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Redactioneel
Na de overgang
van het voorzitterschap van onze
stichting
naar
Geert
Bergsma
had ik het genoegen om nog een
keer met terugwerkende kracht
in actie te mogen
komen en wel bij
het afscheid van
onze bestuurscollega Rino van der
Luyt. Zoals bekend
is die eind vorig
jaar na 15 jaar met
het bestuurswerk
gestopt,
reden
voor het bestuur
om daar onderling nog eens op gepaste wijze bij
stil te staan. Want dat heeft hij uiteraard verdiend.
Behalve het algemene bestuurswerk met in de loop
der jaren tientallen vergaderingen en daaraan gekoppeld de nodige uitvoering heeft Rino met name zijn
sporen verdiend in de relatiesfeer van de IMMS, met
als belangrijkste exponent de letterlijke uitbouw van
onze PR-kraam bij de Nationale Taptoe en ad hoc
ook bij andere gelegenheden. Met zijn vaste team

Van

Johan de Vroe
redactie@imms.nl

de voorzitter

“Slechts vernieuwing kan behouden, achter
raakt wie stil blijft staan”. Dit citaat van de
Nederlandse schrijver Everhardus Potgieter
is een waarheid als een koe. Overal binnen
de maatschappij moeten steeds weer nieuwe initiatieven worden ontplooid om mee
te kunnen gaan met de ‘flow’. Stilstaan betekent automatisch achteruitgang. Binnen
de militaire muziek hebben we derhalve logischerwijze ook te maken met vernieuwing
en verandering.
Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘Nacht van de
Militaire Muziek’, welke op 19 maart 2016 voor de
tweede keer werd georganiseerd in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Op acht verschillende
podia konden de ruim 2000 bezoekers genieten van
36 verschillende optredens verzorgd door 200 militaire musici.
Het vernieuwende hieraan is dat er geen sprake is
van een traditioneel mars optreden of een concertuitvoering door een militair orkest, maar dat de militaire
muzikanten in diverse samenstellingen hun muzikale
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heeft Rino concreet bijgedragen aan de naamsbekendheid van de IMMS en de ledenwerving, gekoppeld aan een interessante bijdrage voor de clubkas
via de actieve verkoop van geluidsdragers. Door zijn
grote netwerk onder de (oud)beroepsmuzikanten onderhield hij ook in dat kader permanent de goede
relaties  in het IMMS-belang. Met het beheer van de
penningen en het fungeren als reisleider erbij was er
ruim voldoende aanleiding om Rino te benoemen tot
Lid van Verdienste van de IMMS.  In een geanimeerd
samenzijn, waarbij ook oud-bestuursleden Frans van
der Walle en Gert Jansen, mocht ik Rino verrassen
met een certificaat om die status te bevestigen en
een bijbehorend geschenk. Ook namens u allen via
deze weg nog eens dankzegging voor alle bewezen
diensten!
In deze editie van Defilé treft u twee nieuwe rubrieken aan, één waarin leden over zichzelf vertellen en
een historische, waarin curieuze zaken uit de militaire muziek van vroeger worden uitgelicht. Reacties
en tekstuele bijdragen zijn altijd welkom, de redactie
helpt graag er een mooi verhaal van te maken. Ook
foto’s met een bepaalde attentiewaarde zijn welkom,
graag in jpg format met voldoende resolutie.   Uw
eigen belevenis in de militaire muziek, altijd leuk om
in drukvorm terug te zien.

kwaliteit en virtuositeit konden tonen. Zo
kon het toegestroomde publiek genieten
van (modernere) werken gespeeld door
o.a. tuba-, blaas- en klarinetkwartetten,
saxofoongroepen, combo’s en groot koper
ensembles.
Daarnaast was er ook voldoende aandacht
voor de meer traditionele kant van de militaire muziek met optredens van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers,
de slagwerkgroep van de Fanfare Korps
Nationale Reserve en de Regimentsfanfare ‘Garderegiment Grenadiers en Jagers’ met een sing along
van regimentsmarsen, daarbij ondersteund door het
Luchtmacht mannenkoor. Voor elk wat wils, want er
was een zeer ruim muzikaal aanbod om uit te kiezen.
Helaas was het niet mogelijk om alle optredens te
bekijken en te beluisteren. Een suggestie zou zijn
om dit evenement over een aantal avonden plaats
te laten vinden. Zo kan er nog meer publiek van genieten en kunnen de echte liefhebbers (nog) meer
optredens bekijken. Een dergelijk evenement vraagt
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een gedegen voorbereiding en een grote logistieke
inspanning, dus als het meerdere keren wordt georganiseerd heeft dat ook een kostenverlagend effect. De Nationale Taptoe kent immers ook meerdere
voorstellingen. De verwachting bestaat dat de ‘Nacht
van de Militaire Muziek’ deels een ander en hopelijk
jonger publiek trekt dan bijvoorbeeld de vaste bezoekers van de taptoe. Belangrijke reden dat wij als
Afdeling Nederland van de International Military Music Society aanwezig waren met onze PR-stand, in de
hoop nieuwe leden te werven. Dit jaar op een prima
locatie wat de bezoekers niet kon zijn ontgaan. Het
was er behoorlijk druk en niet alleen met de verkoop
van CD’s. Uit de gesprekken die ik met onze leden
heb mogen voeren blijkt dat het initiatief van het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht zonder meer
wordt omarmd, alhoewel een enkeling aangeeft dat
de naam ‘Nacht van de Militaire Muzikant’ de lading
beter zou dekken. Ook heb ik de suggestie gehoord
om tijdens deze avond in de open lucht een minitaptoe te organiseren, want alle orkesten zijn toch al
aanwezig. Dit geeft aan dat de ‘Nacht van de Militaire
Muziek’ leeft bij onze leden en het een vaste plaats
verdient in onze agenda’s. De derde editie voor 2017
staat reeds gepland.
Eén van de IMMS-activiteiten die wij (twee)jaarlijks
organiseren is de buitenlandreis. In juni wordt een
bezoek aan Warschau in Polen afgelegd en heeft het
bestuur een interessant en aantrekkelijk programma
weten te organiseren. We zijn benieuwd naar de hopelijk positieve ervaringen en indrukken van de deelnemers. Daarover zult u ongetwijfeld in de volgende
uitgave van Defilé worden geïnformeerd.

Een ander vast onderdeel van het IMMS-jaarprogramma is ons gezamenlijke bezoek aan de Nationale
Taptoe in Rotterdam. Tot nu toe hebben wij dit kunnen organiseren met een concert door een van de
deelnemende buitenlandse orkesten, speciaal voor
onze leden. Door een gewijzigde en kortere programmering van de Nationale Taptoe is dat dit jaar helaas
niet meer mogelijk. Hiermee komt een einde aan een
goede traditie en dat is zeer spijtig. Het bestuur is
zich nog aan het beraden over een alternatieve invulling van het gezamenlijke taptoe bezoek.
Tot slot kan ik u mededelen dat in het late najaar een
IMMS-symposium wordt georganiseerd in samenwerking met het Nationaal Militair Museum, dat ‘100 jaar
Tanks’ als jaarthema heeft. De titel van het symposium is ‘De Nederlandse Cavalerie: Muzikale Tradities,
Tanks en Toekomst’. De voorbereidingen zijn in volle
gang en het programma ziet er veelbelovend uit. Uiteraard is er veel aandacht voor de Cavalerie-muziek,
dus de liefhebbers van militaire marsmuziek komen
zeer zeker aan hun trekken. Meer informatie hierover
volgt later. Rest mij u een goede zomervakantie toe
te wensen. Er zijn vele buitenlandse bestemmingen
waarbij vakantie en bezoek aan militaire muziekevenementen gecombineerd kunnen worden. Uw ervaringen zullen wij met plezier opnemen in ons blad.

Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

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

Commandant op herhaling

Ditmaal ruimen wij weer plaats in voor een gastcolumnist: Majoor Ghislain (Ghis) Jansen van de Koninklijke Landmacht (email:  GAJF.Jansen@mindef.nl)
Begin 2006 sloot de kazernepoort in Seedorf voor
de Nederlandse eenheden. Na elf gelukkige jaren
in het Duitse plaatsje Zeven met mijn gezin tussen
de Nederlanders en Duitsers gewoond te hebben,
was het ineens voorbij. Op dat moment wilde ik
geen functie meer bij de landmacht maar ambieerde ik een baan als ‘freelance’ trainer/coach.
Toen kwam het telefoontje dat een nieuw avontuur
inleidde. Of ik wilde solliciteren naar een functie
als commandant bij een fanfareorkest van de landmacht?
Ergens in de drie en een half jaar in Vught, kreeg het
virus van de militaire muziek mij te pakken. Wat een
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mooie baan en fijne collega’s.   De afbakening tussen werk en privé vervaagde, net zoals in Seedorf
het geval was. Ook hier kon ik mijn gezin betrekken
bij mijn werk, al was het minder intens. Want in Tiel
(waar we neerstreken) ontbrak het aan een kazerne,
bemerkte mijn zoon. Waar moest hij dan zijn voor
de leuke dingen in het leven? Mijn kinderen zaten
ineens op school met kinderen wier ouders niets met
het leger te maken hadden. Maar ‘een negen tot vijf
baan’ was het in elk geval niet. Orkest en commandant begrepen elkaar met een achtergrond van ‘rouw’
om datgene wat er niet meer was maar ook de wens
en de wil om er weer iets moois van te maken. Tegen
zo’n virus hoef je niet te worden ingeënt maar dat
draag je bij je, koester je.
Bedrijfsvoering
Inmiddels ben ik al weer twee jaar commandant van
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Maj Ghis Jansen (l) overhandigt de CD van de FBW met Renee van Bavel aan lgen Hoitink (Inspecteur der Krijgsmacht
en Inspecteur der Veteranen)

de drie beroepsorkesten van de landmacht: De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ en de  Fanfare ‘Bereden Wapens’. Een militair orkest blijft een
militair orkest maar de dynamiek is anders geworden. We werken opdracht gestuurd. De Commandant
Militaire Muziek Krijgsmacht zorgt dat de orkesten
gepland worden voor de diverse optredens. De commandant moet zorgen dat de orkesten inzetbaar zijn;
gevuld met voldoende en gekwalificeerd personeel,
uitgerust met voldoende middelen om aan de diverse opdrachten te voldoen. Artistiek is de dirigent als
artistiek leider verantwoordelijk. De dirigent bepaalt
de artistieke richting; wat er gespeeld moet worden,
welke lijn bij het orkest past en de commandant probeert dat zo goed mogelijk te begrijpen en binnen de
militaire kaders te faciliteren met bijvoorbeeld personeel en financiën. Mijn domein is dus veel meer de
bedrijfsvoering.
Het behoeft vast geen verdere uitleg dat we goed
op de centjes moeten letten. Maar dat weerhoudt
de orkesten niet om dan maar met minder financiële middelen toch weer creatieve nieuwe ideeën te
ontwikkelen. Lenen van elkaars personeel is nu veel
meer aan de orde dan tien jaar terug. De Fanfare van
het Korps Nationale Reserve   levert vaker militaire
remplaçanten ter versterking.  Dus als het enigszins
lukt, lenen we daar waar nodig aan elkaar.
Herinrichting en neventaken
Na de laatste reorganisatie en bezuinigingen is
bijna alle ‘overhead’ bij de beroepsorkesten zelf

verdwenen. Die is opgeofferd om zoveel mogelijk
muzikanten in stand te houden. En dat zijn er al zo
weinig want elk instrument telt. Bijna elk muzikant
speelt zijn/haar eigen partij, zeker bij de fanfares.
Even een adempauze omdat een collega-muzikant
toch dezelfde partij speelt, is er dus niet bij. Het
moet voor veel muzikanten voelen of je met elkaar
solo speelt
De militair muzikant alleen als muzikant in te zetten is vanuit artistiek oogpunt het best, maar dat
gaat niet meer. Er zijn te veel taken die moeten
gebeuren en die te kwetsbaar zijn om slechts bij
éen man/vrouw te beleggen. Maar dat heeft ook
een voordeel: er ontstaat een andere misschien
zelfs wel betere band wanneer de militaire muzikant formeel functioneel betrokken wordt in het
spel van de bedrijfsvoering. Wij en zij, vervaagt. De
neventaak formaliseren is een oplossing om taken
die naast het musiceren ook moeten gebeuren, uit
te voeren. Nieuwe muzikanten werven omdat de
zittende muzikanten steeds dichter bij hun datum
van de einde aanstelling komen, is problematisch
bij de fanfares. Muziekschool c/d is de inname eis,
maar daar komen te weinig geschikte kandidaten
op af. De huidige muzikanten voldoen prima en
willen ook graag blijven. Zij lopen echter tegen de
regel aan dat wanneer hun maximale looptijd in
rang is bereikt en zij niet bevorderd kunnen worden, ontslag dreigt. Op dit moment wordt bekeken
of de looptijd in rang verlengd kan worden zodat
de militaire muzikant langer kan blijven.
Wanneer bij een eenheid van defensie meer dan
vier functies wijzigen dan moet er een reorganisatietraject bewandeld worden. Dat gaan we als
beroepsorkesten doen om de functies beter te
beschrijven en de neventaken formeel bij functies
onder te brengen. Eindelijk een reorganisatie die
niet bedoeld is om te bezuinigen maar om mensen
langer te kunnen behouden en het organisatorisch
beter voor elkaar te krijgen. Tot april 2017 is daar
de tijd voor en dan moet de nieuwe organisatie
werkelijkheid zijn geworden zodat het personeel
dan opnieuw kan worden geplaatst. Elke verandering roept verzet en vraagtekens op, toch heb ik er
vertrouwen in dat de orkesten er beter uitkomen
dan voor deze herinrichting van de organisatie het
geval was.

Nederlandse Militaire Muziek
In memoriam
Jaap Koops
Op 10 mei jl. is Lkol b.d. J.J. Koops overleden, oudtrompettist en –dirigent van de Marinierskapel, voormalig Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht en lid
van de IMMS van het eerste uur.
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Jaap Koops en de IMMS
Jaap was IMMK van 1986 t/m 1992, als opvolger van
Joop Laro. In die functie heeft hij veel betekend voor
de IMMS. Hij was onze adviseur en heeft dat adviseurDefilé - juni 2016

hoge mate geholpen bij de verdere ontwikkeling en
acceptatie. Wij zijn hem daarom bijzonder dankbaar
voor de genoemde intensieve ondersteuning van
onze doelstellingen.    

schap ook werkelijk inhoud gegeven. Hij woonde
alle bestuursvergaderingen bij   en nam daarmede
deel aan alle discussies over de plannen en ideeën
van onze Stichting, alsmede over beleidszaken. Tevens was hij altijd bereid om achtergrondinformatie
te verstrekken over actuele zaken in de Nederlandse militaire muziek.
Ook stak Jaap vaak daadwerkelijk de handen uit de
mouwen bij de voorbereidingen voor het organiseren van activiteiten. In 1983 was hij de eerste dirigent van de Marinierskapel die onze IMMS uitnodigde voor een bezoek aan zijn orkest. Tijdens zijn
inleiding sprak hij ook over de IMMS en sprak daarbij met name het woord ‘Society’ zodanig chique uit
dat je zou denken dat het om een heel belangwekkend genootschap ging in plaats van een recent opgerichte club (oktober 1981). Het daarop volgende
concert was een daverend succes en   heeft aan
de groei van onze vereniging een enorme stimulans gegeven. Maar het meest sprekende voorbeeld
daarvan was de viering van het tweede lustrum van
IMMS Nederland, die aanvankelijk gepland stond
voor 1991, maar vanwege de Irak-oorlog moest worden uitgesteld tot 1992. Hij effende het pad voor de
deelname van binnen- en buitenlandse militaire orkesten aan de manifestatie in Sneek, die een groot
succes werd. Hierbij was hij zelf niet aanwezig, omdat hij inmiddels de militaire dienst had verlaten
met FLO en derhalve bepaalde muzikale taken aan
zijn opvolger wilde overlaten. Wij herinneren ons
Jaap als een innemende persoonlijkheid, die IMMS
Nederland een warm hart toedroeg. Zijn enthousiaste inbreng bij vele zaken heeft onze Stichting in

De muzikale erfenis van Jaap Koops
In zijn directieperiode bij de Marinierskapel van
1975 tot 1986 heeft Jaap Koops een invloedrijke
rol gespeeld in het oeuvre van de kapel in die tijd
en de uitvoering daarvan. In zijn muzikale erfenis
op geluidsdragers is dat nog altijd goed te horen.
Tijdens zijn voorganger Joop Laro werden er meer
dan daarvoor ook LP’s uitgebracht met tot dan toe
niet-militair repertoire zoals karakterstukjes uit de
lichte klassieke muziek, dixieland en tango’s. Deze
trend werd onder Koops weer enigszins onderbroken met diverse nieuwe LP’s met marsmuziek uit de
serie die op initiatief van jhr. George Reuchlin werd
uitgebracht. Daarnaast werden er onder leiding van
Koops diverse gelegenheids-LP’s geproduceerd, zoals ‘Onverveerde Vaart’ voor Onze Vloot, ‘American
Salute’ in het kader van een bezoek van de kapel
aan de USA, Engelse opnamen i.v.m. deelname aan
de Royal Tournament en het Mountbatten Festival
en twee korpsconcerten. Een onder liefhebbers
hoog gewaardeerde uitgave was de LP ‘Wagner for
band’ waarin Koops en de kapel zich onderscheidden in het klassieke repertoire. Andere aanwinsten
onder zijn leiding waren de LP’s ‘Happy days’ met
het Westlands Mannenkoor, de Zwitserse uitgave
‘Froh gelaunt’ en ‘Marinelustrum Rotterdam 1985’.  
Met name de ‘Reuchlin-LP’s’ waarop veel nationaal
muzikaal militair erfgoed is vastgelegd onder de
perfecte ‘militaire’ directie van Jaap Koops worden
achteraf door de kenners en   liefhebbers van het
marsrepertoire als een mijlpaal in de Nederlandse
militaire muziek beschouwd. Ook de uitvoering van
de ‘IMMS-Holland mars’ in de finale van Taptoe
Breda 1991 onder zijn leiding in de hoedanigheid
als Inspecteur Militaire Muziek, ter gelegenheid
van ons 10-jarig bestaan, zal de nagedachtenis aan
deze markante dirigent en vriend van de IMMS nog
lang in stand houden.
JK/JdV

Fanfare 'Bereden Wapens' doet van zich horen
ver over de grenzen heen
Door Hein Jansen
Het moet gezegd, de agenda van de Fanfare ‘Bereden
Wapens’ oogt niet alleen druk maar ook gevarieerd
met uiteenlopende optredens in binnen- en buitenland. Als we met roadmanager Elt Pieter Kusters*
een en ander doornemen, is de fanfare net terug uit
Norfolk (VS). Daar heeft die met groot succes deelDefilé - juni 2016

genomen aan de Virginia International Tattoo. Even
daarvoor was er het geslaagde jaarconcert in de
plaats van legering Vught. (Zie elders in dit nummer.)
Om nog een greep te doen: medewerking aan een
jazzfestival in Breda, een concert op de markt in
5

De fameuze show als Korps Wielrijders in Norfolk VA (USA). Foto Brian Callan

Bonn ter gelegenheid van de ‘Dag van de Bundeswehr’, optredens in Modena in het kader van de herdenking van de Herculesramp en een nieuwe reeks
Veteranenconcerten. En dan laten we de verzorging
van het militair ceremonieel nog buiten beschouwing,
uiteenlopend van een enkele hoornblazer bij de begrafenis van een veteraan tot het voltallige optreden
bij een commando-overdracht of beëdiging. Ook op
dit vlak krijgt de fanfare steeds meer aanvragen. Of,
zoals Kusters het zegt: ‘We worden steeds meer ingezet als ‘bedrijfsorkest’ van defensie, ook buiten de
kazerne.’ Reden genoeg om bij een paar opmerkelijke
gebeurtenissen stil te staan.
Inbegrepen de generale is de taptoe in Norfolk (april)
acht keer opgevoerd, elke keer weer in een tot de
nok toe bezette hal. Kusters: ‘Je merkt aan alles hoe
de taptoe daar leeft, wat ongetwijfeld ook te maken
heeft met de – hoe zal ik het zeggen – nationalistische instelling van de mensen en gevoel voor traditie
en de relatie met het leger. De organisatie is tot in
de puntjes is verzorgd. Alles klopt. Als deelnemend
orkest word je bij wijze van spreken in de watten gelegd om zo goed mogelijk te kunnen presteren.  Dat
doe je dan ook als het ware vanzelf en de waardering
van het publiek   komt direct terug. En dat publiek
bestaat echt niet alleen uit volwassenen maar ook
kinderen, 18.000 om precies te zijn. Volgens mij had
de taptoe best langer kunnen duren en was die dan
nog uitverkocht geweest. Voor mij was het de derde
keer dat ik in Norfolk was en ook nu weer: bijzonder.’
6

Het mag geen verbazing wekken dat de fanfare ook hier
hoge ogen gooide met het optreden op de fiets, als muzikale representant van het voormalige Regiment Wielrijders. De musici beschikken hiervoor over een speciaal
instrumentarium, waarbij de saxofoonsectie voor de
grootste aanpassingen wordt gesteld: een saxofonist
bespeelt de lyra, de tweede slagwerk en de derde fungeert als bandenplakker. Opmerkelijk detail is dat de
fanfare naar Norfolk is gevlogen samen met Heeresmusikkorps Kassel; een blijk van geslaagde en voordelige
samenwerking over de grenzen heen.
Modena
Bij het vallen van de Italiaanse plaatsnaam Modena
gaan de gedachten al gauw terug naar 2009, toen
de IMMS ruimschoots vertegenwoordigd was bij het
militaire muziekfestival ter plaatse. Het Fanfarekorps
Koninklijke Landmacht ‘Bereden wapens’ nam destijds niet alleen deel aan de taptoe, maar verzorgde
ook een herdenkingsconcert voor de Herculesramp
in 1996. (Een Hercules van de Belgische luchtmacht,
met aan boord 37 muzikanten van het toenmalige
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht en vier bemanningsleden, stortte neer op de vliegbasis Eindhoven.
De ramp kostte 34 inzittenden het leven, mede als
gevolg van cruciale fouten bij de reddingsoperatie.)
Van een taptoe in Modena is geen sprake meer; ook
hier wegbezuinigd. De fanfare verzorgt nu enkele optredens in het kader van de 20-jarige herdenking,
in samenwerking met de ‘Stichting Herculesramp
1996’(8/10 juli).
Defilé - juni 2016

De FBW in de Norfolk Scope tijdens de Virginia International Tattoo 2016 (foto Virginia Tourism Co.)

Tournee
Wegens succes verlengd is de concertreeks ‘Saluut!
Een groet aan de veteranen’, samen met tekstschrijfster en zangeres Renee van Bavel. Kusters: ‘Onze
samenwerking is min of meer toevallig tot stand gekomen  toen zij, net als de fanfare, verleden jaar op
5 september optrad bij de herdenking op de fusilladeplaats van het voormalige kamp Vught. Voor de
serie Veteranenconcerten van het ‘Nationaal comité
veteranendag’ heeft Renee een aantal liederen geschreven en gecomponeerd en hebben wij de muzikale begeleiding op ons genomen. De muziek is voor
onze samenstelling gearrangeerd. Overigens heeft
Renee uitvoerig met veteranen gesproken om zich zo
goed mogelijk te kunnen inleven. Gehoord de reacties overdrijf ik niet als ik zeg dat veteranen zich bij
onze concerten herkend en erkend voelen, tot in hun
hart geraakt.’
Als we zelf het concert in Theater Orpheus (Apeldoorn) bijwonen, zijn we in het gezelschap van rond
550 veteranen, partners en belangstellenden; over
gebrek aan aandacht dus allerminst te klagen. Eerlijk
gezegd weten we niet of iedereen echt voor de muziek is gekomen, dan wel het onderlinge samenzijn,
de borrel en de blauwe hap. Het gaat dan ook om
een memorabele dag: het tweede lustrum van het
plaatselijke veteranencomité Apeldoorn/Epe/Voorst.
Het spel van de fanfare onder leiding van ritmeester
Harold Lenssen was voortreffelijk, zowel in de begeleidende als zelfstandige rol. Daar kunnen we kort
over zijn. Het blijft verrassend hoe deze kapel, met
een toch kleine bezetting, rijk aan expressiemogelijkheden is. Helaas heeft Van Bavel ons over het geheel
genomen wat minder kunnen bekoren, met uitzondering dan van de meer ingetogen nummers door haar
zelf op de vleugel begeleid met ondersteuning van
het orkest. Met als kanttekening dat wij niet tot de
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doelgroep behoren. Bovendien bleek dat goed zingen
nog niet hetzelfde is als de zaal ‘los’ krijgen. Opmerkelijk was dat Lenssen en zijn orkest de handen wel
gemakkelijk op elkaar kregen met een medley van
gouden ouwen.
Programma
ook op CD
Het programma
‘Saluut!
Een
groet aan de
veteranen’ is op
CD vastgelegd,
minus de instrumentale bijdragen. Het eerste
exemplaar is op
28 mei tijdens
een concert in
Nijverdal overhandigd aan Lt-gen Bart Hoiting (Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur
der Veteranen).
Renee van Bavel  zelf: ‘Wat gaat er om in het hoofd
van een veteraan? Hoe voelt om op missie te gaan?
Om te vertrekken naar een vreemd land? En om daarna thuis te komen en weer in de rij in de supermarkt
te staan? Om daar achter te komen heb ik met veel
veteranen gesproken. Op deze CD hoort u mijn weergave van dat wat ik hoorde en tussen de regels door
zag in de eerlijke, open en mooie gesprekken. De
dappere verhalen, maar ook de kwetsbaarheid.’
De CD is verkrijgbaar bij de Veteranenconcerten, de
webshop van www.nationaletaptoe.nl, i-tunes en
spotify.

*Inmiddels mogen we Kusters aanspreken met ritmeester.
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Nacht van de militaire muziek
Door Erwin Voorhaar
Voor de tweede keer werd in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg de ‘Nacht van de Militaire Muziek’
gehouden. Dit jaar werd ‘de nacht’ op 19 maart gepland
en alles wat militaire muziek liefhebber is reisde af naar
deze bijzondere locatie. Bijzonder door het gebouw en
de opgestelde museale legervoertuigen, stukken geschut en vliegtuigen. Naar de visuele link met het militaire hoef je niet lang te zoeken. Niet alleen militaire
muziekliefhebbers wisten de weg naar Soesterberg te
vinden; een bezoekersaantal van bijna 2000 mensen
verraadt dat er ook heel wat gewone belangstellenden
op het evenement af waren gekomen. Net als de eerste
editie in 2015 bleek ook nu weer: muziekevenementen
trekken publiek, zeker als dat in een speciale omgeving gebeurt. Een programma met voor ‘elk wat wils’,
zoals dat tegenwoordig mode is. Maar het geeft wél de
grote veelzijdigheid weer van de muzikanten in militaire
dienst die deze avond de toon aangaven.
Je ontkomt bijna niet aan vergelijkingen met de eerste
versie uit 2015, die nog wat onbeholpen van opzet was
en enkele schoonheidsfoutjes vertoonde. Om maar te
beginnen met het begin: de reis naar het museum. Dat
was in 2015 een lange file….. en in 2016? We wilden op
tijd zijn maar ook niet extreem vroeg op pad; allemaal
geen probleem. De toegang verliep soepel, meteen
doorrijden, en geen parkeerproblemen. Dat betekent
een veel relaxter begin van een prima avond uit!
Nog veel leuker werd het toen meteen bij aankomst er
buiten, voor de ingang een orkest aangetreden stond.
De Fanfare Korps Nationale Reserve had de eer om
te openen met een ‘proloog’; het verhaal van de veteranen. Dat was een herdenking bij het monument
(koud, maar geslaagd). Maar het fijne zat hem erin dat
de FKNR zich natuurlijk marcherend naar deze locatie
verplaatste; met Arromanches (ook toepasselijk gezien
het veteranenthema). Het viel op dat zoiets onmiddellijk veel belangstellenden trekt die even meelopen. Ja,
vroeger… toen had je militaire parades, verplaatsingen
van troepen door steden met muziek, etc. Dat kennen velen nog en bij de Natres gebeurt dit tijdens de
beëdigingen nog veelvuldig. Directe link dus met ‘het
militaire aspect’. Daar zit dan meteen een van mijn
persoonlijke kritiekpunten in: militaire orkesten waren
en zijn niet alleen zitorkesten! Een kleine taptoe (zoals bijvoorbeeld de klassieke Marinetaptoe) met een
volledig orkest op het buitenterrein (zijde startbaan)
zou meteen de link met heden en verleden duidelijk
maken en een grote publiekstrekker zijn. Daarna zou
men los kunnen gaan met de meer concertante muziek
‘binnen’. Zomaar een idee….
Veel verbeterd
Ging men binnen ‘los’ met de muziek? Ja. Daarover kan
elke bezoeker positief zijn, want men had zeer zeker
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het een en ander opgestoken van de versie 2015. De
geluidsscheiding tussen de verschillende items was
beter, waardoor er veel minder geluid ‘door elkaar’
liep, hetgeen voor een betere beleving van de optredens zorgde. Natuurlijk, het museum is niet gebouwd
als concertzaal en bijgeluiden blijf je houden, maar
ergens zorgt dat ook voor sfeer. Overigens valt op dat
de akoestiek heel behoorlijk is, zonder gekraak (iets
wat je op een video-opname altijd mooi kunt testen…)
en met ruimte voor alle registers. Vooral de locaties
onder de vliegtuigen (F16 Theater en The Dogfight)
zijn wat dat betreft niet slecht.  Voor de locatie van de
stands van orkesten en onze eigen IMMS had men nu
een plek gekozen nabij de garderobe, waar dus zo’n
beetje iedereen wel langs móet. Dat hebben ze denk ik
wel geweten, want het was er druk. Ook weer een hele
verbetering ten opzichte van vorig jaar.
Groot(s) koper
En dan muzikaal. Door de imponerende omgeving
zou je het bijna vergeten maar er werd ook nog zeer
verdienstelijk muziek gemaakt. Als toeschouwer heeft
uw recensent niet alle optredens gezien - daar er veel
tegelijk gebeurt kán dit ook niet -   maar een kleine
bloemlezing is op zijn plaats. Het begon met de openingsfanfare door het groot koper van de KMK’JWF’ in
The Dogfight, waarbij de speaker begon met de mededeling dat men ‘zoals dat hoort’ met een militair stukje
muziek zou beginnen; in dit geval een mars van Sousa.
Kijk, zo horen en zien we dat graag. À propos: presentatie! Men had ergens een aantal jongedames vandaan
getoverd die beslist niet vervelend waren om naar te
kijken. Maar om naar te luisteren? Dat was wat anders.
Giechelen, namen verkeerd uitspreken, geen idee waar
men het over had. Het was zelfs zó erg dat op een
gegeven moment orkestleden het maar (ad hoc) overnamen. Gewoon niet meer doen òf schakel ervaren
specialisten als Astrid Boonemeyer en Leo Bouritius
in. Het item KMK’JWF’ groot koper met slagwerk was
dus een prima binnenkomer. Er werd hier op zeer hoog
niveau muziek gemaakt; bijvoorbeeld een schitterende
uitvoering van Nimrod (Elgar), het koraalmatige werk
dat we allemaal wel kennen als vaste waarde in The
Cenotaph Remembrance in London. Maar daar staan
350 muzikanten en hier zo’n 20. Echter, het geluid en
de klank deden wel een groter ensemble vermoeden;
fraai!
Instrumentgroepen
Er was aandacht voor diverse instrumentgroepen binnen orkesten; zoals slagwerk (gepresenteerd door de
tamboers Fanfare Korps Natres en de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers), klarinetten, saxofoons
en tuba’s (Marinierskapel, Natres). Allemaal goede mogelijkheden om de klank eens beter te leren kennen.
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De RFGGJ o.l.v. kap Harry van Bruggen speelt gezongen marsen

Overigens was het bij het optreden van de Tamboers
& Pijpers zó druk dat er rond de grote Dorniet vliegboot nauwelijks nog bij te komen was. Met uitleg over
de traditionele signalen werd hier les in authentieke
militaire muziek gegeven. Ja, dat trekt publiek.
Voor big bands en jazz was (gelukkig, naar mijn persoonlijke smaak) ook ruimte gemaakt. De big band
van het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee onder leiding van Allard Buwalda (jazz-saxofonist)
werd afgewisseld met de KLu big band (Orkest van
de Koninklijke Luchtmacht) met een echte crooner in
de stijl van Frank Sinatra. Dat soort muziek vereist
een bepaald soort routine, en die is bij deze orkesten
wel aanwezig. Het swingde, Robbie Williams, die weer
voor een opleving van dit repertoire zorgde en wiens
werk vanavond ook te horen was, zou er blij mee zijn
geweest. Heel fijn om te horen: het enorme geluidsniveau van vorig jaar was aanzienlijk teruggeschroefd
zodat alles nu veel natuurlijker klonk, en je geen pijn
tussen de oren kreeg. Veel mensen vonden deze optredens achteraf hoogtepunten.
En verder? Meerkorige werken, blazersensembles, Bars
& Bones (Marinierskapel) met fusion, de steelband,
klassieke muziek… De veelzijdigheid van de muzikanten kwam goed naar voren.

men. Er was gekozen voor een heel originele opzet:
orkest met het Luchtmacht Mannenkoor, informatie
over de marsen en (opvallend vaak fout gespelde) teksten op borden/schermen erbij voor het meezingen.
Nu zijn die teksten bij mij als liefhebber wel bekend,
en je zou verwachten dat het toch meestal niet slechte
Luchtmacht Mannenkoor ze ook wel kent. Daar heb je
toch bijna geen ‘noten’ meer voor nodig. De uitvoering
van het orkest was enthousiast en onberispelijk. Maar,
waarschijnlijk door niet genoeg samen te repeteren
had het koor meerdere keren de momenten van ‘inzetten’ niet goed door. Ook herhalingen waren niet altijd
duidelijk. Bovendien zat men er bij diverse marsen
qua intonatie behoorlijk naast. Men kende deze marsen blijkbaar niet. Alleen het Soesterberg lied klonk
op routine zoals het hoort. Gelukkig zong het grootste
deel van het publiek beter.
Maar wat is het leuk om gewoon de Artilleriemars,
Heemskerck van Beest (Geniemars), Huzarenmars
en zelfs de pittige Defileermars De Onderofficier van
Leo van der Laak, die men weinig tegenkomt, eens
te horen. Aan dat soort marsen  hebben nog zovele
vroegere dienstplichtigen in de zaal warme herinneringen. Het idee was echt super, nu de uitvoering even
polijsten.

Meezingen met marsen
Er waren twee optredens in het programma waar ondergetekende zijn zinnen op had gezet: die móest ik
zien. Het historisch harmonieorkest en de RF’GGJ’ met
gezongen regimentsmarsen. Helaas, om mij onbekende redenen ging het optreden van het historische orkest niet door (volgend jaar wel graag!) Het optreden
van de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers & Jagers’
onder leiding van Harry van Bruggen bleek het drukst
bezochte item van de hele avond. Tsja, hier zou dan
de link met het militaire weer naar voren moeten ko-

Vervolg
Dat kan allemaal tijdens de versie van 2017, want
het zal na het grote bezoek van 2015 en nóg grotere bezoek van 2016 duidelijk zijn dat er zeker een
vervolg komt. De IMMS kon zich dit jaar ook prima
presenteren, al was het alleen maar door de verkoop
van CD’s waar menigeen op af kwam. De orkesten/
muzikanten lieten ons op een boeiende manier kennis maken met alle muzikale aspecten en dat nu
eens op een aanvaardbaar geluidsniveau. Doorgaan
op deze weg dus!
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Een

greep uit de historie

Uitgelicht1
Bugels, klarinetten of sopraansaxen?
door Rien van Beusichem
In het najaar van 1948 werd een belangrijke commissie in het leven geroepen: de Adviescommissie voor
de Blaasmuziek. De taak van de commissie was ‘eenheid aan te brengen op alle belangrijke onderdelen van
de blaasmuziek-beoefening’. Dat was nodig om meer
erkenning (en subsidies!) te krijgen voor de amateurblaasmuziek in Nederland. Een delicaat onderdeel van
die taak bestond uit het uitbrengen van adviezen over
uniformering in de eisen die aan muziekkorpsen werden
gesteld bij concoursen. Het grote probleem was namelijk dat elke muziekbond een eigen concours-cultuur
had ontwikkeld met als gevolg grote verschillen in het
voorgeschreven repertoire, wijze van beoordeling/jurering, puntentelling en promotie/degradatie-regeling.
De commissie bestond uit: R. van Yperen (voorzitter),
namens de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden; S.A. Noom (secretaris), namens de RoomsKatholieke Federatie van Diocesane Bonden; P.A. van
Mever, namens de Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfare-gezelschappen; D. Speets, namens de
Algemene Unie van Muziekverenigingen.    
Complex
Behalve met complexe beleidsprogramma’s, gevoelige
evaluaties, kronkelige tijdpaden en ondoorgrondelijke
compromissen werd de (voorzitter van de) commissie
soms ook geconfronteerd met de weerbarstige problematiek op de werkvloer van de zich soms moeizaam
ontwikkelende na-oorlogse muziekverenigingen.
Zo richtte de voorzitter van de NFCM zich 0p 4 februari 1950 tot de commissie over het volgende probleem
binnen een bij   deze bond aangesloten muziekkorps.
Citaat: “De zaak is deze. Bedoelde vereniging is geweldig aan het tobben met hun bugels. Het is namelijk een

Bugel

fanfare. Om uit dat getob te komen, hebben zij een volledige bezetting clarinetten aangeschaft. Maar nu komt
de moeilijkheid: met clarinetten kun je niet gelijktijdig
muzikanten bestellen. De vereniging heeft in haar bezetting twee goede sopraansaxofoons. Nu stond er verleden week in de radiogids van de NCRV een vereniging
uit Drachten met plm. 7 sopraansax. in hun bezetting.
Acht U het verantwoord, om uit de moeilijkheden te
komen, om ook deze weg op te gaan? Het idee lokt hun
wel aan, daar zij dan een begin hebben met hun beide
sopraansax. Gaarne zou ik hieromtrent Uw persoonlijke
mening willen vernemen.”
‘Wat is lelijker dan een sopraan-sax?’
Merkwaardig genoeg antwoordde Van Yperen noch als
voorzitter van de Adviescommissie voor de Blaasmuziek
noch als NFCM-vertegenwoordiger in deze commissie,
maar in zijn hoedanigheid als kapitein-directeur van de
Koninklijke Militaire Kapel. Waarschijnlijk verschafte hij
zich daardoor de mogelijkheid zijn advies in enigszins
vrije (en dus duidelijke!) bewoordingen te formuleren.
Het antwoord luidde als volgt (citaat): “Hier volgt mijn
mening over het aan de leden der muziekadviescommissie toegezonden probleem. Naar analogie van een bekende uitdrukking zou ik willen vragen: wat is lelijker dan
een sopraan-sax? Antwoord: twee sopraan-saxen! Daarbij
komt dat de specifieke fanfare-klank door het sax-register vaak wordt geschaad. Ik geloof verder dat eerder een
goede bugelblazer wordt opgeleid dan saxophonisten of
clarinettisten. De oplossing als door de vereniging gedacht lijkt mij dan ook geheel verkeerd, zodat blijft: of
fanfare handhaven en trachten alsnog bugelbespelers te
verkrijgen, of omschakeling naar harmonie-orkest.”
Hoe het deze muziekvereniging verder is vergaan, blijft
in nevelen gehuld.  

Sopraansax

Voor de rubriek Uitgelicht zal zo nu en dan worden geput uit het besloten archief van de Historische Collectie Garde Grenadiers en Jagers te Schaarsbergen. Een gebeurtenis of briefwisseling uit de wereld van de militaire en/of civiele blaasmuziek
wordt waar nodig voorzien van een inleidende context. Het museum Garde Grenadiers en Jagers is vrij toegankelijk en, behoudens feestdagen, elke donderdag geopend van 10-16 uur (melden en legitimeren bij de wacht van de Oranjekazerne).
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Uit het prentbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar
Nu weer eens terug naar eigen land en enkele iconen
uit de lichte muziek. En de militaire muziek…. De prentbriefkaart laat een bekende locatie zien, die de meeste
militaire muziekliefhebbers wel eens bezocht zullen
hebben: de Doelen Concertzaal in Rotterdam, waar de
Marinierskapel der Koninklijke Marine natuurlijk tot op
de dag van vandaag kind aan huis is. Een zaal die
wordt geroemd om de goede akoestiek en waar heel
wat vermaarde artiesten hebben opgetreden. Van Paul
van Vliet tot Count Basie, van operagezelschappen tot
de Rotterdamse Politiekapel Hermandad. Maar aan
deze kaart zit toch ook weer een heel eigen verhaal
vast. Laten we dat eens ontrafelen.
We kijken naar een kaart van het RET Mannenkoor met

de Marinierskapel, opname gemaakt en uitgegeven in
1968 blijkens opschrift achterop de kaart. Uitgever was
het koor zelf, dat in de jaren zestig en zeventig vele
honderden (!) kaarten zelf heeft uitgegeven. Hoofdthema? Het openbaar vervoer in Rotterdam. De trams,
metro’s en bussen. Soms nieuwe foto’s, maar vaak ook
reproducties van oorspronkelijke prentbriefkaarten uit
de hele vroege periode, bijvoorbeeld uit de tijd van de
paardentram en vroege elektrische tram. Even wat info
over het vervoerbedrijf zonder heel uitgebreid hierop in
te willen gaan: op 18 september 1905 reed de eerste
elektrische tram in de stad (waarvan overigens veel
kaarten bestaan!) en daartoe had men kort daarvoor
de Rotterdamsche Elektrische Tramweg Maatschappij
(RETM) opgericht, bijna geheel gefinancierd met Belgisch kapitaal. De eerste wagens werden dan ook bij
Metallurgique in België besteld.
Daarvoor kende men de paardentrams, en de RTM
(Rotterdamsche Tramweg Maatschappij) die ook
stoomtrams op ‘de eilanden’ exploiteerde. Deze bleef
bestaan, de tram verdween daar pas in 1966. Maar de
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stadsdienst van tram en bus kwam dus in 1905 bij de
RETM in handen. Per 15 oktober 1927 ging dit bedrijf
echter in handen over van de gemeente en ging toen
RET (Rotterdamse Elektrische Tram) heten. Ondertussen was het koor al opgericht; dat ontstond in 1918.
Opening metro
De kaart is door de datering heel goed te plaatsen,
en wel bij een heel speciale gebeurtenis. Op 9 februari 1968 werd namelijk de eerste metrolijn onder de
stad geopend door (toen nog) Prinses Beatrix en Prins
Claus. Zij deden dat in De Doelen, waarna een speciaal
concert werd gegeven door de Marinierskapel onder
leiding van Kapitein J.P. Laro en het RET Mannenkoor
met als dirigent de zeer bekende Rotterdammer Piet Struijk.
De afbeelding moet wel van
deze gebeurtenis zijn want de
website van de Doelen noemt
voor het jaar 1968 geen andere
concerten van de Marinierskapel samen met dit koor.
Overigens was het niet de eerste keer dat koor en orkest elkaar troffen: in 1966 werkten
ze al samen voor een concert
ten bate van Unicef, waarbij
ook het Westlands Mannenkoor aanwezig was. Interessant
detail: het Westlands Mannenkoor stond ook onder leiding
van Piet Struijk en werd onder
zijn leiding zeer bekend door
de bijdrage aan de soundtrack
van de televisieserie ‘De Glazen
Stad’ over het Westland. Dat leverde zowel in 1964 als
1965 een gouden plaat op. Ook van de samenwerking
tussen Marinierskapel en Westlands Mannenkoor verscheen een blijvende herinnering: de LP ‘Happy Days’
uit 1977, onder leiding van Jaap Koops.
Maar terug naar het RET mannenkoor. Dat zong ook
samen met de Marinierskapel een LP vol, namelijk de
plaat ’Juich Rotterdam’ op het Philips label (855 050
xpy). Daarop staan titels die ongetwijfeld ook tijdens
het openingsconcert voor de metro moeten hebben
geklonken - ik heb er geen programma van kunnen
ontdekken -   zoals de Spartamars (Blazer/Wolf), Metromars (Laro/ Van Henegouwen) en het Rotterdams
Stedelied (Ten Kate/Van Grieken). Op die LP vinden we
verder veel andere aan Rotterdam gerelateerde muziek,
zoals Leve de Marine, Qua Patet Orbis, Hand in Hand
Kameraden en De Rotterdamse Vlag. Sommige van
deze titels waren van de hand van dirigent J.P. (Joop)
Laro, de man die ook bij het oprichten van de Nederlandse IMMS zo’n grote rol heeft gespeeld.
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Laro en Struijk
Laro is op de afbeelding duidelijk te zien voor de
Marinierskapel. Die was hem niet onbekend want van
1945 tot 1953 was hij klarinettist in dit orkest. Daarna
kon hij aan de slag als dirigent van de Johan Willem
Friso Kapel te Assen maar keerde uiteindelijk terug
bij de Marinierskapel en was daar de muzikaal leider
tussen 1964 en 1975. Hij plaatste de kapel behoorlijk
in de spotlights, bijvoorbeeld door de unieke samenwerking met o.a. The Dutch Swing College Band en
het Tango orkest van Malando (de Rotterdammer Arie
Maasland) die in plaatopnamen met een hoge verkoop resulteerde. In zijn periode werden veel interessante opnamen uitgegeven en was zijn compositie
Qua Patet Orbis (zo wijd de wereld strekt) zeker van
toepassing op de kapel; men reisde heel wat af.
De andere dirigent van de plaatopname en de prentbriefkaart was, naast Martin Koekelkoren van de

IMMS

Maastrechter Staar, een van de beroemdste Europese koordirigenten met een voorliefde voor Bach
en een specifieke, rechtlijnige aanpak, die bij critici
niet altijd goed viel. Maar met diverse koren wist
Piet Struijk heel wat succes te behalen. Hij leidde er
minstens 11, op een gegeven moment zelfs 14 in en
om Rotterdam.  Piet Struijk leefde van 11 december
1922 (geboren in Pernis) tot 23 november 1992 en
overleed dus  in hetzelfde jaar als dirigent Laro. Zijn
opvolger bij het koor was Charles van de Veeke.
Inmiddels bestaan vele van de door Struijk geleide
koren niet meer of ze zijn sterk verkleind. Maar de
muziek die op deze februaridag in 1968 ten gehore is
gebracht en op plaat vastgelegd blijft, mede dankzij
bepaalde voetbalgerelateerde klanken, nog wel eventjes in het gehoor.
EV

was erbij

Een bijzondere ervaring - met veel militaire muziek in Zuid-Afrika
door Arnold Bouman
Sinds een aantal jaren viert Zuid-Afrika op 21 februari
de ‘Armed Force Day’. Men herdenkt dan de militairen
die zijn omgekomen. De datum gaat terug op 1917.
Toen kwam het grootste aantal militairen in één keer
om bij een aanvaring tussen twee marineschepen. De
dag wordt elk jaar in een andere stad gevierd; dit keer
was de beurt aan Port Elizabeth in de Oostkaap Provincie. Aangezien mijn vrouw en ik jaarlijks een paar
maanden in deze plaats verblijven, lieten wij niet de
kans voorbij gaan de festiviteiten bij te wonen. Temeer
omdat er veel militaire muziek te beluisteren viel.
Het Zuid-Afrikaanse leger telt acht orkesten: vijf bij de
landmacht, over het land verspreid, en één bij respec-

tievelijk marine, luchtmacht en medische dienst. Eerstgenoemde kapellen bestaan uit 30 à 35 muzikanten,
de overige uit vijftig. Alle musici worden opgeleid aan
de Stellenbosch Universiteit onder supervisie van het
leger. De landmachtorkesten verzorgen vrijwel uitsluitend militair ceremonieel, de andere geven ook concerten naast hun militaire taken. In Zuid-Afrika zijn er twee
belangrijke taptoes, in juli in Durban en in december
in Kaapstad. Voorafgaand aan de officiële viering bevolkten steeds meer onderdelen van het leger Port Elizabeth en waren er diverse activiteiten. Zo lagen er zeven
oorlogsschepen afgemeerd, die ook te bezichtigen waren. Vol goede moed gingen mijn vrouw en ik er heen.
Maar de onbarmhartig brandende zon en de lange rijen

Concert door de Band van de Zuid Afrikaanse Marine
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Band of the South African Military Health Service

wachtende mensen deden ons besluiten de schepen te
laten voor wat die waren en de koelte van een terras op
te zoeken. Als tweede stond op onze lijst een galaconcert door het orkest van de marine, versterkt met muzikanten van andere bands. Ook namen er twee koren
aan deel, samengesteld uit militairen. We moesten ons
tevoren melden  bij commander Rachel Dulamo: geen
plaats meer te krijgen… Ik besloot de IMMS in stelling te
brengen en ziedaar: we konden er toch nog bij. Achteraf
bleek dat er nogal wat misverstanden bestonden over
het tijdstip van aanvang en ook het ‘uitverkocht’ was
niet juist. Veel plaatsen waren nog open.
Vanaf het eerste begin met Fanfare and Florishes (James
Curnow) was ik verrast door de klank van het orkest.
Het programma deed me nog het meest denken aan
de ‘bandstand concerten’ in Londen: marsen, wat licht
klassieke muziek en traditionele Afrikaanse muziek. Het
overwegend zwarte publiek vond het fantastisch. Gaandeweg het concert werd er steeds uitbundiger geklapt
en gingen zelf de voeten van de vloer. ‘Hoogtepunt’ was
het optreden van een dansgroep, die zich zeer sexy bewoog. Daarna terug naar traditionele militaire muziek,
met sterk Britse invloeden. Zo lieten de pipes and drums
van de Health Service een aantal nummers uit het ijzeren repertoire horen, te beginnen met Scotland the
Brave. De volgende morgen stond de eerste van drie
repetities voor de ‘Armed Force  Day’ op het programma.
Als liefhebber van de Britse exercitie was ik blij verrast dat ook
het Zuid-Afrikaanse leger deze
stijl hanteert. Perfect uitgevoerd
en dat ook nog eens in de brandende zon.  Belangrijk onderdeel
was een parade: 800 man en
vrouw te voet, begeleid door vier
bands, gevolgd door ongeveer
honderd voertuigen; variërend
van lichte vrachtauto’s tot zware
tanks en artillerie. Op één mars
van Alford na speelden de kapellen alleen maar traditionele AfriSouth African Navy Band
kaanse marsen. Denk, om een
idee te geven, aan klanken als
Defilé - juni 2016

het indertijd ook hier populaire Gimme Hope Johanna. ’s Avonds zouden de drie krijgsmachtonderdelen
een demonstratie van hun kunnen geven. Het begon
indrukwekkend met twee helikopters die laag overvlogen en een enorme hoeveelheid flares afvuurden.
Meteen daarop volgden vier straaljagers die hetzelfde
deden. Maar toen gebeurde er een uur lang niets,
tot een artilleriebatterij begon te schieten. De meeste
toeschouwers waren toen al op weg naar huis, alhoewel: er was sprake van een totaal verkeersinfarct. De
kranten schreven later niet echt enthousiast over de
demonstratie. Tijdens de laatste en generale repetitie
deed Port Elizabeth haar naam als ‘The Wind City’
alle eer aan.
Er stond een windkracht van 7 à 8. Niet alleen de
honderd vlaggendragers hadden het zwaar, ook de
Sousafoonspelers werden zo ongeveer achteruit geblazen. Maar de repetitie ging gewoon door. En zo
werd het dé dag zelf, mooi weer, 27 graden en windstil. President Zuma was met een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders overgekomen om het evenement bij te wonen. Van het officiële gedeelte konden
we niets zien, wel van de afmars. Die was wederom
voortreffelijk. Alles bijeen kunnen we terugkijken op
een bijzondere ervaring.
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Korpsconcert Fanfare Korps Nationale Reserve
Door Monica en Menno Nanninga
Op zaterdag 12 maart werd in Theater De Flint in
Amersfoort het Korpsconcert van de FKNR gehouden.
Het thema dit jaar was de reservist op missie. Ladyspeaker Astrid Boonemeijer opende met de woorden
dat het afgelopen jaar zwaar was geweest voor het
Korps Nationale Reserve, wederom bezuinigingen,
maar het korps had er alles aan gedaan om weer
een goed korpsconcert neer te kunnen zetten.
Begonnen werd met de Defileermars Nationale Reserve van Gert Buitenhuis, een goede binnenkomer,
gevolgd door de bekende Bolero van Ravel, en Windows of the World van Peter Graham, arr. Floris van
de Kooij, uitgevoerd in zes delen.
Wanneer een reservist terug komt van een missie,
moet hij zijn verhaal kwijt bij vrienden,familie of col-

legae, want je kunt dingen meemaken waar je je in
het veilige Nederland niet op kunt voor bereiden.
Speciaal hiervoor werd   Canterbury Choral van Jan

van der Roost gespeeld. Reservisten terug van een
missie krijgen een medaille, voor allen werd de Mars
Reservisten van Rob Balfoort ten gehore gebracht.
Na de pauze werd er een lichter genre muziek gespeeld, te weten Ouverture to the Gadfly (Dmitri
Shostakovich), Hymn to the Highlands (Philip Sparke), Spain (Chick Corea), Symphonic Highlight from
Frozen (Kristen Anderson-Lopez) en The Chronicles of
Narcia (Harry Gregson-Williams).  Het concert werd
afgesloten met Planes (Mark Mancina). Als toegift
werd nog  De Stad Amersfoort’ gespeeld en uit volle
borst meegezongen. Het orkest werd nog begeleid
door zes tamboers, maar dit zullen er in de toekomst
twaalf worden.
We hebben genoten van de FKNR die ondanks de

tegenslagen van het afgelopen jaar een uitstekend
concert gaf onder de bezielende leiding van kapitein
Harrie Wijenberg.

Jaarconcert Fanfare 'Bereden Wapens'
Door John Kroes
Op 31 maart j.l. was Theater De Speeldoos in Vught
tot en met de laatste plaats bezet voor het Jaarconcert van de Fanfare ‘Bereden Wapens’. Zoveel belangstelling doet vermoeden dat het orkest ook in
de plaats, waar het gelegerd is, erg populair en gewaardeerd is.
14

Na het welkomstwoord door commandant, majoor
Ghis Jansen ging het concert van start onder leiding
van dirigent ritmeester Harold Lenssen. Als openingswerk was gekozen voor de Grand Fanfare van Giancarlo Castro D’Addona, zeer toepasselijk. Als tweede
muziekstuk stond Euphonic op het programma, ge- juni 2008
2016
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Rodin Rosendahl op de euphonium

componeerd door de Oostenrijker Franz Cibulka en
bewerkt door Harold Lenssen. Hier was sprake van
een wereldpremière, waarbij de componist persoonlijk aanwezig was en het stuk ook toelichtte: het is
een moderne, jazzachtige compositie. Als solist trad
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op Rodin Rosendahl, een zeer talentvolle muzikant
van de F’BW’, die met zijn euphoniumsolo grote indruk maakte. Na Maria de Buenos Aires (Piazzolla,
arr. Verhelst) werd als laatste nummer voor de pauze
de bekende Ouverture Candide van Bernstein ge-

15

speeld. Voor mij de eerste keer dat ik deze in fanfarebezetting beluisterde, klonk dus anders, maar ook
zeer aangenaam. Na de pauze stonden in eerste instantie geprogrammeerd Where Eagles Sing (LovattCooper, arr. Rosendahl), Shofukan (Keijzer, een stuk
in Japanse stijl) en Jazz Police (arr. Roobol).
Vervolgens de ouverture Dancer in the dark (Gudmundsdottier, arr. Van Grevenbroek), waarna het
weer de beurt was aan Rodin Rosendahl als euphoniumsolist in het bekende Flight of the Bumble Bee,
waarin hij nogmaals zijn muzikale kwaliteiten toonde.
Opnieuw een Japans aandoende compositie van Keijzer Atchafalaya volgde, waarna het concert werd

besloten met de Toto Medley (arr. Vanhaegenberg).
Het enthousiaste publiek bleef net zo lang applaudisseren tot er een toegift werd gespeeld en wel de
mars Huzaren van Boreel, terecht voor een orkest
dat de muzikale tradities van de Cavalerie voortzet.  
Terugkijkend hebben we kunnen genieten van een
zeer afwisselend concert, van klassiek tot modern en
traditioneel, uitgevoerd door een goed gemotiveerd
orkest dat nogmaals heeft bewezen zijn plaats binnen de Nederlandse militaire muziek ten volle te hebben waargemaakt. Een compliment aan dirigent en
muzikanten is dan ook zeker op zijn plaats.

Op mars met de Artillerie
Door Johan de Vroe
Zoals bekend is het ROA, het Reünie Orkest Artillerie
Trompetterkorps, één van de korpsen die na de opheffing van de dienstplicht en de ontbinding van de
diverse regimentsfanfares de muzikale traditie heeft
voortgezet. Dat op basis van de vrijwillige inzet van
oudgedienden, in dit geval van het wapen der Artillerie.
Dit voorjaar, op 16 april, hield het ROA zijn al weer
14e jaarconcert te Soest, onder leiding van vaste dirigent Harmen Klaver. De opening en sluiting werden
zoals gebruikelijk verzorgd door de voorzitter van
de Stichting Vrienden van het ROA, overste b.d. Frits
Dürst Britt en de toelichting van het programma was
in de vertrouwde handen van de charmante presentatrice Astrid Boonemeijer.
Eén van de dingen waarin het ROA zich bij het jaarconcert vast onderscheidt van de vergelijkbare korpsen
is de overvloedige aankleding van het orkestpodium

met bloemen en planten, ter beschikking gesteld
door één van de sponsors. Dat geeft een kleurig en
fleurig aanzien en accentueert de feestelijke kant van
dit voorjaarsgebeuren, waarin het orkest altijd veel
energie steekt en zich graag van zijn beste kant laat
horen. En je weet, als het gaat om oprechte militaire
muziek, dan zit je bij het ROA sowieso goed. De muziekcommissie houdt het aloude genre marsmuziek
bewust in ere en beoefent de kunst om uit het vrijwel
onbeperkte aanbod de beste   op te sporen en ten
gehore te brengen. Dat was voorheen bij vrijwel alle
militaire korpsen een goed gebruik maar daar is in de
loop der jaren met name bij de reguliere orkesten de
klad in gekomen. Als er al een mars wordt gespeeld
komt die doorgaans uit het ooit gekozen ‘ijzeren’ repertoire dat neigt naar schrale eentonigheid, de uitzonderingen daargelaten. Zo niet het ROA. Daar kan
de marsenliefhebber ‘ouderwets’ zijn hart ophalen.
Ook deze keer, met Euro Celebration (Waignain), Am-

Foto H. Kas
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sterdam (Woodfield), Shrewbury Fair (Neville), Lights
of Europe (Evers), Royal Salute (Waterer), Castaldo
Nova (Novacek, arr. Belohoubek), ATK mars (v.d.
Worp), Amicus Magnus ofwel de Hoksbergen-mars
(Limburg) en natuurlijk de Artilleriemars van Van der
Poort, plus als toegift de Astronautenmars (Ullrichs).
Tien (!) marsen in een concert, waar kom je daar nog
om, tegenwoordig?
Daar stak het aantal aanwezige IMMS-leden, bekend
als de diehards als het gaat om functionele militaire
muziek, wat schraal bij af. Toch nog onvoldoende
bekend wat dit concert al jaren te bieden heeft? Of
heeft men twijfels bij het uitvoeringsniveau? Nou, dan
kan ik u verzekeren dat ten opzichte van de toenmalige dienstplichtigen, die altijd volle belangstelling
genoten, men niets aan kwaliteit heeft ingeleverd. In
tegendeel, deze marsen klinken ook in de zaal onverminderd martiaal, in gedegen marstempo en genuanceerd waar het moet. Wat mij betreft zou hoogstens
het slagwerk soms nog nadrukkelijker mogen, maar
dat komt wellicht door mijn Brits beïnvloede smaak
als het daar om gaat.

Variatie
Het is zeker niet zo dat dit orkest zich alleen beperkt
tot marsen, wat al gauw (vooral door professionals)
gezien wordt als bevestiging van kwaliteitsbeperkingen. Relatief moeilijke werken als Canterbury Choral
(v.d. Roost), Dublin Pictures (Jeanbourquin) en Prelude on Finlandia (Curnow) waren even goed geprogrammeerd en werden verdienstelijk uitgevoerd. Hier
had men duidelijk veel energie in gestopt en dat was
te horen.
Met El Cordobes van Flik, Castles of Spain (Beck/Mabaar), ook gebaseerd op bekende Spaanse thema’s
en een lichter werk, Softly as I leave you (Devita)
werd het programma gecompleteerd, dus ook de variatie liet niets te wensen over.
Gekoppeld aan de amicale sfeer in de akoestisch goede kerk was deze aantrekkelijke programmering opnieuw de crux voor een geanimeerde middag. Daarna
is het weer goed thuiskomen met een verzameling
podiumplanten voor een vriendenprijs. Vrienden van
het ROA: well done en tot de volgende keer.

Reünie Trompetterkorps der Cavalerie in Amersfoort
Door Erwin Voorhaar, foto Arie van Driesten

Amersfoort,

Tjerk de Haan
en Erwin
Voorhaar klaar
voor de mars
door de stad

11 juni 2016. Er heerst onrust in de keistad. Eens in de
5 jaar trekken namelijk de vroegere muzikanten van het
dienstplichtige Trompetterkorps der Cavalerie naar de
Bernhard kazerne om daar samen herinneringen op te
halen aan oude tijden. En... om een stukje muziek te
maken met elkaar. Het reünieorkest Trompetterkorps der
Cavalerie organiseerde ook in 2016 weer zo’n gezellig en
muzikaal evenement. Start op de kazerne om 10.30 u.
met een openingswoord van voorzitter Kolonel de Jong
en manager Van Leersum. De gesprekken over vroeger
moesten even worden gestaakt, want onder leiding van
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dirigent Kees Kramer werd eerst even geoefend.... Kon
men na al die jaren nog samen marcheren en muziek
maken?? Een goed Huzaar verleert dat natuurlijk niet.
Zo’n 100 muzikanten van allerlei lichtingen voegden zich
bij het reünieorkest en op de kazerne klonken weer de
bekende marsen, zoals  de ‘Huzarenmars’, ‘Huzaren van
Boreel’, ‘TDC Mars’ en de ‘Stad Amersfoort’. Na de rijstmaaltijd stonden de bussen klaar voor de rit naasr het
centrum van de stad waar deze 140 muzikanten hetzelfde nog eens deden, maar nu voor het talrijke publiek
dat op deze zomerse middag aan het winkelen was.
Verbaasde gezichten. Ja mensen, in Amersfoort zit nog
steeds (militaire) muziek, weet u wel dat de Bernhardkazerne zelfs twee orkesten huisvest? De Fanfare Korps
Natres en het Trompetterkorps der Cavalerie??? De meesten wisten dat totdat onze rondgang begon niet. Maar
door een kort concert op het plein ‘onder de lange Jan’
in bijzijn van de burgemeester en een defilé werd toch
weer even onderstreept dat Amersfoort een heel muzikale stad was én is. Het muzikale succes van die middag
werd afgesloten op de kazerne met een gezellig samen
zijn. Voor de sterke verhalen van vroeger.... want mensen uit allerlei lichtingen ontmoetten elkaar op muzikale
wijze op deze dag.
De foto illustreert dit: Tjerk de Haan (lichting 68-5) en
Erwin Voorhaar (lichting 94-9), binnen de IMMS wellicht
niet onbekend, vonden na het maken van muziek even
tijd om op de foto te gaan. En zo zijn er heel wat foto’s
gemaakt en vriendschappen aangehaald. En Amersfoort
kon weer genieten van onvervalste marsmuziek door
een megaorkest.
Over 5 jaar weer, zet het alvast in uw digitale agenda!
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Leden

aan het woord

In deze nieuwe rubriek vertellen leden over hun persoonlijke relatie met ons interessegebied.
De eerste spontane bijdrage is afkomstig van Theo de Haan.
Foto Sjoukje Hoeksema

Ik ben Theo de Haan, 64 jaar, woonachtig in Sneek en
al jaren lid van de IMMS. Het oudste IMMS-blad dat
ik nog heb is van maart 1995, maar ik was al lid toen
de voorloper van Defilé nog op A5 formaat werd gedrukt in zwart-wit en John Kroes met zijn zoon vanuit
Amersfoort per trein naar Sneek reisde om persoonlijk de bladen op te halen en thuis voor de verzending te zorgen. Ik werkte in die tijd bij de drukkerij
van mijn broer Tjerk de Haan, waar het blad werd
gemaakt en ik de gehele opmaak en het drukken
verzorgde. Later is dat bedrijf opgegaan in een grotere drukkerij en zijn Defilé en ikzelf toen meegegaan,
maar het blad wordt daar gemaakt door collega’s. Het
ziet er door de verbeterde technieken in de grafische
industrie uiteraard veel professioneler uit dan in die
tijd ervoor en zijn A4 formaat en kleurendruk nu niet
meer weg te denken. Ik ben wel nog steeds de eerste
IMMS-er die het blad kan lezen zodra het van de pers
komt, voordat het  verzonden wordt (hoewel het niet
altijd lukt om daar rustig voor te gaan zitten).  En ik
ben meteen aan de slag gegaan toen ik de suggestie
van de nieuwe voorzitter las voor een nieuwe rubriek
over de achtergronden van leden en hun band met de
militaire muziek.
In 1964 ben ik lid geworden van Advendo
hier uit Sneek waar ik begonnen ben als
tamboertje en de trommel een aantal jaren
later inruilde voor de jachthoorn. Met dat instrument heb ik heel wat optredens beleefd,
tot in België, Frankrijk en Duitsland toe en
als meest indrukwekkende de drieweekse
tournee door de USA in 1970,   met optredens voor de Nederlandse ambassade in Washington en in Michigan en Virginia. In een
streetparade met wel 90 Amerikaanse bands
haalde Advendo tot ons aller verrassing de
eerste prijs. Onvergetelijk.
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In 1972 ben ik een   Besson Aida trombone met
ventielen gaan spelen. In Engeland worden die als
signaalinstrumenten gebruikt door diverse militaire
orkesten. Dit lange model werd een aantal jaren later vervangen door de schuiftrombone. Zelf had ik al
stiekem een tweedehandsje aangeschaft om me een
beetje voor te bereiden op de nieuwe King trombone. Tot op de dag van vandaag speel ik daar nog
wel een enkele keer op.  In 1995 kocht ik die van
opgespaarde centen die ik normaal in de sigaretten stak. Nadien nooit meer een sigaret aangeraakt,
trouwens. Ik was in die tijd overgestapt naar een
andere muziekvereniging in Sneek, een harmonie
orkest. Prachtig korps, maar als je in de showbandwereld bent opgegroeid is het lastig aansluiting te
vinden bij de mentaliteit en het reilen en zeilen van
een zittend orkest. Dat duurde bij mij dus niet zo
lang en ik ben hierna naar een brassband uit een
naburig dorp verhuisd om daar mijn partijtje mee te
blazen. Eerlijk is eerlijk, dit is eigenlijk de bezetting
waar ik het meest door geboeid raak en me erg door
aangetrokken voel met uiteraard alle respect voor
de harmonie- en fanfaremuziek.
Maar het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet
gaan kan en via ons IMMS-lid Co Bolle uit Emmeloord kwam ik in 2005 terecht bij het Kamper
Jachthoornkorps waar ik mijn oude liefde, de jachthoorn, weer kon bespelen bij nota bene de oudleden van het Kamper Trompetterkorps, de concurrenten van weleer. Prachtige tijd gehad maar de
afstand, de lichamelijke inspanning van de lange
marsen door Kampen en de vele repetities en optredens werden me na een paar jaar wat teveel en
ik nam afscheid van Kampen.
Wanneer je als actief muzikant ermee stopt dan
heb je zoveel vrije tijd dat je niet weet wat je overkomt. Zo ook ik. De geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog heeft me altijd al geïnteresseerd en
na een bezoek aan het Airborne museum in Oosterbeek heb ik een schaalmodelbouwdoos   van
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een Willy’s jeep aangeschaft die zo prachtig werd
dat dat geresulteerd heeft in een enorme verzameling legervoertuigen en tanks die zelf gebouwd
en geschilderd zijn. Op een bepaald moment heb
ik zoveel legergroen en luchtmachtblauw gebouwd
dat het tijd werd voor een andere kijk op modelbouw. En dat werden figuren uit de Napoleontische periode. Er staan nu een grote hoeveelheid
Engelse, Schotse en Franse militairen te pronken
in mijn vitrinekast met als topstuk een compleet
Frans muziekkorps. Uit die tijd en met heel andere
instrumenten dan nu.  Een kleurrijk tamboerkorps
maakt het geheel compleet. De tamboer-maitre en
dirigent ontbreken ook niet.

CD-

en

Ik heb hierin een geweldig alternatief gevonden
voor toch wel de mooiste hobby die ik had, het
muziek maken. Dat koester ik echt nog steeds en
heb dan ook een enorme discotheek van met name
brassband muziek opgebouwd waar ik iedere dag
bijzonder van geniet.
Ook de IMMS heeft eraan bijgedragen dat deze collectie tot stand kwam door met name de ledenbijeenkomsten met ruilbeurzen die ik de loop der
jaren heb bezocht. Op mijn beurt heb ik diverse
artikelen over met name de FKNR geschreven voor
Defilé en voor foto’s gezorgd van ook andere evenementen. Ik hoop dat u die als mede-enthousiast
interessant heeft gevonden.

DVD-Nieuws

Samengesteld door Rob Ouwens

H.M. Queen Elizabeth’s March
Band of the Grenadier Guards
o.l.v. Lt.Colonel G.J. Miller
BMMAGG1603 (CD met historische opnames 1922-1940)
Verkrijgbaar via o.a. www.naxosdirect.com en www.
amazon.co.uk
H.M. Queen Elizabeth’s March / Triumphal March:
Cleopatra / Dawn of Freedom / The Voice of the Bells
/ The Bullfighters / Marche Militaire / By The Blue Hawaiian Waters / Sliver Trumpets: Grand Processional
March / Ballet Russe / Twist and Twirl / The Evolution
of Dixie / Marching with the Grenadiers / Coronation
March and Hymn / Marching / Russian Easter Festival
Overture.
Merrie England
Band of the Grenadier Guards o.l.v. Lt.Col. G.J. Miller
BMMAGG1604 (CD met historische opnames 19231934)
Verkrijgbaar via o.a. www.naxosdirect.com en www.
amazon.co.uk
Savoy Hunting Melody / Lo! Here the Gentle Lark /
W.H. Squire’s Popular Songs / Eton Memories / A
Princess of Kensington – Selection / Songs of the Sea
/ The Beggar’s Opera – Selection / The Rose – English
Selection / Post Horn Galop / Tom Jones – Selection.
Battle of Narvik – General Fleischer, Til Aere!
Forsvaretsmusikkorps Nord Norge o.l.v. Alexander
Hanson
ODDCD288 (CD)
Verkrijgbaar via www.notebutikken.no
Narvikgutten / Unser General Dietl / Kong Haakon
VII’s Honnormarsj / Heart of Oak / Prussians Gloria /
By Land And Sea / General Fleischers Marsj / Marsz
Pierwszej Brygady / Marche Lorraine / Valdresmarsj /
Colonel Bogey / Unter der Admiralsflagge / Brigade
Nords Marsj / Le Boudin / Parademarsch der 18. Husaren / Norge i Rodt, Hvitt og Blatt / Alte Kameraden.
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Band Restoration 2016
Japan Air Self Defence Force Central Band
Universal Music UCCS-1195 (CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.hmv.co.jp
Sagaku for Mixed Chorus and Wind Ensemble / Cretaceous Wind / Parallel-I / Like Sand, Like a Star, Like
Fireworks / Percussionwitch / Suite from Circus Variation: Opening, Buranko / Magical Sky Land / KOTO
vol. II pour Sheng, Hichiriki, Koto et Ensemble a Vent.
Brass Band Heroes
Japan Maritime Self Defence Force Tokyo Band
Universal Music UCCY-1063
Verkrijgbaar via o.a. www.hmv.co.jp
Muziek uit bekende Japanse televisieprogramma’s..
La Garde Républicaine en Musique
Orchestre de la Garde Républicaine o.l.v. Colonel
François Boulanger
Le Chant de Linos CL1499 (6CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.fr  (ook zijn enkele CD’s van deze box los verkrijgbaar)
CD1: Orchestre d’Harmonie
Mars from The Planets / Jupiter from The Planets / Alborada del Gracioso / Ouverture de Fête / Danse Barbare.
CD2: Orchestre Symphonique
Pro Luctus Temporis Memoria – Six Visions de Verdun (1914-1918): Le Chaos, La Plaine Dévastée,
L’Alerte, L’Eglise Accassinées, Le Bal des Tranchées, La Voie Sacrée / Veillée D’Armes / Triptique
Dramatique – Les Croix de Bois: Veille, La Bataille,
Dans la Morne Paix de Soir Tombant.
CD3: Choeur de l’Armée Francaise
Quand Madelon / C’est le Huitième / Saint-Cyr
/ Le Chant des Héros 14-18 / Devant Verdun /
Auprès de ma Blonde / Sérénade d’Hiver /
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Saltarelle / Psaume 24 / Psaume 129 / Pour les
Funérailles d’un Soldat / Hymne à la France / Der
Alte Soldat.
CD4: Musique de la Garde Républicaine
Le Père de la Victoire / Ce que c’est qu’un Drapeau
/ Marche de Nuit / Marche Lorraine / Le Rève Passe
/ Marche des Voluntaires Belges / It’s a Long Way
to Tipperary / Vimy Ridge / Marches Réglementaires pour Tambours / Le Régiment de Sambre et
Meuse / Quand Madelon / Auprès de ma Blonde /
Le Flambart / Marche Apothéose / Liberté / Les
Ailes de la Gloire.
CD5: Fanfare de Cavalerie
Bonsoir Tyam / L’Amazone / Fanfare Joyeuse / Trot
d’Escorte no. 2 / L’Enclume / Etre et Durer / Devant Verdun / La Marche des Chasseur du Temps
de Souvorov / Les Honneurs de 3e Lancier au
comte d’Aspremont Linden / Carnot / La Marche
des Trompettes d’Aida / Essai / Suzanne / Little
Bighorn / Trois Rivières / Penn Skort / Excaliber /
Palomino.
CD6: Trompes de Chasse
Rendez-vous de Chasse / Fanfares Nouvelles no.
1-2-3-5-6-7-8-10-11-13-14-16-18 / Amazone / La Ma-

nola des Chasseurs / La Sainte Geneviève / La Fête
de la Gendarmerie / La Philippe Schneider / A Moi
la Garde / La Alain Puligny / La Tunique Bleue / La
Benoit de Castalbajac / Le Rallye Villevert / La Cédric Bigot / La Pierre Rocchi / Les Echos du Haras
du Roy / Souvenirs de St. Romans / Les Echos du
Marais / Le Moulin de Crevant / Le Blainard / Retour
de St. Germain / La Eric Huguet / Rendez-vous de
Carnot / Les Echos du Thouarsais / La Hure le Vent
/ Les Echos des Basses Vignes / La George-Pierre
Monchotte / Le Marquis d’Imphy / Les Maitres de
Manège de la Garde / Les Sous-Maitres de Manèges de la Garde / Les Chevaux de la Garde / Pour
Benoist / Louisianne Cavalery / Après Chasse á la
Garde.
Be Glad Then, America
The United States Marine Band ‘The President’s
Own’ o.l.v. Jason K. Fettig
Altissimo ALT04032 (gedeeltelijk live CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.militarymusic.com en
www.naxosdirect.com
For The President’s Own / New England Triptych:
Be Glad Then America, When Jesus Wept, Chester /
Memories, Very Pleasant and Rather / Symphonic
Songs For Band: Serenade, Spiritual, Celebration /
Psalm Op. 53 / Symphony No. 3.

CD Bespreking
‘Marschmusik In Originalaufnahmen 1932 – 1943 Unter der Reichsflagge’ door verschillende Duitse militaire orkesten + enkele burger blaasorkesten.
Deze CD bevat de
volgende marsen:
Geschwind
Marsch
AMII, 126/HM II, 28
(Strauss), ReitergeistFanfarenmarsch Op.
116 (Prager), PanzerReiter-Marsch
HM
IIIA, 70 (Schmidt), Regimentsgruß-Marsch
HM II, 4 (Steinbeck),
Köninggrätzer-Marsch
AM II, 195/HM II, 66 (Piefke), Bayrischer Defiliermarsch AM II, 246/HM II, 103 (Scherzer), Preußens
Gloria AM II, 240/HM II, 98 (Piefke), Helmstadt Marsch
AM II, 204 (Klaar), Alexander-Marsch AM II, 161/HM
II, 46 (Leonhardt), Marsch der Hannoverschen Pioniere AMII, 234/HMII, 94 (Trad.), Revue-Marsch AMII,
258/HM II, 115 (Reckling), Der Fallschirmjäger-Fliegermarsch (Rönnfeldt), Prinz-Eugen-Marsch (Leonhardt),
Trab-Marsch aus der Oper ‘Die weiße Dame’ HM IIIB,
40 (Boieldieu), Danziger Präsentiermarsch (Stieberitz), Unter der Reichskriegsflagge-Marinemarsch
(Emmerich), Marsch des österreichischen IR Baron
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Raisinger AM II, 139 (Anon.), Siegesruf-Marsch (Rathke), Via Triumphalis-Marsch (Blume, H.), Der Geist
von Potsdam-Präsentier-Fanfarenmarsch (Pischel),
Grosse Zeit, Neue Zeit AM I, 94 (Brase), Durchs Brandenburger Tor-Marsch (Blume, K.).
Zoals de titel reeds aangeeft is hier sprake van originele opnamen uit de periode 1932 tot 1943, die
dusdanig door de uitgever Brandenburg Historica in
de USA zijn bewerkt dat hier een werkelijk voorbeeldige kwaliteit wordt geboden, men hoort zelfs geen
enkel ruisje. Ook muzikaal is de kwaliteit hoogwaardig, waarbij ook de paar uitvoerende burgerorkesten
van professioneel niveau zijn. Uiteraard hebben we te
maken met de originele bezettingen.
Bij de uitgevoerde marsen treft men een aantal
bekende aan, maar ook de nodige onbekende. De
meeste hiervan (16 stuks) zijn overigens al gecomponeerd voor 1932, de oudste zelfs al in 1841.
Het geïllustreerde CD-boekje van 24 bladzijden bevat zeer uitgebreide beschrijvingen van de marsen,
de orkesten, alsmede hun dirigenten. Daar zijn enkele beroemdheden bij, zoals Luftwaffenmusikinspezient Prof. Husadel en Heeresmusikinspezient Prof.
Schmidt. Hieruit blijkt dat Brandenburg Historica een
zeer grondige historische research heeft gedaan,
waardoor de CD nog meer waardevol is. De tekst is
in het Engels geschreven.
Defilé Defilé
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Brandenburg Historica heeft eerder historische opnamen van Duitse marsmuziek uitgebracht, die zeer de
moeite waard zijn; de onderhavige CD overtreft echter door zijn kwaliteit alle voorgaande in de reeks.
Zonder enige aarzeling kan ik de CD (met een totale
speelduur van ruim een uur) dan ook van harte bij de
lezers aanbevelen. Voor de bestelmogelijkheid zie de
CD-bespreking van ‘Marschlieder’.  
‘Marschlieder In Originalaufnahmen 1933-1941 Die
ganze Kompanie’ door verschillende koren en begeleid door militaire orkesten en burger blaasorkesten.
Deze CD bevat de
volgende marsliederen:
Unter
Kameraden
–
SoldatenliederPotpourri, Soldat will
ich sein – Marsch,
Tschingta, tschingta,
Bummtara!
–Marschlied, Hannelore
– Marsch und Lied,
Die ganze Kompanie
– Marsch und Lied, Wenn ich Urlaub hab’! – Marschlied, Lore, Lore – Marschlied, In die weite Welt
– Wanderliedermarsch, Alte Kameraden – Marsch,
Neue Soldatenlieder – Potpourri, Ich bin der Bub vom
Westerwald – Marsch, Edelweiß – Marschlied, Von
dem Berge rauscht ein Wasser–Marsch, Schön blüh’n
die Heckenrosen – Marschlied, Reserve hat Ruh’ –
Reservistenlieder – Potpourri, Soldaten, Kameraden
– Marsch und Lied, O Deutschland hoch in Ehren –
Marsch, Die Wacht am Rhein – Marsch, Zum Städtel
hinaus – Marsch.
In alle legers bestaan soldatenliederen en zo natuurlijk ook in het Duitse leger tijdens de aangegeven pe-

riode. Ook voor deze CD heeft Brandenburg Historica
weer een uitgebreide historische research gepleegd,
eveneens vastgelegd in een 24 bladzijden tellend geïllustreerd CD-boekje.
Deze CD heeft wederom een uitstekende technische
kwaliteit, dus om dat niveau te bereiken heeft Brandenburg Historica kennelijk een bijzondere expertise
in huis.
Overigens staan op de CD drie instrumentale werken,
dus zonder koor opgenomen. Tot mijn verrassing ontdekte ik dat er op de bekende mars Alte Kameraden
ook een liedtekst is, geschreven door een onbekende
dichter. Verder veel bekende melodieën, sommige
nog actueel.
Wel is het van belang nog even te melden, dat de
tekst van de liederen meestal niet politiek gericht
is, maar vooral een amusementswaarde heeft, gebaseerd op het dagelijkse soldatenleven.
Voor liefhebbers van soldatenliederen wil ik deze CD
(met een totale speelduur van 72 minuten) graag
aanbevelen.
Bestelmogelijkheid
Teneinde de verzendkosten vanuit de USA zo laag
mogelijk te houden wil IMMS Nederland graag bemiddelen en wel in die zin, dat alle bestellingen daartoe worden samengevoegd tot één bulk-bestelling.
Afhankelijk van de verzendkosten van deze bulkbestelling kan nog niet precies de prijs per CD worden aangegeven, maar deze ligt ergens tussen de
€ 15,= en € 19,= (exclusief verzendkosten in Nederland). Mocht u interesse hebben voor één of beide
CD’s, dan kunt u deze bestellen bij ondergetekende
via email:  jj.kroes@compaqnet.nl  of telefonisch via  
033-2534890.
Deze bestelmogelijkheid sluit op 15 juli 2016.
JK

Boekbespreking
‘Lebensspuren des Königlich-Sächsichen Musikdirektors Heinrich Christoph Röpenack (1847-1913)’ door
Petra Röpenack-Schäfer.  

Ingebonden en luxe uitgevoerde uitgave met talrijke
afbeeldingen in kleur en zwart/wit,  formaat 301/2 x
211/2, 215 pagina’s, met daarbij behorende twee CD‘s.
Heinrich Christoph Röpenack was de jongste broer
van de overgrootvader van de schrijfster van dit boek
en het feit dat ze zelf muzikante is (hoorniste) maakte haar nieuwsgierig naar het leven en werken van
dit familielid, hetgeen haar stimuleerde het boek te
schrijven.
Röpenacks militar-muzikale loopbaan begon in 1869
als muzikant bij het Westfälische Jägerbataillon Nr. 7
’Bückeburger Jäger’. Na zijn verdere studie en diverse
overplaatsingen verhuisde hij in 1883 naar Dresden,
waar hij in 1897 de leiding overnam van de kapel van
het nieuw opgerichte 12. Infanterie-Regiment Nr. 177
onder gelijktijdige benoeming tot ‘Königlichen Musik-
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direktor’. Zijn periode in Dresden in deze functie was
het hoogtepunt van zijn muzikale carrière en daarom
wordt er in het boek veel aandacht aan besteed.
Deze wordt beschreven tegen de achtergrond van het
culturele en sociale leven van die stad, en geeft daarmede een uitstekend tijdsbeeld.
Zo bestonden er bijv. In 1902 in Dresden 10 militaire kapellen met in totaal 300 muzikanten, die
alle een zeer druk programma hadden van militaire
diensten en concerten. In 1912 werd er een ‘Zapfenstreich’ georganiseerd ter gelegenheid van het
bezoek van de kroonprins, waaraan 1000 muzikanten deelnamen.
De militaire kapelmeester was in die tijd niet alleen
de militair-muzikale verantwoordelijke van het orkest,
maar hij was tevens een soort particulier ondernemer
in verband met de vele privé concerten die gegeven werden in parken, restaurants, concertzalen en
bij diverse feestelijkheden. Hij bepaalde de hiervoor
verschuldigde kosten en regelde de daarmede verband houdende extra betalingen aan hemzelf en de
muzikanten. Deze werkwijze werd door de militaire
autoriteiten officieel toegestaan als bijverdienste van
de kapellen.
De agenda van militaire en civiele optredens van Röpenack’s kapel van 6 april tot 1 september 1913 telde
in totaal 86 activiteiten (exclusief de repetities), waaronder ook concerten van meerdere samengevoegde
kapellen.  Een andere bijzonderheid is, dat de kapel

van Röpenack ook regelmatig optrad als  symfonieorkest, vaak met vocale en instrumentale solisten.
De CD’s bij het boek bevatten muziekwerken, die gerelateerd zijn aan de muzikale actviteiten van Röpenack en waarnaar telkens in de tekst wordt verwezen,
een verlevendiging van het muzikale tijdsbeeld.
Dit gemakkelijk leesbare boek is een grondige studie, die gebaseerd is op vele bronnen en die een
compleet en uitstekend beeld geeft van de militaire
muziek in de beschreven periode. Ook is een literatuurlijst bijgevoegd met o.a. het in 1911 verschenen
boek   ‘Der Musikmeister, Handbuch für die Musikmeister der Deutschen Armee und Marine und für Militärmusiker, die sich dazu vorbereiten wollen door G.
Hierse. Hieruit wordt veelvuldig geciteerd. Overigens
is dat boek als reprint weer verkrijgbaar (inlichtingen
hierover bij de redactie van Defilé).
Petra Röpenack’s boek is naar mijn mening een stuk kwalitatieve geschiedschrijving, wat ik met veel genoegen heb
gelezen en daarom kan ik het zonder aarzeling aanbevelen. De prijs inclusief de bijbehorende CD’s en portokosten voor verzending naar Nederland bedraagt € 60. Voor
bestellingen kan men zich wenden tot de schrijfster: Petra
Röpenack-Schäfer, Cäcilienstrasse 6, D-30519   Hannover,
Deutschland, email: kuenstlermanagement@gmx.net
Vermelding van uw IMMS-lidmaatschap wordt daarbij
aanbevolen.
JK

Discuriositeiten
Door Erwin Voorhaar
Een aspect van geluidsopnamen binnen de wereld
van de militaire muziek heb ik in deze reeks nog niet
behandeld, namelijk de zogeheten uitgevers CD’s.
Deze CD’s, vroeger natuurlijk ook LP’s, werden (en
worden) door muziekuitgeverijen uitgegeven, met als
doel het werk dat men in voorraad heeft te promoten.
Minder bekend is ook dat deze CD’s, veelal ingespeeld
door gerenommeerde orkesten heel vaak worden gebruikt als (letterlijk) voorbeeld voor amateurorkesten
waar soms de leden wel eens moeite kunnen hebben
met ritme, metriek etc. Dan is een voorbeeld ‘hoe het
moet klinken’ wel eens fijn. Ondertussen is er na het
jarenlang op de markt brengen van deze uitgaven een
enorme bibliotheek aan opnamen ontstaan. Zoals gezegd; bijna alle uitgevers deden dit en doen het nog
steeds, al is er tegenwoordig ook veel te beluisteren via
moderne media als websites en internet.
De Haske, Bronsheim, Rundel, Stormworks Europe… zomaar een paar namen van uitgevers die ook vele muziekproducties op touw hebben gezet wat resulteerde in
vaak aantrekkelijke Cd’s bestaande uit allerlei repertoire
dat voor (amateur-) harmonie- en fanfareorkesten en
brass bands interessant kan zijn. Gewoonlijk op de par22

tituur en in de CD inlay aangeduid met een bepaalde
kwalificatie voor de moeilijkheidsgraad met letters of
cijfers, meestal 1-5. Het leukste is nu dat veel van deze
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CD’s en LP’s zijn ingespeeld door militaire orkesten, die
daar ook een leuke klus aan hadden.
Zo hebben we hier een CD die men eigenlijk weinig
tegenkomt: ‘More Marches 1 (Concertserie 16)’,uitgegeven door Molenaar Edition BV, een bekende naam.
Pieter Jan Molenaar (Koog aan de Zaan 11-10-1907 –
Schoorl 10-02-1979) richtte deze uitgeverij op toen hij
in 1933 een boekwinkel kon overnemen. In 1962 gaf
deze Pieter, die ook componist en arrangeur was de
leiding over aan zijn zoons Bob en Jan. Inmiddels is
Molenaar een enorm muziekconcern dat aan orkesten
over de hele wereld levert. Er bestaat ook een ‘More
Marches 2’. Deze wordt echter niet door een militair
orkest gespeeld, maar door het Drents Jeugdorkest
en laten we hier dus verder buiten beschouwing.
Beide CD’s zijn overigens nog te koop via de website.
Fraai overzicht van een tijdperk
De CD in de Concertserie – reeks bevat 18 marsen
waarvan de meeste minder bekend zijn. Toch is de
CD een compilatie, want op de bekende Lp’s met de
witte hoezen (Molenaar Band Series ) werden dezelfde opnamen al eerder uitgegeven. Gelukkig beschikte
Molenaar nog over alle originele matrijzen en kon
dus de opnamen opnieuw uitgeven in prima kwaliteit. Interessant detail: men heeft uiteindelijk alle
platen uit deze series uitgegeven in een 30 CD box
(inmiddels uitverkocht). Op die CD’s zijn meer dan
220 werken waaronder een groot aantal marsen te
vinden. Het is wel duidelijk dat dit dus ook een zeer
fraai muzikaal overzicht van een tijdperk is, want het
grootste gedeelte werd net als de CD van dit artikel
ingespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel (Jan
van Ossenbruggen, Tom Beekman en Pierre Kuijpers)
en de Johan Willem Friso Kapel (Alex Schillings e.a.).
Dat maakt het natuurlijk extra interessant. Overigens
speelden ook het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’ (voor Stormworks) en de
Marinierskapel (voor De Haske) dergelijke producties
in. Ook de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht werd
veelvuldig gevraagd (ook bij Molenaar en De Haske)
om de werken op de plaat te zetten. Omdat het repertoire zo verschillend is, was dat best een opgave
voor de orkesten; technisch zwaardere werken werden afgewisseld met wat ‘simpeler’ stukken (en marsen) die bijvoorbeeld voor jeugdorkesten bedoeld
zijn. Maar waar je óók je aandacht bij moet houden….
Op de CD (Molenaar MBCD 31.1047.72) staan de volgende titels: Europa Mars (Allmend) / Arosa (Tschuor) / Rumisberger Marsch (Joseph) / Les Montagnards
(Jetten) / Glück Auf (Wichers) / Arnhem (Kelly) / Unter der Admiralsflagge (Fucik) / Broadway (A.C. van
Leeuwen) / All-In (Kotter) / William Tell March (Rossini / Allmend) / March of the Androids (Penders) /
For Peace and Freedom (Gansch) / Olympica (Orsomando) / Sones de Triunfo (Mas Quiles) / Kodomo No
Hi (trad) / Marching Time (Vlak) / K.P.N. Mars (van
Lijnschooten) / Alpenfest Mars (Allmend).
Sommige marsen, zoals 'Arnhem' en 'Glück Auf'
en hun componisten,  Kelly en Wichers behoeven
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binnen de IMMS eigenlijk niet meer te worden geïntroduceerd. Maar er staan ook een aantal composities op de CD van mensen die we minder goed
kennen, wel eens gehoord hebben, of juist kennen
van grote werken, maar minder van marsen. Vandaar even enkele componisten uitgelicht.
Kees Vlak en anderen
Een naam die op de CD meerdere malen voorkomst
is die van Kees Vlak (Amsterdam 30-09-1938 –
Schoorl 05-12-2014). Binnen de HaFa blaasmuziek
een beroemdheid, vele suites en concertwerken
staan op zijn naam. Vaak ook met een ‘latin’ inslag.
Zo arrangeerde hij de beroemde ‘Rivieren – cyclus’
van Arie Maasland (beter bekend als Malando) welke werd uitgevoerd door het Orkest Malando en
de Marinierskapel o.l.v. Joop Laro. Ook arrangeerde
hij het minstens even bekende ‘Cordilleras de los
Andes’. Bekende composities zijn o.a. ‘Western
Pictures’, ‘Paso Cabaio’ (in 1966; zijn eerste werk!),
‘Limburg Fantasie’ (1979), ‘Blues for Bessie’ (1985)
en vele tientallen marsen die lichtvoetig zijn en
goed in het gehoor liggen. Deze marsen lenen zich
dan ook vooral goed als ‘loopmars’ voor buiten.
Vlak gebruikte ook de pseudoniemen Dick Ravenal
en Robert Allmend, zoals ook op deze CD.
Oscar Tschuor is ook een componist waarvan men
wel eens heeft gehoord, maar die niet de naam en
bekendheid van een King, Sousa, Alford of Blankenburg had. Toch heeft hij ook een aanzienlijk
aantal marsen op zijn naam staan, bijna allemaal
zeer gemakkelijk te spelen werken. Mede daarom
werd de mars ‘Arosa’ die op deze CD staat door
het Trompetterkorps Bereden Wapens gebruikt
wanneer er op de fiets als Wielrijdersmuziekkorps
muziek moest worden gemaakt. Dat was toch al
een complex geheel (spelen en sturen tegelijk op
fietsen zonder remmen….) zodat wat makkelijker
marsen die uit het hoofd konden worden gespeeld
welkom waren. Tschuor was een Zwitserse componist uit Graubünden die leefde van 1912 tot 1987.
Andere bekende titels zijn: ‘Grüss von Hausen’,
‘Bernina-Marsch’, ‘Mein Bolzenbach’, ‘Jugendparade’. Sommige van die marsen staan ook weer op
de Molenaar LP’s.
Theo Jetten is op deze Cd vertegenwoordigd met
de zeer bekende en goed in het gehoor liggende
mars ‘Les Montagnards’, een hit onder de amateurorkesten Velen hebben deze mars met zijn heldere thema gespeeld. Jetten was ook componist
van de mars ‘Servus’ die in 2015 op de Nationale
Taptoe werd gespeeld door het Trompetterkorps
der Koninklijke Marechaussee, een mars die eveneens door een zeer heldere melodielijn opvalt. Het
Trompetterkorps der Cavalerie en de Marechaussee
hebben deze fraaie mars opgenomen, ‘Les Montagnards’ is op deze CD vertegenwoordigd. Theo
Jetten was tamboer bij de Tamboers en Pijpers
van het Korps Mariniers, leider en muzikant bij de
steelband van het Korps Mariniers en dirigent van
verschillende orkesten in de HaFa wereld. Weer
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een mooie militaire link.
Dat gaat ook op voor de naam Ton Kotter. Op de
CD staat de mars ‘All-In’, maar het meest bekend
is zijn ‘Hunter Mars’, ook opgenomen door de KMK
voor Molenaar. Anthonius Julius Hendrikus (Ton)
Kotter (Aalten 1906 – 1991) studeerde trompet en
viool, speelde als trompettist bij de Marinierskapel
en studeerde compositie. Hij werd later conservatoriumdocent en dirigent van verschillende goede
orkesten zoals het Andels Fanfare Corps en bij de
Politie. Hij componeerde ook de ‘Graaf Otto Mars’
en ‘The Ambassador’.
Als laatste: Jef Penders
Als laatste naam om even voor het voetlicht te
halen moet Jef (Joseph Gerardus Johannes) Penders
worden genoemd, alweer zo’n naam die niet weg
te denken was en is uit de HaFa wereld. De geboren Limburger (Hoensbroek 21-1-1928 – Maastricht
15-04-2015) speelde kort na de oorlog in Amerikaanse legerbands (big band) en leerde zichzelf

trompet, trombone en saxofoon spelen. Later volgde hij studies voor compositie en directie. Penders
werkte veel voor de radio en tv (o.a. NCRV, Metropole Orkest en Malando) en arrangeerde voor de
KMK en Marinierskapel. Ook was hij actief voor het
NIR orkest van de Belgische omroep (onder leiding
van Francis Bay). Veelzijdig dus, zeker toen hij na
keelkanker te hebben overwonnen niet meer kon
spreken. De latere jaren van zijn componistenleven
kenmerken zich door vele Spaans getinte stukken.
Dat zijn zomaar wat namen die je op zo’n simpele
uitgevers CD tegenkomt. Prima muziek dus door
gerenommeerde componisten, die goed wisten
voor wie ze schreven.
Nog altijd worden deze werken gespeeld en kunnen ze in de uitvoering van de Koninklijke Militaire
Kapel en Johan Willem Friso Kapel door middel van
deze CD en de vele LP’s van Molenaar telkens weer
worden beluisterd.

65 jaar Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Door Rob Ouwens
Op 1 april 1951 werd de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht opgericht. Als voorloper was er
vlak na de Tweede Wereldoorlog het opgerichte
Muziekkorps Commando Luchtvaarttroepen bestaande uit vrijwilligers van het Militair Gezag
uit het district Twenthe. Dit orkest werd aangevuld met dienstplichtige muzikanten, welke later
werden vervangen door een dertigtal muzikanten
van het Regiment Stoottroepen. Deze muzikanten
werden op 31 maart 1951 overgeplaatst naar de
luchtvaarttroepen om op 1 april van dat jaar op
te gaan in de nieuwe Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht. Dit is nu 65 jaar geleden. Om stil te
staan bij dit heuglijk feit volgt er nu een overzicht
van geluidsdragers van de kapel die gemaakt zijn
ter gelegenheid van de verscheidene jubileumjaren. (Dit overzicht beoogd niet compleet te zijn en
aanvullingen zijn van harte welkom)
15 Jaar Luchtmachtkapel
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
H.F.W. van Diepenbeek
CNR KLP4205 (LP 1966)
Yankee Doodle Boy / Old Soldiers Never Die / Brazilian Polka / Hit The Leather / Hello Dolly / Hey,
Look Me Over / Give My Regards To Broadway /
British Eight / Brazil / Skaters Boogie / Pass Me
By / Seventy-Six Trombones.
Bij het 20-jarig bestaan van de Kapel werd er in
1971 een bijzondere plaat uitgegeven met musical
melodieën:
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Melodies from…
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
H.F.W. van Diepenbeek
CNR 541.635 (LP 1971)
Selection Fiddler On The Roof / Selection Hair /
Selection West Side Story / Selection Porgy And
Bess.
Tekst achterzijde hoes:
“Een orkest dat steeds opnieuw voor verrassingen
zorgt.” Zo heeft een bekend kritikus zich eens
uitgelaten over de artistieke verrichtingen van de
Luchtmachtkapel – meer officieel: de Kapel der
Koninklijke Luchtmacht. Een orkest dat steeds opnieuw voor verrassingen zorgt. En zo is het. “Zo
hoort het ook”, stelt Majoor H.F.W. van Diepenbeek, sinds 1951 direkteur van de Luchtmachtkapel. En hij herinnert zich: “Toen ik de leiding van
de kapel in handen kreeg, was ik vastbesloten het
orkest een eervolle plaats te bezorgen naast de
Koninklijke Militaire Kapel en de Marinierskapel.
Een van de eerste zaken, waarmee ik me ging
bezighouden was de klank van het orkest, de
“sound”. En verder heb ik me intensief verdiept
in repertoire-vernieuwing. Toen ik voor de eerste
maal de repetities van de NATO Taptoe leidde,
met muzikanten uit allerlei landen, kreeg ik een
goed beeld van wat er op dit terrein over onze
grenzen leefde . Vanaf dat ogenblik heb ik steeds
geprobeerd oude tradities te doorbreken en te
zoeken naar nieuwe klankkleuren en repertoirestukken voor onze Kapel.”
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Het hoeft geen betoog dat Majoor Van Diepenbeek
er volledig in geslaagd is nieuwe klankkleuren en
nieuw repertoire voor zijn orkest te vinden. Naast
de traditioneel geworden marsen Koning Voetbal,
Sambre et Meuse en Alte Kameraden en naast
alle goede bekenden uit het populair-klassieke
repertoire, ruimde hij een royale plaats in voor
When The Saints Go Marching In, St. Louis Blues
March en American Patrol. Natuurlijk – aanvankelijk kwam er van militaire zijde de nodige kritiek
op Van Diepenbeeks programmabeleid, maar het
duurde niet zo lang, of iedereen legde zich bij de
situatie neer.
En door direkteur Van Diepenbeeks progressieve
aanpak kreeg de Kapel der Koninklijke Luchtmacht
er al spoedig tienduizenden jeugdige fans bij.
Op 1 april 1971 vierde de Luchtmachtkapel het
twintigjarig bestaan. Bij een dergelijk gebeuren is
er natuurlijk uitgebreid teruggeblikt, want een orkest dat het twee decennia volhoudt om constant
in het muzikale nieuws te blijven, zo’n formatie
mag gerust herinneringen aan een glorieus verleden ophalen. Majoor van Diepenbeek: “Hoogtepunten uit ons twintigjarig bestaan? Het waren
er vele.
Ik zou uren kunnen vullen met verhalen over beëdigingen, concerten, parades, radio- en televisieoptredens, het maken van grammofoonplaten…En
over onze concerten in het buitenland; het winnen van de Edison 1n 1961; de uitverkiezing van
de TV-film over de kapel voor het televisiefestival
in Montreux…Maar belangrijker dan het verleden
is uiteraard de toekomst. Onze kapel moet blijven
wat het altijd geweest is: een orkest dat steeds
opnieuw voor verrassingen zorgt!”
Verrassingen. Ze zijn er zeker op deze nieuwe LP
van de Luchtmachtkapel. Voor de zoveelste maal
heeft Majoor Van Diepenbeek zijn orkest een
nieuwe klankkleur gegeven en gezorgd voor repertoire, dat anders-dan-anders is – althans op de
lessenaars van een militaire kapel. Via een aantal
medleys laat de Kapel der Koninklijke Luchtmacht
weten dat zij het hart verpand heeft aan de musical, de eigentijdse operette. Melodieën uit Fiddler on the Roof, Hair en West Side Story: ze
kregen een nieuw jasje aan en werden met een
bijna on-Nederlands enthousiasme door de musici
van Majoor Van Diepenbeek de plaat opgeblazen.
Dat gebeurde in twee dagen, om precies te zijn in
De Vereniging te Nijmegen, de vaste standplaats
van de kapel.
En behalve deze Musical Melodies vindt u op bijgevoegde langspeler bovendien nog enkele sierlijke melodieën uit Gershwins opera Porgy and
Bess.
Musical Melodies – het is niet alleen een LP geworden waarmee men Majoor Van Diepenbeek
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mag feliciteren, maar ook iedereen die deze plaat
aan zijn collectie toevoegt!”
Jubileum Album 1951 – 1978
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
H.F.W. van Diepenbeek
CBS 88193 (2LP 1976)
The Entertainer On Parade / Instant Concert / Yankee Doodle Rag / The Beatles In Concert / Air from
New Baroque Suite / Mambo Jambo / Jesus Christ
Superstar Selection / Herb Alpert Selectie No. 1 /
Amazing Grace / Apache / Baby Elephant Walk ./
Cha Cha For Band / Florentiner March / When The
Saints / Strike Up The Band / Double Eagle On
Parade / Manoeuvre Mars / Semper Dixie / Eurovisie Mars / St. Louis Blues March / Riff Interlude
/ American Patrol / Old Soldiers Never Die / Basin
Street Mars / Swanee.
Deze dubbel elpee is in 1988 ook op CD uitgebracht (CBS 462644) en in 2004 nogmaals (Artone  
ART2004012)
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de
Kapel bracht ook CNR een verzamel jubileum LP
uit:
Jubileum-Elpee 25 Jaar Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
H.F.W. van Diepenbeek
CNR 385.105 (LP 1976)
Mars der Medici / St. Louis Blues March / Eurovisie Mars / Old Soldiers Never Die / Grenadiersmars / 76 Trombones / On the Quaterdeck
/ De Vierdaagse Mars / Blaze Away / March of
Friendship / Hey, Look Me Over / Amercian Patrol
/ Hoch Und Deutschmeister / When The Saints Go
Marching In.
30 Jaar
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Kapitein Lex van Diepen
m.m.v. Tamboerkorps Koninklijke Luchtmacht
o.l.v. Ruud Böhmer
Dureco 77.010 (LP 1981)
It’s In The Air & Skyliner / A String Of Pearls / Dr.
Jazz / Twilight Time / Trumpeters Holiday / Sealed
With A Kiss / Skai-Ing Jamaica / When The Saints
/ Benvenuto / George Gershwin Selection / Bolero
Militair / Intrada, African Waltz, Pink Panther /
Luchtmacht Defileermars.
Tekst achterzijde hoes:
“30 Jaar muziek door de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht: 30 jaar andere muziek dan men van
een militair orkest zou verwachten, een “sound”
die zo geheel de eigen sound is waar de kapel
om wordt geroemd, alsmede om het gevarieerde
repertoire. Deze plaat gemaakt ter gelegenheid
van het 30-jarig jubileum van de Luchtmachtkapel
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is een selectie uit haar repertoire waarmede het
orkest te samen met het Tamboerkorps haar muzikaliteit ten toon spreidt en waarmee u hopelijk
vele malen uw gehoor zult strelen. (W.J.M. Duyts,
Majoor KLu, Public Relations Officer)”
Deze plaat werd in het jaar 2000 ook op CD
uitgebracht in de Regenboogserie van Dureco:
(11.65352).
In 2001 kwam er ter gelegenheid van 50 jaar Kapel
een CD uit met het galaconcert 1981 in concertgebouw De Vereniging te Nijmegen ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van het orkest. Dit
concert werd opgenomen door de NCRV-radio en
kwam dus uiteindelijk op CD terecht:
Galaconcert 1981 – 30 Jaar Kapel
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Kapitein Bep Warnas m.m.v. Tamboerkorps en presentator Dick Passchier
KLu 2001-300 (Live 2CD 2001/1981)
Fanfare La Peri / Paradeconcerto / Romeo And
Juliet / There’s No Business Like Showbusiness
/ Luchtmacht Defileermars / Glenn Miller Selectie
/ Swinging World Selection & Women in Love /
Maple Leaf Rag / Trumpeters Holiday / Egerlander
Blaasmuziek / Dr. Jazz / South American Selection
/ Gute Nacht Freunde / Wilhelmus van Nassouwe
/ Toespraken van o.a. Mr.Pieter van Vollenhoven,
Luitenant-Generaal Geschiere e.a.
Swinging On Parade – 35 Jaar Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
Lex van Diepen
Mirasound MS 20.5100 (LP 1986)
Can’t Buy Me Love / It’s The Air Force On Parade
(vrij naar Luchtmacht Defileermars & When The
Saints Go Marching In) / Marching’ The Blues /
Marching Through Broadway / Swinging Down The
Street / Latin Charm / Blues On Parade / Columbus: The Space Shuttle / Marching On Hits / Sousa
In Swing / Flying High / Der Treue Hussar / From
Holland With Love.
Tekst achterzijde hoes:
“In het Kader van 35 jaar Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, deed producer Gé Voskuylen het
voorstel een langspeelplaat op te nemen. Vele
ideeën over de opzet en aanpak kwamen aan de
orde. Inmiddels hadden zich al een aantal Kapelleden als arrangeurs ontpopt en deze kregen tot
taak: het schrijven van zoveel mogelijk nieuw arrangementen, gebaseerd op thema’s, die door de
kapel reeds 35 jaar werden vertolkt. Onvoorziene
dienstoptredens, inherent aan het militair/orkest,
hebben het tot stand komen van deze LP bijna
verhinderd. Door de geweldige inzet van zowel de
Kapelleden als van alle andere medewerkers, zijn
we toch in staat geweest in de nog beschikbare
anderhalve dag deze jubileumplaats te realiseren,
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waardoor wij u een langspeelplaat kunnen aanbieden van een bijna live/optreden van de Luchtmachtkapel. Met de hoop dat de muziek op deze
plaat u uitnodigt tot het bijwonen van één van
onze 120 optredens jaarlijks, wens ik u veel luistergenot. (Lex van Diepen)
Show ’91 – 40 Jaar Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
Lex van Diepen
Mirasound 39.9071 (CD 1991)
Intro ’40 / Invitation / Charade / From Holland With
Love II / Feelings / Flying Home / Nice Work If You
Can Get It / Grüssen An Die Heimat / Hijo De La
Luna / Spain / Bad Leroy Brown / Old Friends /
Supremes Medley / Samba Brasil / Strike Up The
Band.
Binnenzijde booklet:
“40 Jaar Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Met
een muzikale knipoog naar het verleden, maar gericht op de toekomst in hopelijk een vredige wereld, is deze CD tot stand gekomen. Naast de medewerking aan een dubbel CD met 36 beroemde
marsen, het produceren van CD’s met “klassieke”
muziek, nu deze special. Een bonte mengeling van
stijlen uit de lichte muziek, met eigen solisten zowel vocaal als instrumentaal. De relatie burger-militair wordt nog eens onderstreept door de medewerking van De Sisters aan deze CD. (De Directeur
Kapel Koninklijke Luchtmacht)”
Air Force Melodies II – 50 Jaar Luchtmachtkapel
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
Harry van Diepenbeek, Kapitein Bep Warnas, Majoor Lex van Diepen, Majoor Jos Pommer en Adjudant Ruud Böhmer
KLu 2001-301 (CD 2001)
Luchtmacht Defileermars / Soesterberglied / Oh,
When The Saints / Florentiner Mars / Koning Voetbal / Einzug der Gladiatoren / Abschied der Gladiatoren / Riff Interlude / Seventy Six Trombones /
The Fairest of the Fair / Washington Post / Semper
Fidelis / The Stars and Stripes Forever / St. Louis
Blues March / Swanee / Marching Along Together
/ Alte Kameraden / Mars Der Belgische Parachutisten / Manoeuvre Mars / Primeur / Tactische Helicopter Groep Mars / Ceska Muzika / River Kwai
Mars / Basin Street March / 633 Squadron.
Air Force Melodies III – 50 Jaar Luchtmachtkapel
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
Harry van Diepenbeek, Kapitein Bep Warnas, Majoor Lex van Diepen, Kapitein Henk Heins, Majoor
Jos pommer, Adjudant Ruud Bóhmer
KLu 2001-305 (CD 2001)
Bolero Militair / Lawrence of Arabia / A Bridge Too
Far, Dances With Wolves, Robin Hood Prince of
Thieves, A Whole New World, The Flinstones / Old
Friend / The Band Played On and On / Ballad /
Defilé Defilé
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Birdland / Bourre, Symfonie Concertante, Dialoque,
Puszta / Badinerie / Telkens Weer / On The Move /
Mac Arthur Park / Jouney / Old and Wise / Charade
/ In Kalamazoo / Octagon / Soesterberglied, Gelukkig is het Land, Glory Hallelujah.
Tevens kwam er bij het 50-jarig bestaan, behalve
de bovengenoemde 2 CD’s, een boekwerkje uit
over de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht anno
2001, vergezeld van een CD met hoogtepunten van
het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor Jos Pommer:
Demo CD
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Majoor
Jos Pommer
Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht o.l.v. Adjudant
Ruud Böhmer
KLu 2001-103 (CD 2001)
Think / Natural Woman / De Zee / Liedje Van De
Wind / Malle Babbe / Voor Haar / On The Move /
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Telkens Weer / Studio Sport / Dit Is Een Plek Om
Lief Te Hebben / Arnhem / Out Of Africa / Mijn
Droom / Nights In White Satin / Overture Tommy /
Acid Queen / Listening To You / Who Wants To Live
Forever / Vierdaagse Lied / De Wandelclub / Luchtmacht Defileermars / 336 Squadron / For Once In
my Life / Blue Skies / Don’t Sit Under The Appletree
/ Surabaya Johnny / Trumpet Blues / In The Mood /
Als Op Het Leidsche Plein / Wilhelmus.
Of er bij het 65-jarig bestaan nog een geluidsdrager uitkomt is bij mij niet bekend. In ieder geval
wens ik de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
nog vele muzikale jaren toe en… van harte gefeliciteerd met dit jubileum!
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IMMS Informatie
Mutaties vanaf 1 januari 2016

Overleden:
J. Alblas, Waddinxveen;  A. van Andel –Poppel(B); J.J.
Koops-Breskens; A. Maat-Hartog-Heemskerk
Nieuwe leden/abonnees:
W. Beuling-Drouwenermond;   J.H. Bosch-Posse-Wijk
bij Duurstede; A. Capel-Oirschot; G.C.I. van EngelenBilthoven; F. Heyndijk-Diepenveen; G.A.J.F. Jansen-Tiel;
G.J. Jansen-Sneek; D. de Jong-Katwijk; Chr. Muziekver.
Juliana-Amersfoort; A. Slingerland-Noordwijkerhout;
J.P.T. Soesbergen-Leiderdorp; A. van Veluw-Nijmegen;
G.van Wagtendonk-Zierikzee; J.C. Woltersom-Coevorden
Onder de nieuwe IMMS – leden is de Chr. Muzieken Showband Juliana uit Amersfoort. O.a. tijdens de
Musikparade 2016 in Duitsland heeft deze band met
veel genoegen samengewerkt met de deelnemende
militaire orkesten. In hun eigen show werden er twee
marsen gespeeld, namelijk 'General Mitchell' (R.B.
Hall) en 'De Stad Amersfoort’ (J.A. Reijnhoudt).

Op 3 september organiseert Juliana een Taptoe in
Amersfoort, waar o.a. aan meedoet de Fanfare Korps
Nationale Reserve. Het Bestuur van IMMS Nederland
hoopt, dat andere burgerorkesten het voorbeeld van
Juliana betreffende hun IMMS-lidmaatschap zullen
volgen, dus wie volgt?
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:
NL45INGB00001474968
van Stichting International Military Music Society en
onder vermelding van:
‘dubbel CD’. Deze wordt daarna aan u opgestuurd.  

Juliana tijdens de Musikparade 2016
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