze lezer zond. Daarin vertelde hij ook
dat hij als middelste klarinettist figureerde
op een Fonatana platenhoes uit 1965. “In
1955 heb ik gesolliciteerd (bij de Marinierskapel, red.), dat was in de Oranjeboomstraat. Ik speelde toen weinig klarinet maar
werd aangenomen op mijn vioolspel. Daar
heb ik veel aan gehad. Ik speelde toen vrij veel aan het
hof. Gijsbert Nieuwland was toen directeur en Karel
Kokelaar onderkapelmeester. Aan die man heb ik heel
fijne herinneringen. In de jaren ‘60 kreeg ik behoefte
om directie te gaan studeren maar dat moest ik naast
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mijn werk in de kapel doen. Ik studeerde eerst bij Henk
van Lijnschoten maar ben al snel overgegaan naar Rocus van Yperen. In 1969 behaalde ik het einddiploma
harmonie- en fanfare-directie en ging toen over naar de
KL. Na ‘n vreselijke vier maanden stage bij de toenmalige KMK werd ik met gezin uitgezonden naar Suriname.
Daar was ik als god in Frankrijk, woonde in een villa op

Fort Zeelandia. Ja, dat was een mooie tijd. Mijn kapel
bestond uit louter Surinamers met alle problemen (..)
die je maar kunt bedenken. Na drie jaar was ik weer
terug in Nederland en aangesteld bij de Artillerie.” Waarvan acte, met dank aan onze attente lezer voor deze
aanvullingen. Opvallend zijn de directe parallellen met
bovenstaand artikel over Henk van Lijnschooten.

IMMS Informatie
Bezoek Marinierskapel
Als eerste evenement in 2016 staat op 30 januari een
bezoek aan de Marinierskapel op de agenda, details
in de uitnodiging bij Defilé september. De inschrijving
is inmiddels gesloten.

king gezien en is in het belastingplan 2014 niet meer
opgenomen. Een schenkingsovereenkomst tussen de
schenker en het goede doel is voldoende.
De periodieke schenking eindigt bij overlijden van de
schenker.

Haal het maximale uit uw giften!
Schenken aan een goed doel kan op twee manieren:
•  een éénmalige schenking
•  een periodieke schenking

De IMMS heeft de status van Culturele ANBI. Dat betekent dus dat u 125 % van uw gift aan de IMMS mag
aftrekken van uw belastbaar inkomen. Bij een schenking van € 100 per jaar krijgt u afhankelijk van uw
hoogste belastingtarief (37 % - 42 % - 52 %) € 46,25
of € 52,50 of € 65,-- terug van de belastingdienst. In
het meest gunstige geval kost een gift van € 100,-- u
dus slechts € 35,--.
Aangezien de financiële middelen van de IMMS beperkt zijn, zou het bestuur het zeer op prijs stellen
als u de IMMS wil steunen met een extra schenking.
Denkt u ook eens aan het toekennen van een legaat
aan de IMMS. De penningmeester (0570 - 562592)
kan samen met u een overeenkomst maken waarin
uw schenking wordt vastgelegd.

Beide schenkingen zijn alleen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar als de begunstigde een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Voor de aftrek van een losse schenking geldt een drempel van
1 % van het belastbaar inkomen.
Schenkingen aan een culturele ANBI kunnen voor 125
% van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken.
Dat geeft dus een extra belastingvoordeel. De verhoging mag maximaal € 1.250 zijn en deze extra belastingruimte geldt tot 2017.
Periodieke schenkingen zijn volledig (dus zonder
de drempel) van de belasting aftrekbaar. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke
schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar
achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over
aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag
daar geen enkele prestatie tegenover staan.
Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke
gift aan een goed doel vastleggen. De noodzaak van
het opstellen van zo’n notariële akte werd als een belemmering voor het doen van een periodieke schen-

IMMS DUBBEL-CD ‘40 MARCHES AROUND THE WORLD’
Een unieke opname door een internationaal militair
orkest met topmuzikanten, geïnitieerd door de IMMS
in samenwerking met Britse Guards Bands Division.
Deze CD kan worden besteld door het overmaken van
€ 17,50 (€ 15,= voor de CD + € 2,50 verzendkosten)
naar rekening no. NL45INGB0001474968 ten name
van Stichting International Military Music Society, onder vermelding van: ‘dubbel CD’. Deze wordt daarna
aan u opgestuurd.

Evenementenagenda 2015
Voor de optredens van de militaire orkesten wordt verwezen naar hun websides en Facebook.
Internationale agenda
28-01 t/m 24-04 Musikparade in diverse steden in
Duitsland (zie de advertentie)
29-01 t/m 31-01 Musikschau der Nationen te Bremen (D)
07-04 t/m 09-04 Mountbatten Concert te London (UK)
08-04 t/m 10-04 Musikparade in resp. Łodz, Torun en
Gdansk (PL)
14-05 t/m 15-05 Tattoo te St. Quentin (F)
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26-05 t/m 29-05 Norwegian Military Tattoo te Oslo (N)
08-06 t/m 09-06 Beating Retreat Household Division
te London (UK)
20-07 t/m 30-07 Basel Tattoo (CH)
01-08 t/m 06-08 Hamina Military Tattoo (FIN)
05-08 t/m 27-08 Edinburgh Military Tattoo (UK)
01-09 t/m 03-09 Avenches Military Tattoo (CH)
23-09 t/m 25-09 Sankt Gallen Tattoo (CH)  
05-11 t/m 06-11 Berlin Tattoo (D)
26-11 t/m 27-11 Birmingham International Tattoo.
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