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Nieuwe initiatieven

Zoals eerder gemeld beschikt IMMS-Neder-
land over een Comité van Aanbeveling, dat 
inmiddels is geformeerd en werkafspraken 
heeft gemaakt. Behalve onze oud-bestuurs-
leden Gert Jansen en Frans van der Walle 
bestaat het comité uit  mr. G. J.  (Fred) de 
Graaf, Voorzitter Eerste Kamer der Staten 
Generaal, Lgen b.d. mr. D. (Dick) van Putten, voor-
malig Commandant der Koninklijke Marechaussee en 
Gouverneur der Residentie en Prof. Dr. W. (Wim) Klin-
kert, universitair hoofddocent militaire geschiedenis 
aan de Neder¬landse Defensie Academie en hoogle-
raar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam.

In	de	verhouding	tot	het	IMMS-bestuur	zal	dit	comité	

zich	vooral	richten	op	ideologische	aspecten	van	de	
missie	en	visie	van	IMMS-NL.	
Het	bestuur	blijft	 zich,	 naast	het	onderhouden	van	
de	contacten	met	de	makers	van	de	militaire	muziek,	
primair	 richten	op	de	organisatie	en	uitvoering	van	
evenementen	en	de	in-	en	externe	communicatie.	Het	
één	 en	 ander	 is	 in	 samenspraak	 vastgelegd	 en	 de	
verwachting	is	dat	met	name	onze	statutaire	doelstel-
ling	inzake	de	bevordering	en	instandhouding	van	de	
militaire	 muziek	 hierdoor	 een	 wezenlijke	 stimulans	
krijgt.	 Gezien	 de	 ontwikkelingen	 van	 de	 laatste	 ja-
ren	acht	het	bestuur	dit	van	groot	belang	en	het	is	
verheugd	dat	dit	team	van	ervaren	beleidsmakers	en	
deskundigen	zich	hiervoor	wil	inzetten.	Dat	zal	voor-
namelijk	achter	de	schermen	zijn,	maar	daarom	
niet	minder	concreet.	

Wij	zijn	eveneens	verheugd	te	kunnen	mel-
den	 dat	 als	 nieuwe	 penningmeester	 van	
onze	 stichting	 is	 benoemd,	 ons	 lid	 Gerrit	
Jan	van	den	Burg.	Naast	het	beheren	van	
de	financiën	zal	hij	in	algemene	zin	het	be-
stuur	versterken	en	vertegenwoordigen.	
Hierbij	nog	enkele	andere	zaken	van	com-
municatieve	aard:
Omdat	 het	 verkrijgen	 van	 harde	 toezeg-
gingen	in	december	vertraging	opliep	kon	

het	IMMS	jaarprogramma	voor	2013	nog	niet	worden	
gepubliceerd.	Dit	is	zodra	mogelijk	per	e-mail	aan	de	
ons	bekende	adressen	van	leden	doorgegeven,	zodat	
men	op	de	hoogte	 is	van	de	data.	Evenzo	hebben	
wij	per	mail	aan	ons	bestand	de	vraag	gesteld	hoe	
de	belangstelling	is	voor	deelname	aan	een	groeps-
reis	naar	de	taptoe	in	Moskou	begin	september.	Dit	
zijn	 tijdgebonden	 acties	 die	 moeilijk	 te	 koppelen	
zijn	aan	een	kwartaalblad	en	daarom	vaker	digitaal	
zullen	worden	gecommuniceerd.	Om	deze	directe	in-
formatie,	inclusief	de	periodieke	nieuwsbrief,	niet	te	
missen,	vragen wij degenen die hun mailadres niet 
eerder hebben doorgegeven en die dus geen mail 
van de IMMS ontvangen, dit alsnog te doen aan ad-
ministratie@imms.nl .
De	reis	naar	Moskou	gaat	door	want	er	zijn	voldoen-
de	deelnemers.	Wie	niet	op	de	hoogte	was	van	deze	
onderneming	en	alsnog	belangstelling	heeft	kan	dat	
kenbaar	 maken,	 mits	 op	 korte	 termijn.	Wij	 kunnen	
dan	kijken	of	er	een	mogelijkheid	bestaat	voor	extra	
deelnemers,	 waarbij	 met	 name	 de	 beschikbaarheid	
van	 vliegtuigstoelen	 en	 de	 kosten	 daarvan	 een	 rol	
spelen.	Nadere	info	bij	ondergetekende.	
En	voor	wie	een	reis	naar	Moskou	een	land	te	ver	is	
geen	zorgen,	wij	organiseren	dit	najaar	ook	een	busreis	
naar	het	bruisende	Berlijn	en	beide	taptoes	aldaar.	We	
hebben	eerder	 in	dit	blad	gemeld	hoe	aantrekkelijk	
deze	optie	is	en	wij	zijn	enthousiast	om	voor	een	goed	
betaalbaar	tarief	dit	aan	de	leden	te	kunnen	aanbie-
den.	In	de	bijsluiter	vindt	u	alle	betreffende	informatie.	
Tevens	vindt	u	bij	dit	nummer	de	uitnodigingen	voor	
de	 geplande	 evenementen	 in	 eigen	 land.	 Graag	 tot	
ziens	op	één	of	meer	van	deze	dagen.	

Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl 

Voorwoord

Het IMMS Comité van Aanbeveling: v.l.n.r. de heren Klinkert, 
Van Putten, Jansen, Van der Walle en
De Graaf

De nieuwe penningmeester:
Gerrit Jan van den Burg
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IMMS worldwIde

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

Op het moment dat je denkt ‘bijna alles’ 
op het gebied van de militaire muziek 
te hebben gezien en meegemaakt, kom 
je opeens voor aangename verrassingen te staan. 
Dat overkwam mij na de december 2012 editie van 
Defilé. 

Eén	van	die	verrassingen	was	de	Birmingham	Inter-
national	Tattoo,	welke	op	24	en	25	november	plaats-
vond	in	de	gelijknamige	Engelse	stad.	De	plaats	van	
handeling	is	de	National	Indoor	Arena,	een	tamelijk	
moderne	 hal	 met	 ca.	 7000	 zitplaatsen.	 	 De	 deel-
nemende	 militaire	 orkesten	 waren:	 The	 Band	 of	
The	Irish	Guards,	The	Royal	Jordanian	Armed	Forces	
Band	en	ons	eigen	Trompetterkorps	der	Koninklijke	
Marechaussee.	Verder	o.a.	een	aantal	semi-militaire	
Engelse	orkesten	 (van	padvinders,	 cadetten	en	 re-
servisten),	alsmede	de	Showband	Juliana	uit	Amers-
foort.	Geboden	werd	een	aantrekkelijk	programma	
in	 grotendeels	 militaire	 stijl,	 zodat	 een	 plezierige	
sfeer	ontstond.	
Ook	 had	 ik	 gelegenheid	 om	 een	 kijkje	 achter	 de	
schermen	 te	 nemen	 en	 ik	 moet	 zeggen	 dat	 hier	
sprake	is	van	een	uitstekende	organisatie.	Een	eve-
nement	om	aan	te	bevelen	dus	en	ik	geef	zelf	graag	
het	goede	voorbeeld	door	ook	dit	jaar	deze	Taptoe	
te	bezoeken;	de	data	zijn	30	november	+	1	decem-
ber.	Ook	op	toeristisch	gebied	heeft	de	stad	het	no-
dige	te	bieden.	Zo	is	er	bijvoorbeeld	in	de	periode	
van	 de	 Taptoe	 in	 de	 gehele	 binnenstad	 een	 zeer	
uitgebreide	Kerstmarkt	in	Duitse	stijl.	
Elders	in	deze	Defilé	vindt	u	een	uitgebreid	artikel	
over	deze	Birmingham	Tattoo.
De	volgende	verrassing	was,	tijdens	de	Musikparade	
op	3	 februari	 j.l.	 in	de	Duitse	 stad	Würzburg,	The	
Representative	Military	Band	of	the	Republic	of	Mol-
davia.	 Dit	 uit	 35	 muzikanten	 bestaande	 orkest	 is	
werkelijk	van	grote	klasse,	zowel	muzikaal	als	qua	
uitstraling,	welke	 je	als	strak	en	militair	kunt	aan-
duiden.	Ook	choreografisch	een	perfecte	en	aantrek-
kelijke	 presentatie.	 Het	 orkest	 staat	 onder	 leiding	
van	 Kapitein	 Cazacu	 Oleg	 Constantin	 en	 voor	 mij	
was	het	een	eer	met	hem	op	de	foto	te	mogen.	

Het	 orkest	 was	 vergezeld	 van	 een	 dansgroep.	 Nu	
ben	ik	zelf	niet	bepaald	een	liefhebber	van	die	‘eeu-

wige’	 dansgroepen	 tijdens	 taptoes,	 maar	
voor	deze	groep	uit	Moldavië	moet	ik	echt	
een	 uitzondering	 maken.	 Zij	 boden	 name-

lijk	eindelijk	eens	wat	anders	dan	het	bekende	pro-
gramma	in	Oostblok	stijl,	dat	we	al	zo	vaak	hebben	
gezien.	Een	zeer	afwisselende	show	begeleid	door	
prachtige	volksmuziek	uit	hun	land:	een	indrukwek-
kend	 stukje	 kwaliteit	 en	 professionaliteit.	 Ik	 hoop	
het	orkest	plus	dansgroep	dan	ook	in	de	nabije	toe-
komst	nog	eens	terug	te	zien.	

Van	het	internationale	IMMS	front	is	weinig	nieuws	
te	melden;	ik	wacht	op	de	informatie	waar	resp.	ge-
durende	welk	evenement	dit	 jaar	de	internationale	
IMMS	 meeting	 wordt	 gehouden.	 Naar	 verwachting	
kan	 ik	 u	 in	 mijn	 volgende	 column	 hierover	 nader	
berichten.	

Muzikale verrassingen

Kapitein Constantin tijdens de Musikparade in Würzburg 
op 3 februari 2013
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De kerstshow ‘Holidays Are Coming’ van de Fanfare 
Korps Nationale Reserve en crooner artiest Dennis 
Coppen is bijzonder goed ontvangen. Het militaire or-
kest speelde in de decembermaand in maar liefst vijf 
Nederlandse theaters. Bovendien werd in de Prinsen-
hof in Delft een enigszins gewijzigd programma ge-
bracht voor de Stichting Nederlandse Veteranendag.

Het	veteranenconcert	in	Delft,	op	8	december	was	de	
opmaat	 van	 een	 niet	 eerder	 vertoonde	 serie	 kerst-
shows	van	de	FKNR.		De	Natresfanfare	onderscheidde	
zich	 duidelijk	 van	 de	 doorsnee	 kerstconcerten	 met	
een	 programma	 waarin	 vooral	 ‘all	 American	 Christ-
mas	songs’	werden	gebracht.	Niet	alleen	de	theater-
directies	waren	verrast	door	de	geweldige	show	die	
door	 orkest	 en	 solist	 werd	 	 gebracht.	 Het	 publiek	
was	ook	laaiend	enthousiast.	De	samenwerking	tus-
sen	de	FKNR	en	Dennis	Coppen	begon	in	2011,	toen	
hij	met	het	orkest	soleerde	tijdens	het	korpsconcert	
in	theater	De	Flint	in	Amersfoort.	Dennis	is	een	groot	
liefhebber	van	crooner	artiesten	(=	charme	zangers)	
als	Tony	Bennet,	Frank	Sinatra	en	de	meer	eigentijdse	
Michael	Bublé.	Zijn	stem	wordt	nogal	eens	met	die	

van	Bublé	vergeleken.	Dennis	is	echter	geen	Bublé-
immitator.	 Hij	 heeft	 een	 eigen	 stem	 met	 een	 warm	
timbre	die	zich	uitstekend	leent	voor	tijdloze	muziek.		
Het	was	voor	het	eerst	dat	de	FKNR	met	een	dergelij-
ke	reeks	kerstconcerten	kwam.	In	2010	gaf	het	orkest	
twee	 meer	 traditionele	 kerstconcerten	 in	 kerken	 in	
Noord-Scharwoude	en	Maastricht.	In	het	voorjaar	van	
2012	ontstond	de	idee	voor	de	show	van	afgelopen	
december.	In	samenwerking	met	het	managementbu-
reau	 van	Dennis	 Coppen	werden	de	 vijf	 locaties	 in	
Roosendaal,	 Almelo,	 Gouda,	 Lelystad	 en	 Schiedam	
geselecteerd.	Elk	concert	vond	plaats	in	een	betove-
rende	kerstsfeer	en	met	een	prachtig	decor,	waarin	
ook	stemmige	filmbeelden	werden	vertoond.
Orkest	en	solist	brachten	bekende	nummers	als	‘Ho-
lidays	Are	Coming’,	 ‘I’m	dreaming	of	a	White	Chris-
tmas’,	 ‘It’s	Beginning	 to	Look	a	Lot	Like	Christmas’	
‘Driving	Home	for	Christmas’	en	‘War	Is	Over’,	afge-
wisseld	met	prachtige	orkestrale	arrangementen.	Ver-
rassend	waren	ook	de	duetten	 van	Dennis	Coppen	
samen	met	orkestlid	korporaal	Ineke	Roost.
De	concerten	 in	vooral	Lelystad,	maar	ook	Roosen-
daal	 en	 Schiedam	 waren	 relatief	 goed	 bezocht.	 De	

de NederlaNdSe MIlItaIre MuzIek

Fanfare Korps Nationale Reserve

'Holidays Are Coming' krijgt vervolg

Kerstsow FKNR zeer goed ontvangen - hartverwarmende bijdrage van 10 Natresbataljon

door sergeant-majoor Bertrand Verbeek
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toeschouwersaantallen	 in	 Almelo	 en	 Gouda	 vielen	
echter	 nogal	 tegen.	 Niettemin	 zal	 ook	 dit	 jaar	 een	
vergelijkbare	 serie	 kerstconcerten	 worden	 georgani-
seerd.	
Hartverwarmend	was	de	bijdrage	die	werd	geleverd	
vanuit	10	Natresbataljon.	De	Twentse	eenheden	had-
den	verzocht	in	het	kader	van	de	actie	‘Serious	Re-
quest’	–	het	‘glazen	huis’	stond	immers	in	Enschede	
–	een	inzameling	te	mogen	doen	bij	de	concerten	in	

Almelo	 en	 Lelystad.	 In	 totaal	 werd	 maar	 liefst	 600	
euro	 voor	 de	 actie	 opgehaald!	 Dit	 is	 een	 prachtig	
voorbeeld	van	hoe	de	 fanfare	en	de	eenheden	van	
het	Korps	Nationale	Reserve	met	elkaar	kunnen	sa-
menwerken.	

Nog na te komen artikel
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Maj Tijmen Botma is per januari 2013 de nieuwe 
chef-dirigent van de Koninklijke Militaire Kapel 
‘Johan Willem Friso’, als opvolger van maj Arnold 
Span die is toegetreden tot de Staf Militaire Mu-
ziek Krijgsmacht als stafdirigent. Tijmen Botma was 

zoals bekend tot december 
2012 chef-dirigent van het 
opgeheven Fanfarekorps Ko-
ninklijke Landmacht ‘Bere-
den Wapens’ (FKKLBW). 

Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'

Tijmen Botma nieuwe chef-dirigent van 'KMKJWF'

Het jaarconcert van de kapel werd voor de eerste 
keer gehouden in dit mooie theater. Een orkest zoals 
de KMK’JWF verdient zo’n mooie zaal en podium. Het 
is een bijzonder concert geworden  mede doordat 
een tweetal musici de kapel gaat verlaten. Dirigent 
majoor Arnold Span vertrekt naar de Staf Militaire 
Muziek Krijgsmacht en de tweede dirigent, Elt Onno 
Jagers gaat met FLO. Tevens hoorde ik die avond 
dat er gelukkig toch nog een aantal musici van het 
teloorgegane fanfarekorps FKKL’BW’  per april ge-
plaatst kan worden in Assen, zomede de nieuwe di-
rigent majoor Tijmen Botma die Majoor Arnold Span 
opvolgt. Voor velen hingen er donkere wolken boven 

het hoofd maar ik meen te mogen stellen dat het 
aardig is mee gevallen wat plaatsing van het perso-
neel betreft.

Het	concert	begon	met	een	mars	van	componist	Hans	
van	der	Heide:	Wilhelmina.	Voor	velen,	denk	ik,	gaf	
dit	een	goed	gevoel.	Een	concert	beginnen	met	een	
mars	komt	niet	zo	veel	meer	voor.	Enfi	n,		de	spits	was	
afgebeten	en	het	volgende	werk	was	van	Béla	Bartók:	
Allegro Barbaro,	een	solostuk	voor	piano.		Béla	Vik-
tor	János	Bartók	was	een	Hongaars	pianist,	compo-
nist	en	muziekpedagoog.	Deze	compositie	werd	door	
Bartók	in	1911	gecomponeerd.	Het	orkest	speelde	een	

Jaarconcert KMK'JWF' in theater De Nieuwe Kolk te Assen

door Rino van der Luyt
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transcriptie	hiervan	en	deed	dit	met	verve.	Wij	gaan	
nu	naar	de	componist	Camile	de	Nardis,	ooit	direc-
teur	van	het	conservatorium	van	Napels.	De	KMK’JWF’	
had	van	deze	componist	het	symfonisch	gedicht	The 
Universal Judgement	(	 ‘Het	universele	oordeel’	)	op	
de	lessenaar	gezet.	Een	schitterend	werk	en	getrans-
cribeerd	voor	de	Goldman	Band.	Veel	goede	harmo-
nieorkesten	in	Nederland	hebben	dit	nummer	op	hun	
repertoire	staan	of	gehad	.

Als	solist	trad	met	het	volgende	werk	op	de	trombo-
nist	sergeant	1	Piet	Durk	Meijer	in	een	compositie	van	
Alexandre	Guilmant	met	een	fraai	beginnend	andante	
sostenuto.	Met	zijn	mooie	toon	liet	hij	dit	werk	spran-
kelend	klinken	vooral	in	het		3/4	maat	gedeelte.
Danza Sinfonica  Opus 117 –	 James	 Barnes	 .	 Een	
prachtige	Spaanse,	met	laat	ik	maar	zeggen	een	Ame-
rikaans	accent,	geschreven	compositie.	Helder	en	fris	
gespeeld	 door	 de	 dames	 en	 heren	 van	 het	 orkest.	

Met	 de	 mars	Victorieuse	 van	 Blankenburg	 sloot	 de	
KMK’JWF’	het		eerste	deel	van	de	avond	af.	

Uitbundig meezingen
Na	de	pauze	trad	het	orkest	op	met	de	zangeres	Vera	
Mann.	Verschillende	songs	schalden	door	de	theater-
zaal	o.a.	Ne me quitte pas, Marieke, Bruxelles	(	Jacq.
Brel	)	Maybe this time, Cabaret (	J.Kander)	It’s o so 
quiet en	last	but	not	least	Zing, vecht, huil, bid ….van	
Ramses	Shaffy.		De	zaal	zong	uitbundig	mee.	

Resumé:		Voor	de	pauze	een	goede	programmakeuze,	
mooie	composities	en	voortreffelijk	neergezet.	Na	de	
pauze	had	het	fortissimo	de	overhand.	Misschien	vanaf	
de	plek	waar	ik	zat,	helemaal	bovenin	(balkon)	op	de	
achterste	rij,	was	het	behoorlijk	sterk.		Volgens	ligt	het	
aan	de	akoestiek	van	de	zaal.	Ik	zou	graag	eens	ergens	
anders	willen	zitten	en	dat	zal	ik	de	volgende	keer	ze-
ker	doen.	Ik	ben	benieuwd	hoe	het	dan	klinkt.

Een samenbundeling van de militaire luchtvaart als 
inspiratiebron, unieke fi lmbeelden, zangtalenten 
Esther Hart en Rolf Koster, en natuurlijk het orkest 
van de Koninklijke Luchtmacht vormen de basis 
van de concertreeks ‘Een ode aan 100 Jaar Militaire 
Luchtvaart’. De première is op vrijdag 15 maart ge-
weest in het Chassé Theater in Breda.

Door	middel	van	een	reis	door	de	tijd,	beginnend	
in	 1913,	 zijn	 muziek	 en	 militaire	 luchtvaart	 aan	
elkaar	gekoppeld.	Zo	passeren	het	ontstaan	van	
de	 militaire	 luchtvaart	 in	 een	 pionierstijdperk,	
Wereld	Oorlog	 II,	de	missies	en	de	nationale	 in-
zet	van	de	Koninklijke	Luchtmacht	de	revue.	Het	
orkest	 en	 de	 vijf	 vocalisten	 nemen	 het	 publiek	

mee	met	muziek	uit	An Officer and a Gentleman, 
Soldaat van Oranje, Mission Impossible en Top-
gun. Om	een	paar	songs	te	noemen: Dreamer, Up 
where we belong, Radar love, Brothers in arms 
en Far from over.	Extra	bijzonder	hierbij	is	dat	dit	
met	 nooit	 eerder	 vertoonde	 filmbeelden	 uit	 de	
eerste	decennia	wordt	gepresenteerd.	Het	 resul-
taat	 van	de	gezamenlijke	krachtsinspanning	van	
mens	 en	 vliegmachine	 komt	 tot	 uitdrukking	 in	
een	 avontuurlijk,	 romantisch	 en	 herkenbaar	 mu-
ziekprogramma.

Kijk	 op	 facebook.com/luchtmachtkapel	 voor	 meer	
informatie	 over	 het	 programma	 of	 het	 Orkest	 van	
de	Koninklijke	Luchtmacht.

Luchtmacht brengt muzikale ode aan
eeuw militaire luchtvaart
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Marinierskapel der Koninklijke Marine en
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers'

Nieuwe dirigent Marinierskapel

Na	 een	 intensieve	 selectieperiode	 is	 Peter	 Kleine	
Schaars	(1962)	verkozen	als	de	geschikte	kandidaat	
voor	 de	 functie	 van	 chef-dirigent	 van	de	Mariniers-
kapel	der	Koninklijke	Marine.	Kleine	Schaars	is	geen	
onbekende	voor	het	orkest;	vanaf	juni	1989	was	hij	
er	tot	2002	werkzaam	in	de	functies	van	trombonist,	
arrangeur	en	assistent-dirigent.	De	afgelopen	10	jaar	
heeft	hij	zijn	muzikale	horizon	verbreed	in	dienst	van	
muziekuitgeverij	De	Haske	als	klankregisseur,	product-
manager	en	dirigent.	In	deze	functie	heeft	hij	kunnen	
werken	 met	 vele	 (inter)nationale	 beroepsorkesten.	
Daarnaast	is	hij	momenteel	onder	meer	dirigent	van	
het	Nederlands	Politie	Orkest	en	artistiek	eindverant-

woordelijke	van	de	show-	en	marchingband	Kunst	en	
Genoegen	uit	Leiden.
Voordat	de	aanstelling	als	dirigent	en	artistiek	leider	
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CD-opnamen met werken van
John Philip Sousa:

feest voor de fijnproever

Door Johan de Vroe

van	de	Marinierskapel	definitief	kan	worden	vindt	bij	
het	 Dienstencentrum	 Werving	 &	 Selectie	 eerst	 een	
medische	en	psychologische	keuring	plaats.	Na	ver-
volgens	 een	 introductie	 interne	 bedrijfsvoering	 op	

het	Koninklijk	 Instituut	voor	de	Marine	(KIM)	hoopt	
de	Marinierskapel	per	1	juni	2013	Kleine	Schaars	als	
opvolger	van	majoor	Harmen	Cnossen	te	kunnen	pre-
senteren.

De Dam, Amsterdam, 8 januari 2013 09.00 uur. De Marinierskapel speelt bij de openingsceremonie van het 525-jarig  jubileum 
van de Nederlandse marine (JdV)

Stilte, opname! Zulke bordjes vind je niet gauw op 
de Rotterdamse Van Ghentkazerne, in elk geval nooit 
eerder. Maar in de week van 14 januari van dit jaar 

waren ze bij de Johan de Witt-zaal in het hoofdge-
bouw rondom te zien, want daar werden door de Ma-
rinierskapel CD-opnamen gemaakt. Deze dagen zette 
The King of Marches op de marinierskazerne de toon: 
John Philip Sousa. 

In	de	wereld	van	de	marsmuziek	zijn	er	min	of	meer	
vier	kandidaten	die	met	 terugwerkende	kracht	aan-
spraken	 maken	 op	 de	 titel	 ‘wereld-marsenkoning’:		
Alford,	 Blankenburg,	 Fucik	 en	 Sousa.	 In	 de	 landen	
van	herkomst	van	deze	bekende	componisten	is	de	
keus	 evident,	 maar	 over	 de	 hele	 wereld	 genomen	
is	het	(betwistbaar)	toch	Sousa	die	de	meeste	kans	
maakt	om	met	de	eer	te	gaan	strijken.	Dat	heeft	te	
maken	met	de	algemene	bekendheid	van	‘Stars	and	
Stripes	forever’	als	reserve-volkslied	van	de	USA,	de	
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kwantitatieve	inbreng	van	Sousa	en	niet	in	de	laatste	
plaats	de	kwaliteit	van	zijn	marsen	die	qua	stijl	altijd	
zeer	herkenbaar	zijn	maar	toch	voldoende	muzikaal	
variëren	om	breed	te	blijven	boeien.	Waar	de	concur-
rerende	‘koningen’	niet	meer	dan	10	marsen	van	top-
kwaliteit	hebben	geproduceerd	komt	Sousa	gemak-
kelijk	tot	het	dubbele,	de	titels	hoeven	we	in	onze	
kring	niet	te	noemen.	Ook		heeft	Sousa	in	zijn	land	
tot	 op	 de	 dag	 van	 vandaag	 altijd	 een	 kleine	 maar	
levendige	eigen	muziekcultus	weten	te	behouden.	

John	Philip	Sousa	werd	in	1854	geboren	als	het	derde	
van	tien	kinderen	van	het	echtpaar	John	Antonio	Sou-
sa	(een	in	Spanje	geboren	Portugees)	en	Maria	Elisa-
beth	Trinkhaus	(uit	Duitsland	afkomstig).		Zijn	vader	
was	trombonist	in	de	United	States	Marine	Band	‘The	
President’s	Own’	in	Washington	D.C.	Hij	groeide	op	te	
midden	 van	 militaire	 muziek.	Vanaf	 6-jarige	 leeftijd	
kreeg	hij	voor	zang,	viool,	piano,	dwarsfluit,	cornet,	
bariton/eufonium,	trombone	en	althoorn.	Toen	hij	13	
was	plaatste	zijn	vader	hem	als	instrumentalist	in	de	
US	Marine	Band	‘The	President’s	Own’.	In	1875	verliet	
Sousa	de	Marines	en	speelde	voortaan	viool	in	ver-
schillende	orkesten,	die	hij	ook	dirigeerde.	 In	 1880	
ging	 hij	 weer	 naar	 Washington	 D.C.	 terug	 en	 werd	
dirigent	 van	 de	 US	 Marine	 Band.	 Hij	 bleef	 dirigent	
van	dit	prestigieus	militair	orkest	tot	1892.	Na	twee	
succesrijke	concerttournees	in	1891	en	1892	besloot	
hij	 een	 eigen	 civiel	 harmonieorkest	 op	 te	 richten,	
‘Sousa’s	New	Marine	Band’.
Intussen	was	hij	ook	actief	gaan	componeren	en	ont-
wikkelde	hij	 zich	 tot	een	ware	King of Marches	 (in	
totaal	136).	In	1882	ging	zijn	eerste	operette	in	pre-
mière,	The Smugglers,	en	 in	1896	componeerde	hij	
dé	Amerikaanse	mars	The Stars and Stripes Forever. 

In	1900	en	1901	volgden	zeer	succesrijke	concertrei-
zen	door	Europa,	en	ook	in	1905	was	hij	in	Europa	
op	tournee.	In	1910	maakte	hij	zelfs	een	wereldtour-
nee:	New	York	City,	Verenigd	Koninkrijk,	Canarische	
Eilanden,		Zuid-Afrika,	Australië,	Nieuw-Zeeland,	Fiji-
eilanden,	Hawaï	en	Canada.	In	de	tijd	na	de	Eerste	
Wereldoorlog	ging	hij	weer	met	zijn	harmonieorkest	
op	tournee.	In	deze	tijd	werd	hij	ook	met	vele	prijzen	
en	 onderscheidingen	 overladen.	 Sousa	 overleed	 in	
1932.

Ongekend pupulair
Tijdens	 de	 twee	 wereldoorlogen	 was	 zijn	 muziek	
onder	de	Amerikaanse	soldaten	ongekend	populair,	
al	 kwam	 er	 later	 geduchte	 concurrentie	 van	 Benny	
Goodman	en	Glenn	Miller.	Als	populaire	muziek	voor	
de	 grote	 massa	 waren	 Sousa-marsen	 vooral	 	 heel	
bekend	en	gewild	 in	de	naoorlogse	 jaren,	door	de	
bands,	op	de	radio	en	op	de	grammofoonplaat.		Ook	
de	Marinierskapel	heeft	eind	 jaren	 ’50	een	LP	Mar-
ching with Sousa	met	zijn	bekendste	marsen	opge-
nomen	die	velen	van	u	nog	wel	kennen,	ook	via	de	
serie	45-toerenplaatjes	die	hiervan	werd	uitgebracht.	
Dit	is	een	wereldwijd	verkoopsucces	voor	Philips	ge-
weest	en	vrijwel	zeker	de	best	verkochte	geluidsdra-
ger	van	de	Marinierskapel	ooit.

In	de	USA	is	er	toen	nog	een	tweede	LP	uitgebracht	
met	nog	meer	Sousa-marsen,	waarmee	Philips	handig	
inspeelde	op	het	verbod	voor	Amerkiaanse	militaire	
bands	om	commercieel	 te	opereren.	Ook	 in	 landen	
als	Japan,	Engeland,	Canada	en	Australië	was	er	een	
grote	vraag	naar	Sousa-marsen	op	de	plaat.		Na	de	
jaren	’60,	toen	de	electronische	popmuziek	opkwam	
en	geleidelijk		de	meeste	oudere	genres	wegdrukte,	
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verdween	Sousa	uit	het	populaire	repertoire	om	een	
onderdeel	 te	 worden	 van	 het	 licht-klassieke	 instru-
mentale	genre.	Dat	is	bij	de	jongste	generaties	nage-
noeg	onbekend,	maar	altijd	levend	gebleven,	zeker	in	
de	USA	zelf.	In	de	jaren’80	produceerde	het	fameuze	
Eastman	Wind	 Ensemble	 met	 Frederick	 Fennell	 nog	
een	aantal	voortreffelijke	CD’s	met	Sousa-marsen	en	
ook	de	 ‘President’s	Own’	band	bleef	de	erfenis	van	
Sousa	permanent	trouw.	Geen	concert,	ook	nu	nog,	
wordt	 gegeven	 zonder	 ten	 minste	 één	 Sousa-mars.	
Bands	als	de	Britse	Royal	Marines	hebben	evengoed	
een	duidelijke	 relatie	met	het	werk	 van	Sousa,	die	
tenslotte	in	de	eerste	plaats	marinier	was.	

Keith Brion
Een	heel	bijzondere	bewaarder	van	de	Sousa-erfenis	
en		–cultus	is	de	Amerikaanse	bandleader	Keith	Brion	
(1933),	een	ware	Sousa-adept	en	kenner	bij	uitstek.	
Deze	richte	in	1979	zijn	eigen	New	Sousa	Band	op,	
speciaal	gericht	op	het	spelen	van	alle	soorten	mu-
ziek	van	zijn	beroemde	landgenoot.	Deze	band	doet	
zoveel	mogelijk	de	sfeer	en	stijl	van	Sousa’s	originele	
band	 herleven,	 waarbij	 Brion	 zich	 soms	 precies	 zo	
uitdost	als	zijn	grote	voorbeeld	destijds.	Door	verval-
len	 van	 subsidies	 treedt	 dit	 orkest	 minder	 op	 dan	
voorheen,	maar	is	nog	steeds	actief	in	de	gehele	Ver-

enigde	Staten.	Daarnaast	organiseerde	Brion	‘Sousa	
revival	 concerts’	 met	 vooraanstaande	 Amerikaanse	
symfonieorkesten	en	dirigeerde	hij	bekende	militaire	
orkesten,	zoals	de	eerder	genoemde	Marine	Band,	de	
Army	Field	Band,	Coast	Guard	Band	en	de	U.S.	Army	
Europe	Band

Meer dan marsen alleen
Buiten	de	Verenigde	Staten	is	altijd	weinig	aandacht	
uitgegaan	 naar	 het	 andere	 repertoire	 van	 Sousa	
dan	zijn	marsen	en	dat	is	zeker	zo	omvangrijk:	een	
enorm	oeuvre	aan	walsen,	polka’s,	 galops,	dansen,	
polonaises,	suites,	humoreques	enz.,	tot	en	met	ver-
schillende	operettes.	Die	hadden	we	in	Europa	al	in	
overvloed,	 vandaar	 waarschijnlijk.	 De	 mondiaal	 ge-
oriënteerde	 muziekfirma	 Naxos,	 gespecialiseerd	 in	
klassieke	muziek	en	daarin	de	grootste,	is	een	aantal	
jaren	terug	een	groot	project	gestart	om	het	gehele	
oeuvre	van	Sousa	op	CD	te	zetten,	dus	ook	al	die	an-
dere	genres.Want	ook	daarin	blijkt	Sousa	een	mees-
ter	 te	 zijn	 en	 die	 minder	 bekende	 muziek	 verdient	
evengoed	alsnog	aangeboden		te	worden,	wat	Naxos	
betreft.	 	 Door	 zijn	 enorme	 ervaring	 daarmee	 werd	
als	dirigent	voor	dit	doel	Keith	Brion	aangetrokken.	
Omdat	de	Amerikaanse	militaire	bands	hieraan	niet	
kunnen	 meewerken	 was	 Naxos	 voor	 de	 uitvoering	

op	 het	 buitenland	 aange-
wezen	 en	 kwam	 in	 eerste	
instantie	terecht	bij	de	Ro-
yal	Artillery	Band,	waarmee	
de	 Londense	 branch	 van	
Naxos	contacten	had.	Deze	
band	 speelde	 onder	 Brion	
9	 CD’s	 vol,	 een	 opmerke-
lijke	 verrichting	 voor	 een	
militair	orkest	in	deze	tijd.	
Door	voortdurende	ontwik-
kelingen	in	deze	band,	die	
de	 Sousa-stijl	 geleidelijk	
steeds	 perfecter	 	 beheers-
te,	 kwam	 een	 eind	 aan	
die		samenwerking	en	ging	
Naxos	voor	de	delen	10	en	
11	verder	met	de	band	van	
de	 Royal	 Norwegian	 Navy.	
Toen	daar	om	contractuele	
redenen	 geen	 vervolg	 aan	
kwam	werd	met	een	ander	
marineorkest	het	volgende	
deel	 uitgebracht,	 de	 band	
van	 de	 Royal	 Swedish	
Navy.	

Voor	de	delen	13	en	14	vond	
samenwerking	met	de	Cen-
tral	Band	van	de	Royal	Air	
Force	plaats	en	hierna	ging	
Naxos	 op	 zoek	 naar	 weer	
een	 ander	 geschikt	 orkest	
voor	 de	 voorlopig	 laatste	
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twee	delen	van	de	serie.	Via	indrukken	en	fragmen-
ten	op	internet	kwam	de	producer	bij	de	Marinierska-
pel	uit		die	belangstelling	toonde	om	aan	dit	project	
mee	 te	werken.	Want	hoewel	dit	 geen	hedendaags	
standaardrepertoire	is	voor	de	kapel	was	het	interes-
sant	genoeg	om	via	dit	wereldlabel	de	internationale	
faam		te	kunnen	bestendigen,	zoals	dat	in	de	Philips-
tijd	vanzelf	ging.	

Noeste arbeid
Dank	zij	onze	uitzonderlijke	relatie	met	de	Mariniers-
kapel		had	uw	reizende	reporter	de	mogelijkheid	om	
een	opnamesessie	bij	te	wonen	en	kennis	te	maken	
met	Keith	Brion	en	het	opnameteam.	Mr.	Brion	is	een	
aimabele	oudere	heer	die	ervaren	en	gedreven	een	
hele	werkdag	het	orkest	dirigeert	en	tussendoor	de	
tijd	neemt	om	pikante	details	te	noemen	en	na	af-
loop	vragen	te	beantwoorden	van	een	belangstellen-
de	leek.		Een	harde	werker	met	encyclopedische	ken-
nis	van	het	fenomeen	Sousa.	Even	zo	interessant	was	
het	 ontmoeten	 van	 de	 klankregisseur	 Mike	 Purton,	
bekend	 van	 zijn	 eigen	 militaire	 muziek	 label	 SRC,	
Special	Recording	Company	uit	Engeland.	Hij	heeft	de	
opames	van	de	gehele	Sousa-serie	begeleid,	in	een	
opvallend	gesmeerde	samenwerking	met	de	dirigent.	
Wat	 ervan	 te	 denken,	 als	 het	 opnameteam	 na	 een	
keer	of	wat	hetzelfde	deeltje	van	een	bepaald	werk	
te	hebben	opgenomen	elkaar	toefluistert	“Dit	is	toch	
wel	het	beste	wat	we	 tot	nu	 toe	van	alle	orkesten	

hebben	gehoord...”		Die	herhaling	is	dus	niet	omdat	
er	 iets	niet	goed	wordt	gespeeld:	het	gaat	hier	om	
de	absolute	perfectie	en	daar	mag	geen	mol,	kruis	of	
punt	bij	één	van	de	50	instrumenten	anders	zijn	dan	
de	 gelouterde	 dirigent	 en	 klankregisseur	 definitief	
goedkeuren.	Het	gaat	hier	deels	om	oude	partituren,	
die	uit	handgeschreven	bladmuziek	opnieuw	moes-
ten	worden	georkestreerd	en	daar	zit	heel	soms	nog	
wel	een	enkel	vraagteken(tje)	in.	Zo	wordt	één	werk	
in	wel	10	tot	20	deeltjes	opgenomen,	ook	als	het	al	
perfect	is	wil	het	opnameteam	er	nog	eentje	‘voor	het	
geluk’	bij.	Die	vele	tientallen	stukjes	worden	later	in	
de	 studio	van	de	klankregisseur	uitgeselecteerd	en	
aan	elkaar	verbonden	tot	de	uitgekozen	nummers	die	
dan	ook	tot	in	100%	perfectie	op	de	CD	komen.

Het	 is	best	moeilijk	om	als	geïnteresseerde	 leek	 te	
kunnen	 horen	 wat	 de	 minuscule	 verschillen	 bij	 het	
overspelen	 van	 deeltjes	 zijn,	 maar	 als	 je	 intensief	
meesluistert	worden	de	oren	daarop	getraind	en	gaat	
de	deur	van	de	professionele	klankwereld	steeds	ver-
der	 voor	 je	open.	Bij	 één	van	de	opgenomen	mar-
sen,	The Band came back,	behoorde	een	serenade	
door	 zes	 koperblazers	 op	 afstand	 en	 in	 het	 begin	
een	opkomende	slagwerksectie.	Beide	speelden	hun	
deeltje	 eerst	 op	 afstand	 in	 de	 zaal,	 maar	 dat	 was	
voor	de	opname	te	 luid.	Het	koper	speelde	vervol-
gens	 half	 buiten	 de	 zaal	 in	 de	 hoofdingang	 en	 de	
slagwerkers	kwamen	op	vanuit	de	zijtoegang	binnen-

Keith Brion dirigeert de Marinierskapel op de Van Ghentkazerne voor Naxos
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lopen	en	toen	was	het	na	een	keer	of	wat	goed.	Niet	
elektronisch	 op	 afstand	 	 maar	 realistisch,	 zoals	 bij	
dat	stuk	bedoeld.	Qua	opstelling	zat	de	kapel	anders	
dan	gebruikelijk	in	een	halve	cirkel	naar	de	dirigent	
toe,	met	alle	hout	vooraan	en	het	koper	naar	achter,	
onversterkt.	Dat	past	bij	de	gewenste	stijl,	die	mede	
bepaald	wordt	door	het	slagwerk	en	divese	 ‘instru-
menten’,	 zoals	een	politiefluit,	 aambeeld,	 sirene	en	

ratelaar.	De	kapel	klonk	echt	‘Amerikaans’	in	de	stuk	
voor	stuk	dynamische,	vrolijke	en	uiterst	 toeganke-
lijke	composities	waar	Sousa	patent	op	heeft.	Geen	
ingewikkelde	 muziek,	 maar	 voor	 ook	 beroepsmuzi-
kanten	 is	 dit	 gewoon	 hard	 werken	 en	 je	 ziet	 dan	
ook	dat,	net	als	op	kantoren,	het	in	de	loop	van	de	
dag	 zwaarder	 wordt	 om	 de	 100%	 concentratie	 on-
verminderd	vast	te	houden.	Dat	is	dan	heel	simpel,	
dan	moeten	die	noten	gewoon	nog	een	keer.	En	toch	
was	 de	 opnamesessie	 een	 halve	 dag	 vóór	 schema	
afgerond.	Dat	zegt	inderdaad	wel	iets	over	de	kwa-
liteit	 van	dit	orkest.	 Eigenlijk	 frappant	dat	 zo’n	kli-
nisch	 arbeidsproces	 dat	 een	 opnamesessie	 feitelijk	
is,	 uiteindelijk	 leidt	 tot	 een	 puur	 artistiek	 product.	
Het	is	enigszins	vergelijkbaar	met	een	copieuze	res-
taurantmaaltijd.	Als	gast	heb	je	geen	idee	wat	er	in	
de	 cuisine	 allemaal	 voor	 nodig	 is	 geweest	 om	 het	
culinaire	 genoegen	 mogelijk	 te	 maken	 en	 dat	 hoef	
je	ook	helemaal	niet	 te	weten,	als	het	maar	 lekker	
is.	 Ben	 je	 als	 fijnproever	 toch	 nieuwsgierig	 	 en	 de	
kans	 dient	 zich	 aan	 dan	 is	 het	 eens	 meelopen	 in	
de	muzikale	keuken,	het	meeproeven	van	de	tonale	
ingrediënten	en	het	zien	samenbrengen	tot	het	uit-
gevoerde	hoofdmenu	door	de	chef	en	zijn	team	een	
buitengewoon	boeiende	en	leerzame	belevenis.	Des	
te	lekkerder	is	over	een	jaar	of	zo	het	eindresultaat,	
in	 dit	 geval	 de	 delen	 15	 en	 16	 van	 de	 Naxos	 CD-
serie	Sousa,	J.P.	Music	for	Wind	Band,	by	the	Marine	
Band	of	the	Royal	Netherlands	Navy,	directed	by	Keith	
Brion*.	Kijk	maar	eens	mee	op	https://www.youtube.
com/watch?v=_f7gVnju3P8.  
Maar	eerst	nog	even	proeven	van	de	komende	twee	
delen	Sousa	à	la	RAF.			

*	Voor	de	echte	Sousa-fanaten	is	het	nieuw	opgeno-
men	repertoire	bij	de	redactie	alvast	ter	inzage.Keith Brion (l) en Mike Purton (r) tussen de opnamen door

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

Birmingham Tattoo 2012

door Marc Gouswaart

Het is 06.00 uur op vrijdagmorgen, een deel van de 
musici van het TkKMar vertrekt van de KWIII Kazerne 
in Apeldoorn in de richting van Birmingham en maakt 
een tussenstop op de Trip van Zoudtland Kazerne in 
Breda om de overige leden van het orkest op te pik-
ken.

Na	een	korte	koffiepauze	ergens	in	België	en	een	voor-
spoedige	overtocht	per	veerboot	van	Calais	in	Frankrijk	
naar	Dover	waarbij	ook	de	lunch	gebruikt	wordt	is	het	
aansluiten	in	de	files	rondom	Londen	en	Birmingham.	
Besloten	wordt	om	onderweg	te	stoppen	voor	een	di-
ner	om	een	deel	van	de	files	te	omzeilen.	Uiteindelijk	
komen	we	om	22.00	uur	aan	bij	het	hotel	in	Birming-
ham.

De	volgende	ochtend	vertrekken	Paul	van	der	Schoot	
en	ondergetekende	naar	de	Birmingham	Indoor	Arena	
om	een	locatie	verkenning	uit	te	voeren	en	alle	voorzie-
ningen	voor	het	orkest	te	regelen.	Alle	afspraken	met	
de	organisatie	worden	nagelopen.	De	kleedruimte	blijkt	
wat	krap,	maar	door	alle	flightcases	en	(lege)	kleding-
containers	in	de	gang	te	plaatsen	en	extra	stoelen	te	
ritselen	komen	we	een	heel	eind.	Nadat	de	bus	met	
het	TkKMar	is	aangekomen	en	alle	materialen	op	hun	
plek	staan	begint	een	repetitie	van	de	eigen	show.	De	
repetitie	verloopt	voorspoedig	en	de	speaker	krijgt	nog	
wat	aanwijzingen	om	de	naam	Koninklijke	Marechaus-
see	en	de	namen	van	de	diverse	personen	correct	te	
kunnen	uitspreken.	
Na	de	 lunch	volgt	de	repetitie	voor	de	finale	van	de	
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De finale met in het midden de Band of the Irish Guards en het TkKMar links ernaast 

taptoe	en	wordt	er	met	alle	aanwezige	orkesten	gerepe-
teerd	op		een	voorraad	bladmuziek	die	doet	vermoeden	
dat	het	een	lange	avond	gaat	worden.	Na	een	langza-
me	start	wordt	er	uiteindelijk	zeer	effectief	gerepeteerd	
en	kan	er	op	tijd	worden	aangeschoven	aan	het	diner.	
De	eerste	contacten	met	de	overige	deelnemers	wordt	
gemaakt.	Uiteraard	 trekken	de	musici	 van	de	diverse	
orkesten	naar	elkaar	toe	en	ontstaan	geanimeerde	ge-
sprekken	over	muziek	en	andere	zaken.	Het	‘huisorkest’	
van	de	taptoe	is	the	Band	of	the	Irish	Guards	die	met	
hun	scharlaken	rode	uniformen	en	beremutsen	typisch	
Brits	genoemd	mogen	worden.	De	kwaliteit	van	dit	or-
kest	–	dat	in	de	ochtenduren	de	show	moest	instude-
ren-	was	verrassend	goed!
Buitenlandse	inbreng	was	er	vanuit	Nederland	en	Jorda-
nië.	Het	orkest	en	doedelzakspelers	uit	Jordanië	werd	
gecoacht	door	de	oud	dirigent	van	the	Band	of	the	Gre-
nadier	Guards,	majoor	Kevin	Roberts	die	voor	een	peri-
ode	van	drie	jaar	als	‘The	musical	adviser	to	the	King	of	
Jordan’	de	muzikale	opleiding	van	de	Jordaanse	musici	
mag	 verzorgen.	De	problemen	die	 hij	 tegenkomt	 zijn	
vergelijkbaar	met	die	van	onze	musici	die	een	vergelijk-
baar	project	 in	Suriname	hebben	gedraaid.	Uit	Neder-
land	was	naast	het	TkKMar	ook	Show-	en	Drumfanfare	
Juliana	uit	Amersfoort	aanwezig.	Zij	brachten	delen	van	
de	diverse	taptoeshows	ten	gehore	en	werkten	daarbij	
samen	met	een	Britse	Pipe	Band.	Deze	samenwerking	
was	de	eerste	link	met	de	Britse	veteranen	waar	de	op-
brengst	van	de	taptoe	voor	bedoeld	was.	Uit	de	regio	
rondom	Birmingham	waren	diverse	Sea,	Air	en	Army	Ca-
det	Bands	en	Scouting	Bands	samengevoegd	tot	mas-

sed	bands.	Zij	brachten	de	toekomst	van	de	krijgsmacht	
in	beeld.	(Elk	krijgsmachtdeel	kent	een	jeugdafdeling,	
vergelijkbaar	met	scouting,	die	–positief	bedoeld-	mili-
tairtje	spelen	en	zo	kennismaken	met	de	krijgsmacht.	
De	orkesten	worden	geleid	door	(oud)	dirigenten	van	
Britse	militaire	orkesten	en	de	leeftijden	van	de	musici	
varieert	 van	 3	 jaar	 (op	 de	 foto	 met	 onze	 slagwerker	
Rutger	Jansen)	tot	18	jaar.	De	actieve	militairen	van	de	
Britse	krijgsmacht	kwamen	in	aktie	met	‘The	Naval	Field	
Gun	Competition’.	Van	oorsprong	was	dit	een	marine	
aangelegenheid	waarbij	de	mariniers	van	verschillende	
schepen	werden	geacht	–ongeacht	het	terrein-	zelf	hun	
kanonnen	mee	te	nemen.	Dit	resulteerde	in	een	compe-
titie	“kanonzeulen”	over	een	parcours	waarbij	een	ka-
non,	compleet	met	affuit,	over	muren	en	denkbeeldige	
rivieren	moest	worden	verplaatst.	Dit	uiteraard	onder	
tijdsdruk.	 Deze	 wedstrijd	 vond	 jaarlijks	 plaats	 tijdens	
het	Royal	Tournament	 in	Earls	Court	Arena.	Nadat	dit	
evenement	vanwege	bezuinigingen	verdween	werd	de	
traditie	op	kleinere	schaal	in	ere	gehouden	en	zijn	er	
nu	nog	teams	met	vrijwilligers	die	hun	krijgsmachtdeel	
vertegenwoordigen.
Traditie	 tijdens	 taptoe	 Birmingham	 zijn	 ook	 de	 hulp-
honden.	Een	aantal	honden	voert	een	act	op	door	een	
hindernisbaan	te	lopen	waarbij	het	publiek	wordt	uitge-
nodigd	partij	te	trekken	voor	de	hond	van	hun	keuze.	
Opvallend	is	dat	de	hond	die	door	de	kinderen	wordt	
aangemoedigd	steeds	de	winnaar	is.	De	honden	lopen	
tijdens	 de	 pauze	 rond	 door	 de	 publieksgedeeltes	 en	
menig	hart	smelt	bij	het	zien,	aanraken	en	aaien	van	
de	honden.	De	aandacht	die	naar	deze	honden	uitgaat	
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is	weer	van	invloed	op	het	geld	dat	wordt	ingezameld.	
Weer	even	terug	naar	de	finale.	De	finalerepetitie	was	
kort	en	zeer	effectief.	We	marcheren	op	voor	de	finale	en	
nadat	muzikaal	eerbetoon	is	verleend	aan	het	vaandel	
van	de	Royal	Air	Force	dat	deel	uitmaakt	van	het	fina-
leplaatje	vraagt	de	speaker	aandacht	voor	één	persoon	
die	even	het	woord	wil	voeren.	Terwijl	de	naam	van	die	
persoon	genoemd	wordt	staat	het	publiek	op	en	begint	
met	applaudisseren.	Die	man	begint	met	een	verhaal	
waar	we,	doordat	hij	een	nogal	sterk	Welsh	accent	heeft	
weinig	van	kunnen	volgen.	Ruim	20	minuten	later	kun-
nen	we	pas	verder	met	de	finale.	Een	dag	later	hetzelf-
de	ritueel,	weer	neemt	de	man	het	woord	en	opnieuw	
een	staande	ovatie	voor	deze	man.	Nieuwsgierig	als	ik	
ben	heb	ik	uiteraard	navraag	gedaan	naar	dit	fenomeen	
en	heb	ik	het	orkest	geïnformeerd	over	deze	man.	Deze	
man,	Simon	Weston	OBE,	is	een	veteraan	die	tijdens	de	
Falklandoorlog	diende	op	het	Britse	oorlogsschip	dat	
werd	getorpedeerd	en	 zonk.	Deze	man	behoorde	 tot	
de	weinige	overlevenden	die	–zwaargewond-	en	voor	
70%	verbrand	uit	het	water	werd	gevist.	De	BBC	filmde	
het	moment	dat	hij	in	de	reddingboot	werd	getrokken	
en	volgde	hem	tijdens	zijn	revalidatieproces.	Daardoor	
werd	hij	letterlijk	het	gezicht	van	de	Britse	veteranen.	
Dit,	aangevuld	met	het	enorme	charisma	dat	de	man	
heeft,	 maakt	 dat	 hij	 overal	 waar	 hij	 komt	 aandacht	
vraagt	 voor	 de	 veteranen	 en	 de	 problemen	 waar	 de	

veteranen	mee	te	maken	krijgen.	Hij	dwingt	respect	af	
door	te	wijzen	op	de	gevaren	en	problemen	waar	vete-
ranen	mee	te	maken	krijgen	tijdens	en	na	uitzendingen.	
Psychische	problemen	tot	het	letterlijk	op	straat	komen	
te	staan	van	militairen	die	vanwege	bezuinigingen	geen	
baan	meer	hebben	als	hun	‘tour’	er	opzit.	Een	aantal	ve-
teranen	leeft	letterlijk	in	het	bos	omdat	ze	vanwege	de	
problemen	geen		vaste	baan	kunnen	krijgen,	geen	inko-
men	of	vangnet	hebben.	Het	project	waar	hij	aandacht	
voor	vraagt	voorziet	in	het	opzoeken	van	deze	mensen	
en	ze	weer	aan	een	baan	helpen,	medische	zorg	geven	
en	uiteindelijk	weer	een	sociaal	leven	laat	opbouwen.	
Na	zijn	speech	worden	the	Evening	Hymne,	Rule	Britan-
nia	en	Pomp	of	Circumstance	Nr.	1	door	de	gezamen-
lijke	orkesten	gespeeld.	Een	fantastische	entourage	die,	
doordat	zo	ongeveer	het	hele	publiek	een	Union	Jack	
heeft	gekocht	een	patriottisch	gevoel	neerzet	zoals	al-
leen	 de	 Britten	 dat	 kunnen.	 Groot	 Brittannië	 is	 weer	
even	een	wereldmacht.	Nadat	de	taptoe	 is	afgelopen	
volgt	er	 in	het	hotel	een	spontaan	 feest	waarbij	 alle	
deelnemers	nog	gezellig	de	goede	afloop	kunnen	vie-
ren.	Er	worden	contacten	gelegd	en	oude	vriendschap-
pen	leven	weer	op.	Muzikanten	zijn	één	grote	familie!	
De	volgende	ochtend	na	het	ontbijt	weer	met	de	bus	
richting	Apeldoorn	waar	we	 ’s	 avonds	aankomen.	De	
volgende	keer	dat	we	weer	met	de	bus	reizen	graag	een	
keertje	eentje	van	het	merk	airBUS.

Op 7 juli 2012, tijdens de Regimentsverjaardag van 
het Garderegiment Grenadiers en Jagers, presenteer-
den de tamboers van het Traditioneel Tamboerkorps 
Garde Grenadiers zich officieel aan de Commandant 
van het Regiment, lkol Schreurs.

Een	en	ander	gebeurde	in	aanwezigheid	van	o.a.	de	
kol	bd	Kool,	voorzitter	van	de	Stichting	Handhaving	
Traditiën	 Garderegiment	 Grenadiers	 en	 Jagers,	 Bur-
gemeester	Van	Aartsen	van	Den	Haag	en	de	heer	Th.	
Van	 Leeuwen,	 projectleider	 Koninklijke	 Residentie.	

Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers
presenteert zich
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De bezuinigingen bij het Ministerie van Oorlog begin 
jaren ’20 betekende het einde van de carrière van heel 
veel stafmuzikanten en kapelmeesters. Na de kosten-
verslindende mobilisatie stonden de staatsfinanciën 
het niet meer toe om er een kolossaal leger op na te 
houden. Oude plannen werden weer uit de kast ge-
toverd op het departement. Een mislukte operatie om 
alle Stafmuziekkorpsen bij de Infanterie om te vormen 
naar fanfares was in 1911 nog in de kiem gesmoord. 
De behoefte aan verpozing tijdens de lange mobilisa-
tieperiode had aangetoond dat muziek een belangrijke 
ontspanning betekende voor de vermoeide soldaten. 
Ontspanning en Ontwikkeling (O&O) dat volgend jaar 
haar 100-jarig bestaan kan gaan vieren, had hier heel 
handig op ingespeeld met het organiseren van vele 
concerten door de militaire muziek. De stafmuziek van 
de infanterie kreeg overal een warm onthaal, waar-
bij overigens opgemerkt zij dat er opvallend vaak in 
symfonieorkest bezetting werd opgetreden. Direct in 
1918 werd er in de Tweede Kamer al weer gepro-
beerd om alle professionele muziek bij de infanterie 
op te doeken, om dan over te gaan tot oprichting van 
dienstplichtige kapellen. De minister zag echter niets 
in deze wilde ideeën, en zei dat het tijdens de mobili-
satie al ondoenlijk was gebleken om de door liefheb-
bers uit de grond gestampte dienstplichtige kapellen 

met voldoende personeel te bezetten. Bovendien was 
in de meeste gevallen het niveau niet erg hoog ge-
weest. Bovendien waren de bezettingen altijd een bij 
elkaar geraapt stelletje amateurs geweest.

Nadat	de	Stafmuziekkorpsen	eerder	al	 in	1843	ten	
prooi	waren	gevallen	aan	de	grote	bezuinigingsdrift	
van	het	Departement	van	Oorlog,	bleek	de	behoefte	
aan	verpozing	onder	het	kazernepersoneel	ook	toen	
groter	te	zijn	dan	gedacht.	Tamboers	en	hoornbla-
zers	van	de	kazernes	gingen	in	hun	vrije	tijd	samen	
muziek	maken.	Waarschijnlijk	waren	ze	voor	die	tijd	
reeds	actief	in	de	garnizoensplaatsen	door	ook	bui-
ten	de	kazernepoorten,	in	cafés	of	bijvoorbeeld	op	
kermissen,	 samen	 muziek	 te	 maken.	 De	 sergeant	
hoornblazer	van	het	5e	Regiment	Infanterie,	Christi-
an	Engelbert	Hörmann	(1819-1883)1,	was	één	van	de	
initiatiefnemers	op	dat	gebied.	Hij	had	in	Breda	een	
‘hoornmuzijk’	opgericht	en	ging	daar	in	de	‘50er	ja-
ren	al	mee	op	pad.	Toen	het	5e	Regiment	rond	1860	
verhuisde	naar	Den	Bosch	ging	de	muziek	natuurlijk	
mee.	 In	Den	Bosch	trof	Hörmann	naast	de	muziek	
van	de	schutterij	ook	een	militaire	kapel	aan,	het	
korps	van	het	2e	Regiment	Huzaren,	dat	net	als	de	
hoornmuziek	overigens	niet	uit	professionele	musici	
bestond.	

eeN greep uIt de HIStorIe

De kapel van 'Vadertje Van Aaken'
Door drs. J. S. Smit
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1	 Zijn	naam	suggereert	dat	Hörmann	een	uit	Duitsland	afkomstige	musicus	zou	kunnen	zijn,	maar	hij	is	geboren	op	20	april	1819	in	
Amsterdam.

Het	tamboerkorps	kan	worden	ingezet	waar	dat	ge-
wenst	is.	Niet	met	de	bedoeling	‘in	plaats	van’	maar	
met	 als	 uitgangspunt	 ‘bij	 gebrek	 aan’.	 Want	 van-
wege	 de	 steeds	 doorgaande	 bezuinigingen	 op	 de	
militaire	 muziek	 zijn	 er	 situaties	 denkbaar	 waarbij	
militaire	muziek	gewenst	is,	maar	niet	beschikbaar.	
In	die	gevallen	is	het	TTGG	beschikbaar.	Maar	ook	in	
andere	situaties	kan	een	beroep	worden	gedaan	op	
het	korps,	bijvoorbeeld	ter	aanvulling.

Klemmend beroep op blazers
Is	het	TTGG	nu	compleet?	Nee,	het	korps	heeft		15	
prachtige	 regimentstrommen,	 welke	 nog	 niet	 alle-
maal	bezet	zijn,	dus	er	kunnen	nog	enkele	tamboers	
bij.	 Bovendien	 doet	 het	 TTGG	 nog	 een	 klemmend	
beroep	 op	 blazers;	 muzikanten	 die	 in	 semimilitair	
verband	 willen	 spelen	 in	 een	 drumfanfare	 en	 op	
elke	 eerste	 zaterdag	 van	 de	 maand	 bereid	 zijn	 te	
repeteren.	Een	uiterst	 lage	contributie	 (€	10,-	p.m.)	
staat	daar	tegenover.	Blazers	dienen	te	beschikken	

over	een	eigen	 instrument,	slagwerk	wordt	 ter	be-
schikking	gesteld	tegen	een	borgsom.	Daarnaast	is	
er	ook	nog	een	dringende	behoefte	aan	uniformen	
(DT’s).	Het	korps	wil	gebruik	maken	van	het	‘oude’	
dagelijks	 tenue	 van	 de	 Koninklijke	 Landmacht,	 de	
bruin/beige	combinatie.	Dit	tenue	is	na	de	afschaf-
fing	niet	ingenomen,	maar	elke	militair	kon	het	zelf	
meenemen	 naar	 huis.	 Er	 hangen	 dus	 hoogstwaar-
schijnlijk	 nog	 vele	 van	 deze	 DT’s	 in	 kasten	 of	 op	
zolders	bij	 (oud)militairen.	Daarom	roept	het	TTGG	
mensen	op	die	nog	zo’n	DT	hebben	hangen	en	er	
afstand	van	willen	doen,	het	ter	beschikking	te	stel-
len	van	het	korps.	Het	uniform	krijgt	daarmee	weer	
een	zeer	goede	bestemming.

Nieuwe	leden,	zowel	blazers	als	tamboers,	kunnen	
zich	melden.	Zie	voor	verdere	en	uitgebreide	infor-
matie	op	de	website	www.traditioneeltamboerkorps-
grenadiersenjagers.nl
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Oude situatie hersteld
In	 1875	waren	de	omstandigheden	echter	veranderd.	
Op	 last	 van	 de	 minister	 werd	 de	 oude	 situatie	 van	
voor	januari	1843	hersteld	en	de	hoornmuziek	omge-
vormd	tot	stafmuziek.	De	muzikanten	die	hiervoor	bij	
de	hoornmuziek	hadden	gespeeld	kregen	de	mogelijk-
heid	om	als	stafmuzikant	door	te	gaan.	Voor	de	aan-
vulling	van	de	korpsen	werden	er	professionele	musici	
aangetrokken.	 Op	 28	 april	 1870	 geeft	 Hörmann	 het	
stokje	over	aan	de	uit	Amsterdam	afkomstige	Heinrich	
Pusch	(1836-1879)2.Deze	kapelmeester	heeft	eigenlijk	
een	klein	orkestje	tot	zijn	beschikking,	het	is	in	1872	
nog	maar	uit	23	man	sterk.		De	stamboeken	van	het	
5e	Regiment	zullen	hopelijk	meer	duidelijkheid	geven	
over	zijn	dienstverband	en	over	zijn	opvolger	Hendrik	
Lodewijk	Schuld	(1846-1883)3.	Van	Yperen	noemt	bei-
de	kapelmeesters	overigens	niet	in	zijn	boek4.	Uit	de	
bronnen	is	tot	nu	toe	niet	duidelijk	geworden	wanneer	
Schuld	kapelmeester	is	geworden	van	het	inmiddels	tot	
stafmuziek	bevorderde	muziekkorps.	Ik	heb	een	aantal	
arrangementen	van	Schuld	teruggevonden	bij	mijn	ont-
sluiting,	die	helaas	niet	waren	gedateerd.	
Het	 tijdschrift	 Caecilia	 hield	 de	 verrichtingen	 van	 de	
Stafmuziek	echter	in	de	gaten5.	Werd	de	muziek	van	
het	2e	Regiment	Huzaren	tot	dan	toe	hoger	ingeschat,	
[…]	bij het einde van den zomer ’79 bevatte deze uit-
spraak reeds minder waarheid, en thans is zij een be-
paalde leugen geworden; want het muziekkorps van 
het 5e reg. Inf., onder leiding van den kapelmeester 
Schuld, heeft zich thans een ensemble weten te ma-
ken, hetwelk dat der Huz., onder directie van de hr. 
Joh. van Hemert, zeer nabij komt. Het ontwikkelde een 
netheid in uitvoering, die het andere korps min of meer 
vreemd wordt, en, last not least, een stemming (bij 
zooveel verscheidenheid van houten en koperen instru-
menten zeer te waardeeren!), die de Huz. tegenwoor-
dig geheel missen. Wanneer de vroeger gewenschte 
juistere opvatting in tempo’s enz. bij de Inf. nog meer 
ontwikkeld zal zijn, zal men het ongetwijfeld tot een 
der beste muziekkorpsen uit ons land kunnen rekenen.  
[…]	Schuld	had	de	lat	dus	hoog	gelegd.	Maar	hij	werd	
helaas	ziek	en	moest	zijn	werk	steeds	vaker	aan	de	on-
derkapelmeester	overlaten.	Caecilia	maakt	dan	ook	aan	
het	 einde	 van	 1882	 melding	 van	 zijn	 pensionering6.
Gehoopt	wordt	op	een	degelijke	opvolger,	zolang	de	
schutterijmuziek	niet	vooruit	gaat.	Er	is	werk	genoeg,	
aldus	de	correspondent.

G. K. G. van Aaken
Die	opvolger	wordt	gevonden	in	de	persoon	van	Ge-
orge	Karel	Gerardus	van	Aaken	 (1851-1920),	 net	 als	

kapelmeester	Pusch	een	violist.	De heer G. van Aken, 
nieuw benoemd kapelmeester van het muziekkorps 
bij het 5e reg. Inf., deed zich als een talentvol en be-
kwaam violist kennen. Zijn toon is aangenaam , zijn 
streek los, zijn voordracht muzikaal, en wanneer wij 
niet meegesleept werden, mag zijn ietwat onrustige 
houding daarvan vooral de schuld dragen. Stellig is 
de heer van Aken een aanwinst voor onze stad en 
wij wenschen hem geluk met dit debuut, hetwelk een 
gunstigen indruk achterliet. Wij hopen weldra in de 
gelegenheid te worden gesteld ook- zijn bekwaamhe-
den meer onmiddellijk, wat de verbetering en goede 
leiding van zijn korps aangaat, te leeren kennen en 
-waardeeren; aan verbetering in dit opzicht bestaat 
behoefte7.	Maar	als	kapelmeester	en	als	componist	
had	 Van	 Aaken	 al	 een	 indrukwekkende	 staat	 van	
dienst.		Na	zijn	opleiding	aan	de	Koninklijke	Muziek-
school	in	Den	Haag	werd	hij	al	vrij	snel	aangesteld	als	
kapelmeester	bij	de	Schouwburg	in	Rotterdam,	waar	
hij	werkzaam	was	bij	de	Koninklijke	Vereeniging	‘het	
Nederlandsch	Tooneel’,	afdeling	Rotterdam.	Hier	com-
poneerde	hij	tussen	1874	en	1883	veel	muziek	voor	
dit	 toneelgezelschap.	 Met	 de	 komst	 eind	 1883	 van	
Christiaan	Kriens	(1853-1925),	die	evenals	Van	Aaken	
aan	de	Koninklijke	Muziekschool	was	opgeleid,		had	
Den	Bosch	er	in	korte	tijd	twee	geweldige	musici	bij	
gekregen.	 Of	 ze	 veel	 met	 elkaar	 hebben	 samenge-
werkt	valt	 te	betwijfelen,	want	op	1	mei	1885	werd	
Van	Aaken	met	zijn	stafmuziek	naar	Nijmegen	gediri-
geerd.	In	Nijmegen	werd	de	stafmuziek	van	het	5e	Re-
giment	Infanterie	met	open	armen	ontvangen.	Evenals	
in	Den	Bosch	was	de	schutterijmuziek	van	Nijmegen	
in	het	slop	geraakt.	En	met	de	prachtige	Societeit	‘de	
Vereeniging’	had	Nijmegen	ruimte	voor	een	professi-
oneel	orkest.	Maar	niet	alleen	bij	de	Stafmuziek	was	
Van	Aaken	in	Nijmegen	actief.	Hij	werd	dirigent	van	
het	 Nijmeegs	 symphonie-orkest	 waar	 de jongeheer 
Henri Pusch8	op	26	december	1889	als	solist	optrad	
in	het	pianoconcert	op.	25	 in	g	van	Mendelssohn9.		
De	vreugde	in	Nijmegen	over	de	stafmuziek	was	trou-
wens	van	heel	korte	duur.	Precies	na	zes	jaar	–	1	mei	
1891	–	vertrok	het	regiment	naar	Amersfoort,	de	stad	
zonder	professioneel	orkest	achterlatend.	Van	Aaken	
beloofde	dat	hij	Nijmegen	niet	de	rug	zou	toekeren.	
Hij	hield	woord	en	kwam	nog	jarenlang	terug	om	in	
‘de	 Vereeniging’	 en	 op	 het	 Valkhof	 te	 concerteren.	
Het gemeentebestuur van Nijmegen heeft nu met de 
directie van het vertrekkende stafmuziekkorps eene 
overeenkomst aangegaan om in de zomermaanden 
des Zondags een twaalftal volksconcerten en eenige 
in de week op “Het Valkhof” van uit Amersfoort te 

2	 De	Heer	Pusch,	1e	viool	in	het	Muziekcorps	van	den	Heer	Stumpff	alhier,	is	tot	Kapelmeester	van	het	5e	reg.	Inf.	te	’s	Hertogenbosch	
aangesteld	en	als	zoodanig	in	dienst	getreden.	Het	Nieuws	van	den	dag	:	kleine	courant,	13-05-1870,	Dag.	In	1881	heeft	de	Stafmuziek	
van	het	5e	Regiment	Infanterie	in	ieder	geval	één	stafmuzikant	met	dezelfde	achternaam	in	dienst,	nl.	de	in	Amsterdam	geboren	Jaco-
bus	Antonius	Pusch	(1852-1933).	Hij	was	de	broer	van	kapelmeester	Heinrich	Pusch.

3	 Schuld	werd	geboren	in	Dordrecht	en	huwde	in	1867	te	Utrecht,	waarna	hij	naar	Nijmegen	vertrok.
4	 De	Nederlandse	Militaire	Muziek,	R.	van	Yperen.	1966	C.	A.	J.	van	Dishoeck,	Bussum.
5	 Caecilia;	algemeen	muzikaal	tijdschrift	van	Nederland	jgr.	37,	1880,	no.	21,	01-11-1880.
6	 Caecilia;	algemeen	muzikaal	tijdschrift	van	Nederland	jgr.	39,	1882,	no.	21,	01-11-1882.
7	 Caecilia;	algemeen	muzikaal	tijdschrift	van	Nederland	jgr.	40,	1883,	no.	8,	01-04-1883.
8	 Waarschijnlijk	Henri	Chrétien	Charles,	geboren	in	Den	Bosch	op	13	april	1876	en	zoon	van	stafmuzikant	Jacobs	Antonius	Pusch.	
9	 Caecilia;	algemeen	muzikaal	tijdschrift	van	Nederland	jgr.	47,	1890,	no.	2/3/4,	15-01-1890.
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komen geven. Voor die muziekuitvoeringen is op de 
begrooting voor dit jaar eene som van f1500 uitge-
trokken10.

Stafmuziek 5 R.I. eind 19e eeuw. Collectie F. D. Zeiler

‘Geheel en al leven en bezieling’
Amersfoort	zal	de	komende	50	 jaar	hoofdzetel	wor-
den	van	de	stafmuziek	van	het	5e.	In	de	muziektent	
van	Sociëteit	‘Amicitia’		is	het	muziekkorps	de	vaste	
bespeler.	Wekelijks	worden	er	concerten	gegeven,	en 
Van Aken zelf, geheel en al leven en bezieling, weet 
zijn kapel mee te slepen en er zijn geestdrift en fijn 
muzikaal gevoel op over te brengen 11.		Er	wordt	ech-
ter	ook	geklaagd	dat	er	steeds	maar	dezelfde	num-
mers	op	het	programma	staan.	Er zijn 18 concerten 
gegeven en onder de 165 nummers die daarop zijn 
uitgevoerd, komt slecht een nummer tweemaal voor 
(Haendel’s Largo) terwijl La vague van Metra ander-
maal als Die Welle  is uitgevoerd. En bij vergelijking 
der programma’s blijkt nu, dat zijn uitgevoerd: 20 
marschen (behalve de toegiftjes), 37 ouvertures, 19 
walsen, 30 fantasieën, 9 balletten en 33 liederen, 
enz.,verschillend.12	Van	Aaken	 is	 een	druk	en	veel-
gevraagd	musicus	en	weet	naast	het	leraarschap	aan	
de	 muziekschool,	 waar	 hij	 overigens	 vioolles	 geeft,	
ook	nog	tijd	te	vinden	om	te	jureren	bij	verschillende	
concoursen.	Hij	was	geliefd	in	Amersfoort	en	kreeg	als	
blijk	van	waardering	een	antiek	muziekkastje	cadeau	
van	het	bestuur	van	‘Amicitia’	na	het	laatste	concert	in	
het	seizoen	1900,	omdat	de	stafmuziek	er	al	tien	jaar	
concerten	gaf.	 	Maar	bij	Van	Aaken	begonnen	 lang-
zaam	de	krachten	af	te	nemen.	Na	22	jaar	kapelmees-
ter	te	zijn	geweest	vroeg	‘vadertje	Van	Aaken’,	zoals	
hij	 in	Amersfoort	algemeen	bekend	was,	 zijn	pensi-
oen	aan.	In	het	voorjaar	van	1905	zou	hij	officieel	de	
dienst	 gaan	 verlaten	 en	 sollicitanten	 werden	 opge-
roepen	om	op	de	vacature	te	reageren.	Op	zaterdag	1	
april	werd	hem	op	zijn	afscheidconcert	door	de	leden	
van	 het	 korps	 een	 grote	photographische groep in 
fraai gesneden eikenhouten lijst	aangeboden.	Hierop	

zijn	alle	muzikanten	in	ontspannen	houding	te	zien.	
De	officieren	schonken	hem	een	salonlamp.	

G. Bikkers
Voor	de	opvolger	van	Van	Aaken	werd	niet	ver	gezocht.	
Gerardus	 Bikkers	 (1865-1923)	 was	 als	 vioolleerling	
van	 Van	Aaken	 zijn	 leraar	 direct	 gevolgd	 in	 1883.	 In	
het	 voorjaar	 van	 1904	werd	hij	 bevorderd	 tot	 onder-
kapelmeester,	en	op	17	januari	1905	meldt	Het Nieuws 
van den Dag	dat	Bikkers	benoemd	is	als	opvolger	van	
de	vertrekkende	kapelmeester	Van	Aaken	13.		Als	so-
list	zien	we	Bikkers	al	aangekondigd	in	1886,	waar	hij	
samen	met	M.	Fischer	(fluit),	H.	van	Hedel	(hobo),	H.	
Helman	(piston)	en	W.	Busch	(trombone)	de	trekker	is	
op	het	affiche	voor	twee	concerten	met	de	stafmuziek	
onder	 leiding	van	Van	Aaken	 in	Maison	Stroucken	 in	
Amsterdam.	Ook	als	 arrangeur	 timmerde	hij	 al	 vroeg	
aan	de	weg.	Bikkers	componeerde	met	enige	regelmaat	
ook	marsen.	
		

Gerardus Bikkers (1905),
collectie J. S. Smit

Als	kapelmeester	kwam	Bikkers	natuurlijk	voor	een	
goed	ingespeeld	orkest	te	staan14.	Het	aankomende	
seizoen	 was	 al	 goed	 gevuld	 met	 concerten	 in	 Hil-
versum,	Baarn,	Amersfoort,	Nijmegen,	Apeldoorn	en	
Amsterdam	om	er	maar	even	een	paar	 te	noemen.	
Voor het eerst in dit seizoen trad gisteren het staf-
muziekkorps van het 5e reg. Inf. uit Amersfoort voor 
het Hilversumsche Zomerpubliek op. Thans niet meer 
onder leiding van den sympathieken Van Aken, die 
ook in onze gemeente zoo langzaamaan een goede 
bekende geworden was. De heer G. Bikkers, die hem 
vervangen heeft, leidde ditmaal voor het eerst in de 
muziektent van ‘t Kurhaus, dat, ondanks ‘t niet erg 
meewerkende weer, druk was bezocht.
Jammer van den kouden wind, die de stemming van 
Zomeravond wat bedierf. Misschien ware meer dank-
baar applaus ten deel gevallen aan den heer Bik-
kers — die zich een waardig opvolger toonde van 
den vertrokken kapelmeester — en aan zijn musici, 
als de zomer niet plotseling ons in den steek had 
gelaten.15	 	Bikkers	begon	ook	het	 symfonieorkest,	
dat	 onder	 Van	Aaken	 al	 flink	 vooruit	 was	 gegaan,	

10	 Nieuwe	Amersfoortsche	Courant,	24/01/1891;	p.2/4
11	 Amersfoortsche	Courant,	04/09/1893;	p.	2/4
12	 Ibid.
13	 Net	Nieuws	van	den	Dag	:	kleine	courant,	17-01-1905,	Dag.
14	 Onder-kapelmeester	wordt	de	Stafmuzikant	A.	A.	van	Hedel.	
15	 De	Gooi-	en	Eemlander,	24-06-1905,	dag.
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nog	meer	te	versterken.		Het	muziekleven	bloeide	in	
Amersfoort.	 De	 Orkestvereeniging	 ‘Amersfoort’stond	
onder	 de	 bezielende	 leiding	 van	Van	Aaken,	 terwijl	
Bikkers	‘Jubal’	onder	de	baton	had.	Ongetwijfeld	wer-
den	beide	orkesten	af	en	toe	aangevuld	door	de	staf-
muzikanten	van	het	5e.	

Fanfares?
In		1907	polst	de	minister	van	Oorlog		de	korpscom-
mandanten	hoe	zij	er	tegenover	staan	om	de	stafmu-
ziekkorpsen	van	harmonie	om	te	zetten	naar	fanfares.	
Het	 idee	is	om	in	de	plaatsen	waar	divisiecomman-
danten	 zijn,	 de	 harmonie	 te	 handhaven16.	 Omdat	
Amersfoort	een	van	de	vier	steden	is	met	een	divisie-
commandant,	heeft	de	stafmuziek	hier	voorlopig	niets	
te	vrezen	17	.
De	mobilisatie	brengt	veel	werk	voor	de	stafmuziek.	
Of	 de	 stafmuziek	 van	 het	 5e	 veel	 in	Amersfoort	 is	
geweest	 moet	 nog	 worden	 uitgezocht.	 In	 1919	 zijn	
ze	in	ieder	geval	weer	terug	op	het	oude	nest.	Wel 
hadden wij in de afgeloopen mobilisatiejaren het lof-
felijk streven gezien, gehoord en toegejuicht om hier 
een militaire kapel te improviseeren maar het korps 
van den heer Bikkers vervangen, dat was toch niet 
mogelijk. Nu is onze stafmuziek terug, en rijker dan 
toen zij vertrok; want kapelmeester Bikkers heeft in 
dien tijd ‘n symphonie-orkest gevormd.18		
In	de	winter	van	1921/22	vraagt	Bikkers	zijn	pensioen	
aan.	Het	is	dan	al	duidelijk	dat	iedereen	bij	de	militai-
re	muziek	zijn	baan	gaat	verliezen.	Zij	die	terug	willen	
keren	bij	een	van	de	vier	divisie-orkesten	moeten	een	
proeve	van	bekwaamheid	afleggen.	Bikkers	is	dan	al	
57	jaar	en	kan	met	een	gerust	hart	zijn	wapenrok	aan	
de	kapstok	hangen	.	Een	jaar	later	overlijdt	hij.

L. de Morée
Na gehouden examen zijn in volgende rangorde ge-
plaatst voor benoeming tot kapelmeester bij het 5e 
reg. Inf. de heeren Van Leeuwen, kapelmeester 2e 
reg. Inf. te Venlo, Morée, kapelmeester 4e reg. Huz. 
te Deventer, Van der Glas, kapelmeester 3e reg. inf. 
te Bergen op Zoom.20	 Louis	de	Morée	 (1882-1965)	
kwam	als	16-jarige	 leerling	bij	het	muziekkorps	van	
de	 Bosche	 Schutterij,	 alwaar	 hij	 het	 tot	 onder-ka-
pelmeester	wist	te	schoppen.	In	1910	maakte	hij	de	
overstap	naar	het	muziekkorps	van	het	4e	regiment	
Huzaren	in	de	rang	van	kapelmeester.	De	Morée	was	
een	uitstekend	ruiter,	wat	uitzonderlijk	was	voor	een	
kapelmeester	bij	de	bereden	wapens21.	
De	examencommissie,	die	bestond	uit	Julius	Röntgen,	
Johan	Wagenaar	en	Wouter	Hutschenruyter,	oordeelde	
dat	De	Morée	de	beste	kandidaat	was.	Op	1	april	1922	
kon	hij	aan	de	slag.	

Lang	zou	hij	echter	niet	blijven.	Al	binnen	het		 jaar	
maakte	 hij	 om	 nog	 onduidelijke	 reden	 de	 overstap	
naar	een	ander	muziekkorps,	het	stafmuziekkorps	van	
het	6e	Regiment	Infanterie	in	Breda.	Een	mogelijke	re-
den	kan	zijn	dat	hij	uit	het	Brabantse	land	kwam	en	
zich	in	Breda	meer	thuis	voelde	dan	in	Amersfoort.	

J. R. van der Glas
Jan	Roelof	van	der	Glas	(1879-1992)	is	voor	de	mees-
ten	de	bekendste	naam	van	alle	kapelmeesters	van	
het	5e.	Na	de	opheffing	van	zijn	fanfare	van	het	3e	
Regiment	Infanterie	 in	Bergen	op	Zoom,	en	het	ver-
trek	van	De	Morée	naar	Breda,	kon	hij	aan	de	slag	in	
Amersfoort.	
	

 Jan Roelof van der Glas, als 
kapelmeester bij het 3e R.I., 

Collectie J. S. Smit

De	werkzaamheden	van	het	muziekkorps	bleven	onver-
anderd	met	de	komst	van	de	nieuwe	kapelmeester.	Veel-
vuldig	werd	er	opgetreden	in	de	muziektent	van	‘Amici-
tia’.	De	centrale	ligging	van	Amersfoort	zorgde	voor	veel	
uitstapjes	naar	een	plaats	als	Hilversum.	De	radio	was	in	
opkomst	en	de	stafmuziek	van	het	5e	was	de	eerste	die	
met	grote	regelmaat	voor	de	radio	te	horen	was.	Later	
volgden	ook	de	andere	muziekkorpsen.	Er	werd	natuur-
lijk	opgetreden	tijdens	de	Olympiade	van	Amsterdam	in	
1928.	 In	1928	kwamen	er	zelfs	vier	 leerlingmuzikanten	
bij,	waardoor	het	ledenaantal	groeide	naar	32.	In	1929	
vierde	Van	 der	 Glas	 zijn	 24-jarig	 jubileum,	 en	 in	 1931	
maakte	de	filmfabriek	Polygoon	uit	Haarlem	het	eerste	
Hollandsche sound journaal.	De	muziek	op	de	film	werd	
uitgevoerd	door	de	stafmuziek	onder	leiding	van	Van	der	
Glas.	En	natuurlijk	werd	het	symfonieorkest	niet	verge-
ten.	In	1932	meldde	het	Amersfoortsch	Dagblad	dat	er	
niet	bepaald	voor	een	eenvoudig	programma	was	ge-
kozen	met	de	ouverture	Rosamunde	van	Schubert,	het	
Voorspel	tot	de	Meistersinger	van	Wagner,	de	Piet	Hein	
Rhapsodie	van	Van	Anrooy	en	de	Reformatie	symfonie	
van	Mendelssohn.22		In	1936	gaat	de	stafmuziek	samen	
met	de	N.C.R.V.	op	tournee	voor	een	periode	van	twee	
tot	drie	maanden.	Het	korps	zal	iedere	dag	in	een	an-

16	 De	Eemlander,	02/03/1907;	p.3/4
17	 Amersfoortsche	Cournant,	12/09/1912;	p/2/4	
	 (Den	Haag,	Amersfoort,	Breda	en	Arnhem	hebben	op	dat	moment	een	divisie-commandant.	Arnhem	zou	later	worden	gewisseld	met	Assen)
18	 Amersfoortsch	Dagblad	/	De	Eemlander,	26/01/1919;	p.3/419
	 Op	19	maart	1922	wordt	Bikkers	gepensioneerd	en	is	zijn	pensioen	op	ƒ1428,--	gesteld.
20	 Amersfoortsch	Dagblad	/	De	Eemlander,	18/03/1922;	p.2/8
21	 Amersfoortsch	Dagblad	/	De	Eemlander,	05/04/1922;	p.3/4
22	 	Amersfoortsch	Dagblad,	De	Eemlander,	13/05/1932;	p.3/8



Defilé  -  December 2008 2020 Defilé  -  Maart 2013 

dere	plaats	een	uitvoering	geven,	die	rechtstreeks	
voor	de	radio	zal	worden	uitgezonden.	Aangezien 
het muziekkorps hare diensten voor de troep niet 
kan nalaten, zal de tournee gemaakt worden in 
autobussen, waarmede dagelijks naar het Garni-
zoen kan worden teruggekeerd	23.	In	het	voorjaar	
van	1939	bereikt	Van	der	Glas	zijn	pensioengerech-
tigde	 leeftijd	van	60	 jaar.	Hij	gaat	 terug	naar	zijn	
geboorteplaats	om	directeur	van	het	‘Heerenveen-
sche	Muziekkorps’	te	worden.	Op	8	mei	zal	hij	zijn	
werkzaamheden	starten.	Deze	datum	is	niet	zomaar	
gekozen.	Van	1904	tot	8	mei	1911	was	hij	al	eens	
eerder	directeur	van	hetzelfde	orkest	geweest.

H. J. A. Bokhove
Op	1	mei	1940	dirigeert	kapelmeester	Hendrik	Jan	Al-
bertus	Bokhove	(1893-?)	zijn	eerste	concert.	En	even-
eens	als	voorheen	zal	wekelijks	op	de	dinsdagmorgen	
een	 muzikale	 mars	 door	 de	 stad	 gemaakt	 worden.	
Een	paar	dagen	later	breekt	voor	Nederland	de	oor-
log	uit.	Tot	de	afwikkeling	heeft	plaatsgevonden	 in	
juli	1940	blijft	de	stafmuziek	zo	goed	en	zo	kwaad	als	
het	kan	haar	werkzaamheden	uitvoeren.	Zo	worden	
er	onder	ander	 concerten	gegeven	 in	militaire	hos-
pitaals,	wat	voor	enige	afleiding	voor	de	patiënten	
zorgt.	In	september	verhuist	de	stafmuziek	naar	haar	
nieuw	standplaats	Apeldoorn.	Het nieuwe korps, dat 
o.m. aangevuld zal worden door musici uit de vroe-
gere Marinekapel te den Helder zal uit ongeveer 38 
muzikanten bestaan. Het ligt in de bedoeling om in 
de toekomst het korps dat onder leiding blijft staan 
van den kapelmeester H. A. J. Bokhove, uit te brei-
den tot 45 man	24.	Vanaf	dat	moment	is	alle	militaire	
muziek	verdwenen	uit	de	grootste	garnizoensplaats	

van	Nederland.	Op	17	oktober	1941	presenteerde	het	
nieuwe	stafmuziekkorps	van	de	Haagse	Politie	 zich	
op	het	Plein	1813	aan	de	Befehlshaber	der	Ordnungs-
polizei,	 de	 generaal-majoor	 Schumann.25	 Hiermee	
was	 de	 stafmuziek	 van	 het	 5e	 Regiment	 Infanterie	
definitief	geschiedenis	geworden.	Pas	in	het	voorjaar	
van	 1946	 kwamen	 de	 muzikanten	 die	 nog	 in	 staat	
waren	om	terug	te	keren	in	actieve	dienst	in	Breda	
samen,	om	met	de	overgebleven	muzikanten	van	het	
6e	Regiment	een	nieuwe	kapel	te	worden.	Bokhove	
werd	de	nieuwe	kapelmeester	van	het	muziekkorps	
van	het	Regiment	Stoottroepen.	

Conclusie
De	stafmuziek	van	het	5e	Regiment	Infanterie	heeft	
als	 één	 van	 de	 vier	 overgebleven	 muziekkorpsen	
moeten	 opboksen	 tegen	 de	 veranderende	 tijds-
geest	vlak	na	het	beëindigen	van	de	mobilisatie	in	
1918.	Een	prettige	bijkomstigheid	voor	het	5e	was	
waarschijnlijk	dat	zowel	Paleis	Soestdijk	als	Paleis	
Het	Loo	op	steenworp	afstand	van	Amersfoort	lag.	
Veelvuldig	werd	er	opgetreden	voor	de	Koningin-
nen;	of	het	nu	was	in	de	tuin	van	het	Paleis,	of	in	
een	kleinere	bezetting	als	strijkorkestje	binnen	de	
paleismuren	 tijdens	 een	 diner	 voor	 hoge	 gasten.	
Bovendien	lag	Hilversum	om	de	hoek.	De	behoefte	
aan	live	muziek	was	groot.	De	stafmuziek	kon	die	
lacune	met	gemak	 invullen	en	genoot	hiermee	 in	
het	land	ook	ruime	bekendheid.	Met	deze	inleiding	
zijn	 de	 diverse	 kapelmeesters	 voorgesteld.	 Hun	
werkzaamheden	binnen	en	buiten	het	garnizoen	en	
het	 belang	 van	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 profes-
sioneel	muziekkorps	zullen	hiermee	nader	worden	
onderzocht.

23	 	Amersfoortsch	Dagblad	/	De	Eemlander,	17/10/1936;	p.5/14	
24	 	Amersfoortsch	Dagblad	/	De	Eemlander,	12/09/1940;	p.5/6
25	 	Amersfoortsch	Dagblad	/	De	Eemlander,	18/10/1941;	p.5/6

De bijdrage voor deze aflevering van Defilé staat weer 
eens in het teken van een Nederlandse kaart. Maar ook 
met een vleugje buitenland, zoals u zult kunnen lezen. 
We kijken naar een groepsportret van het Fanfarekorps 
Regiment Limburgse Jagers. Deze kaart werd op een wat 
ongewone wijze verkregen. Verstopt in een LP hoes kwam 
de kaart tevoorschijn. Dat is weer eens wat anders dan 
aankoop via internet of een beurs.

De	in	eigen	beheer	uitgegeven	kaart	toont	het	orkest	in	
de	periode	van	de	 jaren	 ’70.	Dat	 is	vrij	gemakkelijk	 te	
zien	aan	het	type	kaart	(originele	kleurenkaart)	maar	ook	
aan	de	op	de	foto	aanwezige	dirigent	van	die	periode:	
Kapelmeester	A.S.	 Mikuska,	 die	 het	 orkest	 tussen	 1971	
en	1977	leidde.	Dat	zijn	duidelijke	gegevens	die	we	kun-
nen	aflezen.	Minder	duidelijk	lijkt	de	opnamelocatie.	Maar	
wanneer	we	weten	dat	het	Fanfarekorps	in	1971	is	herop-
gericht	in	het	Duitse	legerkamp	te	Seedorf	wordt	duidelijk	

dat	deze	opname	daar	gemaakt	kan	zijn.	Mede	door	het	
promotionele	karakter	van	deze	opname	lijkt	het	dat	men	
een	keer	een	sessie	heeft	gehouden	om	in	het	ceremoni-
ele	tenue	te	poseren	voor	een	fotograaf.	Van	die	opnamen	
werden	 (als	 reclamemiddel)	 dus	 ook	 prentbriefkaarten	
afgedrukt.	Interessant,	want	het	aantal	prentbriefkaarten	
van	Nederlandse	militaire	orkesten,	en	zeker	dienstplich-
tige	orkesten	is	na	1970	bijzonder	laag.	Met	uitzondering	
van	het	Orkest	Koninklijke	Luchtmacht	komen	ze	na	die	
datum	erg	weinig	voor.	Deze	kaart	geeft	dus	een	kijkje	
op	een	fenomeen	waaraan	vele	honderdduizenden	jonge	
mannen	zich,	al	dan	niet	met	gepaste	tegenzin	moesten	
overgeven:	de	dienstplicht.	Maar	bij	muzikanten	gold	dat	
niet,	daar	was	men	blij	muziek	te	kunnen	maken	en	trots	
om	de	eer	van	het	korps	of	regiment	te	verspreiden.	

Het regiment
Het	Regiment	Limburgse	Jagers	gaat	al	aanwijsbaar	terug	

Uit het prentbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar
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naar	de	oprichtingsdatum	van	het	Regiment	van	Phaff	op	
23-11-1813,	dat	in	het	in	die	tijd	op	te	zetten	Nederlandse	
leger	als	Bataljon	Infanterie	van	Linie	nr.	2	 in	1815	o.a.	
in	de	slag	bij	Waterloo	heeft	gevochten.	Zonder	een	ge-
schiedboek	aan	feiten	en	feitjes	te	schrijven	kan	gesteld	
worden	dat	er	binnen	het	regiment	geleidelijke	uitbreiding	
plaatsvond.	Dat	duurde	tot	de	inmiddels	beruchte	bezui-
nigingspolitiek	 begin	 jaren	 ‘30	 toen	 ook	 bij	 Limburgse	
Jagers	de	sterkte	kromp.	De	steeds	groter	wordende	drei-
ging	uit	 het	oosten	 zorgde	 in	 1938	nog	voor	een	om-
mekeer	toen	men	de	sterkte	weer	ging	uitbreiden.	De	op	
dat	moment	als	26,	35,	37	en	46e	Regiment	Infanterie	
genummerde	onderdelen	werden	met	name	ingezet	voor	
grensbewaking.	

Herstructurering
Na	de	oorlog	volgde	inzet	overzee	tijdens	de	politionele	
acties	 en	daarna	 kwam	een	 	omvangrijke	herstructure-
ring:	in	1950	werden	de	genummerde	Infanterie	regimen-
ten	opgeheven	en	vervangen	door	regimenten	met	een	
naam:	Limburgse	Jagers,	Menno	van	Coehoorn,	Johan	Wil-
lem	Friso,	Oranje	Gelderland,	om	er	enkele	te	noemen.	
Het	is	in	deze	periode	dat	er	ook	muziek	wordt	opgericht	
binnen	het	Regiment	Limburgse	Jagers.	Militairen	van	het	
regiment	waren	op	verschillende	plaatsen	gelegerd,	waar-
onder	Seedorf,	waar	in	2006	de	laatste	Jagers	vertrokken.	
Thans	wordt	zijn	de	tradities	overgenomen	door	de	13	Ge-
mechaniseerde	Brigade	(MechBrig)	gelegerd	te	Oirschot.	

De beste Limburgse amateurs
Onder	invloed	van	de	eerste	commandant	van	het	nieu-
we	Regiment	Limburgse	Jagers,	Kolonel	Antoni	werd	ge-
streefd	naar	de	oprichting	van	een	muziekkorps.	Via	de	
Inspectie	 Militaire	 Muziek	 (Kolonel	 Walther	 Boer)	 werd	
toestemming	verkregen	om	een	fanfarekorps	te	formeren	
dat	zou	bestaan	uit	dienstplichtigen.	Ook	werd	aan	dit	
fanfarekorps	een	tamboerkorps	toegevoegd.	Begin	1951	
was	het	zover	en	kon	Kapelmeester	Gerlag	starten	met	de	
opleiding	van	de	muzikale	Jagers.	Men	startte	in	de	Ernst	
Casimir	kazerne	in	Roermond.	Gebruik	werd	gemaakt	van	
de	beste	Limburgse	amateur	musici.	Van	deelname	aan	
het	beroemde	Wereld	Muziek	Concours	in	Kerkrade	was	
men	als	legerorkest	uitgesloten,	maar	velen	vertelden	dat	

dit	ook	kwam	door	het	hoge	mu-
zikale	niveau	van	het	orkest.	Het	
leken	wel	beroepsmuzikanten.	Met	
gastoptredens	 deed	 men	 bij	 dit	
soort	evenementen	van	zich	spre-
ken.	Deelgenomen	werd	aan	vele	
binnen-	 en	 buitenlandse	 militaire	
en	civiele	muziekfestijnen,	taptoes	
en	concerten	en	dat	zorgde	voor	
een	goede	naam.		
Dat	men	in	Limburg	van	het	orkest	
hield	werd	duidelijk	door	de	acties	
onder	 de	 bevolking	 o.a.	 in	 1957	
(om	 de	 muzikanten	 ceremoniële	
uniformen	aan	te	kunnen	bieden)	
en	in	1967	(protesten	tegen	voorge-
nomen	opheffing).	Vanaf	1953	was	
het	orkest	gelegerd	in	de	Frederik	
Hendrik	kazerne	te	Venlo,	waar	de	

band	met	de	bevolking	eveneens	zeer	hecht	was.	Gedu-
rende	deze	periode	 stonden	o.a.	 J.	Gerlag	 (1950-1958),	
A.	Posthumus	(1959-1962)	en	H.	Bouguenon	(1963-1967)	
voor	het	fanfarekorps.	In	die	periode	werden	ook	diverse	
plaatopnamen	gemaakt,	onder	andere	op	het	label	BMG.	
Daarover	zal	in	het	kader	van	de	discuriositeiten	in	een	
apart	artikel	binnenkort	meer	worden	verteld.	Bezuinigin-
gen	sloegen	(ook	toen)	toe:	in	1967	was	het	toch	ondanks	
duizenden	handtekeningen	afgelopen	en	werd	het	orkest	
opgeheven.	Tijdelijk,	zo	bleek.	In	1967	vormde	zich	een	
groep	klaroenblazers	bij	het	42e	Pantserinfanterie	Batal-
jon,	dat	 later	met	de	beroemde	halve	manen	werd	uit-
gerust.	Hoe	deze	aparte	natuurtoon-instrumenten	klinken	
hebben	we	tijdens	de	afgelopen	taptoe	in	Rotterdam	kun-
nen	beluisteren.	

Fanfarekorps Koninklijke Landmacht
Dit	korps	wordt	dan	 in	 1971	weer	omgevormd	 tot	een	
fanfare	en	dan	zijn	we	weer	bij	de	periode	die	we	op	de	
prentbriefkaart	 zien.	Vanaf	dat	moment	 is	A.S.	Mikuska	
muzikaal	 leider.	Onder	hem	worden	ook	plaatopnamen	
gemaakt,	 onder	 ander	 een	 wat	 merkwaardige	 LP	 voor	
een	privaat	Duits	label	waarop	een	aantal	stukken	met	
een	kleine	harmonie	(!)	bezetting	zijn	opgenomen.	Dat	is	
duidelijk	te	beluisteren,	maar	ook	te	zien:	enkele	van	de	
afgebeelde	militairen	hebben	klarinetten	en	fluiten.	Dit	is	
een	experiment	geweest.	Ook	in	Seedorf	wordt	Mikuska	
opgevolgd	door	H.	van’	t	Veer	(1978-1982)	en	uiteindelijk	
de	kapelmeesters	A.S.	Liew-On	(1983-1991)	en	J.	Hendriks	
(1992-1995).	In	die	laatste	periode	maakte	het	orkest	nog	
enkele	fraaie	CD’s.		Na	opschorting	-	maar	zeg	gerust	af-
schaffing	-	van	de	dienstplicht	ging	de	traditie	van	het	or-
kest	(en	een	aantal	leden)	op	in	het	nieuwe	Fanfarekorps	
Koninklijke	 Landmacht,	 samen	 met	 muzikanten	 uit	 het	
Fanfarekorps	der	Genie,	dat	zo’	n	tragisch	einde	zou	ken-
nen	op	de	vliegbasis	Eindhoven	in	1996.	Het	daarna	herop-
gericht	orkest,	dat	via	samenvoeging	met	het	Trompetter-
korps	Bereden	Wapens	tot	FKKL’BW’	werd	afgekort,	hield	
steeds	de	traditie	hoog.	De	fameuze	Limburgse	Jagermars	
klonk	gelukkig	nog	vele	malen.	Helaas,	de	geschiedenis	
heeft	zich	herhaald	en	ook	nu	zijn	bezuinigingen	weer	de	
oorzaak	van	het	verdwijnen	van	een	gerenommeerd	fanfa-
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rekorps	bij	de	Koninklijke	Landmacht,	want	in	2012	begon	
de	afbouw	van	het	FKKL’BW’,	waarmee	het	authentieke	
fanfaregeluid	dat	we	zo	met	deze	regimentsmars	(en	ook	
die	 van	Cavalerie,	Genie	 en	Artillerie)	 verbinden	helaas	
verleden	tijd	is	geworden.	

Reünieorkest
Gelukkig	werd	 in	1992	al	het	 initiatief	genomen	tot	de	
oprichting	van	een	reünieorkest,	dat	bestaat	uit	oud-	le-
den	van	het	Fanfarekorps	Regiment	Limburgse	Jagers.	Na	
enkele	zeer	succesvolle	reüniebijeenkomsten	met	honder-

den	muzikanten,	waarmee	zelfs	het	TV	programma	‘Van	
Gewest	tot	Gewest’	nog	werd	gehaald,	ontstond	dit	initi-
atief	dat	onder	oud-kapelmeester	Liew-On	gestalte	kreeg.	
Dit	orkest	zal	de	naam	en	 faam	van	de	muziek	bij	dit	
regiment	hoog	blijven	houden.	Wij	doen	het	voor	deze	
Defilé	slechts	met	een	beeld	uit	het	verleden….	
Bronnen:
Internet, de CD boekjes van “The Best of Taptoe 1950-
1995 deel 1 en 2” (van harte aanbevolen) en hoesteksten 
op grammofoonplaten. 

EV

de IMMS waS erbIj

ROLJ concertavond te Linne
Door Raymond Jennen

Het Reünie Orkest Limburgse Jagers organiseerde op za-
terdag 19 januari in het thuishonk De Harmoniezaal te 
Linne een concertavond. Te gast waren de Koninklijke 
Harmonie De Lentekrans Linne onder leiding van Jacques 
Claessens en de Brassband Merum onder leiding van 
Patrick Spelthaen.  Het was een leuke concertavond met 
veel variatie op de lessenaars.

De	voorzitter	van	het	ROLJ	deed	het	welkomstwoord	en	
het	orkest	opende	het	concert	onder	leiding	van	dirigent	
Jos	 Stoffels	 traditioneel	 met	 de	 Limburgse Jagersmars	
van	 Jo	 Jochems.	 Vervolgens	 werd	 het	 accent	 verscho-
ven	naar	Afrika	met	de	werken	African Symphony	en	de	
mars	Army of the Nile	(Kenneth	J.	Alford)	Een	prachtig	

rustpunt	 in	 het	 concert	 was	 het	 werk	Dimitri	 (Rodney	
Newton)	waarin	Jean	Pisters	op	bugel	soleerde.	Met	de	
Böhmischer Traum	(Norbert	Gälle)	werd	het	programma	
vervolgd	om	daarna	helemaal	los	te	gaan	in	de	snelle	
mars In Storm and Sunshine (John	Clifford	Heed).	Geheel	
volgens	traditie	werd	ook	dit	concert	besloten	met	onze	
Regimentsmars.	
Erelid	van	het	ROLJ,	oud-kapelmeester	Alwin	Liew-On,	die	
met	zijn	echtgenote	aanwezig	was,	viel	de	eer	te	beurt	
deze	mars	te	dirigeren.	Uiteraard	deed	hij	dat	met	veel	
verve.	De	beide	andere	orkesten	speelden	eveneens	ge-
varieerde,	goed	in	het	gehoor	liggende	(film)muziek	van	
o.a.	Spaanse,	Russische	en	Anglo-Amerikaanse	origine.

Cd- eN dVd-NIeuwS
Samengesteld door Rob Ouwens

Het Laatste Saluut 
GR0912		(CD)
Verkrijgbaar	via	j.g.reuchlin@t-online.de
Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	o.l.v.	Kapitein	
Jaap	Koops:	Het Alexanderlied / Huzaren van Sytzama 
/ Huzaren Prins van Oranje / Quadrille des Lanciers / 
Garde Dragonders / Mars 4e Regiment Dragonders / 
Camp de Zeist 1853.
Staftrompetter	 van	 de	 Marinierskapel	 Jeroen	 Schip-
pers:	Signaal Reveille Bereden Wapenen / Signaal De 
Marsch / Signaal Voorwaarts- Stap / Signaal Draf / 
Signaal Galop / Signaal Attakeert / Signaal Voor den 
Paardenarts / Signaal Taptoe Bereden Wapenen.
Koninklijke	Militaire	Kapel	o.l.v.	Kapitein	Jan	van	Os-
senbruggen:	Sturmmarsch Galop.
Reünieorkest	Trompetterkorps	der	Cavalerie	o.l.v.	Bep	
Warnas:	Huzarenmars.
Muziekkapel	van	de	Gidsen	o.l.v.	Kapitein	Yvon	Du-
cenne:	Marche du 1er Régiment de Lanciers.
Royal	Tank	Regiment	Cambrai	Band	o.l.v.	Captain	G.	
Roger:	My Boy Willie.
Musique	 Principale	 de	 l’Armée	 de	Terre	 o.l.v.	 Com-

mandant	 J.M.	 Sorlin:	 Marche de la 2ème Division 
Blindée.
Fanfare	de	Cavalerie	du	501ème	Régiment	de	Chars	
de	 Combat	 o.l.v.	 Major	André	 Souplet:	 L’Extinction 
des Feux.
Stabsmusikkorps	der	Bundeswehr	o.l.v.	Oberstleutnant	
Gerhard	Scholz:	Trabmarsch Motiven aus Ballet Gis-
elle.
Heeresmusikkorps	13	o.l.v.	Hauptmann	Wolfgang	Wil-
lems:	Trabmarsch der Dragoner Regiment 2 / Leichte 
Kavallerie.
De	 Dieseltrekkers	 uit	 Westervoort	 o.l.v.	 Jos	 Jansen:	
Huzaren Marsch / Cavalerie Walze à la Manière de 
Strauss / Les Hussards de la Garde / Galop Militaire / 
Alexander Galop 19 februari 1852 / Husaren Attacke / 
Le Dernier Salut.

Drenthe Mars
Koninklijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	o.l.v.	Ma-
joor	Arnold	Span	m.m.v.	Mannenkoor
Particuliere	Uitgave
Drenthe Mars / Drents Volkslied
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Favorite Hymns & Songs
Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	o.l.v.	Majoor	Har-
men	Cnossen
De	Haske	DHR	04-036-3	(CD)
Verkrijgbaar	 via	 www.dehaske.com	 of	 Businesspark	
Friesland	West	15,	Postbus	744,	8440	AS	Heerenveen
Psaltrada / Great Is Thy Faithfulness / Allein Gott in der 
Höh Sei Ehr / Old Hundredth / Ach Wie Flüchtig, Ach 
Wie Nichtig / Ein Feste Burg Ist Unser Gott / Nun Dan-
ket Alle Gott / Meditation / Eternal Father, Strong To 
Save / Praise My Soul, The King of Heaven / Crimond 
/ So Nimm Denn Meine Hände / Aus Tiefer Not Schrei 
Ich zu Dir / Cantico de la Creature / Der Mond ist Auf-
gegangen / Holy, Holy, Holy / Eventide / Wachet Auf! / 
Song of Praise / Evening Song.

Christmas Fantasy
Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	o.l.v.	Majoor	Har-
men	Cnossen
De	Haske	DHR	04-035-3	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com
Oxford Intrada / Advents Fantasie / Machet die Tore 
weit / Introitus / Macht Hoch die Tür / Von Himmel 
hoch, o Englein kommt / O du fröhliche / The Holly 
and the Ivy / Drie Könige / Christmas Day / Ich steh 
an deiner Krippen hier / Four Shepherd Songs / Stille 
Nacht / A German Christmas / Chorale and Canzone / 
Eine kleine Weihnachtsmusik / Once in Royall David’s 
City / Tochter Zion / Christmas Fantasy.

Ranavalo
Musique	des	Parachutistes	–	Toulouse	o.l.v.	Chef	de	
Musique	Jean-Claude	Choisi
MdP		1/1		(CD)
Verkrijgbaar	 via	 Musique	 des	 Parachutistes,	 Quartier	
Balma-Ballon,	BP	13124,	F-31131	Balma	Cedex
Champ de Juillet / Les Paras du 1er RCP / Le Grand 
Atlas / Michel Strogoff / Marche du B.M. 11 / Marie-

Dominique / Marche du Train / Jeune Chef / Ranavalo 
/ La Ract-Madoux / Les Commandos / Marche du 1er 
Zouaves / Marche des Légions / Les Troupes d’Assaut / 
Corsica / Foca / Le Rêve Passe.

Mountbatten Festival of Music 2012
Massed	 Bands	 of	 HM	 Royal	 Marines	 o.l.v.	 LtCol	 Nick	
Grace
Chevron	RMBCD	22	(Live	CD)
Also Sprach Zarathustra / Eagle Squadron / Regina Ada-
mos / The Scott Polar March / Orpheus in the Underworld 
/ Ave Maria / On the Street where you live / Feels like 
Home / Manilow! / Firebird Suite / I am Sailing to West-
ward / Crown Imperial / Fanfare for the Common Man.

A Diamond Celebration
Band	of	the	Royal	Regiment	of	Fusiliers	(TA)	o.l.v.	Captain	
Kevin	Cook
Music	House	Productions	MHP912		(CD)
Verkrijgbaar	via	www.musichouseproductions.co.uk
HRH Duke of Cambridge / Concert Prelude / High School 
Jersey Boys / Rondo from Trumpet Concerto / Amazing 
Grace / Capricious Aloysius / The Incredibles / Wicked 
Selection / The Contemptibles / Palladio / Sinatra! / Tam-
bourin / Crooner’s Serenade / The Foggy Dew / Tijuana 
Brass in Concert / Carmina Burana / British Grenadiers.

Wagner – Strauss – Sieger
Orchestra	of	the	Estonian	Defence	Forces	and	Male	Choir	
o.l.v.	Commander	Peter	Saan
ERP	5211		(Live	CD)
Verkrijgbaar	via	de	goede	klassieke	CD	winkel
Der Fliegende Holländer / Tannhauser / Lohengrin / 
Traumlicht / Pfalzesche Liedkantate / Ein Jager aus Kurp-
falz.

Cd-beSprekINg

'Reutel 1917'
door de The Band of the Honourable Artillery Company 
o.l.v. Major E.H. Keeley, ARCM, A(Mus)LCM, BBCM, psm.

Deze CD bevat de volgende werken:
Reutel	(Keeley), The Contemptibles	(Stanley),	Marsch 

aus Petersburg	(Erikkson),	It’s a Long, Long Way to 
Tipperary	(Judge,	arr.	Douglas),		Communityland no. 
1	(Stodden,	arr.	J.	Ord-Hume),	Präsentiermarsch	(Frie-
drich	Wilhelm	III),	St. Julien	(Graham),	Toe H	(Mans-
field),	The Long Trail	(Elliot,	arr.	J.	Ord-Hume),	Vimy 
Ridge	(Bidgood),	The Machine Gun Corps (Firth,	arr.	
Bird),	Fridericus Rex Grenadiermarsch	(Radeck),	The 
Sherwood Foresters (trad.),	 The Manchester Regi-
ment	(anon.),	The Leicester Regiment (trad.),	The Ho-
nourable Artillery Company (trad.),	Mussinan Marsch 
(Carl),	 The Royal Warwickshire Regiment	 (Dibdin),	
Mit Bomben und Granaten (Bilse),	 The Devonshire 
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Regiment (trad.),	Alexandermarsch	 (Leonhardt),	The 
Royal Welch Fusiliers	(trad.),	The Royal Army Medical 
Corps (Wrighton/Carpenter,	arr.	Bird),	 Ich hatt einen 
Kameraden	 (trad,	 arr.	 Silcher),	 Last Post / Rouse / 
Pack up your Troubles in Your Old Kit-Bag	 (Powell,	
arr.	 J.	 Ord-Hume),	Deutschlands Ruhm “Pro Patria” 
(Schröder),	The British Legion (Bidgood).	Dit	CD-pro-
ject	is	bedoeld	om	diegenen	te	eren,	die	gedurende	
de	eerste	Wereldoorlog		in	de	slag	bij	Reutel	in	België	
(9	oktober	1917)	gevochten	hebben,	zowel	aan	Britse	
als	 aan	 Duitse	 zijde.	De	producer	 Mike	 Purton	 van	
SRC	werd	hiertoe	geïnspireerd	door	de	geschiedenis	
van	zijn	grootvader,	die	als	soldaat	bij	de	Honoura-
ble	Artillery	Company	deze	veldslag	meemaakte.	De	
eerste	 mars	 op	 de	 CD	 is	 speciaal	 hiervoor	 gecom-
poneerd	door	de	Director	of	Music	van	de	Band	ter	
herdenking	van	de	verovering	van	Reutel.	Er	 is	een	
aantal	 onbekende	 marsen	 opgenomen,	 maar	 ook	
enkele	 ‘klassiekers’.	 De	 stijl	 van	 de	 Duitse	 marsen	
wordt	goed	benaderd,	jammer	dat	de	bekkens	nau-
welijks	hoorbaar	zijn	en	naar	mijn	mening	speelt	de	
lyra	te	zacht.	De	muzikale	kwaliteit	van	de	band	is	als	
zeer	goed	te	betitelen	en	de	technische	opnamekwa-

liteit	 is	 conform	 hetgeen	 we	 van	 SRC	 gewend	 zijn,	
dus	prima.	Een	opmerkelijke	vermelding	is	te	vinden	
betreffende	de	mars	no.	 16	The British Grenadiers:	
uit	research	is	gebleken,	dat	deze	mars	is	gebaseerd	
op	een	oude	Poolse	dans,	een	Cracowiak	uit	de	16e	
eeuw,	welke	aanwezig	is	in	de	Haussmann	Collection	
in	 Dresden.	 Er	 wordt	 verondersteld,	 dat	 onze	 mars	
De Jonge Prins van Friesland	eveneens	daaruit	voort-
komt.	Het	tekstboekje	van	32	pagina’s	is	inhoudelijk	
van	een	uitzonderlijke	kwaliteit	en	overzichtelijk	inge-
deeld	in	de	volgende	hoofdstukken	Introductie;	Ge-
schiedenis	van	de	HAC	Band	(is	ontstaan	omstreeks	
1762);	biografie	van	de	dirigent	(voormalig	DoM	van	
de	Band	of	the	Royal	Engineers);	De	Slag	bij	Reutel	in	
historisch	perspectief	van	de	‘Great	War’.	Zeer	uitvoe-
rige	toelichtingen	op	alle	gespeelde	muziekstukken,	
buitengewoon	interessant.	Een	speciaal	compliment	
daarvoor	verdient	Tony	Dean,	die	tevens	alle	research	
op	zijn	naam	heeft	staan	en	ook	gezorgd	heeft	dat	
oude	partituren	ter	beschikking	kwamen.	Deze	zeer	
bijzondere	CD	wil	ik	graag	van	harte	aanbevelen.	Er	
is	veel	aandacht	aan	besteed.

.JJK

dISCurIoSIteIteN

In deze aflevering weer eens een plaat die op het eer-
ste gezicht vreemd aandoet. Maar dat komt omdat we 
platen op deze manier al lang niet meer gewend zijn. 
Wanneer U weet dat de opname voor deze uitgave tus-
sen 1910 en 1914 moet hebben plaatsgevonden dan is 
het duidelijk dat het hier om iets niet alledaags gaat. 
In dit artikel wil ik proberen de opname nauwkeuriger 
te dateren.

Voor	mijn	werk	bij	het	Nederlands	Instituut	voor	Beeld	
en	Geluid	in	Hilversum	ben	ik	o.a.	verantwoordelijk	voor	
de	registratie	van	nieuw	binnengekomen	materiaal.	Dat	
kunnen	dus	ook	78	toeren	grammofoonplaten	zijn,	zo-
als	 dit	 exemplaar.	 En	 ja…	 het	 gaat	 ook	 om	 militaire	
muziek.	Onlangs	ontving	het	museum	een	schenking	
van	ca.	10.000		-	u	leest	het	goed	-	78	toeren	platen.	
Tijdens	de	registratie	hiervan	komen	er	bijzondere	za-
ken	boven	water.	Wat	dacht	u	van	de	mars	Krieg und 
Sieg	van	Teike?	Of	Hurrah, der Kaiser kommt – Auto-
mobil Marsch)? Maar	juist	dit	kleurrijke	exemplaar	wil	
ik	u	niet	onthouden.

Irish Guards
De	prachtig	gedecoreerde	plaat	was	een	typisch	feno-
meen	uit	het	begin	van	de	geschiedenis	van	plaatopna-
men,	het	werd	ook	als	manier	gezien	om	platen	beter	
te	kunnen	verkopen.	Op	de	plaat	met	nummer	11738	
staan	de	titels	Traum Walzer en Über den Wellen. 
In	het	Duits	is	de	uitvoerende	kapel	vermeld:	Orchester	

der	Kgl.	Irischen	Garde	London.	Natuurlijk	niets	anders	
dan	de	beroemde	Regimental	Band	of	the	Irish	Guards.	
Juist	dat	Duitse	aan	deze	plaat	maakt	het	interessant.	
Het	verhaal	is,	zoals	bij	de	meeste	wat	minder	beken-
de	platenlabels	van	meer	dan	een	eeuw	geleden	weer	
complex.
In	1899	werd	in	Duitsland	de	firma	Lyrophon	geregis-
treerd	als	uitgever	van	phonograph–	platen	(lees	78t)	
en	cilinderrollen.	Tot	1904	waren	de	platen	enkelzijdig.	
Maar	in	1906	had	de	catalogus	al	ruim	3000	titels	op	
voorraad.	In	april	1907	komt	Groot-Brittannië	plotseling	
in	beeld	als	een	mevrouw	Rauth	wordt	aangesteld	als	
vertegenwoordigster	van	het	merk	‘in	the	UK’.	Ook	ging	
men	toen	grammofoonapparaten	verkopen.	Vanaf	dat	
moment	wordt	in	London	ook	een	opnamestudio	opge-
richt.	De	geschiedenis	zegt	ons	helaas	niet	waar	precies	
deze	studio	gelegen	was,	maar	dat	de	hier	getoonde	
opnamen	daar	zijn	gemaakt	moge	duidelijk	zijn.	
Kort	na	de	 introductie	 in	Groot-Brittannië	wordt	W.A.	
Barraud	handelaar	met	alleenrecht	voor	het	Lyrophon	
label.	Deze	persoon	had	al	de	rechten	voor	labels	als	
Dacapo,	Guardsman	en	Invicta.	Op	die	labels	zijn	veel	
vroege	militaire	muziek	te	vinden.
De	opnamen	werden	verkocht	via	het	hoofdkantoor	in	
Duitsland,	wat	ook	de	Duitse	opschriften	op	de	plaat	
verklaart.	Het	label	verkocht	overigens	over	de	hele	we-
reld;	men	had	een	gigantische	etnische	afdeling	waar-
mee	o.a.	Brunei,	India	en	Afrika	werden	bediend.	
Vanaf	september	1913	vond	een	complexe	herordening	

Door E. Voorhaar
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plaats.	Lyrophon	ging	samen	met	Greenbaum	&	Tho-
mas,	Favorite	en….	Dacapo	Records.	En	dat	is	wat	we	
hier	op	deze	plaat	kunnen	zien	aan	de	dubbele	label-
naam.	Uiteindelijk	ging	dit	op	in	het	alles	opkopende	
label	Carl	Lindstrom	AG.	
Voordat	het	zover	was	brak	echter	de	1e	wereldoorlog	
uit.	Dat	betekende	een	onmiddellijk	einde	aan	alle	im-
port	 en	distributie	 van	platen	 in	Groot-Brittannië	die	
ook	maar	 iets	met	het	vijandige	Duitsland	 te	maken	
hadden.	Tussen	oktober	1913	en	januari	1914	gaf	men	
nog	enkele	Engelse	versies	van	Lyophon	/	Dacapo	pla-
ten	uit	en	in	die	periode	zal	deze	plaat	eveneens	uitge-
geven	zijn.	De	opname	zal	niet	zo	lang	daarvoor	plaats	
gehad	hebben.	Overigens	was	ook	Dacapo	al	op	de	
Britse	markt	actief,	vanaf	1910	perste	men	bijvoorbeeld	
masters	voor	cliënten	in	Groot-Brittannië.	

Repertoire
Nu	nog	even	naar	de	muziekstukken	en	de	uitvoeren-
den.	Über den Wellen	is	een	van	de	twee	uitgevoerde	
walsen,	de	andere	is	getiteld Traum Walzer.	Ook	hier	
hebben	we	niet	te	maken	met	Duitse	muziek,	integen-
deel.	Über den Wellen	is	een	wereldberoemd	muziek-
stuk	van	de	Mexicaanse	componist		van	salonmuziek	
Juvenito	Rosas	(25-01-1868	/	09-07-1894).	Het	door	hem	
als	Sobre las Olas	gecomponeerde	stuk	werd	beroemd	
als	orkestwerk,	maar	ook	als	 jazznummer;	bekenden	
als	Bob	Crosby,	Pete	Fountain	en	Ray	Noble	namen	het	
op.	Het	stuk	is	vanwege	de	link	met	de	zee	ook	opmer-
kelijk	vaak	gebruikt	door	muzikanten	en	orkesten	in	de	
stad	Hamburg	(o.a.	door	Hans	Freese).
Ook	de	andere	zijde	van	de	plaat	is	een	voorbeeld	van	
toen	zeer	populaire	salonmuziek: Traum Walzer is	ont-
staan	als	Dreaming	en	komt	uit	de	pen	van	de	‘British	
Light	 Music’	 componist	Archibald	 Joyce	 (25-05-1873	 /	
22-03-1963).	Opvallend	detail:	het	is	bekend		wanneer	
dit	 stuk	voor	het	 eerst	werd	uitgegeven.	Dat	was	 in	
het	jaar	1911,	wat	dus	weer	een	aanwijzing	vormt	voor	
de	periode	waarin	deze	plaat	 is	 opgenomen	en	 ver-
schenen.	De	lichte	muziek	van	Joyce,	soms	oneerbie-
dig	betiteld	als	‘Polygoon-muziek’	was	met	soortgelijke	

muziek	van	o.a.	Sidney	Torch	tussen	1930	en	1955	zeer	
populair	als	 concertante	orkestmuziek.	Het	 repertoire	
verscheen	 ook	 vele	 malen	 op	 de	 lessenaars	 van	 de	
militaire	orkesten	in	bijna	alle	landen.

Goede naam en faam
De	plaat	 is	een	uiterst	vroeg	voorbeeld	van	een	op-
name	 op	 het	 medium	 78	 toeren	 plaat	 door	 een	 be-
roemd	Brits	militair	orkest.	The	Regimental	Band	of	the	
Irish	Guards	werd	samen	met	het	 regiment	opgericht	
in	1900op	bevel	van	koningin	Victoria.	Het	is	daarmee	
de	op	een	na	jongste	Guards	band	(alleen	The	Regi-
mental	Band	of	the	Welsh	Guards	is	jonger),	maar	de	
Irish	Guards	kregen	al	snel	een	goede	naam	en	faam,	
dankzij	 grote	 muzikaliteit	 en	 het	 deelnemen	 aan	 in-
drukwekkende	optredens.	Zo	deed	men	mee	aan	drie	
grote	Victory	Parades	ter	ere	van	het	beeindigen	van	de	
Eerste	Wereldoorlog	in	Belfast,	Parijs	en	London.

Niet	op	het	label	vermeld	is	de	dirigent	van	de	band.	
Dat	was	op	dat	moment	Captain	C.H.	Hassel	(OBE)	die	
van	1900	tot	1929	de	Irish	Guards	leidde.	Na	hem	volg-
den	vele	andere	dirigenten,	zoals	C.H.	Jaeger,	G.H.	Wil-
cocks	en	E.G.	Horabin.	Allen	goed	voor	vele	geluidsop-
namen	op	de	radio,	de	78	toeren	plaat	en	de	LP.	In	dit	
digitale	tijdperk	wordt	de	band	sinds	2010	geleid	door	
Major	W.	Hopla	die	de	hoge	kwaliteit	van	het	orkest	
voortzet,	dat	komt	onder	ander	tot	uiting	in	de	verschil-
lende	samenstellingen	waarin	het	huidige	orkest	kan	
optreden.	Men	heeft	de	beschikking	over	het	concert-
orkest,	een	dansorkest	en	een	fanfaregroep.	De	band	
kan	natuurlijk	ook	live	worden	beluisterd	en	bekeken;	
bijvoorbeeld	tijdens	de	 jaarlijkse	Trooping	the	Colour	
in	London.	Daarmee	is	deze	plaat	een	opname	van	een	
orkest	uit	een	ver	verleden,	maar	met	een	duidelijke	
link	naar	het	heden	en	de	toekomst.

Voor	 meer	 informatie:	 www.normanfield.com	 (British	
Record	Labels).	Hierin	zijn	ook	vele	vroege	opnamen	
van	brassbands	en	militaire	orkesten	te	vinden.	



Defilé  -  December 2008 2626 Defilé  -  Maart 2013 

Op de site van Altissimo Records, USA vond ik enige 
CD’s van de serie ‘Heritage of the March’ en de ‘Her-
itage of John Philip Sousa’, gekopieerd van de vroe-
gere LP’s geproduceerd door Robert Hoe Jr.

Bob	Hoe	was	een	zakenman,	woonachtig	in	de	staat	
New	York,	die	een	aantal	bowlingcentra	exploiteerde	
en	daar	veel	financieel	succes	mee	had.	Hij	was	een	
liefhebber	van	marsmuziek	en	bespeelde	zelf	de	eu-
phonium.	Hij	verzamelde	grote	hoeveelheden	marsen	
op	 bladmuziek,	 reisde	 door	 vele	 landen	 om	 die	 te	
vinden	en	bouwde	een	netwerk	van	correspondenten	
op.	Om	die	muziek	voor	de	toekomst	te	bewaren	en	
op	 grotere	 schaal	 bekend	 te	 maken	 	 vatte	 hij	 het	
plan	op	om	de	door	hem	verzamelde	muziek	te	laten	
spelen	door	militaire,	universiteits-,	school-	en	ande-
re	blaasorkesten,	die	daarvan	zelf	een	bandopname	
moesten	maken	waarvan	uiteindelijk	 	Bob	Hoe	een	
LP	liet	maken	met	aan	de	ene	kant	een	Amerikaanse	
en	 aan	 de	 andere	 een	 niet-Amerikaanse	 componist	
van	marsen	in	een	door	hem	bepaalde	volgorde.	De	
orkesten	ontvingen	een	aantal	LP’s	als	dank	en	de	
rest	gaf	hij	gratis	weg,	 inclusief	verzendkosten,	aan	
liefhebbers	die	zich	bij	hem	gemeld	hadden,	verge-
zeld	van	zijn	commentaar.	Dit	startte	in	1973.
De	 totale	collectie	omvatte	uiteindelijk	86	LP’s	met	
militaire	 orkesten	 (Amerikaanse	 en	 buitenlandse),	
professionele	 politieorkesten,	 de	 U.S.Coast	 Guard	
Band	 en	 de	 National	 Concert	 Band	 (bestaande	 uit	
(oud-)leden	van	de	vier	grote	militaire	bands	uit	Wa-
shington.
Daarnaast	werden	97	LP’s	geproduceerd	van	LP’s	met	
marsen	gespeeld	door	universiteits-,	school-	en	an-
dere	 orkesten	 (o.a.	 de	 Philips	 Harmonie),	 dit	 alles	
met	een	aantal	grotendeels	onbekende	marsen	van	
Amerikaanse,	 Britse,	 Australische,	 Nieuw-Zeelandse,	
Duitse,	Franse,	Italiaanse,	Scandinavische	en	andere	

componisten.	Daarnaast	werden	nog	18	LP’s	met	vrij-
wel	alle	composities	van	John	Philip	Sousa,	waaron-
der	 zijn	 132	 marsen,	 gespeeld	 door	 de	 U.S.Marine	
Band,	6	LP’s	met	het	oeuvre	van	de	Allentown	Band		
en	16	LP’s	met	‘restanten’	en	andere	dan	marsmuziek	
geproduceerd.

Wat	al	deze	LP’s	ook	zo	interessant	maakte,	zijn	de	
op	de	achterzijde	van	de	platenhoezen	
vermelde	gegevens	over	de	componisten,	de	marsen,	
de	orkesten,	de	dirigenten,	de	geschiedenis	
etc.,	wat	op	de	commercieel	geproduceerde	geluids-
dragers	 vaak	 smartelijk	 ontbreekt.	 De	 kwaliteit	 van	
de	opnamen	is	wisselend,	uiteraard	afhankelijk	van	
de	gebruikte	opname-apparatuur	en	de	ervaring	die	
bij	de	verschillende	orkesten	aanwezig	was.
Maar	het	is	een	heel	bijzondere	en	unieke	prestatie	
van	 Bob	 	 geweest	 en	 tot	 nu	 de	 enige	 manier	 om	
naar	orkesten	 	als	de	U.S.Naval	Academy	Band,	de	
Continental	Army	Band,	de	U.S.Naval	School	of	Music	
Band,	de	U.S.Forces	Bicentennial	Band,	de	US	Army	
Field	Band,	de	19th	Army	Band	en	de	Junior	Guards	
School	of	Music	Band	en	al	die	verschillende	en	soms	
heel	interessante	marsen	te	kunnen	luisteren.
Bob	Hoe	stierf	in	1983,	zijn	weduwe	maakte	zijn	werk	
af	met	behulp	van	de	reeds	vervaardigde	opnamen	
op	 band.	Altissimo	 is	 kennelijk	 door	 de	 erven	 Hoe	
gemachtigd	 opnamen	 op	 CD	 te	 zetten.Tot	 nog	 toe	
verschenen		de	hele	 ‘Heritage	of	 John	Philip	Sousa’	
serie	 op	 9	 CD’s	 en	 van	 de	 ‘Heritage	 of	 the	 March’	
deel	 1	 (Robert	 Browne	 Hall	 en	 Carl	 Teike),	 deel	 10	
(John	Heed	en	Thomas	Bidgood)		en	deel	11	(Charles	
A,Duble	 en	 Carl	 Friedeman).	 Hoever	 deze	 firma	 wil	
gaan	is	mij	niet	bekend,	evenmin	of	de	oorspronke-
lijk	teksten	ook	bij	de	CD’s	gevoegd	worden.	Wel	is	
duidelijk	dat	deze	uitgaven	niet	gratis	zijn,	maar	wel	
aantrekkelijk.

De serie 'Heritage of the March' van Bob Hoe op cd?

door R.A.Schimmel

IMMS-INforMatIe
IMMS-Nederland jaarprogramma 2013
25-04-2013			Bezoek	aan	de	Kapel	van	de	Koninklijke	

Luchtmacht,	zie	de	uitnodiging	voor	de-
tails

25-05-2013			Ruilbeurs	en	presentatie	LtCol	(rtd)	Gra-
ham	Jones	te	Amersfoort,	zie	de	uitnodi-
ging.

02/06-09-13	Groepsreis	naar	het	Spasskaya	Festival	te	
Moskou	(info	administratie@imms.nl)

26-09-2013			Bezoek	Nationale	Taptoe	met	concert	door	
buitenlands	orkest	(onder	voorbehoud)

01/04-11-13	Groepsreis	naar	de	Tattoo	Berlin	(2	verschil-
lende),	zie	de	uitnodiging.

Bij	deze	Defilé	zijn	voor	de	leden	(niet	bij	de	abon-
nees)	 uitnodigingen	 bijgesloten	 voor	 de	 evene-
menten	zoals	boven	vermeld.	Bent	u	als	 lezer	of	
abonnee	geïnteresseerd	in	deze	ledenacitiviteiten	
vraagt	u	dan	naar	de	mogelijkheden	via:
imms@administratie.nl
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IMMS DUBBEL-CD  ‘40 MARCHES AROUND THE 
WORLD’
Een	unieke	opname	door	een	 international	militair	
orkest	met	topmuzikanten,	geïnitieerd	door	de	IMMS	
in	samenwerking	met	Britse	Guards	Bands	Division.	
Deze	CD	kan	worden	besteld	door	 het	 overmaken	
van	€	17,50	(€	15,=	voor	de	CD	+	€	2,50	verzend-

kosten)	naar	rekening	no.	1	4	7	4	9	6	8	ten	name	
van	 Stichting	 International	 Military	 Music	 Society	
te	Naarden	en	onder	vermelding	van:	“dubbel	CD”.	
Deze	wordt	daarna	aan	u	opgestuurd.		

Liefhebber van militaire muziek?
Bent	u	geïnteresseerd	in	één	of	meer	van	de	vele	fa-
cetten	van	militaire	muziek?		Bijvoorbeeld	de	historie	
van	militaire	orkesten,	Engelse	marsen,	muzikanten-
uniformen	of	CD’s?	Dan	bent	u	bij	de	IMMS	aan	het	
goede	adres.		Deze	afkorting	staat	voor	de	Internati-
onal	Military	Music	Society,	de	club	waarin	ruim	1200	
liefhebbers	van	militaire	muziek	zijn	verenigd.

Wereldwijde organisatie
De	 IMMS	 heeft	 afdelingen	 in	 meer	 dan	 30	 landen,	
zoals	Nederland,	Engeland,	Frankrijk	en	de	USA.	Alle	
hebben	zij	tot	doel	“het	bevorderen	van	de	belang-
stelling	 voor	 militaire	 muziek”	 en	 het	 “uitwisselen	
van	 gegevens”	 onder	 de	 leden.	 De	 IMMS	 verenigt	
niet	alleen	liefhebbers,	voor	wie	militaire	muziek	een	
hobby	 is,	maar	ook	beroepsmatig	betrokkenen,	 zo-
als	dirigenten	en	muzikanten.	Leden	ontvangen	twee	
tijdschriften.	De	Nederlandse	afdeling	geeft	het	kwar-
taalblad	Defilé	uit.	Hierin	staan	allerlei	achtergrondar-
tikelen,	CD-nieuws,	evenementenagenda,	etc.	Het	En-
gelstalige	tijdschrift	‘Band	International’	is	verschijnt	
3	 maal	 per	 jaar	 en	 geeft	 een	 beeld	 van	 heden	 en	
verleden	van	de	wereldwijde	militaire	muziek.

Activiteiten IMMS Nederland
Het	 jaarprogramma	 van	 de	 Nederlandse	 afdeling	
bestaat	uit	onder	meer	uit	bezoeken	aan	alle	eigen	

militaire	 muziekkorpsen,	 lezingen,	 ruilbeurzen	 en	
films.	Bovendien	wordt	jaarlijks	de	Nationale	Taptoe	
bijgewoond.	Tijdens	dit	bezoek	verzorgt	één	van	de	
deelnemende	 buitenlandse	 orkesten,	 exclusief	 voor	
de	 IMMS,	 een	 middagoptreden.	 Recent	 waren	 dat	
de	Musique	des	Troupes	de	Marine	(Frankrijk)	en	de	
Zweedse	Lifeguards	band.	Ook	buitenlandse	groeps-
reizen	staan	jaarlijks	op	het	programma.	Zo	werden	
er	de	laatste	jaren	bezoeken	gebracht	aan	de	Basel	
Tattoo	 en	 de	 Hamina	 Tattoo	 (Finland)	 en	 staan	 dit	
jaar	de	Moskou	Tattoo	en	Berlin	Tattoos	op	het	pro-
gramma.

Contributie
De	Nederlandse	afdeling	is	een	stichting,	waarvan	u	
voor	€	50,00	per	jaar	donateur	bent	en	kunt	meedoen	
aan	alle	activiteiten.	Als	u	alleen	een	abonnement	op	
Defilé	verkiest	zijn	de	kosten	€	35	p.j.

Aanmelden
Wanneer	 u	 zich	 wilt	 aanmelden	 als	 lid	 of	 meer	 in-
formatie	wilt	ontvangen,	kunt	u	dat	via	de	website	
imms.nl			kenbaar	maken	of	contact	opnemen	met	de	
vice-voorzitter,	de	heer	J.J.	Kroes	(tel.	033-2534890),	
e-mailadres:	jj.kroes@compaqnet.nl	.	

IMMS

International Military Music Society – Afdeling Ne-
derland
Erelid	–	Lkol b.d. G. Jansen
Lid	van	verdienste	/	Vice-president		Int.	Committee	
IMMS	–	F. van der Walle

Commissie van aanbeveling
mr G. J.  (Fred) de Graaf
Voorzitter	Eerste	Kamer	der	Staten	Generaal

Lkol b.d. G. (Gert) Jansen
Voormalig	Inspecteur	Militaire	Muziek	Krijgsmacht

Prof. Dr. W. (Wim) Klinkert
Universitair	hoofddocent	militaire	geschiedenis	aan	
de	Nederlandse	Defensie	Academie	en	Hoogleraar	
Militaire	Geschiedenis	aan	de	Universiteit	van	Am-
sterdam

Lgen b.d. mr D. (Dick) van Putten
Voormalig	Commandant	der	Koninklijke	Marechaus-
see	en	Gouverneur	der	Residentie

mr F. (Frans) van der Walle
Nederlands	Vice	President	IMMS

Bestuur IMMS
J. (Johan) de Vroe
voorzitter	/	redactievoorzitter	Defilé
voorzitter@imms.nl

J.J. (John) Kroes
vice-voorzitter	/	lid	Int.	Committee	IMMS
jj.kroes@compaqnet.nl

G.J. (Gerrit Jan) van den Burg
penningmeester
gjvandenburg5@gmail.com

M.L. (Rino) van der Luyt
bestuurslid
luytspierenburg@home.nl
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Fanfare Korps Nationale Reserve
13	04	2013	 Alkmaar		Beëdiging	20	NATRESBAT
09	05	2013	Leusden		Herdenking	Begraafplaats	Rusthof
11	05	2013	 Dubbeldam		Herdenking
12	06	2013	 Breukelen		Optreden	Haringparty
21	06	2013	 Amersfoort		Optredens	Tweedaagse	(t/m	22	

06)
29	06	2013	Den	Haag		Veteranendag
16	07	2013	 Nijmegen	e.o.		Diverse	optredens	Vierdaagse	

(t/m	19	07)

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
13	04	2013	 Utrecht		Optreden	Park	op	A2,	15.00u
23	04	2013	Groningen		Oranjeconcert	in	Martini	Plaza
30	04	2013	Amsterdam	 	 Inhuldiging	 Koning	 Willem	

Alexander

Marinierskapel der Koninklijke Marine
13	04	2013	 Drachten		Concert	met	Dutch	Swing	College	

Band
30	04	2013	Amsterdam	 	 Inhuldiging	 Koning	 Willem	

Alexander
04	05	2013	Den	Helder		Dodenherdenking	bij	monument,	

11.00u
04	05	2013	Rotterdam		Dodenherdenking	Stadhuisplein,	

19.30u
05	05	2013	Amsterdam		Bevrijdingsconcert	op	de	Amstel
22	05	2013	Den	Helder		Tuinconcert	Gemini	Ziekenhuis	in	

Timorpark,	middag
23	05	2013	Breda		Concert	op	ponton	Spanjaardsgat
30	05	2013	Den	Helder		Herdenking	op	Oude	Rjikswerf,	

10.30u
07	06	2013	Middelburg		Concert	525	jaar	Marine	
20	06	2013	Den	Helder		Marinedagen	&	Sail	Den	Helder,	

diverse	optredens	(t/m	23	06)
29	06	2013	Den	Haag		Veteranendag
10	07	2013	 Kerkrade		Concert	WMC	in	Rodahal
14	07	2013	 Zoetermeer		Concert	Culinair
17	07	2013	 Rotterdam		Openbare	beëdiging	Korps	Mari-

niers
19	07	2013	 Nijmegen		Intocht	Vierdaagse	(middag)

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
15	03	2013	 Breda		Concert	in	Chassé	Theater	100	jaar	Mi-

litaire	Luchtvaart
22	03	2013	Brunssum		Concert	 100	 jaar	Militaire	Lucht-

vaart	(ook	23/03)
04	04	2013	Alphen	aan	de	Maas		Pleinpop
30	04	2013	Amsterdam	 	 Inhuldiging	 Koning	 Willem	

Alexander
10	05	2013	 Breda		Jazzfestival
24	05	2013	Volkel		Concert	100	jaar	Militaire	Luchtvaart
25	05	2013	Breda		Concert	op	Ponton	Spanjaardsgat
08	06	2013	Groesbeek		Relatieconcert

14	06	2013	 Lennestadt	D		Concert	100	jaar	Militaire	Lucht-
vaart	(ook	15/06)

20	06	2013	Soesterberg		Concert	100	jaar	Militaire	Lucht-
vaart	in	Museum	(ook	21/06)

22	06	2013	Groningen		Veteranenconcert
29	06	2013	Den	Haag		Veteranendag

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
19	04	2013	 Amersfoort		Herdenking	Kamp	Amersfoort
24	05	2013	Apeldoorn		Beëdiging	op	Marktplein
01	06	2013	 Vlieland		Concert
29	06	2013	Den	Haag		Veteranendag

Douane Harmonie Nederland
04	04	2013	concert	te	Doetinchem
29	06	2013	Veteranendag	te	Den	Haag
19	07	2013	 Intocht	Vierdaagse	Nijmegen
14	09	2013	 Taptoe	te	Goes.	

Reünieorkesten:
Zie hun websites via de links op de IMMS-website.

Internationale agenda
11-04	t/m	13-04	 Mountbatten	Concert	te	London	(UK)
25-04	t/m	28-04	 Virginia	 International	 Tattoo	 te	

Norfolk(USA)
18-05	t/m	19-05	 Tattoo	te	St.	Quentin	(F)
25-05	t/m	26-05	 Sweden	International	Tattoo	te	Malmö	

(S)
26-05																					Doudou	Festival	Tattoo	te	Mons(B)	

12-06	t/m	13-06	 Beating	Retreat	Household	Division	te	
London	(UK)

27-06	t/m	30-06	 Festival	International	de	Musiques	Mi-
litaires	te	Saumur	(F)

28-06	t/m	30-06	 International	Military	Music	Festival	in	
Gdynia	(PL)

30-06	t/m	07-07	 Nova	 Scotia	 International	 Tattoo	 in	
Halifax	(CAN)

19-07	t/m	27-07	 Basel	Tattoo	(CH)
02-08	t/m	24-08	 Royal	Edinburgh	Military	Tattoo	(UK)
14-08	t/m	17-08	 Ystad	Military	Tattoo	(S)
20-08	t/m	25-08	 International	Festival	of	Military	Bands	

in	Quebec(CAN)
02-09	t/m	07-09	 Spasskaya	Festival	te	Moskou	(RU)		
04-09	t/m	07-09	 Avenches	Military	Tattoo	(CH)
26-09	t/m	29-09	 Nationale	Taptoe	te	Rotterdam
12-10	t/m	13-10	 Malta	International	Military	Tattoo
01-11	t/m	03-11	 Berlin	 Tattoo	 in	 de	 O2	World	Arena	

(D)
02-11	t/m	03-11	 Berlin	 Tattoo	 in	 de	 Max-Schmeling-

Halle	(D)
30-11	t/m	01-12	 Birmingham	 International	 Tattoo	

(UK)	.

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

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


