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Voorwoord
Koninklijke Zaken
In de militaire muziek in ons land en ons
eigen gezelschap van liefhebbers is er de
afgelopen maanden weer het nodige te
doen geweest. Allereerst de benoeming
van twee oud-bestuursleden tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau, Gert Jansen
en Frans van der Walle, op 26 april, door de burgemeester van Den Haag respectievelijk Dordrecht. Hun
jarenlange vrijwillige inspanning voor het realiseren van onze doelstelling heeft daarbij een hoofdrol
gespeeld. Dat wordt dus ook door het kabinet van
de koningin, nu koning, duidelijk erkend als relevante persoonlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving, het helpen slaan van een brug tussen
de krijgsmacht en het grote publiek via de muziek.
Beide bekende leden, de één erelid en de ander lid
van verdienste van de IMMS, waren zichtbaar getroffen en vereerd om deze onderscheiding in ontvangst
te mogen nemen. Ook via dit medium willen we hen
namens alle leden hiermee geluk wensen. Dit straalt
tenslotte ook een beetje op onze club af.

Gert Jansen krijgt zijn ridderorde uitgereikt door burgemeester Van Aartsen van Den Haag (foto Loes Schleedoorn)

Dan hadden we ook eind april de troonswisseling in
Amsterdam, waarbij de militaire muziek zich op zijn
best presenteerde aan het grote publiek op deze gedenkwaardige dag. Er  waren verder weer de nodige
concerten van de reguliere korpsen en de reünisten
en de IMMS bracht een zeer geslaagd bezoek aan
de Luchtmachtkapel. Ook de voorjaarsbijeenkomst in
Amersfoort met diverse activiteiten  was een succes,
waarover in dit blad meer. Binnen de defensiemuziek is het organisatorisch momenteel  relatief rustig
en doen de orkesten hun werk. De Regimentsfanfare
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‘Bereden Wapens’ van de Landmacht in
Vught is in een vergevorderd stadium  van
wording, terwijl die van de Grenadiers en
Jagers in Assen met bezettingsproblemen
kampt.  
Ook in het buitenland blijven onze orkesten Nederland op niveau vertegenwoordigen. Zo gaat de KMK’JWF’ naar Vancouver,
Canada,  neemt de Marinierskapel deel aan
het muziekfestival in Moskou en reist het
Trompetterkorps van de Koninklijke Marechaussee
deze zomer naar het Zweedse Ystad. In die periode
Burgemeester
Brok van
Dordrecht
spedt de
versierselen
van Orde van
Oranje Nassau
op bij Frans
van dder Walle

vinden weer internationale hoogtepunten in de militaire muziek plaats, zoals de festivals van Saumur,
Basel en Edinburgh die verschillenden van ons weer
in de planning hebben staan.  
Voor wie de muziek in eigen land voldoende is komt
de Nationale Taptoe   weer in zicht en wij zijn verheugd opnieuw het jaarlijkse arrangement daarvoor
te kunnen bieden, zie de bijgesloten uitnodiging.  Dit
jaar hebben we dan het voordeel op dezelfde dag
ook de streetparade te kunnen bezoeken waarbij alle
korpsen zich presenteren in de stijl die velen van ons
nog steeds zo goed kunnen waarderen. Na Rotterdam staan er groepsreizen op het programma, naar
de taptoes in Moskou en Berlijn. Voor de echte taptoeliefhebber dit jaar dus een ruim  aanbod.
Voordien wensen wij u namens de redactie en bestuur
een warme zomer toe met zo mogelijk een gezonde
portie vrolijke militaire muziek in de buitenlucht.

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)

Een muzikaal voorjaar

Mijn muzikale voorjaar, overigens niet
helemaal synchroon verlopend met het
weerkundige voorjaar, begon in de mooie
Poolse stad Krakow. Mijn echtgenote en
ik waren aldaar uitgenodigd voor de jaarlijkse conferentie van alle Poolse militaire dirigenten, welke van 20 t/m 22 maart plaatsvond en onder
leiding stond van de Poolse Inspecteur Militaire Muziek luitenant-kolonel Pawel Lewandowski.
Het programma bestond uit een aantal presentaties
op hun vakgebied en voor de laatste avond was er
een slotconcert gepland. Tijdens dit concert heeft
elk van de aanwezige dirigenten een zelf gekozen
stuk gedirigeerd, hetwelk daaraan voorafgaand was
ingestudeerd tijdens repetities met de Representative Army Band uit Krakow, die dus ook tijdens het
concert voor de muziek zorgde.
Ook de repetities heb ik bijgewoond en ik ontdekte
daar dat een van de dirigenten voor zijn directie
het stuk Choral and Rock-Out van Ted Huggens had
gekozen. Toen ik hem vroeg of hij wist, dat dit  was
gecomponeerd door een Nederlander (pseudoniem
van Henk van Lijnschooten), bleek hij dat niet te
weten. Ik kon hem toen wat achtergrondinformatie
geven en dat werd ’s avonds door de speaker ook
aan het publiek uitgelegd. Het concertprogramma
bevatte verder o.a. nog werken van Rimsky-Korsakow, Shostakovich en Brahms naast ook wat moConferentie Krakow 2013, v.l.n.r. dirigent Concert Orchestra Warschau lt-kol Adam Czaikowski, dirigent
Representative Band Krakow maj Dariusz Bilina, uw
columnist, Inspecteur lt- kol Pawel Lewandowski

dernere muziek. Al met al zeer de moeite
waard. De volgende buitenlandtrip stond
voor begin april in de agenda en wel met
bestemming London. Hoofddoel was het
jaarlijkse Mountbatten Concert in de Royal
Albert Hall op donderdag 11 april. De Massed Bands
of H.M. Royal Marines hadden naar mijn mening dit
jaar een aantrekkelijk programma te bieden met een
grote muzikale variëteit. Ook de lichteffecten waren zeer professioneel, zonder dominerend te zijn.
Kortom: een muzikale avond van klasse. Het deed
me genoegen aldaar nog enkele andere Nederlandse
IMMS-leden te ontmoeten en de thuisblijvers kan
ik alleen maar aanraden dit concert volgend jaar te
bezoeken.
Verder natuurlijk een aantal keren naar de ‘Changing
of the Guard’, altijd weer een trekpleister waar je
ook steeds bekenden uit de wereld van de liefhebbers tegenkomt. De Band of the Irish Guards had
voor mij een bijzondere verrassing in petto: tijdens
hun opmars vanuit Wellington Barracks speelden zij
speciaal voor mij een mij onbekende mars van Blankenburg, die zij kortgeleden hadden herontdekt in
hun bibliotheek. Het was Relentless Advance (originele Duitse titel Rastlos Vorwärts), die erg mooi
klonk in een typische Blankenburg-stijl. Waar contacten al niet goed voor zijn…
Tenslotte stond de stad Saint-Quentin in Noord
Frankrijk op ons programma voor de jaarlijkse taptoe, ditmaal op 18 en 19 mei. Deze Taptoe begint
wat betreft de mis-en-scène en het muzikale niveau
aan kwaliteit te winnen. In het Palais des Sports namen dit jaar maar liefstvijf (semi)militaire orkesten
deel: La Musique des Forces Terrestres de Lille (F),
La Musique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris (F), Politiekapel uit Baranovichi (Wit-Rusland),
Politiekapel uit Wrocław (Polen) en The Royal Air
Force Band of Oman. Daarnaast ons eigen K & G uit
Leiden en een Duitse en een Franse showband.
Saint-Quentin is niet ver vanuit Nederland en mocht
u overwegen om daar volgend jaar de taptoe bij te
wonen (data: 7 en 8 juni), dan is het ook belangrijk
om te weten, dat er zowel zaterdag als zondag een
Streetparade in het stadscentrum plaatsvindt.
Ik wens u allen een goeie zomer met veel aantrekkelijke militaire muziek!
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Herdenking 200 jaar Völkerschlacht Leipzich
De Völkerschlacht Leipzig van 1813 speelde een belangrijke rol in de strijd tegen Napoleon van de toenmalige geallieerden. Dit jaar wordt op zeer uitgebreide schaal in Leipzig en directe omgeving herdacht
dat deze veldslag van grote historische betekenis
200 jaar geleden plaatsvond.
Voor deze herdenking en bijbehorende feestelijkheden
is een gevarieerd programma samengesteld, waarbij
vele historisch-culturele aspecten aan bod komen.

Ook voor de liefhebbers van militaire muziek is er
het nodige te beleven, waarvan het zwaartepunt
ligt op zaterdag 19 oktober a.s. met de ‘Historische
Militärmusikparade’. Ook wordt thans de mogelijkheid onderzocht om op 20 oktober een ‘Militärmusik Konzert’ te organiseren. Voor verdere bijzonderheden raad ik u aan de navolgende websites te
raadplegen:
www.voelkerschlacht.de en www.torhaus-doelitz.de

De Nederlandse Militaire Muziek
De muzikale paragraaf bij de inhuldiging
van koning Willem-Alexander en koningin Máxima
door Johan de Vroe, m.m.v. CMMK lkol Ton Keunen
Een troonswisseling is in het Koninkrijk der Nederlanden een uitzonderlijke gebeurtenis, ook voor de
militaire muziek die prominent aanwezig is in het
desbetreffende staatsprotocol. Gezien de bijzonder
band van de krijgsmacht met het Koninklijk Huis
en het Nederlandse volk is het een eeuwenoude
traditie dat onze militairen daarbij massaal aanwezig zijn, naast de feitelijke inzet voor de veiligheid
van vorst en volk vooral ook voor de symbolische
garderol. Daar waar ons land vanouds nogal terughoudend is met militair vertoon en het defensiebudget geleidelijk vergaand is teruggeschroefd,
hebben we desondanks nog steeds voldoende in
huis om ook internationaal de vergelijking te kunnen doorstaan. Het is de laatste decennia weer
volledig geaccepteerd om belangrijke staatsaangelegenheden op te luisteren met militaire pracht,
zowel qua uiterlijk als muzikale aankleding, met
name als het Koninklijk Huis erbij betrokken is.

zig waren.   Die menigte was natuurlijk vooral gekomen om de nieuwe koning en koningin toe te
juichen en een glimp op te vangen van alle andere
aanwezige royalty en nauwelijks voor het militair
decorum, dat als vanzelfsprekend wordt gezien.
Geïnteresseerden weten   dat dit allesbehalve het
geval is, defensie had   een forse   taak om het
militaire deel van het protocol tot in alle details in
te vullen. Om ons tot het eigen kader te beperken,  
de muzikanten van de de KMK’JWF’ en de Marinierskapel  hadden zich al omstreeks 02.00 uur bij
hun vertrekpunten moeten melden om met nachtelijk vervoer naar Amsterdam te worden verplaatst
om zich in alle vroegte van deze mooie dinsdag
te kunnen melden voor de inzet. Voor velen van
hen, zo niet allen, was dit de langste dienst in hun
werkzame leven, met thuiskomst pas in de loop
van de avond. En dat alles langdurig in staande
houding, zoals onderstaand schema laat zien.

Daarbij is het zo dat, anders dan Den Haag en Rotterdam, onze hoofdstad   om praktische redenen
slechts bij uitzondering   het decor is van defilerende troepen.  Maar staatsrechtelijk staat vast dat
de troonswisseling in Amsterdam moet plaatsvinden, op het bekendste stadscentrum van ons land:
de Dam met zijn Koninklijk Paleis en de Nieuwe
Kerk. Daar konden de Amsterdammers op 30 april
2013 dan toch weer eens kennis maken met alles
wat elke Prinsjesdag en Veteranendag Den Haag zo
koninklijk en bijzonder maakt. Ze waren er massaal
op afgekomen, zij het dat de meerderheid op en
bij de Dam van elders uit het land kwam en blij
verbaasde buitenlandse toeristen, evengoed met
oranje uitgedost, er zoals altijd ook volop aanwe-

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’:
08.30 - 10.15 Achterzijde paleis,   stilte van 09.55
tot einde.
12.30 - 14.45   Voorzijde paleis, stilte van 12.45.
Grenadiersmars als de Koning de kerk in gaat tot
einde. Repertoire uit het marsenboekje:   Inspectiemars,  J.P  Laro;  The Standard of St. George. K.J.
Alford;  Riviera, V. Vackar,  On The Quaterdeck, K.J.
Alford;   Castaldo   R. Novacek; Army of the Nile,
K.J. Alford; KMK Mars, A. Bosch;  Mars der Medici,
J. Wichers;   The Queens Own, H. van der Heide;  
Graf Zeppelin, C. Teike;   The Vanished Army, K.J.
Alford;  Arnhem,  A.E. Kelly;  Grenadiers Mars,  F.
Dunkler
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“Moet je nou horen, de IMMS-Holland mars!”

Fanfare Korps Nationale Reserve
11.15 – 12.30 Voorzijde paleis. Repertoire uit het
marsenboekje:  Army of the Nile, K.J. Alford, The
Vanished Army, K.J. Alford;  National Emblem, E.E.
Bagley,  Gibraltar, P.Wilson;  Holyrood, K.J. Alford:   
The Voice of the Guns, K.J. Alford;  Mars van de 41e
Lichte Brigade, M. v.d. Worp.
Opvallend was het nieuwe gala-uniform en de toevoeging aan de FKNR van nog in dienst zijnde muzikanten van het ontbonden FKKL’BW’, waardoor
de Koninklijke Landmacht vertegenwoordigd was
door een tweede groot orkest, dat de unieke Nederlandse fanfaretraditie alle eer aandeed.
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
10.15 – 12.15 Achterzijde paleis, stilte van start tot
10.40
14.45 – 17.00 Voorzijde paleis
Repertoire uit het marsenboekje: Aromanches,
A.E. Kelly; Imperial Echos, A. Safroni; Arc en Ciel,
G. Anklin; Airpower, E. de Neijs; On the Quarter
Deck, K.J. Alford; IMMS-Holland Mars, H. van Lijnschooten; Sons of the Brave, T. Bidgood; When
the Saints, R. Bowles; Soldaat van Oranje, R. van
Otterloo; Semper fidelis, J.P. Sousa; Blue Skies, I.
Berlin; 633 squadron, R. Goodwin; Appeltjes van
oranje, arr R. Hagen; Tulpen uit Amsterdam, R. Arnic,  Luchtmacht Defileermars, D.F. Bandel
Zoals beloofd tijdens ons bezoek aan dit orkest
werd op de Dam ten overstaan van een massaal
publiek de IMMS-Holland Mars uitgevoerd. Al zal
dat beperkt zijn doorgedrongen – maar dat geldt
voor het meeste wat werd gespeeld – een concrete
bijdrage van onze organisatie aan de muzikale paragraaf van dit nationale evenement, dank zij de
Klu-kapel.
u horen, de IMMS-Holland mars!”
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Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee
12.15 – 14.30 Achterzijde paleis , stilte van 13.00
tot einde, detailplanning muziek.
Het TKKMar nam zijn plaats bij het paleis in op het
moment dat de plechtigheid in het paleis plaats
vond. Musiceren was daarom niet wenselijk. Bij
aankomst werden eerbewijzen gebracht aan achtereenvolgens Corps Diplomatique, De Staten Generaal (1e en 2e Kamer), Troonopvolgers van 41
Vorstenhuizen. In overleg met Koningin Beatrix
werd  het werk Monuments of the Netherlands van
de Nederlandse componist Louis Andriessen uitgevoerd op het moment dat zij als Prinses Beatrix het
koninklijk Paleis op de Dam verliet op weg naar de
inhuldiging in de Nieuwe kerk.
Marinierskapel der Koninklijke Marine en Tamboers
en Pijpers van het Korps Mariniers
08.50 – 11.15 Voorzijde paleis, stilte van 09.55 tot
10.40, wel Wilhelmus  na de twee toespraken.
14.30 – 16.30 Achterzijde paleis, stilte van start tot
15.30, na luiden weer muziek.
Blaze Away, Abe Holzman467 – Riviera, V. Vackar;  
Mars der Medici, Joh. Wichers; Castaldo, R. Novacek; Einzug der Gladiatoren, J. Fucik; Punchinello,
W. Rimmer; Hands Across the Sea, J.Ph. Sousa; Vitezny Navrat - trad.;  Colonel Bogey, K.J. Alford; Gruss
an Böhmen/Probuzenie. V. Vackar; Qua Patet Orbis,
J.P. Laro; Sons of the Brave, T. Bidgood; On the
Quarterdeck, K.J. Alford;   Amsterdam, R.S. Woodfield; De Rotterdamse Vlag, B. Verhallen;  Semper
Fidelis, J.Ph. Sousa;   Anchors Aweigh, Ch.A. Zimmerman; Marines Hymn, L.Z. Phillips; Mars 1488,
E. Swiggers.
De Marinierskapel met aan haar zijde de Tamboers
en Pijpers, die voor de ceremoniële roffels zorgden,
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kon vrijwel haar gehele marsenboekje ten gehore brengen. De
kapel kreeg de eer om als oudste krijgsmachtonderdeel bij het
balkonscène het Wilhelmus te
mogen spelen, door tientallen
miljoenen mensen via de media
gehoord . Ook de Mars van de
Jonge prins van Friesland en de
Mars van de Heer Van der Duyn
klonken op de Dam.
Nederlands Politieorkest
16.30 – 18.30 Achterzijde paleis
Inhoud marsenboekje: Nasim
Hranicarum, Karel Eska;   BB
and CF March, J. Ord Hume;  
NPO March, P. Kleine Schaars;
Our Director, F.E. Bigelow;
Washington Post, J.P. Sousa;
Graf Zeppelin, C. Teike. Dit orkest is gewoonlijk niet bij het
staatsprotocol betrokken maar
vulde deze dag de gelederen
voor het oog als vanzelfsprekend aan. De samenwerking
tussen de politie en de krijgsmacht is de laatste jaren zowel
binnenlands als op missies dan
ook intensiever geworden.  
Opluistering uit het marsen- De prinsessen verlaten het paleis aan de achterzijde waar het TKKMar klinkt.
boekje
Bij vertrek na afloop van de erewacht was de inhuldiging al begonnen en
Zoals uit dit overzicht is te zien moest het orkest met ‘stille trom’ afmarcheren
besloeg de gespeelde muziek
grotendeels de standaardmarsmuziek die de militaire orkesten
ter beschikking hebben, met aloud internationaal
de opstelling van de orkesten zowel voor als achter
‘ijzeren’ repertoire, elkaar soms overlappend, met
het paleis tegelijkertijd en de veelheid van muAlford en Sousa voorop. Alleen het TKKMar maakte
ziek die ten gehore werd gebracht was het voor
daarop deze dag een duidelijke uitzondering. Door
de individuele toeschouwer   onmogelijk om alles

De Tamboers en Pijpers slaan een
ereroffel (foto Mindef)
6
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te volgen. Daarbij speelden de kilometers lange
afzettingen en de enorme mensenmassa uiteraard  
een rol. Eén ding is zeker: zelden zal in ons land
op één dag zoveel  live militaire muziek geklonken
hebben als op deze historische dag in de hoofdstad. Het is te hopen dat de verantwoordelijke po-

litici inzien dat dit onderdeel van de ceremonie
absoluut onmisbaar is om dergelijke manifestaties
die de kern van onze samenleving vormen  op dit
niveau te kunnen houden. Want dat de troonswisseling niveau had, daar is iedereen het wel over
eens.

Het Trompetterkorps KMar marcheert af over de Nieuwezijds Voorburgwal

Fanfare Korps Nationale Reserve
Fanfare Korps Nationale Reserve Korpsconcert
23 maart 2013 in de Flint te Amersfoort
door Rino van der Luyt
Ook de FKNR kent een jaarconcert waarop het Korps al
zijn vrienden en relaties, waaronder de IMMS, trakteert
op een avondvullend programma van gevarieerde muziek. Daarbij laat het zich van zijn beste artistieke zijde
zien, zonder het militair karakter dat zijn bestaansrecht
vormt uit het oog te verliezen.
Het concert werd aangevangen met de defileermars Korps
Nationale Reserve. Gezien het gevarieerde programma

was er ook voor elk wat wils. Het orkest heeft de laatste jaren progressie gemaakt die ingezet is door dirigent
Theo Bleeker. De huidige dirigent kap Harrie Wijenberg
heeft de taak het nog verder kwalitatief uit te bouwen.
Na de Defileermars volgde De grote poort van Kiev van
Modest Moussorgsky in een arrangement van Floris van
der Kooij. De musici kwamen wat moeilijk op gang maar
slaagden er uiteindelijk toch in iets moois neer te zetten.
Het Adagio van Mahler  werd mooi uitgevoerd;  vooral

De FKNR in De Flint (foto Theo de Haan)
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De FKNR in Lourdes in het nieuwe ceremonieel tenue
de overgangsdynamiek kwam heel goed uit de verf. Voor
liefhebbers van een goede mars werd Gibraltar van Richard Waterer op de lessenaar gezet. LieutenantColonel
Richard Waterer was trombonist en Commandant van de
Royal Marines School of Music in Portmouth. Het volgende werk   Cats Tales van Peter Graham één van de
toonaangevende componisten van Brassbandrepertoire
in een arrangement van Luc Vertommen. De solisten konden zich hierin uitleven. Een heel mooie compositie was

The Mansions of the Lord  eveneens in een arrangement
van Luc Vertommen. Hierna volgden The Last Samurai en
als laatste nummer voor de pauze een mars van Geert
Flik, kornettist geweest bij de Johan Willem Friso Kapel,
Mars voor de Nederlandse Veteranen. Na de pauze werden enige marsen gespeeld en composities zoals Mac
Arthur Park, Ouverture 1812 en Music for a Solemnity (
a Tribute to John Williams ). Kortom we hebben kunnen
genieten van een goed concert in een volle Flint.   

Kapel wil imago Koninklijke Luchtmacht uitstralen:
jong, dynamisch, high tech en innovatief

Door majoor J.F.M. (Jos) Pommer
Chef-dirigent Kapel van de Koninklijke Luchtmacht

De Nederlandse blaasmuziek staat niet alleen nationaal, maar vooral ook internationaal zeer hoog aangeschreven. De exponenten van deze muzieksoort
zijn uit de aard der zaak de professionele militaire orkesten. Gesteld kan worden dat van de professionele
militaire orkesten die ons land rijk is de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht (Kapel KLu) het duidelijkst een
eigen richting heeft gekozen. Een richting die nauw
aansluit bij het imago dat de Koninklijke Luchtmacht,
als onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, wenst
uit te stralen, namelijk: jong, dynamisch, high tech
8

en innovatief. Deze vier karakteristieken zijn altijd terug te vinden in de programmering van de Kapel Klu
en hebben, blijkens de publieke belangstelling die
voor de Kapel bestaat, uit het oogpunt van public
relations een zeer doeltreffend effect. In onze visie
heeft dit ‘imagodenken’ vanzelfsprekend invloed op
de artistieke bandbreedte van de Kapel en naar onze
overtuiging moet dat ook zo zijn. Het hierdoor ontstane artistieke profiel is ontegenzeglijk de essentie
van wat de Kapel Klu haar eigen, volstrekt unieke
identiteit geeft.
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In navolging van bovengenoemde karakterisering
is besloten om een zeer bepalende keuze te maken, namelijk richting te kiezen en niet meer zowel
klassieke muziek als lichte muziek uit te voeren.
Bepaald is dat de ‘corporate identity’ van de organisatie eerder zijn weerslag vindt in de lichte muziek dan in klassieke muziek. Temeer daar andere
militaire kapellen nog regelmatig klassieke werken
spelen en de Kapel KLu zich derhalve met haar eigen verworven identiteit beter kan onderscheiden.
Er is dan ook voor gekozen om de klassieke muziek
buiten de artistieke bandbreedte van de Kapel KLu
te laten vallen.
Artistieke bandbreedte
De genres waartoe de artistieke bandbreedte van
het Orkest Klu zich beperkt zijn jazz, pop, filmmuziek, musical en, in een bepaalde lichte muziekstijl,
bewerkingen van klassieke werken. Tevens hoeft
marsmuziek, mits passend binnen de thematische
context, niet te ontbreken op het programma. Wel
is, gezien de representatieve functie die het Orkest
KLu namens de Koninklijke Luchtmacht bekleedt,
een publieksvriendelijke wijze van programmeren
vereist. Een veel voorkomend fenomeen bij de totstandkoming van arrangementen voor het Orkest
KLu is de bewerking van een klassiek werk naar
een ‘lichte’ versie. Zo is bijvoorbeeld de Bolero van
Maurice Ravel voor ons orkest gearrangeerd in een
zes minuten durende bewerking die gebaseerd is
op de versie van Frank Zappa. Echter, ook andersom
redenerend, moet ten behoeve van de verschillende
ensembles het bewerken van lichte muziekwerken
naar een klassieke zetting niet onbenut blijven. In
de context van thematisch programmeren kan een
ander klankidioom verfrissend werken en de variëteit aanbrengen die de muzikale diversiteit en programmatische opbouw ten goede komen. Bovendien ligt hierin een extra stimulans voor de klassiek
geschoolde muzikant die door de begrenzing van
de artistieke bandbreedte niet altijd tot volledige
muzikale ontplooiing is gekomen.
Film- en musicalmuziek buiten beschouwing gelaten impliceert de term ‘klassiek’ binnen de muzikale
bandbreedte van ons artistieke profiel het volgende:
- uitsluitend voor kleine(re) ensembles
- uitsluitend bewerkingen vanuit oorspronkelijk
lichte muziek
- geen oorspronkelijke klassieke werken
- maximaal voor 1/5 onderdeel uitmakend van het
programma
Profiel militair muzikant Kapel KLu
Als gevolg van het artistieke profiel van de Kapel
Klu is geleidelijk de behoefte ontstaan aan twee
categorieën ‘militair muzikant’. De vereiste vaardigheden en speelcultuur die benodigd zijn voor de
houtgroep, de zacht kopersecties en het slagwerk
vragen een klassiek geschoolde opleiding van de
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militair muzikant. Ten behoeve van de big bandsecties wordt met name geselecteerd op iemands
vaardigheden en, op bepaalde posities, solistische
capaciteiten op het gebied van de lichte muziek.
Vanzelfsprekend wordt, als uitvloeisel van het artistieke profiel van de Kapel Klu, ook van de klassiek
geschoolde muzikant een hoge mate van affiniteit
met de lichte muziek verwacht.
Kort historisch kader
Al sinds haar oprichting in 1951 heeft de Kapel van
de Koninklijke Luchtmacht de reputatie het swingende orkest van de krijgsmacht te zijn. Opeenvolgende   dirigenten hebben hun eigen bijdrage
geleverd om dit imago in stand te houden en vervolgens verder te professionaliseren. Dat deze reputatie niet altijd werd gewaardeerd bleek o.m. toen
de Kapel KLu voor het eerst een swingmars speelde
tijdens Taptoe Delft. Kamervragen waren het gevolg
en de reputatie van het swingend(st)e orkest van
de Nederlandse krijgsmacht werd juist nog eens bevestigd.   Sterker nog, de ontwikkelingen stonden
niet stil: het is vooral aan een aantal visionaire orkestleden te danken dat de orkestsound en de programma’s steeds moderner en publieksvriendelijker
werden. Bewust of onbewust, hoe dan ook   vond
het eigentijdse imago van de Koninklijke Luchtmacht steeds meer zijn weerklank in het repertoire
van de Kapel KLu.
Nieuwe gedachtegang
Echter, nieuwe financiële omstandigheden nopen
tot andere keuzes. In een nieuwe gedachtegang
hebben wij een innovatieve, uitdagende artistieke visie ontwikkeld die kostenreducerend werkt.
Het is noodzakelijk de consequenties van bezuinigingsmaatregelen door te voeren in onze manier
van denken, programmeren en communiceren. Wij
hebben afstand genomen van de succesvolle serie theatershows, maar blijven onze publieke taak
verrichten door middel van onze relatieconcerten;
immers, voor de Koninklijke Luchtmacht is het
van belang om aan relatiebeheer te doen en in de
samenleving draagvlak te creëren voor haar aanwezigheid. In dit kader is in het najaar van 2010
het vernieuwde artistieke beleid gepresenteerd en
wel met de volgende boodschap: de uitdaging is
gelegen in het feit dat de artistieke koers wordt
verlegd, het artistieke niveau gehandhaafd blijft,
de arbeidssatisfactie niet wordt ondermijnd en de
Koninklijke Luchtmacht haar Kapel kan blijven inzetten als haar muzikale ambassadeur. Met onze
inzet willen wij voortdurend de goede naam van
Defensie in het algemeen, en die van de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder, naar buiten toe
uitdragen en ons hierbij muzikaal blijvend onderscheiden van de nationale en internationale
militaire muziek. Ons artistieke profiel is daarbij
volledig in lijn met de ‘corporate identity’ van de
Koninklijke Luchtmacht: jong, dynamisch, hightech en  innovatief.
9

IMMS te gast bij de muziek van de Koninklijke Luchtmacht:
een dag vol verrassingen
Door Johan de Vroe
Het was al weer zo’n tien jaar geleden dat de IMMS
voor het laatst op bezoek was bij de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht, toen nog in Amersfoort. Inmiddels is er veel gebeurd en is het orkest, zonder
de opgeheven Drumfanfare, gevestigd op een eigen terrein van de Luchtmacht, de Vliegbasis Gilze
Rijen.
Binnen de IMMS met zijn uitgesproken aanhangers
van de militaire muziek zijn er heel wat leden te
vinden die groot fan zijn van de lichtere, moderne
stijl van het luchtmachtorkest en die de theatershows in het land door de jaren heen actief hebben
gevolgd. Daarnaast zijn er nogal wat die bewust de
traditionele stijl aanhangen en   minder geïnteresseerd zijn in de modernisering en popularisering
van de militaire muziek. Die groep was evengoed
op 25 april   vertegenwoordigd, wetende dat los
van smaken de Kapel Klu   een professioneel   orkest is dat een apart bezoek meer dan waard is.
Het begon meteen al goed,   de ontvangst op de
vliegbasis was keurig verzorgd, mogen we wel zeggen. Na de koffie werd het gezelschap van zo’n
50 personen in een speciale bus naar de overzijde
van de basis gereden, waar de kapel in een van
de hangargebouwen haar eigen repetitieruimte en
kantoren heeft. Daar werden wij verwelkomd door

majoor Jos Pommer, de door de wol geverfde dirigent die ook als zodanig voor zijn gasten optrad, in
een zeer  geslaagd mengsel van repetitie en speciaal concert. Begonnen werd met de IMMS Holland
Mars die het orkest ook op het programma van
de troonswisseling op 30 april had staan, gewoon
omdat dat een hele goede mars is, volgens dirigent
Pommer. Dan kan zo’n dag natuurlijk al sowieso
niet meer stuk. Niet alleen een mooie groet maar
ook een oprecht eerbewijs aan ons genootschap,
zeker als een orkest dat nog eens voor het oog van
de wereld een paar dagen later overdoet.  
Educatief amusement
Onze gastheer Pommer had er duidelijk zin in deze
dag. Hij gaf naar het publiek toe op speelse wijze
beeldende toelichtingen over de gespeelde muziek
en de keuze daarvan. Het mooiste voorbeeld  was
zijn eigen compositie Octagon , waarbij de diverse
instrumentengroepen hun aandeel apart lieten horen, tot uiteindelijk het geheel harmonieus bij elkaar kwam. Muziekonderwijs en amusement tegelijk, met zichtbaar genoegen, ook in het orkest. Wat
de marsenliefhebbers juist bij dit orkest wellicht
verraste, meer dan aangenaam, was de ontleding
van de bekende Sousa mars Semper Fidelis waarbij vier verschillende melodieën door vier partijen

Majoor Jos Pommer onderhoudt zijn publiek
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Het klarinetkwartet van de Klu-kapel speelt voor de IMMS
los werden gespeeld en daarna tezamen. “Op die
manier ga je voortaan toch veel bewuster naar zo’n
mars luisteren”, was een gehoorde reactie. Het was
trouwens opmerkelijk dat het orkest zo dicht voor
de intensieve dienst op 30 april en de drukke dagen begin mei nog ruimte had kunnen vinden voor
ontvangst van gasten, ook dat was een geste die
alom werd gewaardeerd. Er moest nog wel serieus
gewerkt worden voor 30 april en wel aan het nieuwe werk Laudate Regem, dat ook op de speellijst
stond. Dit speciale eerbewijs aan de nieuwe koning  
is geschreven door een orkestlid, Matthias van Nispen tot Pannerden, die tijdens het doornemen van
de diverse delen met het orkest nog enkele details
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aangaf om zeker te weten dat de muziek tot in
de hoogste perfectie zou worden uitgevoerd. Voor
ons als gasten een boeiend proces, om te zien en
horen hoe dat in zijn werk gaat bij de makers van
dit artistieke product.  Zeer herkenbaar waren de
Appeltjes van Oranje, eveneens geprogrammeerd
voor uitvoering op de Dam. Verder werden onder
meer   On wings of freedom   van Rob Goorhuis,  
Les yeux noirs van Django Reinhart en een deel
uit de West Side Story ten gehore gebracht in de
swingende stijl die we van de kapel het beste kennen. Kortom, een representatief beeld van zowel de
amusementsmuziek als de ceremoniële muziek die
het orkest maakt in de dubbelrol  die het heeft.
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Oude bekenden
Na de lunch volgde een speciaal optreden van het
klarinetkwartet, hetzelfde dat in Heerlen ons 25-jarig jubileum opluisterde. Met een virtuoze show vol
humor en verrassing gaven deze vier vakbroeders
een nieuw muzikaal visitekaartje af dat in hoge
mate bijdroeg aan de bewondering en waardering
voor de luchtmachtmuziek, ook bij de meest kritische leden. Onze gastheer had kosten noch moeite
gespaard en de goodwill die dit opleverde was dan
ook navenant.  
Vliegend erfgoed
Om deze dag op de vliegbasis helemaal compleet
te maken wachtte er nog een verrassing: een bezoek aan de aldaar gehuisveste Koninklijke Lucht-

macht Historische Vlucht. Los van de muziek een
buitenkansje om deze indrukwekkende verzameling
oude luchtmachtvliegtuigen te bewonderen, onder
deskundige begeleiding van enkele vrijwilligers.
Want hoe professioneel er ook aan dit – grotendeels vliegende – militaire erfgoed wordt gewerkt,
zonder gedreven vrijwilligers is zo’n
stichting niet haalbaar, net als de onze.
Mede door het (toevallig) mooie voorjaarsweer
maakte deze gastvrije ontvangst ons bezoek aan
Gilze Rijen een hele belevenis. Opnieuw een gedenkwaardig dag is onze lange reeks succesvolle
‘bedrijfsbezoeken’ aan de Nederlandse militaire
muziek, met ditmaal alle complimenten   aan de
Koninklijke Luchtmacht.

Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'
Slag om de Residentie Concert 2013
Sinds enkele jaren organiseert de gemeente Den
Haag op 10 mei een concert ter nagedachtenis van
de slag om Den Haag begin mei 1940. Dit is één van
de meest opmerkelijke wapenfeiten uit die zwarte periode.  Zoals in zijn welkomsttoespraak burgemeester
Van Aartsen toelichtte:
“ Ja, het waren werkelijk dramatische dagen, tussen

12

10 en 15 mei 1940. Maar wat niemand had verwacht,
en al helemaal niet de Duitse legerleiding, gebeurde
in en om Den Haag: de Duitse oorlogsmachine, die
met een nog niet eerder vertoonde luchtlandingsoperatie Nederland had moeten overrompelen, stokte
bij de Slag om de Residentie. Het Duitse leger had
niet beseft dat de Nederlandse tegenstand zo sterk
zou zijn. Dankzij de heroïsche tegenstand van de
mannen op Ypenburg en
andere plekken rondom
de Residentie, bleef Den
Haag tot aan de capitulatie uit handen van de
Duitsers. En zo konden
de koningin, haar familie
alsook de ministers het
land verlaten om vanuit
Londen de strijd voor
een vrij Nederland voort
te zetten. Met de bevrijding van Den Haag in mei
1945 door onder meer
de Prinses Irene Brigade
kwam een einde aan een
verschrikkelijke periode
die bijna 14.000 Hagenaars het leven kostte.
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Vandaar dat dit concert óók een eerbetoon is aan de
leden van de Prinses Irene Brigade. Vanavond klinkt
er muziek, ter ere van onze verdedigers uit 1940
en onze bevrijders uit 1945. Muziek, gespeeld door
een orkest waarmee Den Haag zo’n bijzondere band
heeft: graag een hartelijk applaus voor de Koninklijke
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’!”
Bij dit besloten concert in de Kloosterkerk aan het
Lange Voorhout was met name de Koninklijke Landmacht ruim vertegenwoordigd.  
Het programma  bestond uit de volgende werken:
• Mars van de Prinses Irene   Brigade, J. Lammers
• Uit: Old Russian Romances, F. Cesarini
   Great afflication, all hope gone
   Two Guitars
• Fantasia for Sopraansaxofoon en orkest, H. VillaLobos/ arr. T. van Grevenbroek
   Soliste: Celine Brouns, winner NK solistenconcours           
• Movement for Rosa, M. Camphouse
• Koning Willem-Alexander Mars ‘Wilt heden nu treden’, G. Buitenhuis

PAUZE
• Lorva Horeval, A. Reed
• When Johnny comes marching home, arr. H. Meutgeert
• Esther (uit ‘Soldaat van Oranje’), R. van Otterloo
• John Barry Selection
• Benny Goodman in concert, B. Goodman, arr. W.Scott
• Wilhelmus
• Grenadiersmars
Een  gevarieerd repertoire in verschillende stijlen, waarbij het orkest met name in het rustiger deel vóór de
pauze voortreffelijk uit de verf kwam, onder leiding van
haar nieuwe dirigent maj Tijmen Botma, voor wie dit zijn
derde publieke optreden met de KMKJWF was. De nieuwe Koning Willem-Alexander mars werd ingeleid door de
componinst, Gert Buitenhuis. Een mooie aanwinst voor
het nationale concertmarsen repertoire. In het tweede
deel van het concert zaten wat heftiger werken, waarbij de jazzbewerking van When Johnny comes marching
home  niet iedereen kon bekoren, de kerklocatie en de
gelegenheid in acht genomen. Wat weinig afdeed van de
klasse van dit sfeer- en stijlvolle concert in de hofstad.
Een mooie traditie in wording.
JdV

Marinierskapel der Koninklijke Marine en
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers
Marinierskapel begeleidt uitvaart
Allen die er bijwaren begin vorig jaar op de Van
Ghendtkazerne, bij het vriendenconcert van de Marinierskapel, herinneren zich ongetwijfeld de bijzondere uitvoering van de Marche Funèbre van Chopin. Dat
is ceremoniële muziek die alleen wordt gespeeld bij
de uitvaart van hoger geplaatste marinemensen, volgens het daarvoor beschikbare protocol.  Dergelijke
plechtigheden komen maar zelden voor en daarom
was het een bijzonderheid   dat op   21 februari   jl.
deze ceremonie actueel plaatsvond.   Het betrof de
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militaire uitvaart van Ridder Militaire Willems-Orde
Giovanni Narcis Hakkenberg. Een militaire draagploeg
droeg de kist van kapitein der mariniers buiten dienst
Hakkenberg door een erehaag van ruim 300 (oud-)
mariniers naar het uitvaartcentrum te Utrecht.
Buiten bracht een vuurpeloton van 8 mariniers een
eresaluut, waarna familie, militaire en burger autoriteiten, vrienden en collega’s afscheid namen. De Marinierskapel der Koninklijke Marine droeg zorg voor
de muzikale omlijsting, meelopend in de stoet onder
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de tonen van genoemde ‘dodenmars’. Door het passend langzame   tempo en de met zwart doek omfloerste trommen klonk de kapel zoals men haar zelden hoort, en nu puur functioneel.
Hoewel de aanleiding dat deze dienst wordt uitgevoerd per definitie treurig is moet de bijpassende

pakkende muziek van Chopin in deze sfeer en uitvoering de nabestaanden een sterke troost bieden:
mooier kan het einde niet zijn.   
JdV

Aanwinst voor de Marinierskapel
Door smjr muz Bart van Tienen

In 1938 besloot de ‘Club Rotterdam’ om een aantal
ceremoniële trommen aan het Korps Mariniers te
schenken. Bij de befaamde firma Boosey & Hawkes
in Londen werd vervolgens de bestelling geplaatst
en op 9 mei 1940 arriveerde het prototype ter beoordeling in Rotterdam, één dag voor de Duitse aanval
op Nederland ...
Gelukkig kon in de navolgende dagen het prototype
veilig gesteld worden en is deze nog steeds in gebruik bij de Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers, waar volgens de traditie alleen de oudste tamboer op mag spelen.
Na een vertraging van bijna 10 jaar werden uiteindelijk in 1949, ter gelegenheid van de 284e Korpsverjaardag, op de toen nieuwe Van Ghentkazerne de
acht galatrommen voor de Tamboers & Pijpers en een
grote trom voor de Marinierskapel geschonken.
Door veelvuldig gebruik en slijtage o.a. van de natuurvellen onder invloed van weersomstandigheden
werd de grote trom vervangen en verdween uit het
zicht. Met in het vooruitzicht het groot ceremonieel
ter gelegenheid van de troonswisseling heeft tambour-maître sergeant-majoor van de mariniers algemeen Ed Oosterom het initiatief genomen tot restauratie van dit bijzondere instrument. Genereuze giften
van kolonel der mariniers b.d. Hameete (90 jaar) en
de’Stichting Rotterdam en de Mariniers’ (deze schonk
al eerder bij het 60 jarig bestaan van de Marinierskapel de witte showbaadjes) hebben het vervolgens
mogelijk gemaakt dat slagwerkspecialist
Vancore Percussion Instruments in Joure
met de herstelwerkzaamheden aan de
slag kon gaan.
Dit werd bemoeilijkt door het niet-gangbare formaat (30 inch), de vele laklagen
en rood-wit-blauwe hoepels en het fraaie
zilverwerk afkomstig van een zilversmid
uit Schoonhoven. Ook de tromknopen
met klassiek koordwerk vereiste een
speciale techniek die in Nederland nog
slechts door een paar tamboers van het
Korps Tamboers & Pijpers beheerst wordt.
Na meer dan 50 uur werkzaamheden kon
op donderdag 25 april een schitterend
gerestaureerde grote trom gepresenteerd
worden in de repetitieruimte van de Mari14

nierskapel, in aanwezigheid van de commandant Van
Ghentkazerne en de heren Hameete (drager Bronzen
Kruis), Dutilh (voorzitter van de Stichting) en salesmanager Van der Kolk.
Sergeant-muzikant Richard Dols, bespeler van de grote trom tijdens ceremoniële diensten, had als eerste
de eer en het genoegen om deze verrijking van het
instrumentarium ‘in te slaan’.
De presentatie aan het grote publiek heeft plaatsgevonden op 30 april op de Dam in Amsterdam.

foto Frank Kramer
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Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
Korpsconcert Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 2013

Op 6 april jl. organiseerde het TkKMar zijn jaarlijkse
concert voor vrienden en genodigden. Ditmaal vond
het concert plaats in de Hanzehof, het sfeervolle theater aan de rand van het mooie oude centrum van
Zutphen.
Zoals we gewend zijn van de Marechaussee werd
er een gevarieerd programma geboden, met diverse marsen die het militaire karakter van het orkest
overtuigend bevestigen.  Daaronder zaten enkele primeurs.  Allereerst Learning Gendarme, mars van het
Opleidings- en Trainingscentrum van de  Koninklijke
Marschaussee, waaronder het TkKMar organisatorisch
ressorteert.   Als het erop aankomt, geschreven ter
gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de KMar,
is een interessant veelzijdig werk met Arabische en
Caribische klanken. Het zal ook op de komende Nationale Taptoe worden uitgevoerd, waar eveneens bij
dit jubileum wordt stilgestaan. Hierna werd Vigilance
et fortis uitgevoerd, mars van de   Brigade Speciale
Bijstandsopdrachten KMar. Genoemde titels zijn alle
werken van Andrew Pierce. Prima klinkende marsen,

maar men moet die natuurlijk vaker horen om ze echt
te kunnen waarderen. Na Twiight above valley’s night
en Lex Paciferat van H. Janssen werd de prinses Maxima mars van Erik Swiggers gespeeld, een goed in
het gehoor liggende mars met duidelijke Argentijnse
accenten.
In het tweede deel van het programma werd het wat
meer showtime,  met Hunting wabbits van Gershwin
in een bewerking van Jasper Staps, Blues on parde,
een traditional bewerkt door Staps, evenals Brassman’s holiday van Sandaval. Verder stonden op het
programma Summer in the city (Joe Cocker) en Wonder wall (Gallagher), nummers waarin het orkest als
grote bigband zijn kwaliteiten goed tot hun recht kon
laten komen. Afgesloten werd, na de Nederlandse
medley van Staps, met het Wapenlied ofwel de Defileermars der KMar. Een waardig besluit van een dynamisch concert met een goede mix van eigen muziek
die behoort bij het Wapen en amusementsmuziek.
Het was een plezier om er in Zutphen bij te zijn.
JdV

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee op 30 april 2013:
twee en een half uur staan voor een bijzonder nummer
Door Marc Gouswaart
Op 12 april 2013 waren alle leidinggevenden van Marechaussee eenheden die een rol vervulden bij de inhuldiging van Koning Willem Alexander aanwezig op
de koningin Beatrix kazerne in Den Haag. Een interessante documentaire over de inhuldiging van Koningin
Beatrix op 30 april 1980 gaf een mooi tijdsbeeld van
Defilé
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de periode waarin dienstplichtige militairen met lang
haar de erewacht verzorgden. De inhuldiging destijds ging gepaard met de nodige ordeproblemen.
Hoewel het voor het Trompetterkorps der Koninklijke
Marechaussee eigenlijk een routineklus zou worden:
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Het TkKMar opgesteld aan de achterzijde van het Paleis op de Dam

met muziek de erewacht begeleiden van en naar het
Koninklijk Paleis Amsterdam en muzikaal ceremonieel
eerbewijs leveren aan komende en gaande genodigden, was de impact op de Koninklijke Marechaussee
iets groter, om niet te zeggen gigantisch.
Naast de muziek en de extra beveiliging werd duidelijk
dat de hele operatie wel heel uitdagend werd vanwege het feit dat alle reguliere taken van de Koninklijke
Marechaussee ook gewoon doorliepen.  De maandag
daarop werden alle betrokken militairen vanuit de hele
krijgsmacht verwacht op het Marine Etablissement Amsterdam om formeel de bevelsuitgifte bij te wonen
waarbij generaal Hardenbol namens Hare Majesteit als
mandataris een ieder welkom heette en majoor van
Rijkevorsel  namens het bureau protocol iedereen een
toelichting gaf op het draaiboek.
Een helse klus, want het draaiboek werd bijna per minuut uitgebreid en aangevuld omdat er steeds nieuwe
actuele informatie beschikbaar kwam. De impact op
de Nederlandse krijgsmacht werd duidelijk toen er landelijk een aantal oefenmomenten werden vastgesteld
waarbij naast de krijgsmacht ook de nationale politie
een ceremoniële taak kreeg toebedeeld. Er moest een
erewacht worden geleverd van 08.30 uur tot 18.00 uur
bij de Nieuwe kerk en het Koninklijk Paleis op de Dam.
Een en ander verdeeld inzogenaamde rotaties. Elke rotatie bestond uit een (militair) orkest, een erewacht en
een ereafzetting samengesteld uit detachementen van
de vier krijgsmachtdelen (marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee) en de politie.
Prominente rol
Het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
kreeg een prominente rol toebedeeld door Koningin
Beatrix zelf. Zij bepaalde dat het Trompetterkorps bij
het Koninklijk Paleis moest staan op het moment dat
zij als Prinses Beatrix het Koninklijk Paleis zou verlaten. In overleg met de stafdirigent van het com16

mando Militaire Muziek Krijgsmacht, majoor Arnold
Span, werd gekozen voor een compositie van Louis
Andriessen: Monuments of the Netherlands, waarin
het lied Merck toch hoe sterck is verwerkt.
Nadat er de week voorafgaand aan Koninginnedag op
het Air Operations Control Station van de Koninklijke
Luchtmacht in Nieuw Milligen werd geoefend met een
aantal slagwerkers van de Marechaussee werd dit
een aantal dagen later herhaald met het volledige
orkest. ‘Men was er klaar voor’.
Op 30 april verzamelde het Trompetterkorps om 05.00
uur op het Opleiding en Trainingscentrum Koninklijke
Marechaussee in Apeldoorn. Iedereen was verplicht
in sportkleding te verschijnen en in bezit van defensiepas en paspoort te zijn. Nadat de Commandant
OTC KMar, kolonel Egon Hoppe ons persoonlijk kwam
uitzwaaien gingen we op weg naar Amsterdam.
Daar aangekomen werden de bussen gedirigeerd naar
een aan de rondweg van Amsterdam gelegen parkeerplaats waar onder meer de bussen en vrachtwagens van André Rieu stonden geparkeerd. Vandaar uit
gingen we, onder begeleiding van een motorpool van
de Koninklijke Marechaussee naar het Marine Etablissement Amsterdam. Op borden viel te lezen dat de
Dam al vol was en belangstellenden al werden doorgesluisd naar de Jordaan.  Amsterdam kleurde oranje.
De muziekinstrumenten moesten worden uitgepakt
en iedereen moest zich legitimeren en vervolgens
door de scanstraat, vergelijkbaar met de controles
op Luchthaven Schiphol. Nadat iedereen gescreend
was en een bomcheck had plaatsgevonden kon een
ieder het ceremoniële uniform ophalen en omkleden.
Daarna was het wachten op wat er komen ging.
Groots
Op een teken van de ‘regelingsofficier’ werden we
met speciale bussen naar de faculteit Letteren van de
Universiteit van Amsterdam vervoerd en opnieuw in
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‘de wacht’ gezet. Uiteindelijk konden we opstellen en
vertrok de erewacht richting het Koninklijk Paleis. Wij
verzorgden, onder leiding van luitenant-kolonel Jaap
van Duijvenbode, de erewacht aan de voorzijde van
het paleis. Omdat op dat moment de feitelijk abdicatie plaats vond werd er gemarcheerd op stille trom.
De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht die door ons
werd afgelost marcheerde daarom net als wij zonder
muziek af.
Bij het paleis aangekomen waren we getuige van de
aankomst van de aankomst van het complete Corps
Diplomatique, de leden van de Staten Generaal (Eerste en Tweede Kamer), vertegenwoordigers en troonopvolgers van de verschillende Koningshuizen uit de
hele wereld. Duidelijk werd de grootheid van het evenement: politiehelikopters, beveiligingsmensen, het
massale publiek…
Toen verscheen Prinses Beatrix op de blauwe loper.
Eindelijk was het zover dat het Trompetterkorps Monuments of the Netherlands mocht uitvoeren. De
gehele Koninklijke familie wandelde van het paleis
richting de Nieuwe Kerk. Het wachten was op het
volgende orkest om ons af te lossen.

Ondertussen hoorden we de Koninklijk Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’ de Grenadiersmars spelen in de
wetenschap dat Koning Willem Alexander en Koningin Máxima  richting Nieuwe Kerk schreden. Meerdere
keren hoorden we een groot gejuich wanneer er iets
gebeurde.
De Marinierkapel der Koninklijke Marine en de Tamboers en Pijpers van het korps Mariniers namen onze
plek in. Omdat de inhuldiging in de kerk is begonnen
opnieuw géén muziek! Een half uur later zaten we in
de bus richting de Marinekazerne en konden we ons
omkleden.
Om 17.00 uur weer terug  in Apeldoorn, en ondanks
het feit dat we maar één nummer hebben gespeeld
hebben we een leuke, inspannende dag gehad met
een unieke ervaring rijker.
We stonden ‘maar’ twee en een half uur. Een aantal
collega orkesten mochten twee rotaties muzikaal ondersteunen.
De nieuw ingestudeerde marsen bewaren we maar
voor de komende beëdiging in Apeldoorn en de Veteranendag in Roermond en Den Haag.

Defensie reünistenorkesten
Artillerie jaarconcert 2013
Evenals vorig jaar hield het Reünieorkest Artillerie
Trompetterkorps zijn jaarlijks concert voor vrienden
en sponsors in een kerk, ditmaal de Heilige Johannes
de Doper in Breukelen. Op 20 april zat deze nagenoeg
vol, iets wat volgens de gastheer van het kerkbestuur
al lang niet meer was voorgekomen. Naar zijn zeggen ging van het aanwezige beeld van Gregorius,
de beschermheilige van de kerkmuziek, een goede
symboliek uit. Met de fraaie grote glas-in-lood ramen

Defilé -- Juni
December
Defilé
2013 2008

vormde de kerk in elk geval een fraai decor, mede
door de kleurige bloemen die zoals gebruikelijk bij
het ROA het podium opfleurden. Met de charmante
presentatrice Astrid Bonemeijer erbij was alles tot in
de puntjes verzorgd. Nu de muziek nog.
Die begon stijlvol met het Wilhelmus, waarmee ook
de kerkakoestiek meteen helder werd. Omdat het
goed vol zat was de resonantie, hèt nadeel van grote
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kerkgebouwen, beperkt en mede door de keus van
het repertoire heel aanvaardbaar, in elk geval dichter bij het orkest gezeten. Na het welkom door ROAvoorzitter Frits Dürst Britt werd de Armed Forces Salute in een arrangement van Bob Lowden uitgevoerd,
een stuk waarin de diverse tunes van de Amerikaanse
strijdkrachten zijn verwerkt. Geheel in de sfeer van
de locatie passend was Grace and Glory van Bach, in
een bewerking van Wim Stalman. De monumentale
Britse mars Margam Abbey (Powell) stond als een
huis, waarbij het ROA kiest voor een iets lager tempo
dan overal gebruikelijk. Dan komt een mars veel beter tot zijn recht, volgens dirigent Henk van ’t Veer.
Vaak worden in zalen marsen nogal eens ‘afgeraffeld’ en dat is zonde, niet de stijl van de artilleristen.
Ook door de harde kop op de stok waarmee op de
grote trom dit tempo wordt aangegeven klinkt het
ROA zeer martiaal bij het spelen van marsen,  alsof er
buiten op gemarcheerd wordt.  De  Fee world Fantasy
van Jocob de Haan, Jupiter van Holst en Canterbury

Choral volgden, als meer gedragen orkestwerken,
waarna het eerste deel werd afgesloten met de mars
Ons Leger van Joop Laro.
Na de pauze klonk de finale van de Ouverture 1812
van Tsjaikovsky en ook die ging het orkest goed af,
dat ditmaal duidelijk meer tijd had kunnen steken in
de repetities en daardoor ook dit symfonische werk
goed aankon, als heeft dat in fanfarebezetting natuurlijk zijn beperkingen.   Na de Anthem uit Chess
(Ulveus/Andersson) ging men op de wat vlottere toer
met Perhaps Love (Denver) de Stevie Wonder medley (arr E. Stoffels) en de Moonlight Serenade van
Glenn Miller. Dit volle programma werd, geheel in de
stijl van het ROA, afgesloten met nog meer marsen,
die van de VOA, de MRA en als uitsmijter de Artilleriemars met meegezonden trio. Fors en melodieus.
De vrienden van het ROA kunnen er weer een jaar
tegen.
JdV

Fanfarekorps der Genie opent tentoonstelling
Militaire muziek in een wellicht wat ongewone setting: op 30 maart 2013 werd in het Spoorwegmuseum
te Utrecht de tentoonstelling ‘Sporen naar het Front’
geopend. Gezien de band van de stad Utrecht met
de genie en het feit dat spoorwegen en genie eveneens nauw verbonden zijn werd de openingshandeling luister bijgezet door een concert van het reünieorkest Fanfarekorps der Genie. Het orkest speelde
o.a. marsen van Sousa en natuurlijk de eigen Kol.
Heemskerck van Beest Mars, maar ook ander repertoire in de vorm van Matrimony, misschien wel een
goed gekozen titel om de band spoor en genie aan
te duiden. De opening vond plaats door het uitreiken van het eerste exemplaar van het boek ‘Sporen
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naar het Front’, geschreven door Guus Veenendaal.
Museumdirecteur Paul van Vlijmen nam het boek in
ontvangst om vervolgens per halftrack (van de luchtdoelartillerie) door het gebouw te rijden onder het
storten van een lading confetti en ballonnen. Op de
foto is het orkest onder leiding van Peter Poel te zien
met op de achtergrond enkele speciale stukken in de
tentoonstelling: een stuk Brits spoorweggeschut uit
de 1e wereldoorlog (met een loop van 17 meter) en
een Leopard van een van de Huzarenregimenten op
een platte wagen.
EV
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Cavaleristen op de vesting
De oude vestingstad Naarden heeft eeuwenlang militairen gehuisvest, met name vesting-, onbereden en motorartillerie, genie en infanterie. De cavalerie zat elders
maar dat mocht het Reünieorkest Trompetterkorps der
Cavalerie er niet van weerhouden om in het Vestingmuseum een dag te organiseren voor de ‘Club van 100’,
een groep particulieren de het orkest € 100 per jaar
doneert en daarmee een belangrijke basis vormt voor
het voortbestaan van dit reünieorkest.

van Naarden, stond er uiteraard muziek op het programma. Die verzorgde het TdC in een half geopende
legertent, speciaal voor dit doel daar door het Korps
Nationale Reserve opgezet. Mede door het goede weer
en passende sfeer van deze historische militaire omgeving was dit optreden zeer geslaagd te noemen. Heeft
u ook te maken gehad met het wapen der Cavalerie en/
of draagt u zijn muziek een warm hart toe, dan bent u
van harte welkom bij de ‘Club van 100’. Informatie is
direct te vinden via de website van het TdC.

Behalve een bezoek aan het voor Nederland unieke
museum, gevestigd in één van de originele bastions

Een

JdV

greep uit de

Historie

Uit het prentbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar
Amersfoort was een van de belangrijkste garnizoenssteden van Nederland. Thans is daarvan nog steeds
het een en ander te zien. Maar ook te horen, want bij
dergelijke steden horen militaire activiteiten en daarbij
horen militaire muziekkorpsen. Dat heeft zich nog niet
veranderd want op de laatste overgebleven kazerne in
Amersfoort, de Bernhardkazerne zijn nog twee orkesten
ondergebracht; de Fanfare van het Korps Nationale Reserve en het RO Trompetterkorps der Cavalerie. Beiden
houden de herinnering levend aan de infanterie en de
cavalerie die beiden het militaire beeld van Amersfoort
zo sterk bepaald hebben.
Sinds 1826 vond men al een klein detachement rijdende
artillerie in de stad, in 1835 gevolgd door de bouw van
een complex aan de Beestenmarkt, waarna een heel
regiment artillerie zich hier kon vestigen waarmee de
Defilé
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geschiedenis van Amersfoort als garnizoensstad feitelijk
begon. Dichtbij de stad kon men gemakkelijk schietbanen inrichten, o.a. op de Leusderheide. Onder invloed
van de Vestingwet van 1874 kreeg de stad meer kazernecomplexen. Zo opende men in 1883 de Kazerne voor
Bereden Wapens (de latere Willem III kazerne). Deze lag
tegenover de kazerne aan de Beestenmarkt en is veel
dienstplichtigen, zeker ook de muzikanten, nog zeer bekend. Hier was lange tijd het dienstplichtige Trompetterkorps der Cavalerie gelegerd. Daarvan bestaan overigens ook verschillende prentbriefkaarten.
Juliana van Stolbergkazerne
De kazerne waar we op deze kaart naar kijken verrees
in de periode 1890-1893 aan de Leusderweg en stond
bekend als de Infanteriekazerne. Later werd de naam
gewijzigd in Juliana van Stolbergkazerne.
19

Het complex dat is afgebeeld op deze kaart was een
van de grootste en bestond uit vier  kazernegebouwen,
twee hoofdgebouwen en een exercitieterrein omringd
door het hier zichtbare hek, dat thans deels nog aanwezig is. Tot 1896 heette het Infanteriekazerne I t/m IV. In
dat jaar werd de naam Juliana van Stolbergkazerne gegeven, de gebouwen kregen de namen Lodewijk, Adolf,
Hendrik en Willem. Soms staan deze op kaarten ook
aangegeven als ’kazerne’. Na 1945 nam de geneeskundige dienst intrek in de gebouwen. In 1976 werd deze
stadslocatie opgegeven en in 1978 deels gesloopt en
verbouwd tot woningen. De opname voor deze kaart
werd gemaakt vanuit een van de tegenoverstaande gebouwen aan de Leusderweg en toont het vertrek van
de troepen, wellicht naar een parade, defilé of oefening
vanaf het duidelijk zichtbare exercitieterrein, dat tegenwoordig deels een park is. Deze ingang met de markante stenen wachthuisjes is bewaard gebleven.
Van der Glas
Voorop is natuurlijk muziek te zien. Zo te zien vertrekt
men met stille trom, er wordt in ieder geval door de
muzikanten niet gespeeld. In Amersfoort was het muziekkorps van het 5e Regiment Infanterie gelegerd, dat
van 1922 tot 1939 onder leiding stond van een dirigent die dankzij zijn vele arrangementen en vooral de
door hem opgezette muziekuitgeverij
nog altijd een bekende naam heeft:
Jan Roelof van der Glas. De op 26
September 1879 in Veendam geboren
van der Glas kende een carrière die
via verschillende Infanterieorkesten
uiteindelijk naar Amersfoort leidde,
waar hij met “het 5e” ook ander succes had: er werden in de jaren 30 verschillende radio-uitzendingen voor de
AVRO microfoon verzorgd en er verscheen een serie grammofoonplaten
van het orkest. Het orkest maakte in
diverse sessies (mei/juni 1936, november 1937, juli 1938) opnamen die op
Decca en Panachord zijn verschenen.
Overigens is het niet voor 100% zeker
dat dit afgebeelde orkest ook dat van
het 5e is, maar gezien de locatie lijkt
dat wel voor de hand liggend.
Kapelmeester van der Glas leidde na
zijn pensionering in 1939 nog diverse

andere (burger-) muziekgezelschappen en overleed te
Amersfoort op 27 februari 1972. Op de kaart is een orkest in harmoniebezetting te zien. Vermoedelijk is de
opname ouder dan 1922, wellicht zelfs van voor de bezuinigingen van 1907 (toen een deel van de Infanterie
–harmonieorkesten werd omgevormd tot fanfare) en
1922 (toen er slechts enkele orkesten overbleven, waaronder de Stafmuziek van het 5e).  De foto is hoogstwaarschijnlijk gemaakt tussen 1905 en 1915. Toen werd
het orkest in Amersfoort o.a. geleid door G. Bekées.  De
kaart houdt gelukkig de belangrijke positie van de Infanterie voor 1945 in Amersfoort levend. Maar ook in
muziek eerde men deze garnizoensstad:   Kapelmeester Reijnhoudt van het Trompetterkorps der Cavalerie /
Trompetterkorps Regiment Huzaren van Boreel schreef
De Stad Amersfoort, een mars die nog op het repertoire van het huidige reünieorkest staat.  Militair gezien
mag het dan wat stiller geworden zijn in de stad - alle
activiteiten vinden nu plaats op de aan de buitenzijde
van de stad gelegen Bernhardkazerne en het daarachter
gelegen oefenterrein Vlasakkers - maar muzikaal is de
stad nog steeds ‘bakermat van burgers en soldaten’ zoals de tekst in De Stad Amersfoort zegt.  De twee eerder
genoemde orkesten houden dat in ere.
EV

Koninklijke Marsen
Door Rob Ouwens
Sinds 30 april 2013 heeft het Koninkrijk Nederland
een nieuw koningspaar: Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima. Op deze datum trad Koningin
Beatrix, nu Prinses der Nederlanden, terug en kunnen
wij terugzien op 33 mooie jaren van onze voormalige
vorstin.
20

Sinds Nederland een koninkrijk is (1815) zijn er voor
de koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen
vele muziekwerken gecomponeerd, waaronder veel
marsen. Hieronder een overzicht van, voor mij, bekende ‘Koninklijke Marsen’.
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Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
- A Royal Fanfare (Feike van Tuinen) (2013), opgedragen aan het Koningspaar t.g.v. de Inhuldiging
op 30 april 2013
- Coronation March (Leon Vliex) (2013), opgedragen
aan het Koningspaar t.g.v. de inhuldiging op 30
april 2013
- Defileermars van de Koning (Joop van Dijk) (2013)
Gecomponeerd t.g.v. de nieuwe Koning
Opname door Marinierskapel der Koninklijke Marine
- Koning Willem-Alexander Mars ‘Wilt heden nu treden (Gert Buitenhuis) (2013) Gecomponeerd t.g.v.
de nieuwe Koning . Opname door Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
- Koningsmars (Dick Sanderman) (2013) Opgedragen aan Koning Willem-Alexander
- Laudate Regem (Matthias van Nispen tot Pannerden) (2013)
Opgedragen aan Koning Willem-Alexander door
de Luchtmachtkapel
- Prins Willem-Alexander Mars (S.Egberts/T.Smits)
(1967) Gecomponeerd t.g.v. de geboorte van de
Prins op 27 april 1967. Opname door Amsterdamse Politie Kapel (single)

Koning Beatrix
- Koningin Beatrix Mars (Robert Allmend)
- Intrada Beatrix Regina (Jurriaan Andriessen)
(1980)
- Gecomponeerd t.g.v. de Inhuldiging van Koning
Beatrix op 30 april 1980. Opname door Koperblazers en Orgel live opname Inhuldiging
- Prinses Beatrix Marsch (?) (1938) Gecomponeerd
t.g.v. de geboorte van de Prinses op 31 januari
1938. Opname door Stafmuziek 5e Regiment Infanterie
- Marsch Welkom Koningskind (S. Spiero) (1938)
Gecomponeerd t.g.v. de geboorte van de Prinses
op 31 januari 1938
Koningin Juliana
- Dank U Wel Koningin (Jef Penders) (1980) Gecomponeerd t.g.v. de abdicatie van de Koningin op
30 april 1980. Opname door Koninklijke Militaire
Kapel
- Koningin Juliana Mars (Feitsma) Opname door
Marinierskapel der Koninklijke Marine en Amsterdamse Politie Kapel
- Juliana Mars (N.A. Bouwman) Opname door Koninklijke Militaire Kapel
- Feestmarsch Juliana is de Bruid (Ferry) (1937)
Gecomponeerd t.g.v. het huwelijk van de Prinses
met Prins Bernhard in 1937
- Prinses Juliana Marsch opus 4 (Joh. Schell) (1915)
Prins Bernhard
- Prins Bernhard Intrada (Maino Remmers) (2001)
Opname door Fanfarekorps Koninklijke Landmacht
- Prins Bernhard Mars (A. van Leest)
- Prins Bernhard Marsch (J. van Woudenberg) Opname door Koninklijke Militaire Kapel
- Prins Bernhard Mars (Johan Wichers)
- Prins Bernhard Marsch (A. van Heuwekemeijer)
(1937?)

Prinses Máxima
- Prinses Máxima Mars (Eric Swiggers) (2012)
Prinses Amalia
- Prinses Amalia Mars (Gert Buitenhuis) (2003) Gecomponeerd t.g.v. de geboorte van de Prinses op 7
december 2003 in opdracht van de Staatsloterij
Opname door Marinierskapel der Koninklijke Marine en door OBK Doorn
Defilé
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Koningin Wilhelmina
- Wilhelmina Fanfare (Henk van Lijnschooten) Opname door o.a. Koninklijke Militaire Kapel
- Wilhelmina Mars (N.A. Bouwman) Opname door
Koninklijke Militaire Kapel
- Huldigingsmars (C.L. Walther Boer) (1923) Gecomponeerd t.g.v. het 25-jarig Regeringsjubileum van
de Koningin in 1923. Opname door o.a. Koninklijke Militaire Kapel, Marinierskapel der Koninklijke
Marine en Johan Willem Friso Kapel
- Jubileummarsch 1898-1923 (Paul Boeziek) (1923)
Gecomponeerd t.g.v. het 25-jarig Regeringsjubileum van de Koningin in 1923
- Nationale Feestmarsch Holland Jubelt (M.J.H. Kessels) (1923)
Gecomponeerd t.g.v. het 25-jarig Regeringsjubileum van de Koningin in 1923
- Huwelijks Feestmarsch (A.W. Rijp) (1901)
Gecomponeerd t.g.v. het Huwelijk van de Koningin
met Prins Hendrik
21

-

Wilhelmina Marsch (Zaagmans) Opname door Kapel 7e Regiment Infanterie
Hulde aan de Koningin (P.A. Stenz) (1898)
Gecomponeerd t.g.v. de Inhuldiging van de Koningin in 1898. Opname door Stafmuziek 6e Regiment Infanterie
Cantate voor een Kroningsfeest (P.A. Stenz)
(1898)
Gecomponeerd t.g.v. de Inhuldiging van de Koningin in 1898
Inhuldigingsmarsch (A.W. Rijp) (1898)
Gecomponeerd t.g.v. de Inhuldiging van de Koningin in 1898
Koningin Wilhelmina: Kroningsfeest Rei (Arthur
Seidel) (1898)
Koningin Wilhelmina Marsch opus 14 (A.L. Egbers)
Wilhelmina Feestmarsch (Henri Lucas) (1880?)
Prinses Wilhelmina Helena Paulina Maria Feestmarsch opus 7 (William Monchen (1880)
Gecomponeerd t.g.v. van de geboorte van de Prinses in 1880

-

-

Prins Hendrik
- Prins Hendrik Mars (N.A. Bouwman)
- Prins Hendrik Mars (S.P. van Leeuwen)

De IMMS

Koning Willem III
- Feestmarsch (J.A. Kwast) (1887)
- Gecomponeerd t.g.v. de 70e verjaardag van de
Koning
- Kroningsmarsch (F.J. Schweinsberg) (1874)
Gecomponeerd t.g.v. het 25-jarig Regeringsjubileum van de Koning in 1874
- Feestmarsch (C. van Tal) (1853)
Gecomponeerd t.g.v. het hoogst vererende bezoek
van den Koning  aan Utrecht in 1853
- Groote Feest Marsch (J.A. van Eijken) (1849)
- Gecomponeerd t.g.v. de Inhuldiging van de Koning in 1849
Koning Willem II
- Marche Funebre (Fr. Dunkler) (1849)
- Gecomponeerd t.g.v. het overlijden van de Koning
in 1849
- Grande Marche Funebre (Joseph Halberstadt) (1849)
Gecomponeerd t.g.v. het overlijden van de Koning
in 1849
Voorwaar een indrukwekkend   aantal stukken gelegenheidmuziek, waarvan met name het oudere deel  
wel voorgoed onbekend zal blijven.  Aanvullingen zijn
van harte welkom

was erbij

Blaaskwintet plus van de Marinierskapel
geeft bijzonder concert op IMMS-dag in Amersfoort
Door Hein Jansen
Zelfs de weergoden droegen er zaterdag de 25ste aan bij – uitzonderlijk voor mei – om de IMMS-dag
in Amersfoort alleszins te doen slagen. Het werd een geanimeerde bijeenkomst; zowel door het boeiende
programma, inclusief de traditionele
ruilbeurs, als de onderlinge contacten. De ruime opkomst droeg daar
zeker ook aan bij. Het ochtendgedeelte was ingeruimd voor Lieutenant Colonel (ret’d) Graham Jones,
MBE. Hij hield een inleiding, met
beeld en geluid, onder de intrigerende titel ‘Balls of steel, sir, balls
of steel – The Goldstream Years’.
Deze krijgt hieronder de nodige
aandacht, die Jones zeker verdient.
’s Middags gaf het koperkwintet
van de Marinierskapel der Koninklijke Marine acte de présence.
Voor deze gelegenheid was het koperkwintet versterkt met pauken en
22
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slagwerk, wat een weinig gehoorde, extra dimensie
aan dit concert gaf. De samenstelling: Monique de
Rooij (leider; trompet en bugel), Jeroen Schippers
(trompet), Irene Schippers-Kruik (hoorn), Dirk Posthumus de Boer (trombone), Hans de Wilde (tuba) en
Niels Jenster (pauken/slagwerk). Overigens is de officiële naam ‘Michiel Adriaenszoon de Ruyter kwintet’.
Het ensemble draagt die sinds het De Ruyter Jaar
(2007). Dit verklaart ook de afkorting MARV, waarbij
de V staat voor vijf. Er was voor een breed repertoire
gekozen, van 18de eeuws tot hedendaags, met stuk
voor stuk geslaagde transcripties.  Het begon meteen
al overdonderend met Stanfare van Jack Gallagher
(1947), oorspronkelijk geschreven voor acht trompetten en pauken, in een bewerking  van Niels Jenster.  
Ver terug in de tijd ging het, voor deze gelegenheid,
sextet met een Trisonate in a van Georg Philipp Telemann (1681-1767), waarschijnlijk een van de meest
productieve componisten die ooit heeft geleefd.  Puristen zullen wellicht denken: kun je dat wel maken?
Het antwoord is ja. Niet alleen waren de klassieke
componisten zelf ook niet vies van transcripties, maar
het heeft vooral te maken met de kwaliteit
van de bewerking en
de uitvoering. Het ensemble demonstreerde
dat op een overtuigende manier. Van heel
andere orde was de
Music Hall Suite van
Joseph Horovitz. Deze
componist is in 1926 in
Wenen geboren, maar
al op jonge leeftijd
naar Engeland geëmigreerd. Daar heeft hij
gestudeerd en naam

gemaakt als veelzijdig componist, ook voor harmonieorkest en brassband. Net als in het vorige werk was
de ritmische verrijking met pauken en percussie goed
hoorbaar in de Westside Story van Leonard Bernstein
(1918-1990). En dat niet alleen, want   juist in deze
suite kwamen de verschillende combinaties van instrumenten heel fraai tot hun recht. Geen mars – het
blijft ten slotte een bijeenkomst van de IMMS? Jawel:
de Colonel Bogey March van luitenant Rickets, alias
Kenneth Alford, als stevig slotstuk. Alsof er een compleet orkest musiceerde, zo vol in breedte en diepte.
Het ensemble speelde in de kerkzaal van het Centrum
‘De Brug’, een ruimte met een nagalm om ‘u’ tegen te
zeggen. Die kan zich echter ook tegen koperblazers
keren, als het volume toeneemt en de onderscheiden
klanken dreigen dicht te lopen. Maar ook daar valt
in dit geval niets op aan te merken. Kortom, alle
complimenten voor het kwintet mét slagwerker. Voeg
hierbij het drukke programma van de MarKap, waarin
de musici de tijd hebben moeten vinden, en er past
slechts waardering voor dit optreden.

‘Balls of steel, sir, balls of steel – The Coldstream Years’
Door John Kroes
Dit is de titel van de presentatie, welke Lieutenant
Colonel (Ret’d) Dr. Graham Jones, MBE op 25 mei verzorgde voor onze Nederlandse IMMS-afdeling tijdens

de bijeenkomst in Amersfoort. Graham is de voormalige Senior Director of Music The Household Division
en Director of Music The Band of The Coldstream
Guards (London).
Hij begon zijn presentatie met het tonen van beelden van de terroristische aanslag op het World Trade
Center in New York op 11 september 2001. Diezelfde
dag was namelijk zijn allereerste dag in functie als
Director of Music The Band of The Coldstream Guards
en er was geen voorganger die hem kon inwerken.
Zijn eerste dienst met de Band was de ‘Changing of
the Guard’ op 13 september en het bijzondere daarbij
was de wens van H.M. The Queen, dat tijdens de ceremonie in de Forecourt van Buckingham Palace het
volkslied van de USA gespeeld zou worden.
Een Sergeant-Major vergezelde de Band als begelei-
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ding en ondersteuning van Graham, met wie hij via
een microfoon en koptelefoon verbonden was. Een
extra dimensie was overigens nog, dat deze Changing
wereldwijd live op TV zou worden uitgezonden.
Als aankondiging voor het spelen van de USA National Anthem, hoorde Graham de Sergeant-Major in
zijn koptelefoontje zeggen: “This is your moment, sir,
balls of steel, sir, balls of steel!”, waarna hij met dirigeren begon. Een zeer indrukwekkende belevenis, die
hij nooit zal vergeten! Hieruit kan tevens geconcludeerd worden dat het leven in een Foot Guards Band
volledig verschilt van dat in andere militaire orkesten.
Achteraf zijn er ook heel veel reacties uit de USA
binnengekomen betreffende hun gespeelde National
Anthem. Kort daarna ging Graham op uitnodiging met
z’n Band naar New York voor een Commemoration
Festival voor de slachtoffers van de aanslag.
De duty of the Band is ’to inspire the soldiers to
do their duty’ en de praktische invulling daarvan
werd door Graham verder uitgebreid toegelicht aan
de hand van de hoofdactiviteiten van de Band. Deze
betreffen met name:
• State Visits met erewacht en State Banquets (als
voorbeeld werd het bezoek van President Obama
besproken);
• State Opening of Parliament;
• Ceremonial Funerals (als voorbeeld werd die van
Margaret Thatcher genoemd);

• Royal Funerals (ieder half jaar is er een vergadering om de plannen daarvoor te actualiseren);
• Trooping The Colour (Graham’s ‘mooiste’ moment
is de afmars van de Massed Bands over The
Mall);
• Deelname aan taptoes wereldwijd als promotie
van het UK resp. British products (Bijv. Edinburgh,
Basel, Sydney);
• CD producties (gedurende zijn carrière is Graham
betrokken geweest bij 45 CD-opnames);
• Remembrance Sunday bij The Cenotaph (bestaande uit 3 delen met een zeer strikt draaiboek).
Na zijn pensionering houdt Graham zich vooral bezig
met dirigeren, zowel als vaste dirigent (van de Imperial Military Band, bestaande uit ex-militaire muzikanten) en als gastdirigent in het buitenland. Verder nog
advisering en het werken aan diverse muziekprojecten. Om daarvan een goed beeld te krijgen raad ik
u aan eens een blik te werpen op Graham’s website:  
www.gojonesmusic.com
Zoals we van Graham gewend zijn bracht hij zijn presentatie op een vlotte en onderhoudende manier en
doorspekt met veel humor, waarmede hij ons een
unieke kijk achter de schermen van een Guards Band
aanbood. Het uitgebreide dankwoord aan Graham
van onze voorzitter, gepaard gaande met een echt
Hollands cadeautje, was dan ook volledig op zijn
plaats.

Een echte Beating Retreat op de Maasoever
Op Hemelvaartsdag, 9 mei, vond in Rotterdam een
bijzondere uitvoering plaats, in verband met de
40-jarige samenwerking tussen de Nederlandse en
Engelse marinierskorpsen. Uit Engeland was het amfibische aanvalsschip HMS Bulwark overgekomen,
terwijl de Nederlandse tegenhanger, Zr. Ms. Johan de
Witt, lag afgemeerd aan de Parkkade.
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Dit varende platform diende als achtergrond voor een
staand gespeeld marsenconcert door de Marinierskapel onder de leiding van elt. P. Bongaerts. Voor de
liefhebbers van marinemuziek was er nog een bijzondere attractie, een band van HM Royal Marines, en
wel die van het Commando Trainings Center. Deze
speelde in traditionele Britse marinestijl tweemaal
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een complete beating retreat op de kade, een soort
minitaptoe die gegeven wordt bij buitenlands vlootbezoek van enige omvang of betekenis.
Vrij uniek was dat deze band onze Marinedefileermars uitvoerde, dit wordt in principe nooit gedaan
door een ander orkest dan de Marinierskapel: 40 jaar
samenwerking muzikaal tot uiting gebracht door de
bezoekende partner. Andersom ontbrak er enigszins
onverwacht een muzikaal eerbetoon aan de Britse
collega’s in de vorm van één van de voortreffelijke
typische RM-marsen, b.v. de regelmatig gespeelde  
Royal Salute van Richard Waterer. Pikant historisch
detail is natuurlijk dat Johann de Witt (Tocht naar

Chatam!) de leidende kracht was achter de maritieme
tegenwerking tussen Nederlanders en Engelsen in de
tijd dat beide landen net beschikten over een korps
zeesoldaten. Onze vrienden van de Royal Marines
presteerden er niet minder om.
Door de beperkte voorpubliciteit van dit locale gebeuren was, ondanks de vrije dag, de publieke belangstelling  bescheiden. Maar voor een groepje liefhebbers van pure militaire muziek uit onze kring was
deze kleine maar fijne uitvoering een royale beloning
voor de komst naar de Maasoever.
JdV

Devote marsmuziek
voert van Zuid-Spanje naar het Limburgse heuvelland
Door Hein Jansen

Geen misverstand, uiteindelijk gaat dit artikel over
marsen. Er zullen zelfs kapelmeesters tevens componisten voorbij komen. Want ook martiale musici blijken devoot voor de dag te kunnen komen. Maar daar
moet iets aan vooraf gaan, noem het een sfeertekening. Die is namelijk nodig om te kunnen begrijpen
en vooral doorvoelen waar het in dit geval om gaat.
Het betreft namelijk niet het welbekende repertoire
van een Sousa, Ord Hume, Fucik of Blankenberg – om
maar een paar namen te noemen. Dat het om een
heel ander genre gaat, moge duidelijk worden uit de
aanleiding tot dit artikel: een concert in een Spaanse
dorpskerk, kort voor Paaszondag, met op het programma alleen maar marsen; processiemarsen wel te
verstaan. In die periode is dat geen ongebruikelijke
programmering.
Voor veel Spanjaarden betekent de week voor Pasen, la Semana Santa, vrije tijd en vakantie. Niet voor
niets liggen er bij de reisbureaus allerlei gidsen, speciaal op deze periode afgestemd. Maar voor velen,
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zeker in de zuidelijke regio Andalucía, gaat het om
aanzienlijk meer. Oneerbiedig gezegd is de ‘heilige
week’ daar een uitbarsting van diepgeworteld religieus en traditioneel besef. Dat manifesteert zich in
het bijzonder in de vele processies.  Daarin worden
zogenaamde tronos meegedragen, spectaculair opgetuigde beeldengroepen van soms enorme omvang,
die de verschillende stadia van het lijdensverhaal en
de opstanding uitbeelden. Uiteraard Jezus  zelf maar
ook zijn moeder Maria  staan daarin centraal.
Een essentiële rol in de processies vervullen van
oudsher de zogenaamde cofradías en hermandadas,
zeg maar broederschappen. Hun leden dragen de tronos. Waarbij men zich dient te bedenken dat het gewicht van de grootste tronos in de tonnen kan lopen
en elk van de vele dragers tot zo’n vijftig kilo torst.
En dat uren lang…  ‘Bevelen’ zoals stoppen, neerzetten, optillen en verder lopen worden gegeven door
middel van een bel voor op de trono. De dragers zien
namelijk (vrijwel) niets.
25

Muzikale ondersteuning
Er zijn processies, vooral op Goede Vrijdag, die zich
in volstrekte stilte voltrekken of slechts begeleid
door een enkele trom. Maar vaak ook is er muzikale
ondersteuning door een banda, harmonieorkest, of
tamboers en trompetters.  Zij spelen de werken die
juist voor deze gelegenheden zijn gecomponeerd: de
processiemarsen. De opkomst van de processiemar-

sen voor harmonieorkesten begint in de tweede helft
van de 19de eeuw. Zij vinden hun oorsprong in treurmarsen of muziek die als zodanig wordt gebruikt.  
De marsen worden gecomponeerd voor de broederschappen, die vaak over een eigen banda beschikken.
Eén van de eerste componisten is José Gabaldá Bel,
die kapelmeester van de Banda de la Guardia Real
is geweest. Begin 20ste eeuw verschijnt de eerste
processiemars voor tamboers en
trompetters, die van de brandweer van Málaga, van de hand
van Alberto Escámez.
Processiemarsen hebben de
structuur van de ‘gewone’ marsen, maar  verschillen aanzienlijk
in tempo – er wordt langzaam
op gelopen – en melodische
uitwerking.  Ze zijn als het ware
verhalend, sterk sfeerbepalend.
Dat blijkt al uit titels als Amarguras, bitterheid (M. Font de Anta),
Jesús de las Peñas, Jezus van
smarten (A. Pantión) en María
Santísima del Dulce Nombre,
Heilige Maria met de zoete naam
(L. Lerate Santaella). Overigens
is het tempo vaak zeer dwingend, waartoe extra trommen
worden ingezet.
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Denk niet dat het alleen om composities uit het verleden zou gaan. De tradities, zoals beschreven, zijn
heel sterk en blijven dus inspireren. Goed voorbeeld
is het vrij recente Christo de los estudiantes, geschreven voor de broederschap van studenten in Málaga
door lt-kol Don Francisco Grau Vegara. In 2006 heeft
hij die met zijn Banda Sinfónica de la Guardia Real
in Málaga uitgevoerd. Deze processiemars begint
met belsignalen, net als bij een trono. Opmerkelijk
is ook de manier waarop het aloude studentenlied
Gaudeamus igitur is verwerkt; te vergelijken met de
Akademische Festouvertüre van Brahms. Er zouden
veel meer componisten te noemen zijn, maar vooralsnog slechts één: Ricardo Dorado Janeiro, die ook
kapelmeester en muziekdocent is geweest. Hij heeft
onder meer verschillende marsen en paso-dobles op
zijn naam staan én processiemarsen. Een daarvan is
Mater Mea, ook beluisterd tijdens genoemd concert
door de Asociación Musical Manual Amador – ere wie
ere toekomt want de uitvoering was voortreffelijk.
Dicht bij huis
Wat ons van het zuiden van Spanje dicht bij huis
brengt. Mater Mea staat namelijk ook op een CD
met uitsluitend processiemarsen,die  in 1998 is uitgebracht door de Koninklijke Harmonie St. Secilia in
Mheer o.l.v. Fried Dobbelstein. Deze CD is een uitstekende kennismaking met dit genre. Temeer daar het
tekstboekje een uitgebreide historische en muzikale
toelichting geeft. (Ook in Nederland, vooral het zuiden, worden nog steeds processies gehouden. Deze
verschillen in aard en omvang wel aanzienlijk van die
zoals hiervoor beschreven.) ‘De meeste processiemarsen zijn van niet-Nederlandse herkomst. In de dorpen
van het Zuidlimburgse heuvelland, zoals Mheer en
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Eijsden, met hun belangrijke banden over de Belgische grens heen, gebruikt men vaak marsen van
Luikse en Waalse componisten’, aldus Joep Leerssen
in het tekstboekje. ‘Elders in Limburg is ook (iets recenter) Spaanse repertoire in zwang geraakt. Daarvan
biedt het zeer innige Mater Mea van Ricardo Dorado
een voorbeeld. Van de door Nederlandse componisten aangedragen processiemarsen is de bekendste
en meest melodieuze vermoedelijk de Thornse O.L.
Vrouw onder de Linden van H. Ramakers. Andere
Nederlandse marsen zoals Bisselinks Sint Oswaldes
hebben een kloeker, meer martiaal karakter.’ Als we
even terug gaan naar de Belgische componisten, dan
moet zeker worden genoemd de veelzijdige musicus
Louis Gasia; hoornist, violist, dirigent, muziekpedagoog en componist. Zijn carrière begint na de Eerste
Wereldoorlog bij het 4e Karabiniers. In 1947 wordt hij
de eerste kapelmeester van de Muziekkapel van de
Zeemacht in Oostende. Op de CD staan drie processiemarsen van zijn hand: La St. Hubert, La Saint Louis
en Sancta Maria (gecomponeerd bij de terugkeer van
zijn zoon uit het concentratiekamp Buchenwald).
Om het op de CD opgenomen repertoire compleet te
maken: Virgo Maria (R. Kumps), Les Echos Du Vallon
en Pluie de fleurs (L. Purnotte) en L’Arco dell’Angelo
(Hardy Mertens, speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd). Voor wie nieuwsgierig is geworden of
zich verder wil oriënteren is You Tube een rijkelijk
vloeiende bron van beeld en geluid. Processies zijn
te zien en de bijbehorende marsen te beluisteren.
De CD (een aanrader) is nog steeds verkrijgbaar:
maak € 12,50 (inclusief verzendkosten) over naar
bankrekening 133518698 t.n.v. Harmonie Mheer onder vermelding van CD + naam en adres.

DVD-Nieuws

Samengesteld door Rob Ouwens
Majesteit….Bedankt! – Koninklijk Koorconcert ter ere
van Hare Majesteit Koningin Beatrix der Nederlanden 1980 - 2013
Koninklijke Militaire Kapel o.l.v. Majoor Pierre Kuijpers, Christelijke Harmonie Enschede, Koren, Organisten en solisten; Mirasound MIRA 199480 (CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.mirasound.nl en www.
hymnus.nl
Valerius Intrada / Laet Sang en Spel / Domine Salvam Fac / Abide With Me / Variatie over een Wilhelmus Lied / Piet Hein / You’ll Never Walk Alone / O
Nederland Let Op U Saeck / Time To Say Goodbye /
Ambrosianischer Lobgesang / Auld Lang Syne / The
Royal Line / Valerius Suite / Nederland en Oranje
/ Gebed om Vrede / Ave Verum Corpus / Medley
Vaderlandse Liederen / Wilhelmus.
Héros
Musique de la Légion Étrangère o.l.v. Commandant
Emile Lardeux
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Deutsche Grammophon 0289 479 1076-3  (CD)
Verkrijgbaar via www.amazon.fr
Le Boudin / Le Soleil Brille / Adieu Vieille Europe
/ Un Dur, un Vrai, un Tatoue / Non, Je Ne Regrette
Rien / La Marseillaise / Lili Marlene / Le Chant de
l’Oignon / Sous le Ciel de Paris / El Deguello / Le
Fanion de la Legion / La Mer / Bolero / Le Boudin.
Sousa Music for Wind Band – vol. 11
Royal Swedish Navy Band o.l.v. Keith Brion
Naxos 8.559690  (CD)
Verkrijgbaar via de goede klassieke CD winkel
Mother Hubbard March / Keeping Step with the
Union March / In Parlour and Street Fantasy /
Wolverine March / Globe and Eagle March / In
Polpit and Pew Fantasy / On Parade March / Tally
Ho Overture / We Are Coming March / Liberty
March / National Fencibles March / Guide Right
March / Sweet Adeline Fantasy / Bonnie Annie
Laurie.
27

In Good Company
RAF Association President’s Band o.l.v. Peter Stockdale
Bandleader BNA 5208 (CD)
Verkrijgbaar via www.midlandcd.co.uk of www.discurio.co.uk
Blaze Away / Lawrence of Arabia / Morning in Cornwall / Hairspray / The Army, The Navy, The Air Force
/ Songs of World War Two / London Parade / The
Big Country / Pirates of the Caribbean / Epilogue
from Things to Come / La Paranda / Fighter Command / Pastime with Good Company.
Toward Higher Mountains
Japan Ground Self defence Force Eastern Army Band
o.l.v. Major Mamoru Tamura
Brain Music BOCD7347  (CD)
Verkrijgbaar via www.hmv.jp
Light of Hope / Toward Higher Mountains / Arirang
and Akatonbo / Simple Gift for Wind Ensemble /
Brillante March / Jubilee Fanfare / Fantasy on Saitara Bushi / The Singapore Flyer / Echoes of Memories / Crossroad / Second Wind Gallop / bonus:
Toward Higher Mountains (Brass Band versie)
Zorro
Banda Sinfonica da Policia de Seguranca Publica
(Portugal) o.l.v. Comissario Ferreira Brito
MBCD 31112072 (CD)
Verkrijgbaar bij www.molenaar.com
Zorro, The Musical / Lawrence of Arabia / Eloise /
Dances wth Wolves / The Producers.
Ma Vlast
Banda Sinfonica da Guarda Nacional Republicana
(Portugal) o.l.v. Capitao Cerqueica
MBCD 31111972  (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Jod-A-Daj / The Legend of Amaterasu / The Heroes
of Rise Again / Tetis / Ma Vlast.

The Island of Light
Banda de Musica da Forca Aerea Portuguesa o.l.v.
Lt.Col. Elio Luis Sinha Murcho
MBCD 311121720)  (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Chan Chan / Tulips from Amsterdam / A Medley
of Traditional Portuguese Folk Tunes / Tarantella
/ Vale de Cambra / Circus Scenes / The Island of
Light / Kanpai! / Andante Nobilmente / Villa Volta.
Feelings
Rekruten Spiel 16/1-2012 o.l.v. Hauptmann Bernard
Meijer
AMOS 6098 (CD)
Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Marche Militaire / Slavyanskaya / Feurig Blut / Firework / Kleine Ouverture in klassischen Still / Jugend
Voran / Hair Selection / Olsen-Banden / Love and
let Die – Sir Duke – Polizischt Wackerli / Appenzeller Grenadiere / The Stone 89 / Baselstab / Torero /
Sonate no. 1 / Jetlag / Doppelotti.
Tour d’Horizon
Rekruten Spiel 16/2-2012 o.l.v. Hauptmann Werner
Horber
AMOS 6101  (2CD)
Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Neu Bern / Bundesrat Petit-Pierre / Luzerner Marsch
/ Marsch der Flugabwehr / Zunft / Chimes of Liberty
/ Summer Winds / Im Glanz der Sterne / Im Freujahr
/ Aventicum Spezial / Daygavpels Kajnieku Polka
Marss / Vai Vorykste Rainbow / Melodija / Yellow
Submarine / Paran –Pampoli / Popcorn / Space
Shuttle / Adrenalini / Rohren Tambour / Romanian
Dances / Richilde Ouverture / The Best of Broadway
/ The Best of Earth, Wind and Fire.

CD-bespreking
Koninklijke CD van de KMK’JWF’
“En, is het
wat?” Dat is
zo ongeveer
de eerste
vraag die
opkomt bij
de aankondiging van
een nieuwe
CD. In het
onderhavige geval is het antwoord: ja zeker. Het gaat
om ‘Onder het Oog des Konings’, uitgebracht door
de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ bij
2828

gelegenheid van de inhuldiging van Koning WillemAlexander. Alleen daarom al is het een memorabele
uitgave. Het repertoire is zeer divers; van zeer bekend tot tamelijk onbekend, van historisch tot actueel. Op deze CD staat de kapel nog net onder leiding
van majoor Arnold Span, die in april is benoemd tot
stafdirigent bij de Staf Militaire Muziek Krijgsmacht.
Het openingswerk is het meest recent, de Koning
Willem-Alexander Mars ‘Wilt heden nu treden’, in
opdracht van de KMK’JWF’ gecomponeerd door Gert
Buitenhuis. Overigens zou eerder gesproken kunnen
worden van een concertmars. De ondertitel is ont- Juni 2008
2013
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leend aan het koraal uit Valerius’ Neder-landtsche gedenck-klanck (1626), dat in het trio wordt uitgewerkt.
Buitenhuis heeft degelijk compositorisch vakwerk
geleverd dat goed in het gehoor ligt en boeit door
de stilistische aanpak – van triomfaal tot koraalmatig
met tussendoor speelse elementen als In naam van
Oranje en Turf in je ransel.
Een titel als een knipoog is de ouverture tot Si  j’étais
Roi (‘Als ik Koning was’), een komische opera van
Adolphe Adam (1852). Daarin droomt een arme visser uit Goa dat hij koning wordt om zo een mooie
prinses te kunnen trouwen. Uiteindelijk lukt hem dat
ook nog.
De Emma Fanfare van Hans van der Heiden, waar heb
ik die ook al weer eerder gehoord? Ik moet er even
voor zoeken om mijn geheugen op te frissen, maar
dan heb ik het: de openingsfanfare van de Nationale
Taptoe in Breda van 1998.
Onder het Oog des Konings van Anne Posthumus
stelt me voor een raadsel. Waarom is er voor zo’n
laag tempo gekozen? Als ik er een opname door de
KMK onder leiding van Posthumus zelf bij haal verschilt de opnameduur  ruim een minuut. Dat is in het
nadeel van Span, want eerlijk gezegd kan de ‘trage’
versie mij niet echt bekoren.  Hij zal er zijn redenen
voor hebben gehad, maar welke?
Van Louis Andriessen is Monuments of the Netherlands (1975) vastgelegd. De compositie dateert uit
de periode dat deze ‘Notenkraker’ zijn werkveld min
of meer noodgedwongen moest verbreden omdat hij
wegens zijn kritische opstelling bij de gevestigde orkesten niet aan de bak kwam. Ook hier is Valerius de
inspiratiebron geweest en wel met ‘Merck toch hoe
sterck’.
Een van de beste Nederlandse componisten van filmmuziek – zo niet dé – is Rogier van Otterloo. Van zijn
hand is Juliana uit 1979, geschreven voor de documentaire ‘Juliana in 70 bewogen jaren’.  Het is aardig
om de toonzetting te vergelijken met die van Wil-

helmina van Henk van Lijnschoten, ook op deze CD,
in 1980 gecomponeerd in opdracht van het BUMA:
licht – frivool zou wellicht wat ongepast zijn – versus
plechtig.  Nog een aanzienlijk verschil is dat Van Otterloo zich vrijelijk beweegt en Van Lijnschoten improviseert op , jawel , Valerius.
Richard Strauss
Een uitmuntende repertoirekeuze is Wilhelm von
Oranien   van Richard Strauss, door hemzelf betiteld als ‘improvisation’. Het is een heel fraaie bewerking van ons volkslied,  in 1892 gecomponeerd
ter gelegenheid van het huwelijk van de Groothertog van Saksen-Weimar en Groothertogin Sophie,  beiden gelieerd aan het Huis van Oranje. Het
werk is wat in de vergetelheid geraakt en wordt
bij mijn weten slechts sporadisch uitgevoerd. Twee
markante momenten:   de KMK voert het in 1923
uit bij het zilveren regeringsjubileum van Koningin
Wilhelmina, in 2010 zet de Marinierskapel het op
de lessenaars in een ‘special’ van het zondagse
VPRO-programma ‘Vrije geluiden’.  En nu staat het
dan in een voortreffelijke uitvoering op deze CD.
Van de hand van Tschaikowsky is de Kroningsmars
in D (in de bewerking door Hans van der Heiden?),
geschreven bij gelegenheid van de kroning van
Tsaar Alexander III. Aardige bijkomstigheid is dat
2013 het ‘Nederland Rusland jaar’ is.  Dus ook wat
dit betreft past de compositie op deze CD.
De laatste nummers zullen weinig toelichting behoeven: de Grenadiers Mars van Dunkler, de Mars
van de Heer van der Duyn (anoniem), de Mars van
de Jonge Prins van Friesland(anoniem) en als vrolijke ‘uitsmijter’ de Prinses Amalia Mars van Gert
Buitenhuis.
Jammer is dat het begeleidende boekje  geen enkele informatie geeft over de gespeelde werken.
Dat is toch wat mager. Vandaar dat ik zo vrij ben
geweest hier en daar een toelichting te geven.

‘Durchs Brandenburger Tor – Deutsche Märsche’
door Das Musikkorps der Bundeswehr
o.l.v. Oberstleutnant Christoph Scheibling.

Deze CD bevat de volgende marsen:
a)  Präsentiermärsche:
Fahnengruss (Stephan), Am Tannenbergdenkmal
(Stieberitz), Marsch der 1. Matrosendivision (Prinz
Heinrich von Preussen).
b)  Parademärsche:
Prinz-Karl-Marsch (Neudel), Rigaer Einzugsmarsch
(Hagen), Hohenzollern-Marsch (Berger), Schützenmarsch (Helbig).
c)  Feierliche Märsche:
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Marsch von König Friedrich II – 1741, Marsch aus der
Zeit Friedrich des Grossen (Koslek).
d)  Konzertmärsche:
Durchs Brandenburger Tor (Blume), Aus eigener Kraft
(Rupprecht), Saarburger Marsch/Max-Joseph-RitterMarsch (Fürst), Freundschaftsmarsch (Zeh), Oberst
Ritter von Prager – Marsch (Fürst), Marsch der Vereinten Nationen (Husadel), Hinter dem Schellenbaum (Teike), Kavalleriemarsch (Speer), Friedensfeier
(Teike), Marsch der Reservisten (Middel), Deutscher
Marsch (Rennert), Max-Joseph-Ritter-Marsch (Fürst).
Dit CD-project is een gezamenlijk initiatief van Das
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Musikkorps der Bundeswehr en de Deutsche Gesellschaft für Militärmusik. Deze laatste vereniging beschikt over een indrukwekkend historisch archief met
bladmuziek van vele Duitse marsen en het merendeel
van de hier opgenomen marsen is uit dat archief afkomstig, al of niet speciaal gearrangeerd ten behoeve
van deze opname.
De CD beoogt een zo breed mogelijk palet van de
Duitse marsmuziek aan te bieden, vandaar de keuze
uit de vier verschillende soorten marsen. Ook modernere composities krijgen aandacht, o.a. een mars
van Guido Rennert, die we kennen als winnaar van
de door IMMS NL uitgeschreven compositiewedstrijd
voor een internationale IMMS-mars met zijn mars
IMMS On Parade.
De meeste opgenomen marsen zijn tamelijk onbekend, hoewel vaak van bekende komponisten zoals
Teike, Husadel en Stieberitz. Bij sommige stukken
zijn ook fanfaretrompetten en signaalhoorns gebruikt
teneinde de originele bezetting te kunnen realiseren.
De historische research voor de gekozen marsen is

gedaan door Alexander Fühling (voorzitter van de
Deutsche Gesellschaft für Militärmusik) en Werner
Probst en heeft geresulteerd in een zeer uitvoerig en
aantrekkelijk uitgevoerd tekstboekje van maar liefst
36 bladzijden.
De muzikale kwaliteit van deze CD is uitzonderlijk,
waarmee het orkest (52 muzikanten) duidelijk laat
zien dat het op hoog professioneel niveau musiceert.
Op grond daarvan en zeker ook vanwege het gekozen
repertoire wil ik deze bijzondere CD van ganser harte
aanbevelen: hij zou bij geen enkele marsenliefhebber
in de collectie mogen ontbreken.
Met ruim een uur prachtige muziek kost deze CD
€ 17,= + portokosten en deze kan worden besteld bij
Auren Musikverlag, Lehnengasse 28, D-50354  Hürth,
Deutschland,
website:   www.auren-musik.de , tel. 00492233949385.
JK

Discuriositeiten
Door Erwin Voorhaar
In deze rubriek bespreek ik wederom een 78 toeren grammofoonplaat, maar nu eentje uit mijn eigen collectie. Het is een oeroud object uit de begintijd van het op geluidsdragers registreren van
Nederlandse militaire muziek. Bovendien gaat het
hier om een Infanterie muziekkorps. Over de vooroorlogse muziek bij de verschillende regimenten
Infanterie is inmiddels in andere verband door o.a
John Smit en Rien van Beusichem al geschreven.
Naast verhalen en overleveringen, bladmuziek,
foto’s en ansichtkaarten is een geluidsopname natuurlijk wel het beste middel om deze lang verdwenen orkesten weer tot leven te roepen. Over zo’n
eenvoudige plaat is veel te vertellen.
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Waarom juist deze plaat? De gespeelde werken zijn
typisch voor het populaire repertoire van die tijd.
Het orkest is het Muziekkorps van het 7e Regiment
Infanterie. Maar wat erg interessant is, tenminste
voor muziekverzamelaars, is het label. Wie kent
nog ‘Anker Records’? Als u het niet kent is er (om
maar in marinetermen te blijven) geen man overboord, want dit label heeft slechts van 1905 tot
1914 bestaan. Toch had het een zeer grote productie en is er militaire muziek op dit label te vinden.
Het label had een (ad hoc samengesteld) huisorkest dat onder de naam ‘Anker Orchester’ ook verschillende marsen op heeft genomen (o.a. Tripoli
Marsch). Leider hiervan was de beroepsmuzikant,

- Juni 2008
2013
DefiléDefilé
- December

dirigent en componist Fritz Honigmann die, net
als Carl Woitschach, in opdracht veel muziek heeft
opgenomen, mede ter stimulering van de verkoop
van bladmuziek. Maar bij deze plaat gaat het om
een Nederlands militair orkest.
Het in Amsterdam gelegerde 7e Regiment Infanterie
had een orkest dat onder leiding stond van Johannes Zaagmans (14-10-1861 – 09-10-1944). Tussen
1887 en 1912 leidde hij dit orkest. Begonnen als
fluitist in de ‘Arnhemsche Orkestvereeniging’ kwam
hij als muzikant bij het 1e Regiment Infanterie te
Leeuwarden terecht. Verhuizing naar Amsterdam en
bevordering tot dirigent van 7RI volgden in 1887.
Met dat orkest werden vele concerten gegeven. Na
pensionering in 1912 werd hij muziekleraar in Zeist
en in 1923 uiteindelijk te Lochem, waar hij ook
is overleden. Hij schreef diverse stukken en staat
bekend als componist van de Defileermarsch van
het 7e RI. Deze mars werd door de Fanfare van
het Korps Nationale Reserve op de Taptoe in Rotterdam in 2008 gespeeld, terwijl ook de Marinierskapel (op de bekende LP ‘Nederlandse Militaire
Marsen’) onder leiding van J.P. Laro er een opname
van maakte. De mars is (mogelijk) een bewerking
van Militär – Festklänge van Carl Faust en gearrangeerd door Zaagmans. Vast staat dat zijn naam
mede door deze mars nog niet vergeten is.
Catalogus in wording
Terug naar de plaat. Deze werd opgenomen in april
1910 in Berlijn. Dankzij het zoekwerk van mensen
buiten de sfeer van de militaire muziek is er een
catalogus in wording met alle op 78t uitgebrachte
opnamen van en met Nederlandse artiesten. Daarbij
zit dus ook heel wat militaire muziek. Zo heeft het
Muziekkorps 7RI meerdere malen opnamesessies
gehad. De eerste dateert van 10 september 1901
te Amsterdam toen 16 titels werden opgenomen.
De tweede sessie op 11 april 1910 werd in Berlijn
gemaakt en toen werden o.a. de Huzarenmarsch
‘Recht naar ’t Doel’ en de Op Manoeuvre Marsch
(eveneens van Zaagmans) opgenomen.
De opnamesessie waar de plaat werd opgenomen
waar het in dit artikel om gaat, vond plaats in april
1910 toen het orkest toch al in Berlijn was. Voor
Anker werden  14 titels opgenomen. Hierbij als nr.
1961 de Veleta Wals / Tirana – Serenade. Andere
titels uit deze sessie waren: Defileermars 7RI, Oud
Wilhelmus, Wien Neerlands Bloed, Prinses Juliana
Marsch, Op Manoeuvre (2e versie), Friedensbanner Marsch (Teike) ,The Man behind the Gun, Manhattan Beach , Hands Across the Sea , The Directorate, De Eerewacht , Ordre de Bataille. Zoals U
ziet een aantal toen (en nog steeds) zeer populaire
marsen van J.P. Sousa.
Kort bestaan
Overigens hebben bijna alle toenmalige muziekkorpsen ingedeeld bij de diverse regimenten wel
opnamen gemaakt, voor allerlei labels in binnenDefilé
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en buitenland. Maar dat is iets voor een volgend
artikel. Interessant is dat het bij de 7RI opnamen
gaat om een label dat slechts van 1905 tot 1914
heeft bestaan. De oorsprong van dit label heeft
vreemd genoeg niets met muziek te maken. In 1878
startte Friedrich Adolf Richter (1846-1910) in Rudolstadt (D) een farmaceutisch bedrijf dat ook spelletjes, zeep, chocolade en Imperator Musikapparaten
(!) produceerde. Men had echter het meeste succes
met zogeheten ‘Baukasten’. In die vorm bestaat Anker nog steeds, als producent van een soort lego
– achtige bouwstenen voor kinderen waarmee men
huizen kan maken.
Maar rond 1905 zag men in dat het nieuwe medium 78 toeren wasplaat wel eens een goedlopende
bezigheid zou kunnen worden. In Rudolstadt werd
de productie van de labels Anker en Phonogramm
opgezet. In 1877 had Richter overigens al fabrieken in andere landen, zoals Nederland (Nijmegen),
London, New York en Sint Petersburg. Daardoor
ontstond ook een grote afzetmarkt, en zo had men
al snel een voor die tijd enorme platencatalogus
die alleen op Rusland was gericht. Er kwam zelfs
een Arabische afdeling. Gedurende deze hoogtijdagen (1910-1913) was de hoofdvestiging van het platenbedrijf ondergebracht in Berlijn, waarbij nogal
eens van adres werd gewisseld, kennelijk groeide
de zaak meer dan eens uit de voegen.
Na 1910 valt het Anker Schallplatten label en de
Phonogramm GMBH onder de firma Richter & Cie,
Chemische Werke met vestigingen in o.a. Berlijn en
Dippoldiswalde (nabij Dresden). Platen bleef men
tot het einde in Rudolstadt produceren, totdat de
1e Wereldoorlog de handelsbetrekkingen verstoorde. Toen ook nog eens de fabrieken gevorderd
werden om er oorlogsproductie, o.a. granaten, te
starten was het snel gedaan met de platenproductie en verkocht men het label aan Kalliope. Het
leuke ankertje als monogram verdween daarmee
uit de geschiedenis van de muziekopnamen. Na het
beëindigen van de oorlog in 1918 waren alle buitenlandse ‘huizen’ verdwenen en concentreerde de
firma zich op het maken van kinderspeelgoed, dat
dus tot vandaag de dag wordt voortgezet.
Wereldhits
Op de plaat vinden we twee titels waarbij opvallend is dat het hier gaat om minstens een wereldhit, namelijk de Veleta (wals), die zelfs in een aflevering van Inspector Morse (‘The last Enemy’) nog
wordt gedanst. Dankzij de orkesten van o.a. Victor
Sylvester (Strict dance tempo) en de Nederlandse
Jan Corduwener en zelfs André Rieu bleef deze wals
populair, ook al stamt de compositie voor piano uit
1898. Componist was een zeker Arthur Morris uit
Leeds (UK) die meer simpele, dansbare melodietjes
op zijn naam heeft staan. Dat deze wereldberoemd
zou worden had men kennelijk niet helemaal verwacht. Over de componist is in ieder geval weinig
relevants te vinden.
Anders ligt dat voor de componist van de Tirana –
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Serenade, een wals met Spaanse invloeden. Deze
werd gecomponeerd door de Oostenrijks-Hongaarse militaire kapelmeester Alfons / Alphons / Alfonz
Czibulka (14-05-1842 – 27-10-1894) die een nogal
avontuurlijk leven moet hebben gehad als dirigent
van verschillende orkesten bij Oostenrijks-Hongaarse Infanterie regimenten, o.a. in Triëst, Krakow,
Wenen en Bolzano. Als componist bleven er ca 300
werken bewaard (grotendeels in de stadsbibliotheek van Wenen) waarvan de Stephanie Gavotte
(ter ere van een Belgische prinses) en Hearts and
Flowers uit Wintermärchen – Waltzes het bekendste zijn. Het laatste stuk schijnt ontelbare malen
gebruikt te zijn als thema in tekenfilms…
Met opnamejaar 1910 is deze 113 jaar oude opname
wel iets bijzonders: Nederlandse militaire muziek
met ook toen al een sterke buitenlandse band;
werken van niet – Nederlandse componisten duidelijk uitgekozen vanwege hun toenmalige popula-

riteit, die overigens werd gemeten aan de verkoop
van de bladmuziek en niet de grammofoonplaten
en ook nog eens opgenomen in het buitenland. Het
geeft een idee over de verspreiding en mate van
populariteit van militaire muziek in die periode, die
niemand van ons meer heeft meegemaakt, maar
die aan de hand van flarden informatie nog valt te
reconstrueren. En dat heeft dit orkest en zijn dirigent zeker verdiend.
Bronnen:
Discografie van de Nederlandse Militaire Muziek
1899-1958 door Rinus Blijleven (niet uitgegeven);
Diverse internetsites;
Booklet bij LP ‘Nederlandse Militaire Marsen’ geproduceerd door Jhr. Mr. J.G. Reuchlin;
Deutsche Grammophon & Schellackplatten Portal.
		

John Kroes.

Boekbespreking
‘It’s All Going Terribly Wrong’ door
Major Sir Michael Parker, KCVO, CBE.

Gebonden uitgave, formaat 16 x 24 cm, 274 pagina’s.
ISBN 978-1-903971-65-6
Uitgeverij Bene Fatctum Publishing, UK.
De auteur noemt zichzelf “The Accidental Showman’’,
omdat zijn indrukwekkende carrière als producer van
vele grootschalige evenementen min of meer toevallig is begonnen en wel als volgt: als jonge luitenant
werd hij in 1965 gevraagd de Berlin Tattoo te produceren (toen nog een volledig Engelse aangelegenheid). De reden voor dat verzoek was zijn dusdanige
junior-status als officier, waardoor hij niets te verliezen had als alles verkeerd zou aflopen.
Het boek beschrijft situaties tijdens grootschalige militaire evenementen, waarbij zaken fout gelopen zijn.
3232

Dergelijke momenten waren natuurlijk beschamend,
omdat vaak H.M. The Queen en leden van het Engelse Koninklijk Huis aanwezig waren met daarbij ook
nog eens duizenden toeschouwers en miljoenen televisiekijkers. Maar als men erop terugkijkt kan men
ook enigszins de grappige kant ervan inzien. Vele
van deze catastrofes waren de schuld van de auteur,
omdat hij vaak veel te ambieus was.
Een voorbeeld van een uit de hand gelopen gebeurtenis: tijdens een evenement stuurde iemand de Royal Horse Artillery een verkeerde weg op waardoor de
wielen van de kanonnenwagens de kabels van het
vuurwerk doormidden sneden. Het resultaat daarvan
is afgebeeld op de voorzijde van het boek.  
Van de volgende bekende evenementen in het UK
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is Michael Parker o.a. de producer geweest: Royal
Tournament, Edinburgh Military Tattoo, Wembley Military Musical Pageant, de feestelijkheden t.g.v. de 50e
verjaardag van VE en VJ (Victory Europe en Victory
Japan als einde 2e Wereldoorlog), The Queen’s Silver
Jubilee in 1977 en de feestelijkheden t.g.v. zowel de
90e als de 100e verjaardag van H.M. Queen Elizabeth,
The Queen Mother.  
Het boek bevat dus eigenlijk Sir Michael’s memoires
van zijn 46 jaar in dit showwerk en is gemakkelijk
leesbaar geschreven. Velen van ons kennen sommige
van de genoemde evenementen uit eigen ervaringen
en kunnen dus de indrukwekkende prestaties van
hem op hun waarde schatten. Overigens beschrijft
hij ook zijn frequente strijd met de bureaucraten, die
altijd dwars lagen en moeilijkheden veroorzaakten.  

In het boek zijn niet alleen vele illustraties (in kleur
en zwart-wit) opgenomen, maar eveneens een lijst
met alle door de auteur geproduceerde evenementen
(320 in totaal!), alsmede een index.
Mede vanwege de belangrijke rol, die de militaire muziek bij deze producties vervulde, kan ik dit boek van
harte aanbevelen bij de leden van de IMMS.
Het boek kost 20 pond + 6.05 portokosten (totaal
ca. E 32 pond) bij toezending en kan bij de uitgever worden besteld: Bene Factum Publishing, 10 Elm
Quay Court, Nine Elms Lane, London SW8 5DE, United Kingdom, tel. 00442077206767,
website: www.bene-factum.co.uk
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19. Innsbrucker Preomenadenkonzerte
Im Innenhof der Kaiserlichen Hofburg
Door Gerrit Jan van den Burg

De Innsbrucker Promenadenkonzerte worden ook dit
jaar weer georganiseerd en wel van 3 tot en met 28 juli.
De concerten worden gegeven op het binnenplein van
de Hofburg, het voormalig keizerlijk paleis. Doel van de

concertserie is het grote publiek kennis te laten maken
met de Oostenrijkse blaasmuziek. De serie is ontstaan uit
onvrede van artistiek leider Alois Schöpf met de geringe
belangstelling van de media voor de blaasmuziek.

Musique des Forces Aériennes de Bordeaux concerteert in Innsbruck
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Meestal blijft de aandacht van de pers beperkt tot
kleine berichtjes op de lokale pagina’s van de kranten
en ook de Oostenrijkse radio en tv hebben weinig
belangstelling voor blaasmuziek. Inmiddels komen er
bijna 50.000 bezoekers op de concerten af en is de
concertserie een vast onderdeel van de Innsbrucker
Sommerwochen.
Nu ook ‘moderne’ muziek
Het concept is dit jaar iets gewijzigd. Tot vorig jaar
mocht er alleen muziek gespeeld worden die ook bij
concerten tot 1918 gespeeld zou kunnen zijn. Moderne muziek was oorspronkelijk verboden, maar er
kwamen steeds meer orkesten die hiervan af wilden
wijken. Daarom is deze eis in 2013 losgelaten. De
ondertitel van de concertserie is daarom veranderd
van ’Musik aus Altösterreich’ in ‘Im Innenhof der Kaiserlichen Hofburg’. Er worden hoge eisen gesteld aan
de orkesten die alleen op uitnodiging mee mogen
doen. In totaal worden er 33 concerten georganiseerd
volgens een vast patroon.
Marcherende orkesten beginnen bij de Anna-zuil in
de Maria Theresiastrasse en lopen dan naar het Gouden Dak. Daar spelen zij drie marsen en vervolgens
marcheren zij naar de Hofburg. Uit de overige orkesten speelt een ensemble een aantal werken bij het
Gouden Dak. De concerten zijn gratis toegankelijk,
maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De concerten gaan bij alle weersomstandigheden
door. Ik heb de afgelopen jaren wel eens met honderden andere liefhebbers in stromende regen naar
een concert staan luisteren.
De concerten worden gegeven door uitstekende orkesten uit Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Tsjechië, Italië en Amerika.
Uit Oostenrijk komen o.a. de Stadtmusikkapelle
Wilten, Swarovski Musik Wattens en het Landesblasorchester Salzburg. Uit Duitsland komt o.a. de
Sächsische Bläserphilharmonie (het vroegere Rundfunkblasorchester Leipzig). Er wordt geprobeerd een
mix te brengen van traditionele orkesten, symfonische blaasmuziekorkesten en militaire orkesten.

Hoogtepunt
Voor ons, liefhebbers van de militaire muziek, is het
elk jaar een groot genoegen om de concerten te kunnen bijwonen. Jaarlijks geeft een aantal militaire orkesten uit verschillende landen een concert. Dit jaar
wordt het openingsconcert verzorgd door Musik der
Burgwache und Polizei der Tschechischen Republik.
Het Luftwaffenmusikkorps 3 uit Münster o.l.v. Timor
Chadik geeft een concert op 11 juli en op 14 juli speelt
de Kärntner Gebirgsschützenkapelle, een orkest dat
te vergelijken is met onze reünieorkesten. Als één
van de hoogtepunten wordt dit jaar het afscheidsconcert van Sigismund Seidl met de Militärmusik Kärnten
aangekondigd op 18 juli. Seidl zal komend jaar na
33 jaar afscheid nemen van de Militärmusik Kärnten.
Op 25 juli verzorgt het Polizeiorchester Bayern o.l.v.
Johan Mösenbichler een opera-avond met diverse vocale solisten. Dit orkest bestaat alleen maar uit beroepsmuzikanten.
Nederlandse orkesten
Ook uit Nederland komen de laatste jaren steeds
meer orkesten een bijdrage leveren aan de concerten.
Vorig jaar nam de Koninklijke Harmonie Sainte Cecile
uit Eijsden deel en verzorgde met 130 muzikanten
een prachtig concert. Dit jaar geeft OBK uit Zeist o.l.v.
de voor ons bekende dirigent Gert Buitenhuis een
concert. Zij spelen o.a. een Europese première. Rob
Goorhuis componeerde La Forza della loro Vita ter
herinnering aan het verongelukken van een Hercules troepentransportvliegtuig op vliegveld Eindhoven
in 1996 met aan boord het Fanfarekorps Koninklijke
Landmacht. De andere Nederlandse deelnemer is Orkest Zuid o.l.v. Jos van de Braak.
Het volledige programma inclusief wetenswaardigheden over de orkesten en alle te spelen werken kunt
u terugvinden op de website www.promenadenkonzerte.at.
Mocht u de zomervakantie nog niet gepland hebben
of nog kunnen aanpassen, dan is een bezoek aan
deze concertserie van harte aanbevolen.

Airborne taptoe Ede 2013
Door Ed van Seters
In 2012 werd in Ede het tinnen jubileum gevierd van
de Airborne taptoe, tien jaar militaire muziek op de
vooravond van de Airborne herdenkingen op de Ginkelse Heide. De wens van de organisatie is het om
deze taptoe als zodanig voort te laten bestaan, maar
het zijn moeilijke tijden. Door keiharde bezuinigingen
sneuvelen zowel nationaal en internationaal militaire
muziekkorpsen en degene die overblijven worden
ingezet bij ceremoniële aangelegenheden. Gelukkig
zijn er de reünieorkesten, maar die geven liever een
zittend concert dan het lopen van een taptoe. Het valt
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dus niet mee om een militaire taptoe van voldoende
kwaliteit te organiseren, die ook voor de leden van
het IMMS Nederland interessant genoeg is om naar
Ede te komen.
Toch is er een aantal goede argumenten te noemen
om te komen. Ten eerste is de Airborne taptoe nog
een echt ouderwets buitenevenement met de bijbehorende ambiance. Ten tweede is het een kleinschalig
evenement met altijd volle tribunes. De drie tribunes
met ruim 2700 zitplaatsen staan dicht op het square
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en daardoor is het een intieme en knusse taptoe. Ten
derde, eigenlijk had ik daar mee moeten beginnen,
is het programma van hoge kwaliteit. De taptoe kent
als kern een internationaal Airborne deel met optredens uit Engeland, Polen en Nederland, voorafgegaan
door nationale toporkesten en afgesloten met een
traditionele finale. Tenslotte zal een IMMS-lid een
echte liefhebber van militaire muziek zijn en graag
één van de laatste militaire taptoes in Nederland ondersteunen.
De 11e Airborne Taptoe Ede wordt gehouden op vrijdagavond 20 september op de Markt in Ede. De aanvang is om 20.00 uur en het thema dit jaar is ‘Route
to liberation’. Een muzikale route naar de vrijheid met
medewerking van:

•
•
•
•

Military Garrisson Band Szczecin (PO)
Band of the Parachute Regiment (UK)
Regimentsfanfare ‘Bereden Wapens’ (NL)
Band of Liberation met de Engelse zangeres Rebecca Robinson
• Nationale Taptoe Jachthoornkorps
• Pegasus Pipes and Drums
• Muziek- en Tamboerkorps Verbindingsdienst
• Showkorps Irene Ede
De Airborne taptoe nodig de leden van het IMMS van
harte uit om dit prachtige programma mee te beleven.
Er is een beperkte losse kaartverkoop, want de meeste
tribunekaarten gaan naar de lokale veteranen en de
sponsoren. Kaarten zijn voor € 15 (hoofdtribune) en
€ 10 (zijtribune) te koop bij Cultura. Voor actuele informatie: zie de website www.airborne-taptoe-ede.nl
Finale van 2012

IMMS-informatie
IMMS dag Nationale Taptoe op vrijdag

Het jaarlijkse bezoek aan de Nationale Taptoe te Rotterdam is gepland op vrijdag 27 september, met een
concert van de band van de Royal Air Force College.
Vóór het concert kan de streetparade worden bezocht. De uitnodiging is bijgevoegd.
Nog plaats voor reis taptoes Berlijn
Er zijn nog enkele plaatsen open op de IMMS busreis
naar de beide taptoes in Berlijn op 1 – 4 november.
Dit is een voordelige kans om deze enerverende stad
met zijn twee verschillende grote taptoeshows te bezoeken, e.e.a. onder ervaren begeleiding en in de
sfeer van militaire muziekvrienden onder elkaar. Zie
de uitnodiging bij Defilé maart 2013 of neem contact
op met: Rino van der Luyt, Baron van Fridaghstraat
33, 7731 DJ Ommen, tel: 0529- 45 13 96      
e-mail : luytspierenburg@home.nl  
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IMMS DUBBEL-CD
‘40 MARCHES AROUND THE
WORLD’
Een unieke opname door een international militair
orkest met topmuzikanten, geïnitieerd door de IMMS
in samenwerking met Britse Guards Bands Division.
Deze CD kan worden besteld door het overmaken van
€ 17,50 (€ 15,= voor de CD + € 2,50 verzendkosten)
naar rekening no. 1 4 7 4 9 6 8 ten name van Stichting International Military Music Society te Naarden
en onder vermelding van: “dubbel CD”. Deze wordt
daarna aan u opgestuurd.  
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Agenda 2013
N.B. Alle optredens zijn onder voorbehoud, informeer bij de zaal of het orkest.
Voor de reünie- en overige orkesten in militaire stijl zie hun websites.
Douane Harmonie Nederland
29 06 2013
Veteranendag te Den Haag
19 07 2013   Intocht Vierdaagse Nijmegen
07/08 09 13 Wereldhavendagen te Rotterdam
14 09 2013   Pleinconcert + Taptoe te Goes
20 09 2013   Openingsconcert Maritiem
’s-Hertogenbosch
19 10 2013   Goodwillconcert te Kamerik
28 11 2013   Regioconcert te Utrecht.
Fanfare Korps Nationale Reserve
29 06 2013   Veteranendag te Den Haag
16t/m19 07
Nijmegen, Vierdaagse,
diverse optredens
17 09 2013   ’s-Gravenhage, Prinsjesdag
10 11 2013   Apeldoorn, herdenking
13 12 2013   Zutphen, Kerstconcert (veteranen)
14 12 2013   Lelystad, Kerstconcert
15 12 2013   Den Haag, Kerstconcert (veteranen)
18 12 2013   Roosendaal, Kerstconcert (veteranen)
20 12 3013   Amersfoort, Kerstconcert
22 12 2013   Hengelo, Kerstconcert
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
24 08 2013   Eindhoven  Relatieconcert in
Stadtwandelpark
29 08 2013   Leeuwarden  Concert 100 jaar
Militaire Luchtvaart
30 08 2013   Venlo  Concert 100 jaar
Militaire Luchtvaart
06 09 2013   Veldhoven Concert 100 jaar
Militaire Luchtvaart
07 09 2013   Apeldoorn  Kanaalconcert
14 09 2013   Capelle a/d IJssel  Concert 100 jaar
Militaire Luchtvaart
17 09 2013   Den Haag  Prinsjesdag
02 10 2013   Leiden  Herdenkingsconcert
Leiden’s Ontzet
10 10 2013   Tongeren B  Concert in De Velinx
18 10 2013   Venray  Concert 100 jaar Militaire
Luchtvaart
19 10 2013   Etten Leur  Concert 100 jaar
Militaire Luchtvaart
31 10 2013   Hoogerheide  Concert 100 jaar
Militaire Luchtvaart
02 11 2013   Tilburg  Veteranenconcert
08 11 2013   Merselo  Relatieconcert
22 11 2013   Nunspeet  Concert
26 11 2013   Den Bosch  Lilianefondsconcert in
Provinciehuis
27 11 2013   Den Bosch  Lilianefondsconcert in
Provinciehuis
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
14 09 2013  Utrecht  Veteranenconcert 50-plus beurs Jaarbeurs
17 09 2013   Den Haag  Prinsjesdag
25 09 2013
Rotterdam  Nationale Taptoe in Ahoy (t/m 29
09)
07 11 2013
Brouwershaven  Concert
08 11 2013   Vlissingen  Concert
21 11 2013   Leens  Concert
22 11 2012   Steenwijk  Concert
26 11 2013   Assen  Sinterklaasconcert
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Marinierskapel der Koninklijke Marine
10 07 2013   Kerkrade  Concert WMC in Rodahal
14 07 2013   Zoetermeer  Concert Culinair
17 07 2013   Rotterdam   Openbare beëdiging Korps Mariniers
19 07 2013   Nijmegen  Intocht Vierdaagse (middag)
22 08 2013   Vlissingen  Concert Sail De Ruijter (t/m 25 08)
01 09 2013   Moskou Rusland  Taptoe op Rode Plein (t/m 08
09)
13 09 2013   Gorinchem  Lingehavenconcert
14 09 2013   Gorinchem  Lingehavenconcert
17 09 2013   Den Haag  Prinsjesdag
20 09 2013   Den Helder  Openbare Installatie Korps Adelborsten en mars door de stad
25 09 2013 Rotterdam  Natioanel Taptoe in Ahoy (t/m 29 09)
06 11 2013   Rotterdam  Korpsconcert in De Doelen
30 11 2013   Scheveningen  Viering 200 jaar Koninkrijk
06 12 2013   Den Haag  Amaliaconcert in Paleis Kneuterdijk
10 12 2013   Rotterdam  Herdenking Oostplein
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
22 06 2013 Veteranendag Limburg, 13:00 uur,
Binnenstad Roermond
27/28 06 13 Concert in Vicenza Italië
(European Gendarmerie Force)
29 06 3013 Nationale Veteranendag,
13:30 uur, Malieveld Den Haag
19 07 2013 Intocht Nijmeegse
Vierdaagse, 13:00 uur
07 09 2013 Airborne Wandeltocht Oosterbeek,
11:30 uur centrum
14 09 2013 Voorbereidingen Prinsjesdag
Den Haag, 13.00 uur Lange Voorhout
17 09 2013 Prinsjesdag, 12.00 uur,
Malieveld naar Lange Voorhout
26–29  06 13 Nationale Taptoe te Rotterdam
04 10 2013 KMar Veteranendag, 10:00 uur,
Kon Willem III kazerne te Apeldoorn
11 10 2013
Beëdiging, 11:00 uur, Marktplein,  Apeldoorn
Reünieorkesten:
Zie hun websites via de links op de IMMS-website.
Internationale agenda 2013
27 06 t/m 30 06 Festival International de Musiques Militaires te Saumur (F)
28 06 t/m 30 06 International Military Music Festival in Gdynia (PL)
19 07 t/m 27 07
Basel Tattoo (CH)
02 08 t/m 24 08 Royal Edinburgh Military Tattoo (UK)
08 08 t/m 10 08
Shrewsbury Flower Show (UK)
14 08 t/m 17 08
Ystad Military Tattoo (S)
04 09 t/m 07 09 Avenches Military Tattoo (CH)
21 09 t/m 26 09
Woche der Militärmusik te Wolfenbüttel
(D)
26 09 t/m 29 09 Nationale Taptoe te Rotterdam
12 10 t/m 13 10
Malta International Military Tattoo
01 11 t/m 03 11
Berlin Tattoo in de O2 World Arena (D)
02 11 t/m 03 11
Berlin Tattoo in de Max-Schmeling-Halle (D)
10 11 2013        Remembrance Sunday (UK)
15 11 t/m 16 11   Scarlet & Gold Concert te London (UK)
30 11 t/m 01 12
Birmingham International Tattoo (UK)
06 12 t/m 08 12 Military Tournament te London (UK).
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