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Geen bericht,
goed bericht?

U bent de afgelopen jaren gewend geweest 
om in dit voorwoord niet alleen te lezen 
over het wel en wee binnen onze IMMS, maar ook 
voorzover mogelijk informatie en bespiegelingen over 
de ontwikkelingen binnen de militaire muziek. Dat is 
niet makkelijk: de orkesten, tenslotte onderdeel van 
Defensie, zijn zelf niet zo happig op het naar buiten 
brengen van de problemen.

En	die	waren	er	natuurlijk	doorlopend,	de	afgelopen	
tijden.	De	muziek,	in	voortdurende	reorganisatie	met	
ontslagen	en	ander	personeel	leed,	willen	wij	in	dat	
verband	 alles	 behalve	 voor	 de	 voeten	 lopen.	Maar	
aan	de	andere	kant	doen	alsof	het	permanent	mooi	
weer	is	en	bij	alles	maar	beklemtonen	hoe	prachtig	
de	 muziek	 is,	 daar	 zit	 ook	 vrijwel	 niemand	 op	 te	
wachten.	Of	wij	er	de	afgelopen	tijd	in	geslaagd	zijn	
de	middenweg	te	bewandelen	weten	wij	niet.	Sinds	
de	 laatste	 Inspecteur	Militaire	Muziek	vertrokken	 is	
wordt	zelden	of	nooit		gereageerd	op	onze	opinies	
en	andere	pogingen	een	steentje	bij	te	dragen.	Niet	
uit	de	professionele	wereld,	maar	ook	niet	door	de	
leden	en	 lezers.	Geen	bericht,	goed	bericht	en	wie	
zwijgt	 stemt	 toe?	 Of	 vallen	 kritische	 noten	 vanuit	
de	 IMMS	 bij	 monde	 van	 de	 voorzitter	 in	 het	 niet	
bij	 de	 alledaagse	 zorgen?	Wordt	 onze	mening	over	
zaken	 nog	 steeds	 als	 weinig	 relevant	 beschouwd,	
ondanks	 waardering	 voor	 onze	 inspanningen?	 Of	

wordt	daar	soms	toch	een	beetje	rekening	
mee	 gehouden,	 gevoelig	 als	 men	 is	 voor	

reflecties	uit	het	publiek	waarvan	de	IMMS	één	van	
de	schaarse	exponenten	is.	Wij	zullen	het	wel	nooit	
te	weten	komen	of	wij	erin	slagen	de	goede	balans	
te	vinden	tussen	het	geven	van	relevante	informatie	
aan	 uitgesproken	 belangstellenden	 en	 de	 interne	
belangen	van	de	militaire	muziek.	Daarom	houd	ik	het	
ditmaal	kort	door	nu	eens	niet	de	beschikbare	inside	
informatie	over	ontwikkelingen	op	de	weegschaal	te	
leggen	en	te	filteren	tot	een	verantwoord	voorwoord	
met	toch	een	zekere	nieuwswaarde.	Of	geen	bericht	
goed	bericht	is	blijft	ook	hier	de	vraag	en	datzelfde	
geldt	 voor	 het	 hele	 bovenstaande,	 dat	 evenmin	
aanleiding	zal	geven	tot	veel	discussie.

Waarmee	wij	onbevangen	over	kunnen	gaan	tot	het	
volgen	van	de	militaire	muziek	in	al	haar	klanken	en	
kleuren.	In	dit	blad	uiteraard	weer	nieuwe	informatie	
over	 waar	 en	 wanneer,	 naast	 terugblikken	 op	 wat	
er	recent	geweest	is.	Met	de	historische	thema’s	die	
dit	 jaar	 nationaal	 en	 internationaal	 spelen	komt	er	
het	nodige	aan	en	wij	wijzen	u	weer	graag	de	weg	
hoe	 u	 daar	 als	 liefhebber	 van	 kunt	 meegenieten.	
Voorwaarts,	mars!

Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl

Voorwoord

De Fanfare Korps NATRES, onze gastheren in april, op Prinsjesdag  2013
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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)   

Sinds 1 januari j.l. heeft de IMMS een 
nieuwe International Chairman: hij heet 
Roger McGuire en is voorzitter van de 
Canadian IMMS Branch. Laten we hopen 
dat hij actiever zal zijn dan zijn voorganger, 
zodat er samen met de Branches nu eindelijk eens 
een goede toekomstvisie met duidelijke prioriteiten 
kan worden ontwikkeld. 

Graag	 vertel	 ik	 ook	 nu	 weer	 wat	 over	 mijn	 reizen,	
die	een	belangrijke	 rol	blijven	spelen	 in	het	verder	
ontdekken	van	de	militaire	muziek.
Eind	 november	 2013	 was	 ik	 voor	 de	 tweede	 maal	
aanwezig	bij	de	Birmingham	International	Tattoo,	die	
alweer	 zijn	 25everjaardag	 vierde.	 De	 (semi)militaire	
deelname	wat	betreft	de	muziek	bestond	uit:	The	Band	
of	The	Royal	Air	Force	Regiment,	de	Muziekkapel	van	de	
Belgische	Marine,	The	Massed	Bands	of	The	Royal	Air	
Force	Cadets	(met	een	overigens	zeer	verdienstelijke,	
kwalitatieve	 show)	 en	 The	 Norwegian	 King’s	 Guard	
Veterans	 Band.	 De	 muzikale	 burgerdeelname	 kwam	
van	 The	 National	 UK	 Youth	 Marching	 Band	 en	 The	
Slovenian	 Postal	 Services	 Band.	 Het	 geheel	 werd	
‘aangekleed’	met	militaire	demonstraties	en	een	aan	
de	veteranen	opgedragen	programma-onderdeel.			
Vanaf	29	 januari	was	 ik	voor	een	korte	vakantie	 in	
Madrid.	 Tevoren	 bleek	 dat	 er	 in	 die	 periode	 geen	
aflossing	van	de	wacht	bij	het	Koninklijk	Paleis	zou	
plaatsvinden,	 noch	 dat	 de	 grote	 militaire	 orkesten	

(Guardia	 Real,	 Marine	 en	 Luchtmacht)	
concerten	gepland	hadden.	Maar	ter	plaatse	
werd	 deze	 aanvankelijke	 teleurstelling	
onverwachts	 gecompenseerd	 door	 het	 bij	
toeval	ontdekken	van	de	aankondiging	voor	

het	 aflossen	 van	 de	 wacht	 op	 de	 kazerne	 van	 de	
Guardia	Real	op	de	vrijdag.	Ik	vroeg	mij	natuurlijk	af	
of	daar	muziek	bij	zou	zijn.	En	inderdaad:	de	Banda	
de	 Música	 van	 de	 Guardia	 Real	 kwam	 bij	 aanvang	
van	de	 ceremonie	opmarcheren,	weliswaar	 in	halve	
bezetting,	maar	dan	praat	je	nog	over	45	muzikanten!	
Het	hele	gebeuren	duurde	ongeveer	een	half	uur	met	
tevens	 deelname	 van	 een	 historische	 tamboer-	 en	
pijpergroep:	 zeer	 bijzonder.Na	 afloop	 speelde	 de	
Kapel	nog	enkele	prachtige	Spaanse	nummers	voor	
het	publiek.		
Traditiegetrouw	 begon	 de	 Duitse	 Musikparade	 ook	
dit	 jaar	 weer	 eind	 januari.	 Zoals	 bij	 velen	 van	 u	
bekend	 bestaat	 het	 programma	 uit	 een	 combinatie	
van	militaire	en	civiele	orkesten	uit	diverse	Europese	
landen.	Deze	 formule	 slaat	 in	Duitsland	prima	aan,	
getuige	de	zeer	goed	bezette	en	vaak	zelfs	uitverkochte	
evenementenhallen.	In	mijn	volgende	column	kom	ik	
op	deze	Musikparade	graag	bij	u	terug.	

Internationaal Nieuws

3

Aflossing van de wacht in de kazerne van de Guardia Real 
te Madrid d.d. 31 januari 2014 
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Waterloo 200: vele herdenkingen op komst

In 2015 is het 200 jaar geleden dat de beroemde Slag 
bij Waterloo plaatsvond. In vele Europese landen zal 
er daarom uitgebreid aandacht worden besteed aan 
deze historische mijlpaal door het organiseren van 
herdenkingen en andere evenementen, waarbij de 
militaire muziek een prominente rol zal vervullen. 
Reden genoeg om u vast een voorpoefje te serveren 
van al deze plannen. Ter voorbereiding is er in het 
Verenigd Koninkrijk een speciale projectorganisatie 
opgetuigd met als President The Duke of Wellington, 
KG, LVO, OBE, MC, DL (waarschijnlijk een nazaat 
van de beroemde Engelse veldheer, die deel had 
aan de overwinning in Waterloo). De tot nu toe 
voorgenomen evenementen zal ik in hoofdlijnen 
beschrijven. 

The New Waterloo Dispatch
Het	Engelse	woord	‘dispatch’	is	moeilijk	te	vertalen:	
het	 betekent	 zoiets	 als	 ambtelijk	 spoedbericht	
of	 officieel	 spoedtelegram	 en	 in	 de	 historische	
context	 gezien	 werd	 dit	 altijd	 per	 ordonnans	 of	
koerier	overgebracht.	The	New	Waterloo	Dispatch	is	
een	internationaal	evenement	van	hoog	niveau,	dat	
gebaseerd	is	op	het	nieuws	van	de	overwinning	bij	
Waterloo,	en	dat	zal	plaatsvinden	tussen	18	en	21	juni	
2015.	Het	omvat	een	voor	2015	opnieuw	geschreven	
dispatch,	die	zal	worden	overhandigd	aan	HM	The	
Queen,	 Europese	 Staatshoofden	 en	 andere	 VIP’s	
gedurende	 een	 ceremoniële	 re-enactment	 van	 de	
historische	 tocht	 per	 postkoets	 van	Waterloo	naar	
London.	Het	evenement	behelst	tevens	presentaties	
in	Europese	hoofdsteden	van	Moskou	tot	Lissabon	
en	 van	 Rome	 tot	 London	 met	 een	 weergave	 van	
het	 betekenisvolle	 belang	 van	 de	 Slag	 en	 van	 de	
gewichtigheid	 van	 het	 Congres	 van	 Wenen.	 The	
New	Waterloo	Dispatch	heeft	de	volgende	waarden	
als	 uitgangspunt:	 leiderschap,	 ondernemingsgeest,	
respect	 en	 samenwerking,	 welke	 –	 volgens	 de	
projectorganisatie	 -	 alle	 fundamenteel	 zijn	 voor	
de	 manier	 waarop	 wij	 als	 Europeanen	 de	 huidige	
uitdagingen	tegemoet	treden.	

De positie van London
London	 zal	 gastheer	 zijn	 voor	 één	 van	 de	
belangrijkste	 evenementen	 van	 de	 internationale	
herdenkingen	 om	 de	 200everjaardag	 van	 de	 Slag	
bij	Waterloo	onder	de	aandacht	te	brengen.	Dit	zal	
plaatsvinden	 tussen	 18	 en	 28	 juni	 2015	 en	 vele	
militaire	 orkesten	 zullen	 worden	 uitgenodigd	 om	
deel	te	nemen	aan	dit	unieke	historische	evenement.	
Het	karakter	van	de	herdenking	 is	puur	Europees	
met	elf	daarbij	betrokken	landen	en	dat	is	de	reden	
waarom	een	selecte	groep	hoogwaardige	militaire	
orkesten	zal	worden	verzocht	aan	de	herdenkingen	
deel	te	nemen.		

Het Waterloo muziekprogramma
Er	wordt	in	London	een	aantal	publieke	activiteiten	
van	kaliber	georganiseerd,	waarvan	de	hoogtepunten	
zullen	 zijn	een	parade	door	het	 stadscentrum	met	
militaire	orkesten	uit	geheel	Europa,	een	ceremoniële	
re-enactment	 van	 het	 nieuws	 uit	 Waterloo	 en	
educatieve	 voorstellingen.The	 parade	 zal	 eindigen	
bij	 St.	 James’s	 Square,	 waar	 een	 tweedaagse	
Regency-style-Fair	(20-21	juni	2015)	plaatsvindt	met	
als	 onderdelen	 o.a.	 rondlopende	 minstrelen,	 re-
enactment	voorstellingen	en	met	in	het	middelpunt	
van	 dat	 alles	 een	 Regency	 Bandstand,	 die	 ter	
beschikking	 wordt	 gesteld	 aan	 een	 selecte	 groep	

van	militaire	orkesten.	Er	wordt	een	bezoekersaantal	
van	80.000	mensen	verwacht	op	de	Square	en	nog	
eens	tienduizenden	langs	de	route	van	de	parade.	

Een Waterloo Gala Concert
Er	 wordt	 ook	 gewerkt	 aan	 plannen	 voor	 een	
Internationaal	 Militaire	 Muziek	 Festival	 in	 centraal	
London	gedurende	de	week	na	de	Regency	Fair	(22	
tot	28	juni	2015),	waarvoor	ook	vele	orkesten	zullen	
worden	uitgenodigd.	Binnenkort	is	nadere	informatie	
te	 verwachten	 over	 de	 programmaonderdelen	 van	
dit	 Festival	 en	 meer	 in	 het	 bijzonder	 over	 een	
spectaculair	 Waterloo	 Gala	 Concert	 alsmede	 over	
mogelijkheden	 voor	 overige	 optredens	 in	 andere	
delen	van	het	UK.	
Deze	muzikale	evenementen	worden	georganiseerd	
als	onderdeel	van	The	New	Waterloo	Dispatch	door	
Lieutenant	 Colonel	 Graham	 Jones	 MBE,	 voormalig	
Senior	Director	of	Music	van	de	Household	Division.	
IMMS	Nederland	had	in	mei	vorig	jaar	het	genoegen	
om	 Graham	 als	 gastspreker	 te	 verwelkomen.	
Daarnaast	 worden	 de	 plannen	 gesteund	 door	 de	

The Band of The Coldstream Guards in 1815, collectie auteur



Defilé  -  Maart 2014 5

de NederlaNdSe MIlItaIre MuzIek

Nieuw ceremonieel tenue voor de FKNR

Door Johan de Vroe, m.m.v. de Fanfare Korps Nationale Reserve (foto's)

Het zal de liefhebbers van de militaire muziek in 
Nederland niet zijn ontgaan dat sinds vorig jaar de 
Fanfare van het Korps Nationale Reserve beschikt over 
een nieuw CT (ceremonieel tenue). Dit werd voor de 
eerste maal in vol ornaat aan het grote publiek getoond 
bij de troonswisseling op 30 april 2013 te Amsterdam. 

Visuele uitstraling
De	 beleving	 van	 muziek	 met	 het	 gehoor	 krijgt	 een	
extra	 dimensie	 door	 het	 zien	 van	 de	 uitvoering,	 via	
beeldopnamen	en	nog	meer	door	het	zien	van		 live-

optredens.	 Dat	 geldt	 van	 klassiek	 tot	 pop	 en	 niet	
het	 minst	 bij	 militaire	 muziek,	 waarbij	 vooral	 bij	
buitenoptredens	het	uniform	een	belangrijke	blikvanger	
is	en	een	primair	onderdeel	van	de	publieke	beleving.	
Daarbij	 hebben	 wij	 in	 Nederland	 het	 geluk	 dat	 wij,	
evenals	 in	 Engeland	 maar	 anders	 dan	 b.v.	 Duitsland	
of	 Amerika,	 naast	 het	 dagelijks	 tenue	 (DT)	 per	
krijgsmachtdeel	beschikken	over	historische	CT’s.	Die	
bezorgen	het	desbetreffende	korps	een	sterke		uitstraling	
met	 als	 bekende	 voorbeelden	 het	 Grenadiersuniform	
van	de	KMK’JWF’/RFGGJ	en	de	Marinierskapel	met	zijn	

Prime	 Minister	 van	 het	 UK	 en	 voor	 de	 activiteiten	
wordt	 reclame	 gemaakt	 door	 de	 Lord	 Lieutenants	
(een	soort	Commissaris	van	de	Koningin)	van	Kent	
en	 Greater	 London.	 Hiermede	 wordt	 gewaarborgd	
dat	The	New	Waterloo	Dispatch	eerder	een	culturele	
dan	een	politieke	manifestatie	is	en	dat	de	hoogste	
leden	van	de	Royal	Family	eraan	deelnemen.	
De	 organisatie	 hoopt,	 dat	 vele	 militaire	 orkesten	
de	 gelegenheid	 hebben	 de	 uitnodiging	 om	 deel	
te	 nemen	 aan	 dit	 speciale	 muzikale	 gebeuren	 in	
centraal	London	te	accepteren,	zodat	verdere	details	
kunnen	worden	voorbereid.
Tenslotte	raad	ik	u	aan	eens	op	de	website	te	kijken	
van	 het	 project	 Waterloo	 200,	 zodat	 u	 misschien	
vast	in	de	stemming	komt	om	erheen	te	gaan:	www.
waterloo200.org	

John Kroes   Infanteriemuzikanten uit het Leger van Napoleon

Het nieuwe Ceremonieel Tenue, hier op Veteranendag 2013
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‘piekenpak’.	Met	name	de	KL	beschikt	vanouds	over	een	
brede	keus	aan	traditionele	uniformen,	gekoppeld	aan	
de	Artillerie,	Cavalerie,	Regiment	JWF	en	diverse	andere.	
Het	enige	korps	 in	de	KL	dat	 tot	voor	kort	nog	niet	
kon	 beschikken	 ovcer	 een	 historisch	 korpsgebonden	
CT	was	het	Korps	Nationale	Reserve,	omdat	dat	veel	
later	 (1914)	 dan	 de	 eeuwenoude	 andere	 korpsen	 is	
opgericht.	Als	 wij	 ons	 richten	 op	 de	 muziek	 van	 de	
NATRES,	dan	zagen	wij	die	voor		het	eerst		 in	1986,	
als	tamboerkorps	in	dat	jaar	opgericht	in	Breda.	Vanaf	
die	tijd	droeg	men	als	CT	het	gelegenheidstenue	(GLT)	
van	 de	 Koninklijke	 Landmacht	 in	 donkerblauw	 met	
nassaublauwe	baret	met	witte	pluim.	Dit	werd	mede	
mogelijk	gemaakt	door	de	voorloper	van	de	Stichting	

Vrienden	van	het	NATRES-orkest.	Ook	werd	later	bij	dit	
tenue	wel	een	platte	pet	gedragen.	Vanaf	2003	werd	
dit	 tenue	 vervangen	 door	 een	 nieuw	 GLT,	 gebaseerd	
op	het	nieuwe	DT	van	de	KL,	met	groene	platte	pet,	
wit	overhemd,	zwarte	stropdas	en	witte	handschoenen.	
Dit	 tenue	 had	 duidelijk	 meer	 cachet	 dan	 het	 DT	 en	
werd	o.a.	op	Prinsjesdag	gedragen.	Het	was	toen	al	de	
bedoeling	een	geheel	nieuw	CT	in	te	voeren,	maar	dat	
is	om	financiële	redenen	uitgesteld	tot	veel	later.

Schutterijverleden
Het	 nieuwe	 CT	 is	 gebaseerd	 op	 het	 tenue	 van	
schutterijen,	de	voorgangers	van	de	NATRES,	uit	de	
jaren	1860.	Dit	is	zo	bepaald	door	de	Traditiecommissie	

Het Tamboerkorps van de NATRES in het GLT van de jaren ’90 bij de KMA in Breda

Het GLT tijdens de grote parade op de Nevsky Prospekt in Sint Petersburg, mei 2007
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KL.	Door	het	bureau	Ceremonieel	 en	Protocol	 is	 er	
extra	druk	gezet	om	het	nieuwe	
CT	 in	 elk	 geval	 beschikbaar	 te	
hebben	bij	de	troonswisseling	in	
2013	en	dat	is	ook	zo	gebeurd.	
Opvallend	is	de	sjako,	zwart	met	
het	 regimentsembleem,	 oranje	
kokarde	 en	 zwarte	 veren	 c.q.	
kwast.	 De	 muzikantendegens	
komen	er	nog	bij.	Het	nieuwe	CT	
wordt,	 behalve	 bij	 ceremoniële	
gelegenheden,	 ook	 gedragen	
bij	taptoes.	Het	GLT	blijft,	maar	
nu	in	de	nieuwe	uitvoering,	het	
huidige	 DT	 aangevuld	 met	 een	
wit	overhemd,	 zwarte	 stropdas,	
witte	 handschoenen	 en	 een	

platte	 pet,	 beschikbaar	 voor	
passende	 situaties,	 naast	 het	
‘gewone’	DT	dat	bijvoorbeeld	bij	
beëdigingen	 wordt	 gedragen.	
Daar	 waar	 het	 traditionele	
Artillerie-tenue	 en	 het	 CT	 van	
het	regiment	JWF,	met	de	sjako,	
sinds	 de	 laatste	 reorganisatie	
bij	 de	 KL	 wat	 in	 onbruik	 zijn	
geraakt,	 is	 het	 verheugend	
om	bij	gelegenheden	van	enig	
kaliber	weer	een	nieuw	korps	
te	 hebben	 lopen	 dat	 uiterlijk		
recht	 doet	 aan	 het	 het	 rijke	
militair-historische	erfgoed	van	
ons	land.	

Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'

Fenomenale trompettist bij Jaarconcert

van de KMK 'Johan Willem Friso' in Assen

door Rino van der Luyt

Onder leiding van chef-dirigent Majoor Tijmen Botma  
( zijn eerste optreden tijdens het jaarconcert) werd 
begonnen met de Ouverture Die Fledermaus  van 
Johann Strauss. Een mooie opening met een voor 
ieder herkenbare compositie van deze componist 
welke hij schreef in 1874.De kapel had deze avond 
nog iets bijzonders achter de hand en wel een solist 
van formaat. In het Trumpet Concerto van Magnus 
Lindgren soleerde de Noor Ole Edvard Antonsen en 
liet het publiek horen wat hij in zijn mars had. Zijn 
beheersing op de trompet is fenomenaal. Niet voor 
niets wordt hij als één van de meest vooraanstaande 
trompettisten van dit moment beschouwd. Een heel 
goede keus van de dirigent om hem uit te nodigen. 
Het	 derde	 werk	 was	 de	 Waltzuit	 het	 Divertimento	

van	 Leonard	 Bernstein	 (	 geboren	 25	 aug.	 1918	 en	
overleden	14	oktober	1990).	Het	klein-	en	zwaar	koper	
had	even	rust	en	de	Waltz	werd	heel	fijntjes	door	de	
houtsectie	vertolkt.
De	 vierde	 compositie	 was	 van	 de	Amerikaan	David	
Maslanka,	 een	 veelzijdig	 componist.	 Dit	 werk	
Traveler	stond	ook	op	de	 lessenaar	 in	2013	tijdens	
de	Finale	Dirigentenwedstrijd	WMC	en	werd	door	de	
Marinierskapel	ten	gehore	gebracht.	De	intro	begon	
met	 veel	 beweging	 en	 naar	 het	 slot	 toe	 eindigde	
dit	 in	een	meditatieve	 rust.	De	kapel	 speelde	deze	
compositie	 met	 overtuiging.	 Het	 eerste	 gedeelte	
voor	 de	 pauze	 werd	 afgesloten	 met	 een	 mars	 van	
de	 in	 Spanje	 geboren	 maar	 later	 naar	 Amerika	
geëmigreerde	 componist	 C.F.	 Grafulla,	 Washington	
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Samen sta je sterk. Als muzikanten in een orkest, maar 
ook als vrienden onder elkaar. Zo kwamen op 15 maart 
in groten getale de vrienden van de Marinierskapel  
en de IMMS muziekliefhebbers bij elkaar voor een 
middagconcert door de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine onder leiding van majoor Peter Kleine Schaars. 
De weg naar de Van Ghentkazerne in Rotterdam was 
voor deze liefhebbers geen onbekende, want twee 
jaar geleden werd ook een dergelijk ‘vriendenconcert’ 
gegeven. 

Wat	volgde	was	een	concert	dat	samengesteld	was	
uit	muziek	die	door	de	eeuwen	heen	voor	de	troepen	

(en	andere	luisteraars)	werd	gespeeld.	Daarmee	kwam	
gelijk	een	aardig	stukje	muziek-	geschiedenis	voorbij.	
Dankzij	 de	 uitleg	 van	 presentator	 én	 dirigent	 Peter	
Kleine	Schaars	werd	ook	duidelijk	wat	deze	muziek	
betekend	heeft	in	de	afgelopen	eeuwen.	En	begonnen	
werd	gelijk	met	de	fraaie	Funeral	Music for Queen Mary	
van	Henry	Purcell.	Veel	militaire	muziek	in	de	periode	
voor	1900	was	natuurlijk	sterk	klassiek	gericht	en	voor	
ons	werden	ook	enkele	van	deze	werken	gespeeld,	
zoals	 Ouverture für die Harmoniemusik	 in C	 van	
Mendelssohn,	 de	 mooie	 Marche Militaire Francaise 
van	Saint-Saens	en	de	beroemde	Leichte Cavallerie 
(von	Suppé.	Verder	was	er	ruime	aandacht	voor	solist	

Grays.	Deze	mars	heeft	een	prachtige	balans	tussen	
techniek	en	melodie.	Veel	aanwezigen	zullen	het	zeer	
op	prijs	hebben	gesteld	dat	op	deze	avond	een	mars	
van	kaliber	op	de	lessenaar	stond.	

Na	de	pauze	werd	er	een	luchtiger	maar	niet	minder	
interessant	programma	voorgeschoteld.	De	solist	Ole	
Edvard	Antonsen	draaide	op	volle	toeren.	Hij	speelde	
afwisselend	trompet,	bugel	en	cornet.	Vooral	op	cornet	
gaf	 hij	 een	 staaltje	 van	 zijn	 kunnen	 weg	 waarvan	
menig		collega	een	minderwaardigheidscomplex	zou	
kunnen	 krijgen.	 Er	 waren	 na	 de	 pauze	 nog	 meer	
solisten	die	zich	van	hun	beste	kant	lieten	horen	o.a.	

sopraansaxofonist	 Egon	 Smit	 en	 de	 altsaxofonisten	
Miranda	 Wolters	 en	 Paul	 van	 Batenburg.	 Met	 als	
toegift	 een	 geweldig	 gespeeld	 Hora Staccato	 met	
solist	 Ole	 Edvard	Antonsen	 op	 cornet	 eindigde	 dit	
fantastische	concert.	Ik	wil	eigenlijk	nog	een	‘solist’	
in	de	schijnwerpers	zetten,	niet	alleen	omdat	hij	fluit	
en	gitaar	 speelde	maar	ook	als	presentator	 tijdens	
dit	concert	de	verschillende	composities	aan	elkaar	
praatte,	Bart	Schmittmann.	Ga	er	maar	aan	 staan…	
Hier	is	de	nodige	tijd	aan	besteed.	Hulde.		

Resumé	:	een	goed	geprogrammeerd	concert	voor	elk	
wat	wils,	een	gedreven	orkest	met	dito	dirigent.							

Marinierskapel der Koninklijke Marine en
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

Vrienden onder elkaar

Door Erwin Voorhaar
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Frank	Kramer	op	 trombone	 in	het	Tromboneconcert	
van	Rimsky-Korsakov.	Zoals	de	dirigent	al	opmerkte...	
“ga	er	maar	aan	staan	voor	zo’n	zaal	vol	kenners”.....	
maar	de	uitvoering	slaagde	uitstekend.

En	 zo	 komt	 men	 dan	 al	 in	 moderner	 tijden.	
Daartussendoor	 wel	 enkele	 marsen.	 De	 zelden	
gehoorde	 Sousa-mars	 Prince Charming (alvast	 een	
voorproefje	 van	 de	 nieuwe	 Naxos	 CD...)	 en	 ook	
de	 bekende	 Mars der Medici.	 De	 St.	 Louis Blues 
van	 Handy	 met	 veel	 jazz	 improvisaties	 van	 o.a.	
trompettist	Nanouck	Brassers	leidde	tot	steeds	meer	
swing	 in	 de	 muziek.	 Een	 Glenn	 Miller	 selectie	 in	
arrangement	van	 Jasper	Staps	en	de	aandacht	voor	
de	 samenwerking	 van	 de	 Marinierskapel	 met	 de	

arrangeur	 Sammy	 Nestico	 (bekend	 van	 o.a.	 Count	
Basie	 en	 Frank	 Sinatra)	 in	 de	 vorm	 van	 The Boys 
from Wexford.	Allemaal	vlot	gespeeld	en	dat	zonder	
versterking	of	geluidsschermen	in	het	orkest.	Gewoon	
de	pure	sound	zoals	we	die	van	de	kapel	zo	goed	
kennen.	Maar	wie	zijn	nou	die	muzikanten	achter	die	
sound?	Dat	kwamen	we	te	weten	in	Introducing the 
Marineband van	Jasper	Staps,	eigenlijk	gebruikt	voor	
de	schoolconcerten.	Wat	zijn	dat	voor	 instrumenten	
en	wat	kan	je	er	allemaal	mee?	Ook	de	volwassenen	
vanmiddag	waren	er	stil	van....
Met	 toespraken	 van	 de	 voorzitters	 van	 beide	
stichtingen	en	de	uitreiking	van	bloemen	en	flessen	
wijn	kwam	een	einde	aan	een	wel	uiterst	muzikale	
middag.	Volgend	jaar	weer?

9 APRIL EREWACHT GELOOFSBRIEVEN
Op	 woensdagmorgen	 9	 april	 omlijsten	 de	
Marinierskapel	 der	 Koninklijke	 Marine	 samen	 met	
de	Tamboers	&	Pijpers	van	het	Korps	Mariniers	het	
militaire	 ceremonieel	 op	 paleis	 Noordeinde	 in	 Den	
Haag.	Dit	ter	gelegenheid	van	de	overhandiging	van	
geloofsbrieven	van	buitenlandse	ambassadeurs	aan	
Zijne	 Majesteit	 Koning	 Willem-Alexander.	 Om	 9.00	
marcheert	de	erewacht	vanaf	de	Koninklijke	Stallen	
naar	de	voorkant	van	Paleis	Noordeinde.	Hier	arriveert	
de	 ambassadeur	 per	 galarijtuig	 met	 2	 paarden	 en	
vooraf	 gegaan	 door	 bijrijders	 in	 galatenue.	 Na	 een	
eresaluut	van	vier	roffels	speelt	de	Marinierskapel	het	
volkslied	van	het	land	van	de	ambassadeur,	gevolgd	
door	een	inspectie	van	de	erewacht.
Voor	meer	informatie:		www.koninklijkhuis.nl

17 april  Openingsconcert Sail Kampen
Op	donderdagavond	17	april	verzorgt	de	Marinierskapel	
der	Koninklijke	Marine	een	benefietconcert	ten	bate	
van	de	Stichting	Vaarwens.	Aanvang	20.00	uur	in	de	
Buitenkerk		(Onze	Lieve	Vrouwe	kerk),
Buiten	 Nieuwstraat	 101,	 8261	 AT	 Kampen.	 Meer	
informatie	volgt	op	www.sailkampen.nl/2014	en	www.
stichtingvaarwens.nl

25 APRIL TAPTOE TER GELEGENHEID VAN KONINGSDAG 
IN DEN HELDER
In	verband	met	de	troonswisseling	ging	 in	2013	de	
taptoe	voorafgaande	Koninginnedag	niet	door.	Maar	
de	 traditie	 wordt	 weer	 voortgezet,	 want	 op	 vrijdag	
25	april	wordt	op	het	Bernhardplein	 in	Den	Helder	
door	 de	 Marinierskapel	 der	 Koninklijke	 Marine	 en	

Agenda Marinierskapel 2014
(onder	voorbehoud	van	wijzigingen)
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de	Tamboers	&	Pijpers	van	het	Korps	Mariniers	een	
taptoe	uitgevoerd	deze	keer	ter	gelegenheid	van	de	
1e	Koningsdag.	Aanvang	20.30	uur.

2 MEI ASSAUTMARS KIM
Op	vrijdag	2	mei	vindt	in	Den	Helder	op	het	Koninklijk	
Instituut	voor	de	Marine,	het	KIM	het	jaarlijkse	Assaut	
plaats.	Adelborsten	 doen	 hierbij	 als	 onderdeel	 van	
hun	opleiding	ervaring	op	met	alle	facetten	die	bij	de	
organisatie	van	een	feest	komen	kijken.	Traditioneel	
én	als	een	teken	van	verbondenheid	met	de	bevolking	
marcheert	op	vrijdagmiddag	het	Korps	Adelborsten,	
vooraf	 gegaan	 door	 de	 Tamboers	 en	 Pijpers	 van	
het	 Korps	 Mariniers	 en	 de	 Marinierskapel	 van	 de	
Koninklijke	Marine	door	de	‘stelling’	Den	Helder.

4 MEI DODENHERDENKING DEN HELDER
Op	 zondagmorgen,	 aanvang	 11.00	 uur,	 wordt	 de	
muzikale	 omlijsting	 verzorgd	 van	 de	 jaarlijkse	
herdenking	der	gevallenen	bij	het	monument	“Voor	
hen	die	vielen”	op	de	rotonde	‘De	Vijfsprong’	aan	de	
Middenweg	in	Den	Helder.

4 MEI DODENHERDENKING ROTTERDAM
Op	zondagavond	zal	de	Marinierskapel	der	Koninklijke	
Marine	 de	 muzikale	 omlijsting	 verzorgen	 	 van	 de	
jaarlijkse	 dodenherdenking	 op	 het	 Stadhuisplein	 in	
Rotterdam,	aanvang	19.30	uur.

10 MEI CONCERT IN NAARDEN (BESLOTEN)
In	mei	2014	is	het	200	jaar	geleden	dat	de	Vesting	
Naarden	 als	 voorlaatste	 enclave	 	 bevrijd	 werd	 van	
de	Franse	bezetting.	 In	de	Grote	of	Sint	Vitus	Kerk	
aan	de	Marktstraat	in	Naarden	zal	de	Marinierskapel	
der	 Koninklijke	 Marine	 op	 zaterdagavond	 10	 mei	
ongetwijfeld	de	juiste	toon	vinden	dit	te	vieren.

15 MEI HERDENKINGSBIJEENKOMST CZSK
Ieder	jaar	herdenkt	het	Commando	Zeestrijdkrachten	
in	 actieve	 dienst	 overleden	 medewerkers	 van	
de	 Koninklijke	 Marine,	 zowel	 militairen	 als	
burgermedewerkers.	Op	een	herdenkingsterrein	bij	het	
brugcomplex	van	Hr.	Ms.	De	Ruyter	op	de	Rijkswerf	
in	Den	Helder	is	hiervoor	het	monument	“Schaduwen	
van	 het	 Licht”	 geplaatst.	 De	 Marinierskapel	 der	
Koninklijke	Marine	verzorgt	bij	deze	plechtigheid	de	
muziek.	Aanvang	10.30	u.

17 MEI VOETBAL INTERLAND NEDERLAND – ECUADOR
Het	 Nederlands	 elftal	 is	 op	 weg	 naar	 het	 FIFA	
wereldkampioenschap	 in	 Brazilië.	 Ter	 voorbereiding	
worden	 nog	 een	 aantal	 oefenwedstrijden	 op	
Nederlandse	bodem	gespeeld.	Op	zaterdagavond	17	
mei	2014	is	het	elftal	van	Ecuador	de	sparringpartner	
van	 Oranje	 in	 de	 Amsterdam	 Arena.	 Oude	 tijden	
herleven	 als	 de	 Marinierskapel	 van	 de	 Koninklijke	
Marine	 voorafgaande	 de	 wedstrijd	 de	 volksliederen	
van	beide	landen	speelt!

20 MEI THEATER60+ CONCERT DEVENTER
Onder	de	noemer	‘Theater60+’	worden	in	de	Grote	Zaal	

van	de	Deventer	Schouwburg	matinees	gebracht	op	
een	voor	ouderen	aantrekkelijk	tijdstip:	14.30	uur.	Op	
dinsdagmiddag	20	mei	speelt	de	Marinierskapel	der	
Koninklijke	Marine	een	zeer	aanlokkelijk	programma;	
Zorg	dat	u	erbij	komt	!	Kaartverkoop	en	info:	
w w w. d e v e n t e r s c h o u w b u rg . n l / p ro g r a m m a /
voorstelling/3964/marinierskapel-theater-60

23 MEI CONCERT THOLEN
Op	 vrijdag	 23	 mei	 speelt	 de	 Marinierskapel	
der	 Koninklijke	 Marine	 een	 feestelijk	 concert	
ter	 gelegenheid	 van	 het	 50	 jarig	 bestaan	 van	
muziekvereniging	 Euterpe	 uit	 Sint-Maartensdijk.	 Dit	
vindt	 plaats	 in	 Sporthal	 en	 Gemeenschapscentrum	
Meulvliet,	Zoekweg	8,	4691	HT	Tholen.
Website	 van	 de	 organiserende	 vereniging:	 www.
euterpe.nl

25 MEI MEMORIAL DAy MARGRATEN
Jaarlijks	 wordt	 op	 de	 Amerikaanse	 begraafplaats	
in	 Margraten	 de	 “Memorial	 Day”	 herdenking	
gehouden.	 Dit	 in	 aanwezigheid	 van	 tal	 van	
hoogwaardigheidsbekleders	uit	binnen-	en	buitenland.	
De	plechtigheid	kan	door	iedereen	worden	bijgewoond	
en	begint	om	15.00	uur.	De	Marinierskapel	zal	hierbij	
het	militaire	 ceremonieel	omlijsten.	De	website	van	
de	 Stichting	 Margraten	 Memorial	 Center	 is:	 www.
margratenmemorialcenter.org

BEGIN JUNI LONDEN
In	de	eerste	week	van	juni	zullen	de	Marinierskapel	
der	 Koninklijke	 Marine	 en	 de	 Tamboers	 &	 Pijpers	
van	 het	 Korps	 Mariniers	 afreizen	 naar	 Engeland	
om	 onder	 meer	 deel	 te	 nemen	 aan	 een	 bijzondere	
editie	van	de	 ‘Beating	Retreat’	op	de	Horse	Guards	
Parade.	De	Engelse	Royal	Marines	vieren	dit	jaar	hun	
350e	verjaardag	en	dit	wordt	samen	met	de	United	
States	Marine	Corps	(met	the	2nd	US	Marine	Division	
Band	from	Camp	Lejeune)	en	het	Nederlandse	Korps	
Mariniers	gevierd.	Uitvoeringen	op	dinsdag	3	juni	en	
woensdag	4	juni	van	17.00	-	19.30	uur	Zie	ook:		www.
royalmarinesevents.co.uk/beating-retreat
Noot redactie: De IMMS UK branch organiseert in 
deze week een ledenprogramma met bezoek aan dit 
evenement, de Royal Military School of Music en de 
2e repetitie van Trooping the Colour. Voor info www.
imms.nl of redactie@imms.nl.

11 juni Tuinconcert Gemini Ziekenhuis Den Helder
Op	 woensdag	 11	 juni	 vindt	 het	 jaarlijkse	 gratis	
tuinconcert	voor	patiënten	en	medewerkers	van	het	
Gemini	 Ziekenhuis	 plaats.	 Ook	 belangstellenden	
zijn	 van	 harte	 welkom!	 Met	 het	 concert	 wordt	 de	
samenwerking	 tussen	de	Koninklijke	Marine	 en	het	
Gemini	Ziekenhuis	extra	benadrukt.	 Informatie	volgt	
op	www.gemini-ziekenhuis.nl

14-15 JUNI CONCERT TIJDENS JAPAN FESTIVAL IN 
AMSTELVEEN
Amstelveen	heeft	de	grootste	Japanse	gemeenschap	
van	Nederland	binnen	haar	 grenzen.	 Jaarlijks	wordt	



11Defilé  -  Maart 2014 

hier	 daarom	 een	 Japan	 Festival	 georganiseerd	 en	
wordt	het	stadshart	ondergedompeld	in	de	prachtige	
Japanse	cultuur.	In	het	weekend	van	14	en	15	juni	zal	
de	Marinierskapel	 der	Koninklijke	Marine	 concerten	
verzorgen	op	het	Stadsplein.

19 JUNI CONCERT IN DE GROTE KERK TERNEUZEN
In	 2014	 het	 200	 jaar	 geleden	 dat	 Zijne	 Koninklijke	
Hoogheid	Willem	I	het	besluit	houdende	de	vereeniging	
van	Staats-Vlaanderen	met	de	provincie	van	Zeeland	
ondertekende.	Ter	gelegenheid	van	dit	jubileum	van	
Zeeuws-Vlaanderen	 verzorgt	 de	 Marinierskapel	 der	
Koninklijke	Marine	een	feestelijk	concert	in	de	Grote	
Kerk	aan	de	Noordstraat	in	Terneuzen.		Aanvangstijd:	
19.30	uur.	Zie	ook	www.grotekerkterneuzen.nl

20 JUNI GROTE BEëDIGING KIM, DEN HELDER
Op	vrijdag	20	juni	vindt	de	grote	openbare	beëdiging	
van	marineofficieren	plaats	op	het	Koninklijk	Instituut	
voor	 de	 Marine	 (KIM).	 Naast	 de	 eed	 of	 belofte	
van	 trouw	 wordt	 met	 deze	 ceremonie	 symbolisch	
de	 adelborstenperiode	 voor	 de	 nieuwe	 officieren	
afgesloten.	De	Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	
en	de	Tamboers	&	Pijpers	 van	het	Korps	Mariniers	
verzorgen	de	muzikale	omlijsting	op	de	grote	parade	
van	de	Rijkswerf.

28 JUNI NEDERLANDSE VETERANENDAG IN DEN 
HAAG
Voor	 de	 10e	 keer	 wordt	 in	 Den	 Haag	 op	 zaterdag	
28	juni	de	Nederlandse	Veteranendag	georganiseerd.	
In	 aanwezigheid	 van	 Zijne	 Majesteit	 Koning	 Willem	
Alexander,	 de	 minister-president	 en	 genodigden	
verzorgt	 de	 Marinierskapel	 der	 Koninklijke	 Marine	
’s	 morgens	 de	 muziek	 tijdens	 de	 opening	 in	 de	
Ridderzaal.	 Daarna	 neemt	 de	 kapel	 samen	 met	 de	
Tamboers	&	Pijpers	van	het	Korps	Mariniers	deel	aan	
het	defilé	door	de	binnenstad.	Meer	informatie:	www.
veteranendag.nl

18 JULI INTOCHT VIERDAAGSE NIJMEGEN
Op	 vrijdag	 18	 juli	 wordt	 het	 deelnemende	 Marine	
detachement	 muzikaal	 naar	 de	 eindstreep	 van	 de	
Vierdaagse	van	Nijmegen	begeleid.	Vertrekkend	vanaf	
het	Defensie	kampement	op	de	Scheidingsweg,	over	
de	voor	deze	gelegenheid	omgedoopte	en	feestelijk	
aangeklede	‘Via	Gladiola’	waar	een	eerbewijs	aan	de	
aanwezige	 hoogwaardigheidsbekleders	 zal	 worden	
gebracht.	Meer	informatie:	www.4daagse.nl

12 SEPTEMBER JUBILEUMCONCERT IN GORINCHEM
Ter	 gelegenheid	 van	 het	 jubileum	 125	 jaar	
Koninklijke	 Harmonie	 De	 Bazuin	 uit	 Gorinchem	
verzorgt	 de	 Marinierskapel	 der	 Koninklijke	 Marine	
op	 vrijdagavond	 12	 september	 2014	 een	 feestelijk	
concert	 in	 Schouwburg	 De	 Nieuwe	 Doelen.	 Adres:	
Haarstraat	64,	4201	JD	Gorinchem.
Website	 van	 de	 organiserende	 vereniging:	 www.
debazuin-gorinchem.nl

16 SEPTEMBER DERDE DINSDAG IN SEPTEMBER: 200 
JAAR PRINSJESDAG
Op	 de	 3e	 dinsdag	 in	 september,	 Prinsjesdag,	 zal	
de	 Marinierskapel	 der	 Koninklijke	 Marine	 met	
de	 Tamboers	 &	 Pijpers	 van	 het	 Korps	 Mariniers	
voorafgaand	 een	 bataljon	 van	 het	 Korps	 Mariniers	
opmarcheren	 naar	 het	 Binnenhof	 en	 zich	 opstellen	
voor	 de	 Ridderzaal.	 Hier	 zullen	 op	 traditionele	 en	
ceremoniële	wijze	de	eerbewijzen	uitgevoerd	worden.	
Zijne	 Majesteit	 Koning	 Willem-Alexander	 wordt	 bij	
aankomst	 in	de	Gouden	Koets	 toegespeeld	met	de	
Parademars	 door	 de	 Tamboers	 en	 Pijpers.	 Daarna	
speelt	de	Marinierskapel	het	Wilhelmus.

25-28 SEPTEMBER  60 JAAR NATIONALE TAPTOE
Uiteraard	 zullen	 de	 Marinierskapel	 der	 Koninklijke	
Marine	 en	 de	 Tamboers	 &	 Pijpers	 van	 het	 Korps	
Mariniers	niet	ontbreken	op	de	 jubileum	editie	van	
de	Nationale	Taptoe	in	Ahoy.
Meer	informatie:	www.nationaletaptoe.nl

Nederlandse Politie Orkest

Benefietconcert Nederlands Politie Orkest,
vrijdag 31 januari 2014 in de Carrousel te Ommen
door Rino van der Luyt

Dat de politie je beste vriend is weten wij allemaal 
maar dat zij beschikt over een goed  harmonieorkest 
is misschien iets minder bekend. De voorloper van het 
Nederlands Politie Orkest was de Rijkspolitiekapel, een 
prima harmonieorkest o.l.v. de legendarische dirigenten 
Henk Hoogervorst ,  Jan Schaap en Bep Warnars. Ik 
herinner mij dat de Rijkspolitiekapel en de Douane 
Harmonie op 1 mei 1987 een samenwerkingsconcert 
hadden in de Jaarbeurs te Utrecht. Deze samenwerking 

was bijzonder geslaagd. Ik meen dat ongeveer twee 
jaar later, in 1989 of 1990  het doek is gevallen voor 
de Rijkspolitiekapel. Wat er tussentijds is gebeurd,is 
mij niet bekend. 

Het	Nederlands	Politie	Orkest	(	NPO	)	is	opgericht	in	
1995	en	bestaat	uit	ongeveer	55	muzikanten	komende	
uit	de	Regionale	Eenheden.	Zij	gaven	in	Ommen	een	
benefietconcert,	 geregeld	 door	 een	 trompettist	 uit	
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Ommen	die	in	de	kapel	speelt,	voor	de	Stichting	Mano	
a	Mano	.	Deze	stichting	biedt	hulp	in	de	Dominicaanse	
Republiek	 .	 Het	 NPO	 staat	 onder	 leiding	 van	 chef-
dirigent	 Peter	 Kleine	 Schaars.	 De	 presentatie	 was	 in	
vertrouwde	handen	van	Leo	Bouritius	.	
Het	orkest	ving	aan	met	de	mars	Fanfare	&	Florishesvan	
James	Curnow,een	zeer	goede	concertmars	die	de	toon	
voor	deze	avond	zette.	De	tweede	compositie	was	van	
Peter	Kleine	Schaars	zelf,	Lebuïnus ex Daventria. Deze	
compositie	vertelt	de	geschiedenis	van	de	Angelsaksische	
monnik	Lebuïnus	die	in	Deventer	(Daventria	)	 in	768	
een	kerk	stichtte	met	het	doel	de	heidense	Saksische	
bevolking	te	bekeren.	De	verschillende	thema’s	geven	
een	muzikale	verbeelding	van	Lebuïnus,	de	bouw	van	
de	kerk	etc.	Kortom,	een	indrukwekkende	compositie.	
Dat	 het	 orkest	 over	 goede	 muzikanten	 beschikt	 is	
zeker.	Af	en	toe	was	de	zuiverheid	bij	de	trompetten	
niet	optimaal	en	de	zang,	voorkomende	 in	dit	werk,	
niet	overtuigend.	Vervolgens	ging	men	verder	met	de	
compositie	A Savannah Symphony	van	Philip	Sparke.	
Dit	 werk	 heeft	 Sparke	 geschreven	 ter	 gelegenheid	
van	het	75	 jarig	bestaan	van	de	Stichting	Armstrong	
State	 University	 in	 Savannah.	 Een	 buitengewoon	

mooie	compositie.	Het	orkest	beet	zich	vast	in	dit	niet	
makkelijke	 werk.	 Een	 goed	 samenspel	 completeerde	
deze	 lastige	symfonie.	Het	 laatste	werk	 in	het	eerste	
gedeelte	was	Danzon 2	van	Arturo	Márquez	.	Een	mooi	
intro	 door	 klarinet,	 fluit,	 hobo	 en	 synthesizer	 ging	
vloeiend	over	naar	de	Cubaanse	dans.	Een	prachtig	slot	
voor	 het	 eerste	 gedeelte.	 Na	 de	 pauze	 presenteerde	
het	orkest	zijn	muzikale	show	‘One	for	all’.	Vincent	van	
den	Bijlaard	staat	garant	voor	alle	arrangementen.	De	
Politie	 bestond	 uit	 26	 politiekorpsen.	 Per	 	 1	 januari	
2013	 is	 men	 overgegaan	 naar	 één	 Nationale	 Politie	
bestaande	uit	tien	districten	of	eenheden.	Men	is	er	in	
geslaagd	herkenbare	muziek	en	beelden	te	presenteren	
betrekking	 hebbende	 op	 deze	 regionale	 districten.	
Mooie	melodieën,	o.a	.	liederen	van	Paul	van	Vliet,	Toon	
Hermans,	Guus	Meeuwis	werden	voortreffelijk	gezongen	
door	Guido	Pronk.	Als	je	de	ogen	dicht	had	dan	kon	
je	bijna	de	stem	horen	van	Toon	Hermans.	Proficiat.	
Ook	heel	leuk	in	deze	show	de	twee	midwinterhoorns	
voortkomende	uit	district	Oost-Nederland.	

Resumé:	genoten	van	een	heel	goed	orkest	met	een	
voortreffelijke	directie.	Chapeau.	

Een recent gesprek met een mede-IMMS lid die 
mij vroeg of ik een bepaalde kaart in de collectie 
had (wat inderdaad het geval bleek te zijn) deed 
mij besluiten om die kaart dan ook maar eens 
aan iedereen te tonen. Vandaar in deze aflevering 
van de prentbriefkaartenrubriek een zeer oude 
opname waarover veel te vertellen valt. Voor 
de schrijver, die in 1994 als Huzaar-muzikant 
aantrad bij het Trompetterkorps Bereden Wapens 

heeft de kaart ook persoonlijke betekenis, want 
hier zien we de muziek bij de Cavalerie in haar 
meest authentieke vorm. Gelukkig worden de 
muzikale Cavalerie-tradities nog steeds in ere 
gehouden door de nieuwe Regimentsfanfare 
uit Vught en het Reünieorkest Trompetterkorps 
der Cavalerie. Maar het is leuk om eens (ver) 
terug te kijken en dat gaan we bij deze kaart 
eens doen.
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Het	 Trompetterkorps	 van	 het	 3e	 Regiment	 Huzaren	
neemt	deel	 aan	 een	defilé	door	 een	op	het	 eerste	
gezicht	onbekende	stad.	Dan	begint	het	zoeken.	Wat	
was	de	reden	voor	dit	defilé,	waaraan	het	orkest	in	
vol	ornaat	heeft	meegedaan?	Waar	vond	dit	gebeuren	
plaats?	 De	 aangegeven	 datum	 brengt	 ons	 dan	 met	
wat	zoekwerk	op	het	vaak	toch	wel	handige	internet	
verder.	Op	7	februari	1901	vierde	Nederland	mee	met	
een	 lang	 verwacht	 en	 gehoopt	 huwelijk;	 namelijk	
dat	 van	 Hendrik	 (Heinrich)	Wladimir	Albrecht	 Ernst,	
Hertog	van	Mecklenburg	(enz.	enz.)	met	Wilhelmina	
Helena	 Pauline	 Maria,	 Koningin	 der	 Nederlanden.	
Het	 was	 na	 lange	 onderhandelingen	 gelukt	 om	
voor	 Koningin	 Wilhelmina	 (31/8/1880	 –	 28/11/1962)	
een	 huwelijkspartner	 te	 vinden.	 Dat	 werd	 de	
Mecklenburgse	Hertog	Hendrik	(19/4/1876	–	3/7/1934)	
die	daarmee	terecht	kwam	in	een	voor	hem	lastige	
situatie.	De	staatszaken	werden	immers	door	de	sterke	
Wilhelmina	behartigd,	die	zelfs	had	laten	vastleggen	
dat	prins	Hendrik	geen	enkel	deel	mocht	hebben	aan	
de	politiek,	hetgeen	hem	tot	de	uitspraak	verleidde	
‘het	niet	leuk	te	vinden	als	je	er	altijd	maar	voor	spek	
en	 bonen	 bij	 bent’.	 Hierdoor	 kwam	 het	 uiteindelijk	
tot	de	nodige	escapades	en	toestanden,	en	mogelijk	
een	vroege	(en	in	ieder	geval	onverwachte)	dood	van	
Hendrik	in	1934.	
Dit	huwelijk	vond	plaats	op	de	7e	februari	1901	in	Den	
Haag	en	de	huwelijksacte	is	(voor	de	geïnteresseerden)	
te	zien	op	de	website	www.vernoeming.nl	 .	Van	de	
gebeurtenissen	 rond	 de	 bruiloft	 is	 door	 N.J.	 Boon	
(Amsterdam)	een	serie	prentbriefkaarten	uitgegeven,	
de	meeste	zonder	aanwezigheid	van	militaire	muziek.	
Zo	 bestaan	 er	 kaarten	 van	 de	 ‘Eerewacht’	 en	 de	
‘Bruidsstoet’.	 Deze	 kaarten	 werden	 uitgegeven	 als	
‘Herinnering	07-02-1901’.	Maar	voorafgaand	vond	op	
de	 6e	 februari	 1901	 een	 (militair)	 defilé	 plaats,	 en	
ook	daarvan	werden	door	Boon	kaarten	uitgegeven.	
Zo	bestaat	er	een	kaart	van	een	van	de	praalwagens	
in	de	stoet,	getiteld	‘De	Haringvisscherij’,	inderdaad	
een	bijdrage	uit	Scheveningen.	De	kaart	waar	we	nu	

over	 spreken	 komt	 ook	
uit	 deze	 serie	 ,	 en	 laat	
het	 muziekkorps	 zien	
tijdens	 de	 eregroet	 (het	
commando	‘hoofd	rechts’	
is	 net	 gegeven)	 op	 het	
Noordeinde	in	Den	Haag.	
Dat	kunnen	we	herleiden	
aan	 de	 hand	 van	 het	
monument	 rechts.	 Het	
eerbetoon	aan	Willem	van	
Oranje	 (ontworpen	 door		
Emile	 de	 Nieuwerkerke)		
staat	 opgesteld	 recht	
tegenover	 het	 Paleis	
Noordeinde.	 Daar	 wordt	
de	 eer	 gebracht	 aan	 de	
koninklijke	 familie,	 en	
dat	 zien	 we	 op	 deze	
afbeelding.	

‘Rode Huzaren’
Orkest	van	dienst	 is	het	Trompetterkorps	van	het	3e	
Regiment	Huzaren.	Het	3e	Regiment	staat	ook	bekend	
als	 de	 ‘Rode	 Huzaren’,	 dit	 door	 de	 rode	 tressen	 op	
het	tenue.	Voor	08-05-1867	droeg	men	nog	de	naam	
‘Dragonders’,	dat	werd	toen	veranderd	in	Huzaren.	De	
naam	Huzaren	Prins	Alexander	kreeg	men	officieel	pas	
bij	Koninklijk	Besluit	van	1	juli	1950.	Toen	werd	bepaald	
dat	de	tradities	van	het	3e	Regiment	Huzaren	en	het	1e	
/	2e	Regiment	Huzaren	Motorrijders	overgingen	op	het	
nieuw	 gevormde	 Regiment	 Huzaren	 Prins	 Alexander,	
vernoemd	 naar	 prins	 Alexander	 van	 Oranje-Nassau	
(1818-1848),	zoon	van	Koning	Willem	II.		
Het	 Trompetterkorps	 	 was	 een	 van	 de	 traditionele	
‘bereden’	 muziekkorpsen,	 zoals	 deze	 voor	 1940	
voorkwamen.	 De	 (muzikale)	 tradities	 werden	 na	 de	
oorlog	overgenomen	door	het	nieuwe	dienstplichtige	
Trompetterkorps	der	Cavalerie	(opgericht	1946),	dat	om	
reden	van	de	historie	dus	Trompetterkorps	bleef	heten.	
De	oorsprong	van	de	vooroorlogse	trompetterkorpsen	
is	 echter	 wel	 anders	 qua	 samenstelling	 en	
ontwikkeling.	Rond	1830	ontstond	de	muziek	bij	de	
Cavalerie	in	de	vorm	van	hoornblazerskorpsen	van	ca.	
20	man,	die	werden	geleid	door	een	staftrompetter.	
De	 bezetting	 bestond	 uit	 klephoorns,	 trompetten,	
waldhoorns,	trombones	en	tuba’s.	In	de	periode	die	
volgde	was	het	niet	altijd	gemakkelijk	voor	orkesten.	
De	 muziekkorpsen	 bij	 de	 Cavalerie	 werden	 echter	
door	 muziekfondsen	 bekostigd	 (hetgeen	 neerkwam	
op	donaties	van	officieren).	Hier	ligt	al	de	kiem	voor	
de	tot	op	de	dag	van	vandaag	voortdurende	interesse	
en	steun	door	vele	officieren	en	onderofficieren	bij	de	
Cavalerie.	 Mede	 doordat	 men	 dus	 geen	 stafmuziek	
was	maar	privaat	werd	betaald	bleef	men	buiten	de	
grote	bezuinigingen	op	de	muziek	die	 toen	werden	
doorgevoerd.	 De	 Cavaleriekorpsen	 werden	 in	 de	
praktijk	 zelfs	 omgevormd	 tot	 harmonieorkesten	 .	
Zij	 vertolkten	 een	 rijk	 geschakeerd	 repertoire	 en	
traden	veelvuldig	op,	zoals	blijkt	uit	de	verschillende	
advertenties.	
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Deze	 illustraties	 laten	 zien	 dat	 er	 voor	 het	
muziekkorps	regelmatig	terugkerende	concertreeksen	
waren	 gepland.	 Men	 speelde	 veel	 in	 de	 stad	 Den	
Haag	 waar	 het	 orkest	 ook	 gelegerd	 was	 (in	 de	
Alexanderkazerne).	Verder	nam	men	deel	aan	allerlei	
speciale	evenementen.	De	illustraties	zijn	afkomstig	
uit	het	dagblad	NRC	en	zijn	originele	inkijkjes	in	het	
militaire	muziekleven	van	lang	geleden,	toen	er	geen	
radio	bestond.	Maar	ook	geen	jazz,	geen	popmuziek,	
geen	televisie…		Eigenlijk	alleen	volksmuziek	(in	de	
huiskamers)	en	klassieke	muziek	in	de	vorm	van	de	
grote	orkestwerken	en	opera’s,	aangevuld	met		lichter	
werk,	zoals	walsen,	polka’s	(Strauss…),	potpourri’s	van	
bekende	operettes	en	natuurlijk	vooral	veel	marsen.	
De	hier	afgebeelde	 reclames	uit	de	NRC	komen	uit	
de	periode	 1888-1899.	Aan	deze	vorm	van	 reclame	
maken	voor	militaire	muziek	zal	op	termijn	nog	een	
artikel	worden	besteed.	

Grammofoonplaten
Het	orkest,	zoals	afgebeeld	op	de	kaart	stond	onder	
leiding	van	de	staftrompetter	L.M.	van	Waasdijk,	zoals	
ook	duidelijk	wordt	vermeld	in	de	advertenties.	Deze	
dirigent	leidde	het	Trompetterkorps,	dat	dus	tijdens	

zijn	 concertoptredens	 in	 een	 harmoniebezetting	
optrad,	 tussen	 1881	en	 1902.	Van	Waasdijk	 schreef	
ook	muziek:	zo	componeerde	hij	ter	gelegenheid	van	
het	70	jarig	bestaan	van	het	3e	Regiment	Huzaren	de	
Feestmarsch 1814-1884. 
Van	1902	tot	1912	was	de	leiding	in	handen	van	de	
kapelmeester	 /	 staftrompetter	 A.	 de	 Goede.	 Onder	
diens	 leiding	 werden	 de	 eerste	 grammofoonplaten	
van	het	orkest	gemaakt.	In	1907	werden	voor	het	label	
Gramophone	 12	 titels	 opgenomen	 (matrijsnummers	
G-C	90159	t/m	90170).	De	afbeelding	toont	het	label	
van	een	van	deze	platen	van	het	zeer	goed	spelende	
orkest:	 de	 marsen	 Hurra S.M.S. Hohenzollern en 
United States March. 

Van	beide	is	de	componist	helaas	onbekend.	In	die	
sessie	werden	ook	marsen	als	Blaze Away	(Holzmann)	
en	 Recht naar het Doel	 opgenomen.	 Zulke	 oude	
platen	 zijn	 natuurlijk	 lastig	 te	 verkrijgen	 	 maar	
vormen	ondanks	alle	gebreken	toch	de	enige	directe	
verbinding	 met	 dit	 soort,	 lang	 geleden	 verdwenen	
orkesten.	Door	die	opnamen	kan	men	zich	een	redelijk	
beeld	vormen	van	de	samenstelling	en	het	niveau	van	
de	orkesten	van	toen.		De	opnamen	werden	in	Den	

Advertentie in Nieuwe Rotterdamsche Courant van het 
Muziekkorps 3e Regiment Huzaren, 17-02-1885

Muziekkorps 3e Regiment Huzaren 11-06-1892  

Muziekkorps 3e Regiment Huzaren 16-09-1899
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Haag	zelf	gemaakt.		Van	de	vooroorlogse	orkesten	bij	
de	Huzarenregimenten,	overigens	ook	bij	de	Artillerie,	
zijn	geen	verdere	plaatopnamen	bekend.	
Na	 1912	 werd	 het	 Trompetterkorps	 door	 L.S.H.	
Fabriaan	geleid.	
Tot	 de	 grote	 bezuinigingen	 van	 1923	 waren	 de	
trompetters	/	muzikanten	in	dienst	met	een	organieke	
functie,dus	ook	een	militaire	taak,	in	tegenstelling	tot	
de	muzikanten	bij	de	Infanterieorkesten	van	de	staf.	

Veel aandacht
Het	Trompetterkorps	moet	de	nodige	indruk	gemaakt	
hebben	in	hun	bijzonder	fraaie	rode	Atilla;	er	bestaan	
meerdere	schilderijen	waarop	het	orkest	is	afgebeeld.	
Zo	 hangt	 in	 het	 Cavaleriemuseum	 het	 schilderij	
(houtskool/penseel)	van	Jhr.	Johan	Antonie	de	Jonge	
(1864-1927)	 dat	 het	 orkest	 in	 vol	 ornaat	 laat	 zien.	
Naast	deze	beroemde	afbeelding	bestaat	er	ook	een	
schilderij	van	het	orkest,	gemaakt	door	Arie	Martinus	
(Thies)	 Luyt	 (1879-1951)	 dat	 het	 Trompetterkorps	
van	 de	 ‘Rode	 Huzaren’	 te	 Den	 Haag	 als	 onderwerp	

heeft.	 Dit	 schilderij	 bevindt	 zich	 in	 de	 collectie	
van	Simonis	 en	Buunk.	Het	 toont	wel	 aan	dat	wat	
in	 al	 die	 advertenties	 staat	 ook	 waar	 is:	 men	 trad	
veelvuldig	 midden	 in	 de	 stad	 op,	 soms	 bereden	
en	 soms	 in	 concertante	 vorm.	 En	 men	 trok	 daarbij	
behoorlijk	de	aandacht.	Een	traditie	die	na	de	oorlog	
steeds	meer	lijkt	te	zijn	verdwenen.	Gelukkig	blijft	de	
herinnering	 levend,	ook	al	 is	het	Regiment	Huzaren	
Prins	Alexander	 in	2005,	met	opheffing	van	het	101	
Tankbataljon	verdwenen.	

EV

Bronnen:
De	Nederlandse	Militaire	Muziek	(Yperen,	R.	van)
Het	Regiment	Huzaren	Prins	Alexander	(Rens,	A.)
Discografie	 Nederlandse	 Militaire	 Muziek	 op	 78	
toerenplaten	(Blijleven,	R.)
De	Nederlandse	Cavalerie	(Forbes	Wels,	P.)
Oranje-Nassau,	 een	 biografisch	 Woordenboek	
(Ditshuysen,	drs	R.E.	van)

de IMMS waS erbIj

Douane Harmonie Nederland
Kerstconcert Douane Harmonie Nederland
Door Gerrit Jan van den Burg

Op 11 december 2013 gaf de Douane Harmonie Nederland 
een kerstconcert voor relaties en medewerkers in theater 
Orpheus in Apeldoorn. Voor de bezoekers is deze locatie 
veel aantrekkelijker dan de (zeer koude) kerk waar de 
vorige edities van het kerstconcert werden gegeven. Het 
aantal bezoekers was dan ook vele malen groter dan 
andere jaren.

Begonnen	werd	met	een	mooi	uitgevoerde	Zauberflöte	
van	W.A.	Mozart.	Met	dit	werk	gaf	de	Douane	Harmonie	
Nederland	meteen	haar	visitekaartje	af.	Het	‘hout’	bracht	
het	 werk	 heel	 lichtvoetig.	 Ook	 bij	 het	 volgende	 werk	
For the love of Johan,	gebaseerd	op Jesu meine Freude 
viel	 de	 klank	 van	 het	 hout	 op.	 Het	 was	 erg	 plezierig	
dat	de	versterking	van	het	geluid	werd	beperkt	tot	het	



Defilé  -  December 2008 16 Defilé  -  December 2013 16

hoogstnoodzakelijke	en	dan	vooral	nog	voor	versterking	
van	de	(zang)solisten.	Waar	je	bij	andere	concerten	nog	
wel	eens	wordt	weggeblazen	door	de	muur	van	geluid	
kwam	hier	de	klank	van	het	harmonieorkest	volledig	tot	
zijn	recht.	Na	dit	klassieke	begin	ging	het	programma	
verder	in	Kerstsfeer.	Het	orkest	wist	op	een	uitstekende	
manier	 de	 zangsolisten	 Suzan	 Seegers	 en	 Norbert	
Kögging	te	begeleiden	in	bekende	kerstmuziek.

Nieuwe CD
Tijdens	 dit	 concert	 werd	 ook	 de	 nieuwe	 (kerst)CD	
gepresenteerd.	 Een	 groot	 deel	 van	 het	 concert	 is	 op	

deze	 CD	 terug	 te	 vinden.	 Alle	 medewerkers	 van	 de	
douane	en	de	belastingdienst	 troffen	deze	CD	aan	 in	
hun	 kerstpakket.	 Daarmee	 was	 deze	 CD	 meteen	 een	
Gouden	CD	met	een	oplage	van	35.000	stuks.	Als	tweede	
bijzonderheid	werd	deze	avond	het	nieuwe	gala-uniform	
gepresenteerd.	De	slagwerkgroep	kwam	op	in	alle	gala-
uniformen	die	tot	nu	toe	gedragen	waren.	Daarna	werd	
het	 nieuwe	 uniform	 voor	 het	 eerst	 geshowd.	 Bij	 de	
Musikschau	der	Nationen	in	Bremen	trad	het	orkest	voor	
het	eerst	op	in	de	nieuwe	uniformen.	Al	met	al	was	het	
een	zeer	geslaagd	concert	en	de	bezoekers	gingen	na	
een	hapje	en	een	drankje	tevreden	huiswaarts.	

Cd- eN dVd-NIeuwS
Samengesteld door Rob Ouwens

The Artistry of Franco Cesarini
Koninklijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	o.l.v.	
Franco	Cesarini
M-Disc 213-049-3 (CD), zie de bespreking in dit 
blad

Nationale Taptoe 2013 – Tattoo in Blue (Live DVD/CD)
Verkrijgbaar	via	www.nationaletaptoe.nl
Opening:	Jubilee Fanfare / Time Flies / Blue Devils;
Trompetterkorps	 der	 Koninklijke	 Marechaussee:	
Salute to Moscow / Blues on Parade / Prinses 
Maxima Mars;
Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	 Willem	 Friso’	 &	
Regimentsfanfare	‘Garde	Grenadiers	en	Jagers’:	Salve 
Imperator / For the Love of a Princess / Finale uit 
Belkis, Regina di Saba / Grenadiersmars;
Nederlands	Politieorkest:	BB&CF	/	Thema	uit	Baantjer	
/	Police	Groove	/	Police	Academy;
Band of HM Royal Marines Portsmouth (Royal 
Band): Sarie Marain / Sailing / The Captain General 
/ Makita / Time for More / Rule Britannia / A Life on 
the Ocean Wave;
Herdenking	 &	 Vrede:	 De Marsch van den Heer 
Boudaan / Lied van de Rijdende Artillerie / Eerste 
Vliegermars / Marching Thro’ Gerorgia / Under the 
Banner of Peace / To Honour Them All / Old Soldiers 
Never Die;
Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	 Willem	 Friso’:	
Barnum and Bailey’s Favorite / Souffrance / Einzug 
der Gladiatoren;
Band	 of	 the	 Royal	 Air	 Force	 College	 (Cranwell):	
Shining Sword / Holyrood / Royal Standard / Eagle 
Squadron / Royal Air Force March Past;
Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	&	Tamboers	
en	Pojpers	van	het	Korps	Mariniers:	 In een Blauw 
Geruite Kiel / Sea of Songs / Mars 1418;
Kapel	 van	 de	 Koninklijke	 Luchtmacht:	Apollo 13 / 
Thunderbirds / Come Fly With Me / Where Eagles 
Finally Countdown;
Onder	 het	 Oog	 des	 Konings:	 Prinses Amalia Mars 
/ Koning Willem-Alexander Mars ‘Wilt Heden Nu 
Treden;
Finale:	Aces High / Elegy on the RAF Theme / Signaal 

Taptoe Infanterie / Wilhelmus van Nassouwe / Mars 
voor de Nederlandse Veteranen.

Flying to Vienna
Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Belgische	Luchtmacht	
o.l.v.	Luitenant	Matty	Cilissen
Verkrijgbaar	via	www.airforceband.be
Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in Wien / An 
der schonen blauen Donau / Annen Polka / Vol du 
Bourbon / Banditenstreiche / Marinarella / Rosen aus 
dem Suden / Unter Donner und Blitz / Finale aus 
Wilhelm Tell.

Wandering Spirit
Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Belgische	Luchtmacht	
o.l.v.	 Luitenant	 Matty	 Cilissen,	 m.m.v.	 Jan	 Smets	
(trombone)
LUM001	(CD)	Private	Uitgave
Rapsodia Borealis / Wandering Spirit / A Song For 
Japan / Trombone Concerto.

The Music of the Coldstream Guards
Regimental	Band	of	the	Coldstream	Guards	o.l.v.	LtCol	
Graham	Jones	&	Major	Darren	Wolfendale
Specialist	Recording	Company	SRC146	(CD)
Verkrijgbaar	 via	 o.a.	 www.midlandcd.co.uk	 of	 www.
discurio.co.uk
Fanfare: Chiaroscuro / Old Coldstream Marches / The 
Bond of Friendship / The Red Feathers / La Plume 
Rouge / Fanfare: Nulli Secundus / Saint Petroc / The 
Western Front / Chatsworth / Perry’s Pride / The 
Coldstream Rose / West County Songs / Windsor 
Castle / Fanfare: Whirligig for Classic FM / The Adj / 1st 
Bn Call / 2nd Bn Call / 3rd Bn Call / Northumbrian Airs / 
Radetzky Marsch / The Old Grey Mare / The Thunderer 
/ The Standard of St. George / No. 7 Company / The 
Third Battalion / Last Post / Rouse / Nightfall in Camp 
/ Figaro / Milanollo (The Coldstream March).

Royal Air Force in Concert: A Salute to the Dambusters 
Generation

Massed	 Band	 of	 the	 Royal	 Air	 Force	 o.l.v.	 Wing	
Commander	Duncan	Stubbs	&	RAF	Squadronaires*
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RAF	Music	RAFMRL017	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.airtattoo.com
That’s Entertainment / Colonel Bogey / Night and 
Day / The Big Country / Taras Bulba / Gershwin / 
Don’t Sit Under the Apple Tree* / Apple Honey* / 
I’ve Got You Under My Skin / Slavische Fantasie / 
March: Marnes Wallis / Dambusters March / We’ll 
Meet Again / Royal Air Force March Past.

John Philip Sousa – Music for wind Band 13
Central	Band	of	the	Royal	Air	Force	o.l.v.	Keith	Brion
Naxos	8559729	(CD)

Verkrijgbaar	via	de	goede	klassieke	cd-winkel	of	via	
internet	bij	diverse	aanbieders
The Occidental / Mother Goose / Katherine Overture / 
Chris and the Wonderful Lamp / President Garfield’s 
Inauguration March / President Garfield’s Funeral 
March / Resumption March / Gallaghar and Shean 
/ Paroles d’Amour / Camera Studies / While Navy 
Ships are Coaling / The White Plume. 

Daarnaast	zijn	er	DVD’s	en	CD’s	uitgekomen	van	de	Royal	
Edinburgh	Tattoo	2013,	Basel	Tattoo	2013,	Royal	Nova	Scotia	
International	Tattoo	2013	en	van	de	Festival	International	
Musique	Militaire	Quebec	2013.

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat op 6 juni 1944 Operation 
Overlord plaatsvond, ons beter bekend als D-Day, en het 
grote begin was van de bevrijding van West Europa. Vele 
films zijn er gemaakt naar aanleiding van dit gebeuren, 
maar mijn favoriet is ‘Saving Private Ryan’ en niet het 
minst om de muziek.

In	 1998	 kwam	 de	 Amerikaanse	 speelfilm	 ‘Saving	
Private	 Ryan’	 van	 regisseur	 Steven	 Spielberg	 uit.	 Een	
indrukwekkende	 en	 ontroerende	 film	 over	 D-day	 1944.	
Het	is	voor	mij	één	van	de	beste	oorlogsfilms	die	ik	heb	
gezien.	De	muziek	werd	gecomponeerd	door	John	Williams	
en	het	hoofdthema	is	getiteld	Hymn	to	the	Fallenen	werd	
op	het	einde	van	de	film	gespeeld,	terwijl	een	Amerikaanse	
oorlogsveteraan	de	militaire	begraafplaats		bezoekt	waar	
zijn	kameraden	begraven	liggen.	Probeer	bij	zo’n	scene	met	
die	muziek	erbij	het	maar	droog	te	houden.	John	Williams	
heeft	o.a.	het	volgende	gezegd	over	de	muziek	in	deze	
film:	”We	hebben	niet	veel	muziek	gebruikt	in	de	film,	de	
gevechtscenes	spreken	voor	zich,	je	had	de	geluiden	van	
tanks	en	geweren.	De	sfeer	van	de	strijd	werd	realistisch	
uitgebeeld.	 De	 muziek	 kwam	 erbij	 in	 de	 emotionelere,	
rustige	scenes.	Met	Hymn	to	the	Fallen	eindigt	de	film.	
Ik	ging	op	een	voor	mij	ongebruikelijke	manier	aan	het	
werk.	Ik	schreef	de	hymne	op	het	laatst.	Het	Hymn	to	the	
Fallen	was	en	is	een	op	zichzelf	staand	stuk	dat	nodig	
was.	We	wilden	een	requiem	voor	de	mensen	die	in	de	
film	waren	omgekomen.	Zoiets	op	smaakvolle,	discrete	
en	 hopelijk	 mooie	 wijze	 te	 realiseren.	 Koor	 en	 orkest	
zijn	daarvoor	het	beste	medium.”	Die	muziek	wordt	nog	
steeds	veelvuldig	gespeeld,	vooral	door	militaire	orkesten	
van	 over	 de	 gehele	 wereld.	 Ik	 had	 het	 geluk	 toen	 ik	
mijn	eigen	CD	(november	1999	opname,	april	2000	op	
de	markt	gekomen)	ging	opnemen	met	het	voormalige	
Trompetterkorps	 ‘Bereden	 Wapens’,	 dat	 deze	 muziek	
werd	vrijgegeven	voor	bewerking	voor	blaasorkest.	Het	
TK’BW’	heeft	deze	muziek	dan	ook	opgenomen	samen	
met	het	koor	Fusion	en	 is	het	hoogtepunt	van	de	CD,	
die	 ook	 ‘‘Hymn	 to	 the	 Fallen’heet.	 Het	 werd	 de	 eerste	
militaire	opname	op	CD	van	dit	werk:	een	primeur	dus.	
Tijdens	 de	 officiële	 uitreiking	 van	 de	 CD,	 speelde	 het	
Trompetterkorps	deze	compositie,	terwijl	een	soldaat	in	

volledige	uitrusting	de	eerste	exemplaren	van	de	CD	de	
zaal	binnenbracht.		Hierna	hebben	vele	militaire	orkesten	
het	Hymn	to	the	Fallen	opgenomen,	de	meesten	zonder	
koor	(werd	vervangen	door	synthesizer).	Hieronder	volgt	
een	 overzicht	 van	 een	 aantal	 van	 deze	 CD’s	 waar	 dit	
prachtige	werk	op	te	beluisteren	is.

Hymn to the Fallen 
– Eurosound ES 
47.305 (2000)
Trompetterkorps 
‘Bereden Wapens 
‘+ koor Fusion

Waterloo – 
Bandleader 
BNA5161 (2000)
King’s Division 
Waterloo Band

Bandstand 
Favourites vol 2 
– Droit TRCD 214 
(2001)
Band of the Corps 
of Royal Engineers

The Mountbatten Festival of Music 2001 – RMBCD11 
(2001)
Maased Bands of HM Royal Marines + Royal Marines 
Choir
On Show – Soundline SLB 4027 (2002)
Band of the Army Air Corps

In Concert With… - Bandleader BNA5174 (2002)
Band of the Dragoon Guards

Hymn to the Fallen
Door Rob Ouwens
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The Washington Winds 
o.l.v. Edward Petersen
Rundel Compact MVSR 
095.
Verkrijgbaar bij 
Musikverlag Rundel, 
zie de advertentie in dit 
blad. 

De	 muziekuitgeve	 Rundel,	 bekend	 als	 trouwe	

adverteerder	 van	 Defilé,	 heeft	 onlangs	 een	 nieuwe	
CD	 uitgebracht	 met	 opnamen	 van	 The	 Washington	
Winds,		 in	vervolg	op	twee	eerdere	CD’s,	Blue Hole 
en	 Summernight Rock.	 Dit	 orkest	 uit	 de	 regio	 van	
de	 Amerikaanse	 hoofdstad	 staat	 onder	 de	 leiding	
van	Edward	Petersen	en	is	een	beroepsorkest,	waar	
ook	vele	militaire	muzikanten	in	meespelen.	Ook	op	
deze	nieuwe	CD	Westcoast	staan	nieuwe	composities	
van	 een	 groep	 min	 of	 meer	 bekende	 arrangeurs/
componisten	 van	 blaasmuziek	 waarmee	 Rundel	

'Westcoast'

Best Foot Forward 
– Bandleader 
BNA5179 (2003)
Foundation Course 
Band RMSM 
Kneller Hall

One Nation Under 
God – Altissimo 
75442255752 
(2003)
US Army Band 
Washington

Epic Encounters – 
RAFMusic  CD04005 
(2004)
Central Band of the 
Royal Air Force

Victory in Europe – 
Chevron CHVCD21 
(2005)
Band of HM Royal 
Marines Scotland + 
koor Sing Live UK

Falkland Sound – Chevron CHVCD26 (2007)
Band of HM Royal Marines Portsmouth

Evolution – Clovelly 
Recordings 
CLCD15907 (2007)
Band of the 
Parachute Regiment

Soldiers – SP&S Ltd 
SPS232CD (2007)
Band of the Scots 
Guards + Staines 
Songsters

Heroes – Decca 2712310 (2009)
Band of the Coldstream Guards

With Each Sunset 
– Music House 
Productions MHP 
2010 (2010)
Band of the Army 
Air Corps

Bravest of the Brave – Rosenborg recordings RRCD2009 
(2010)
Kongelige Livgardes Musikkorps + koor Lille MUKO & 
Livgardes Tambourkorps

Eternal Voices – Chevron Recordings CHVCD32 (2011)
Band of HM Royal Marines CTCRM + Exeter Cathedral 
Choir

Nationale Taptoe 2011 – (DVD & CD 2011)
Gezamenlijke Militaire Orkesten

Ter	gelegenheid	van	70	jaar	D-Day	vindt	er	op	7	juni	
(20.00	uur),	8	juni	(20.00	uur)	en	9	juni	(15.00	uur)	
in	de	plaats	Caen	in	Frankrijk	de	Tattoo	de	la	Liberté	
2014	(Festival	Internationale	de	Musique	Militaire)	
plaats.	Hieraan	wordt	medewerking	verleend	door	
militaire	 orkesten	 uit	 Frankrijk,	 België,	 Canada,	
Nederland,	 Noorwegen,	 Polen,	 Engeland,	Amerika	
en	Duitsland.	

Verdere	informatie	kunt	u	lezen	op:
www.immsfrance.fr.

Cd-beSprekINg
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struktureel	samenwerkt:	
New Festival Music	 -	 	 Markus	 Götz	 /	 Westcoast 
Concerto	 	 (for	 Piano	 &	 Band)	 -	 	 Kees	 Vlak	 /	 Aria 
d’Amore –	Florian	Ziller	/	Die Gedanken ...	Spiele	–	Kurt	
Gäble	/	Lead Me Home	–	James	Hosay	/	Crith Mhonadh 
(Crimond Church Fantasia)	 –	 Alfred	 Bösendorfer	 /	
Arethusa	–	Johan	Nijs	/	Jesus,	höchster Name	-	Naida	
Hearn	/	El Escorial	–	Johan	Nijs	/	Scarborough Fair	–	
Heinz	Briegel	/	East-West-East	–	James	Hosay	/	Funky 
Afternoon	–	Markus	Götz
De	 muziek	 van	 het	 eerste	 nummer	 is	 typisch	
geschreven	 voor	 de	 opening	 van	 een	 ceremoniële	
gelegenheid	en	opent	de	CD	in	stijl.	Het	pianoconcert	
van	onze	landgenoot	Kees	Vlak	is	iets	aparts,	met	een	
eerste	deel	met	 Caraïbische	 invloeden,	 een	 tweede	
deel	in	blues-stijl	dat	aan	Gershwin	doet	denken	en	
een	derde	met	levendige	Latijns-amerikaanse	ritmes.	
Een	 bijzondere	 combinatie,	 piano	 met	 blaasorkest.	
De	Aria d’amore	is	een	klassiek	klinkende	plechtige	
serenade.	 In	 Die Gedanken...	 Spiele	 speelt	 de	
componist	vrij	met	zijn	gedachten	wat	 resulteert	 in	
gevarieerde	 amusementsmuziek	 in	 afwisselend	 vlot	
en	gedragen	 tempo.	 	Lead me home	 is	 een	koraal	

met	 als	 inspiratie	 de	Amerikaanse	 gospel.	 In	 Crith 
Mhonadh	schildert	de	componist	verschillende	delen	
van	Schotland	in	een	zestal	muzikale	scenes,	ditmaal	
geheel	 zonder	doedelzakken.	De	aan	 Jesus	gewijde	
compositie	 is	gedragen,	 	maar	 zeker	geen	 typische	
kerkmuziek.	 De	 pasodoble	 van	 Johan	 Nijs	 is	 een	
verdienstelijke	 aanwinst	 in	 dat	 genre,	 in	 passende	
Spaanse	stijl	uitgevoerd,	al	klinkt	het	koper	anders	
dan	 van	 de	 autochtone	 banda’s.	 Scarborough Fair 
is	een	 langzame	bewerking	van	het	aloude	Engelse	
volksliedje	en	ook	zo	een	mooie	ballad.	East-West-
East	 wordt	 door	 de	 maker	 aangeduid	 als	 comedy 
march,	 waarin	 muzikale	 grappen	 met	 o.a.	 de	Stars 
and Stripes	van	Sousa.	Het	slotnummer	is,	zoals	de	
benaming	suggereert	een	funky	nummer	in	rock-stijl.
Al	deze	uiteenlopende	amusementsmuziek	wordt	door	
deze	Amerikaanse	band	uitgevoerd	op	het	niveau	van	
de	grote	militaire	bands	daar,	dus	dat	 laat	niets	 te	
wensen	 over	 en	 ook	 de	 opnamekwaliteit	 is	 eerste	
klasse.	Voor	wie	niet	meer	van	hetzelfde	maar	ander,	
fris	repertoire	zoekt	een	interessante	optie.	

JdV

The Artistry of Franco Cesarini

The Royal Netherlands Army Band ‘Johan Willem 
Friso’
Te bestellen via De Haske Online:
www.dehaske.com/artist/detail/43/cesarini-franco
M-DISC 213-049-3, Prijs  17,95

Franco	Cesarini	is	een	
Zwitserse	 componist	
die	 in	 één	 adem	
genoemd	kan	worden	
met	 Alfred	 Reed	
en	 Philip	 Sparke,	
de	 groten	 onder	
de	 toondichters	 in	
de	 hedendaagse	
blaasmuziek.	 Van	
deze	 componist	
en	 arrangeur	 heeft	

Mitropa	 Music	 via	 Hal	 Leonard	 MGB	 /	 De	 Haske	
een	 nieuwe	 CD	 uitgebracht	 onder	 bovenstaande	
titel.	Cesarini	geniet	niet	alleen	in	zijn	geboorteland	
Zwitserland	 groot	 aanzien	 als	 componist,	 arrangeur	
en	dirigent,	ook	internationaal	won	hij	vele	prijzen	en	
onderscheidingen.	Ditmaal	 is	 hij	 een	 samenwerking	
aangegaan	met	de	KMK’JWF’,	met	een	gevarieerd	palet	
van	eigen	werken	en	om	te	beginnen	een	bewerking	
van	 de	 bekende	 American in Paris	 van	 George	
Gershwin.	 De	 symfonische	 uitvoering	 is	 welbekend,	
maar	 die	 voor	 blaasorkest	 veel	 minder.	 Die	 geeft,	
zoals	 uitgevoerd	 door	 de	 KMK’JWF’als	 symfonisch	
blaasorkest,	 een	 spannende	 andere	 dimensie	 aan	
de	beleving	van	dit	 levendige	klassieke	klankdicht.	

Het	tweede	concertwerk	is	de	suite	Bulgarian Dances 
part 2,	met	een	drietal	delen	van	geheel	verschillend	
karakter,	gebaseerd	op	de	Bulgaarse	volksmuziek.	Die	
onderscheidt	zich		op	haar	eigen	manier	duidelijk	van	
de	omliggende	Balkanlanden	waarvan	de	volksmuziek	
in	 het	 algemeen	 bekender	 is	 dan	 van	 dit	 land	 op	
de	 scheidslijn	 tussen	 oost	 en	 west.	 Old Russian 
Romances	 is	 eveneens	 gebaseerd	 op	 volksmuziek,	
met	 enkele	 thema’s	 en	 liedjes	 die	 ook	 hier	 wel	
bekend	zijn.	Lekkere	vlotte,	meeslepende	melodieën	
die	in	de	uitvoering	van	deze	maestro	niets	aan	hun	
aantrekkingskracht	 verliezen,	 eerder	 het	 tegendeel.	
En	 dan	 het	 pièce de résistance	 van	 deze	 CD,	 het	
imposante	Puss in boots,	ofwel	de	Gelaarsde	Kat	uit	
het	sprookje	van	Charles	Perrault.	We	kennen	allemaal	
de	combinatie	van	orkest	met	verteller	uit	Peter en de 
wolf	van	Prokofjeff,	en	de	muziekdelen	in	het	verhaal	
doen	 hier	 wel	 aan	 denken,	 zij	 het	 dat	 de	 Kat	 hier	
het	enige	dier	is	en	de	muziekinstrumenten	dus	een	
algemenere	 rol	 spelen.	Dat	doen	zij	harmonisch	en	
dramatisch	in	goed	in	het	gehoor	liggende	muzikale	
sfeertekeningen.	 Al	 is	 het	 gesproken	 woord	 –	 in	
voortreffelijk	 native	 Engels	 –	 relatief	 wat	 lang,	 de	
muzikale	 intermezzi	 gecombineerd	 met	 het	 verhaal	
maken	 deze	 compositie	 tot	 een	 fraaie	 aanwinst	 in	
het	 modern-klassieke	 repertoire	 en	 dito	 voor	 de	
liefhebber	van	blaasmuziek	van	niveau.
De	combinatie	Cesarini	–	KMK’JWF’	levert	een	CD	op	
van	hoge	kwaliteit	die	in	deze	tijden	van	verschralend	
aanbod	uit	meerdere	oogpunten	een	aanwinst	mag	
worden	genoemd

JdV
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dISCurIoSIteIteN

door Erwin Voorhaar

Reclame maken voor een product of dienst is zou oud 
als de mens zelf. Wie ergens in handelt, wil dat product 
bekend maken en liefst zoveel mogelijk verkopen. Dan 
moet je het product eerst wél bekend maken. Tot zover 
de les productmanagement. Dat militaire orkesten 
hieraan hebben meegeholpen is misschien niet bij 
iedereen bekend. Deze 78 toeren grammofoonplaat 
is het bewijs dat het wel gebeurde, en soms zelfs 
(onbedoeld) komische vormen aannam.

Beide	afgebeelde	etiketten	laten	iets	zien	dat	op	het	
eerste	 gezicht	 vooral	 grappig	 oogt,	 mede	 door	 de	
opvallende	schrijffouten.	Toch	is	het	reclamemaken	via	
muziek	 een	 belangrijke	 neveninkomst	 voor	 artiesten	
geweest.	De	militaire	muziek	heeft	hieraan	meegedaan,	
maar	 op	 bescheiden	 niveau.	 Let	 wel:	 het	 gaat	 hier	
om	 speciale	 muziek,	 uitdrukkelijk	 geschreven	 in	
opdracht	 om	 als	 reclamemateriaal	 te	 dienen.	 Er	 zijn	
ook	 geluidsdragers	 (o.a.	 van	 de	 Marinierskapel)	 die	
gemaakt	 zijn	 voor	 een	 bedrijf	 (verzekeringsconcern	
etc.)	 maar	 waarop	 men	 standaard	 repertoire	 heeft	
uitgebracht,	 meestal	 zelfs	 materiaal	 dat	 al	 eens	 op	
een	 andere	 plaat	 was	 uitgegeven.	 Dat	 er	 zo	 weinig	
echte	 ‘reclametitels’	 gemaakt	 door	 militaire	 orkesten	
bestaan,	zal	waarschijnlijk	iets	te	maken	hebben	gehad	
met	de	moeizame	relatie	commercie	en	Defensie.	Dat	
Defensie	direct	zichzelf	bindt	aan	een	bepaald	product	
door	mee	te	doen	aan	reclame	kan	natuurlijk	gevoelig	
liggen.	Toch	kwam,	het	wel	voor,	zoals	bij	deze	opname	
van	de	Johan	Willem	Friso	Kapel	die	in	de	discografie	
(Nederlandse	plaatopnamen	tot	1958)	van	R.	Blijleven	
op	1956	wordt	gedateerd.	

Opvallend	 is	 dat	 men	 voor	 deze	 reclamestunt	 een	
versierd	 label	 heeft	 uitgebracht.	 Heel	 vreemd	 is	 de	
verbastering	van	de	titel	van	de	beroemde	Dambusters	
March	 gecomponeerd	 door	 Eric	 Coates	 (27/8/1886	
–	 21/12/1957)	 die	 dit	 stuk	 in	 eerste	 instantie	 niet	 (!)	
componeerde	 voor	 de	 film	 The	 Dam	 Busters	 (1955),	
maar	 waaraan	 het	 uiteindelijk	 wel	 werd	 toegevoegd.	
Let	ook	op	de	naam	van	de	toenmalige	dirigent	van	
de	 Johan	 Willem	 Friso	 Kapel,	 de	 in	 IMMS	 kringen	
zeer	bekende	Joop	Laro	(met	één	A…).	Oorspronkelijk	

verscheen	deze	uitgave	als	5/6	VB	546-1	Ford	mars	(SID	
28127	/	RCA	28127)	en	5/6	ES	VB	547-2	Dambusters	
March	 (CID	 /	RCA	28127).	De	naam	Dureco	 zal	 velen	
wel	iets	zeggen.	Deze	afkorting	staat	voor	de	in	1952	
opgerichte	Dutch	Record	Company,	die	in	Weesp	haar	
studio	en	platenperserij	had.	Op	het	label	verschenen	
vooral	 Nederlandse	 artiesten	 zoals	 Vader	 Abraham	
en	 de	 Kermisklanten,	 maar	 later	 ook	 popmuziek	 en	
moderner	Nederlands	(De	Dijk).	
Het	bedrijf	 hield	 zelf	 aan	het	 einde	van	de	 jaren	90	
op	 te	 bestaan,	 al	 werd	 de	 bedrijfsnaam	 nog	 wel	
ondergebracht	bij	het	grote	uitgeversconcern	Strengholt	
Media	Groep.	
Wat	 is	 er	 met	 deze	 plaat	 aan	 de	 hand?	 Men	 wilde	
met	lokaal	(Nederlands)	talent,	waartoe	ook	de	Johan	
Willem	 Friso	 Kapel	 werd	 gerekend	 de	 Amerikaanse	
markt	veroveren.	Of	misschien	alleen	de	geëmigreerde	
Nederlanders?	 	 In	 ieder	 geval	 werd	 Dureco	 in	 1954	
licentiehouder	 en	 distributeur	 van	 RCA	 (Radio	
Corporation	of	America),	een	enorm	label	in	Amerika	dat	
al	sinds	1901	(als	Victor)	bestond.	Thans	valt	RCA	onder	
Sony	Music	Entertainment	(Bertelsmann	groep).	Ja,	in	
de	 platenwereld	 zijn	 samenvoegingen	 en	 overnames	
aan	de	orde	van	de	dag!	

Cor Steyn
Doordat	Dureco	licentiehouder	van	RCA	was	geworden	
kon	men	lokale	artiesten	opnemen	en	op	dit	wereldmerk	
uitbrengen.	In	1957	ging	RCA	echter	in	zee	met	Inelco	
als	 distributeur	 waardoor	 Dureco	 iets	 anders	 moest	
verzinnen.	 Dat	 werd	 het	 CID	 label,	 dat	 op	 deze	 JWF	
opname	ook	te	zien	is.	Op	dit	ondermerk	werden	de	
via	 RCA	 uitgebrachte	 artiesten	 verder	 gedistribueerd.	
Daarbij	 zijn	 kennelijk	 nogal	 wat	 verschrijvingen	
gemaakt	 bij	 het	 overnemen	 van	 de	 gegevens.	 Men	
gaf	zo	opnamen	uit	van	Rudi	Wairata	en	de	Amboina	
Serenaders,	van	Bill	Haley	en	Jules	de	Corte.	Dit	deed	
men	tot	ca.	1965.	
Maar	nu	nog	even	naar	de	vreemde	reclame–opname	
waar	het	eigenlijk	om	draait.	Voorzien	van	een	zilveren	
label	 met	 autoafbeelding	 en	 Nederlandse	 vlag.	 Nog	
leuker	is	dat	in	de	Muziekbibliotheek	van	de	Omroep	
(www.muziekschatten.nl)	de	oorspronkelijke	bladmuziek	
(voor	piano)	te	vinden	is.	Daarop	staat	ook	weer	het	
jaartal	van	uitgave	(1956)	en	de	uitgever:	Edition	Nagel,	
Amsterdam.

De	 in	 Nederland	 beroemde	 Cor	 Steyn	 (22/12/1906	 –	
17/11/1965)	had	weinig	te	maken	met	militaire	muziek		
in	het	algemeen	of	marsmuziek	in	het	bijzonder,	maar	
heeft	hier	een	opdracht	gekregen	om	een	vlotte	mars	
te	 schrijven	 als	 verkoopstunt	 voor	 het	 Nederlandse	
verkoopkantoor	 van	 de	 enorme	 Amerikaanse	 Ford	
organisatie.	 Hier	 zit	 ook	 weer	 die	 link	 naar	 het	
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Amerikaanse	 RCA	 label.	 Uitbrengen	 in	 Amerika	 zou	
wellicht	tot	positieve	verkoopcijfers	zowel	in	Nederland	
als	in	de	nieuwe	wereld	hebben	geleid.	Of	de	plaat	ook	
inderdaad	in	Amerika	op	de	markt	is	gekomen	is	niet	
duidelijk.	De	bladmuziek	 is	onder	nummer	191054	te	
vinden	en	heeft	een	bijzonder	leuke	omslag	waarin	het	
autologo	op	de	plaat	weer	terugkomt.	Cor	Steyn	was	
bij	velen	bekend	als	organist	naast	het	type	Dorus	(Tom	
Manders)	maar	had	er	al	een	lange	carrière	opzitten	als	
dirigent	van	strijkorkesten	en	theaterorganist	van	het	
Citytheater	te	Amsterdam.	Ook	maakte	hij,	drie	weken	
voor	 zijn	dood	opnamen	op	het	enorme	Möller	NRU	
Radioconcertorgel	in	de	Kerk	van	de	Protestantenbond	
te	 Hilversum,	 een	 instrument	 (bijgenaamd	 The	 giant	
Möller)	 dat	 niet	 lang	 daarna	 werd	 verkocht	 naar	
Amerika…..
Ford	was	en	 is	natuurlijk	een	sterk	merk.	Het	startte	
in	1903,	werd	wereldberoemd	door	de	Ford	Type	A	en	
T	 (Je	 kunt	 hem	 in	 alle	 kleuren	 krijgen	 als	 het	 maar	
zwart	is!).	Wie	wil	zien	hoe	die	auto’s	eruit	zagen	kan	
het	beste	een	film	van	het	duo	Stan	Laurel	&	Oliver	
Hardy	 bekijken	 waarin	 dit	 soort	 auto’s,	 in	 meerdere	
stadia	 van	 verval,	 voorkomen.	 Vanuit	 Dearborn,	
Michigan	 werd	 een	 bedrijf	 opgestart	 dat	 nu	 de	 op	
vier	na	grootste	producent	is	en	later	ook	de	merken	
Lincoln,	Edsel	(naam	van	de	zoon	van	Henry	Ford)	en	
Mercury	ging	produceren.	Het	bedrijf	had	al	snel	een	
lopende	band,	heel	moderne	personeelsvoorwaarden	
en	een	streng	afzetbeleid.	In	Holland	reden	en	rijden	
auto’s	van	dit	merk	gemaakt	voor	de	(aparte)	Europese	
markt:	 Ford	Anglia,	 Ford	Fiësta,	 Ford	Escort.	Speciaal	
voor	die	Nederlandse	 tak	heeft	de	 toenmalige	 Johan	
Willem	Friso	Kapel	deze	opname	gemaakt.	Heel	 leuk	
is	dat	het	kennelijk	wel	een	populaire	opname	betrof.	
In	 de	 jaren	 60	 heeft	 men	 op	 het	 label	 Capri	 een	 2	
LP	box	uitgegeven	met	de	wel	heel	banale	titel	tsjing 
boemm, tsjing boemm…	(nummer	FV	0005-6).	Op	deze	
platen	staan	o.a.	opnamen	van	de	Amsterdamse	Politie	
Kapel (Koningin Juliana Mars), Harmonie–orkest	Oranje	
Nassau	Mijnen	 (Unter dem Siegesbanner) en	ook	de	
Johan	 Willem	 Friso	 Kapel	 met	 de	 twee	 kantjes	 van	

deze	 78	 (Dambusters en Fordmars) en	 de	 Mars	 van	
de	 4e	 Divisie.	Allemaal	 dus	 al	 eerder	 op	 78t	 platen	
uitgebrachte	 opnamen	 waarvan	 men	 nog	 wel	 wat	
opbrengst	 verwachtte.	 Philips	 deed	 dit	 ook	 met	 de	
Marinierskapel	opnamen,	en	veel	verscheen	ook	nog	
eens	op	singles.	

Peugeot Mars
Soms	is	het	lastig	om	te	zien	cq.	horen	of	het	nieuwe	
of	heruitgegeven	opnamen	betreft!	
Voor	zo’n	bijzondere	mars	als	de	Fordmars	is	dat	wel	
duidelijk.	Die	komt	direct	van	de	78t	plaat	en	is	door	de	
samenstelster	Annie	de	Reuver	(inderdaad,	de	bekende	
zangeres,	geboren	19/02/1917	en	nog	steeds	in	leven!)	
op	de	LP	gezet.	Daardoor	 is	deze	mars	ook	goed	te	
beluisteren.	 En	 dan	 horen	 we	 een	 behoorlijk	 vlotte,	
vrolijke	mars	waarin,	misschien	geïnspireerd	door	de	
Hoestbui	 van	Dorus,	door	middel	 van	een	 roffel	 van	
het	slagwerk	het	starten	van	een	auto	wordt	nagedaan!	
Toch	ergens	wel	een	komisch	geheel,	deze	uitgave	–	al	
zal	 dat	 niet	 zo	 bedoeld	 zijn.	 Een	 leuk	 detail:	 onder	
Directeur	 P.	 van	 Bruggen	 gaf	 dezelfde	 JWF	 Kapel	 in	
1969	een	single	uit	met	opnieuw	een	aan	een	automerk	
gewijde	 titel:	de	Peugeot Mars	 (Wester).	Die	uitgave	
(1069	HL)	is	echter	niet	in	mijn	bezit.	Het	zijn	bij	mijn	
weten	de	enige	uitgaven	van	een	militair	orkest	met	
directe	reclame-	bedoelingen	.	
In	 het	 begin	 van	 dit	 artikel	 memoreerde	 ik	 al	 dat	
Nederlandse	artiesten	bij	tijd	en	wijle	zich	lieten	inhuren	
om	reclamesongs	te	maken.	Zeker	in	de	tijd	voor	de	
komst	van	de	televisie	was	dit	een	manier	om	(voor	de	
radio	en	via	verkoop	in	platenzaken)	je	product	aan	de	
man	te	brengen.	Soms	was	het	een	bestaande	hit	met	
een	aangepaste	tekst,	soms	werd	er	iets	geheel	nieuws	
bedacht.	Louis	Davids	deed	het	al	 in	de	jaren	30	en	
zong	over	wasmiddel.	Corry	Brokken	maakte	samen	met	
de	Hi-Five	reclame	voor	BP	in	De BP Song	(uitgebracht	
op	de	beruchte	slappe,	dunne	plastic	plaatjes	die	snel	
stuk	gingen)	en	Max	Woiski	bracht	oploskoffie	(van	AH)	
aan	de	man	en	vrouw	via	de	Bongo – Tune.	Pim	de	
Pompbediende	probeerde	benzine	te	slijten.	Lees	voor	
Pim	Wim	(Sonneveld)	en	duidelijk	wordt	dat	zelfs	de	
grootste	 artiesten	 hieraan	 meewerkten,	 en	 dat	 soms	
tegen	aardige	vergoedingen.	
Marsmuziek	is	minder	gewoon	in	dit	genre,	maar	het	
Amstel	(Bier)	lied	uit	1938	gezongen	door	Bob	Scholte	
is	 een	 onvervalste	 mars	 om	 het	 bier	 aan	 den	 man	
te	brengen……	De	 lijst	 van	dit	 soort	opnamen	 (soms	
vertederend	qua	taalgebruik)	is	zeer	lang.	Wie	daarover	
meer	 wil	 weten	 moet	 proberen	 om	 de	 CD	 Wat een 
meisje weten moet (Favorite	FAV	1-95204)	te	vinden.	
Op	deze	uitgave	van	het	Theater	 Instituut	Nederland	
is	 een	 groot	 aantal	 van	 deze	 liedjes	 verzameld.	Van	
de	beroemde	Louis	Davids	(Doe het elektrisch…!) via	
Emile	van	Bosch	(Hema’s lofliedje) tot	Piet	Muyselaar	
met	het	Heineken’s Bierlied. Hoewel	bier	en	muzikanten	
niet	helemaal	vreemden	van	elkaar	zijn,	is	er	op	deze	
CD	geen	link	naar	militaire	muziek	en	reclameliedjes	te	
vinden.	Deze	Fordmars	van	de	Johan	Willem	Friso	Kapel	
blijft	 een	 opmerkelijke	 verschijning	 in	 het	 repertoire	
van	de	Nederlandse	militaire	orkesten.

Steyn, Cor - Ford mars
uit de collectie van de
Muziekbibliotheek van de Omroep

bibliotheeknummer 191054
Pagina 1 van 4
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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	mee-
doen	aan	alle	activiteiten.	Als	u	alleen	een	abonne-
ment	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	.	

International Military Music Society – Afdeling Nederland
Erelid	 -	Lkol.	b.d.	G.	Jansen
Lid	van	verdienste	/	Vice-president		Int.	Committee	IMMS	 -	F.	van	der	Walle
Bestuursadviseur	 -	Maj.	A.	Span

Comité van aanbeveling
mr	G.	J.		(Fred)	de	Graaf	 -	 Lid	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	Amsterdam
Lgen	b.d.	mr	D.	(Dick)	van	Putten	 -	 Voormalig	Commandant	der	Koninklijke	Marechaussee
	 	 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

22 Defilé  -  Maart 2014 
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ACTUEEL – Hier stellen we voor u
steeds de nieuwe rubrieken
samen: Nieuwe uitgaven, speciale
thema’s, seizoentitels, etc.

www.rundel.nl

Onze omvangrijke internet databank
vereenvoudigt voor u het effectieve
zoeken naar muziekstukken, CDs en
boeken. Door de vele informatie
bijvoorbeeld beschrijvingen van het
werk, luistervoorbeelden en
zichtstemmen vindt u eenvoudig de door
u gewenste muziekstukken.

● Onlineshop met muziekwerken, CDs en boeken
● Omvangrijke informatie over componisten en hun werken
● MP3 samples en PDF Mini scores
● Actueel met speciale rubrieken
● Het totale Rundel uitgaven aanbod

RUNDEL Music Publications
88430 Rot an der Rot, Duitsland
TEL 0049-8395-94260 · FAX 0049-8395-9426890
INTERNET www.rundel.nl · EMAIL info@rundel.de

RUNDEL 

Bent u voor uw concertprogramma op
zoek naar speciale informatie betreffende
een componist?
Onze overzichtelijke Componistensite
biedt u biografieën, foto’s en directe
links naar de componisten en
arrangementen.

ZOEKT U
      NAAR ...

MUZIEKWERKEN · CDs · BOEKEN

COMPONISTEN

RUNDEL Music Publications
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	 ageNda 2014
N.B. Alle optredens zijn onder voorbehoud, informeer bij de zaal of het orkest.

Voor de reünie- en overige orkesten in militaire stijl zie hun websites.
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Douane Harmonie Nederland
17	04	14	 Regio	Concert	te	Hoofddorp
16	05	14	 Regio	Concert	te	Rotterdam	(onder	

voorbehoud)	 	
13	06	14	 Samenwerkingsconcert	i.s.m.	KMar	t.g.v.	200	

jaar	Koninkrijk	Nederland	te	Apeldoorn
14	06	14	 Grand	defilé	t.g.v.	200	jaar	Koninkrijk	

Nederland	te	Apeldoorn
20	06	14		 Openlucht	concert	te	Valkenburg
28	06	14		 Nationale	Veteranendag	te	Den	Haag
18	07-14		 Intocht	Vierdaagse	Nijmegen.			

Fanfare Korps Nationale Reserve
22/23	04	14	 Div.	optredens	i.h.k.v.	200	jaar	KL
04	05	14		 Div.	herdenkingen:	Brussel	(B),	Orry-la-

Ville	(F),	Düsseldorf	(D),	Osnabrück	(D)																				
23	05	14		 Orkest	+	combo	in	Oldebroek
03	t/m	09	06	14	 Div.	herdenkenkingen	+	taptoe	Caen,	

Normandië	(F)
14	06	14		 Wandelevenement	Kippenloop,	Barneveld
20	06	14		 Tweedaagse	van	Amersfoort
21	06	14		 Veteranendag	Roermond	of	tweedaagse	

van	Amersfoort
28	06	14		 Nederlandse	Veteranendag,	Den	Haag
04/07	07	14		 Taptoe	te	Riga,	Letland
04	08	14		 100	jaar	Nationale	Reserve,	herdenking.

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
05	04	14	 Relatieconcert	43	Gemechaniseerde	Brigade	

in	Steenwijk.	Theater	De	Meenthe	
24	04	14	 Veteranen-	en	Oranjeconcert	43	

Gemechaniseerde	Brigade	Theater	
Martiniplaza	Groningen

19	06	14	 Veteranenconcert	Theater	De	Muzeval	
Emmen	
20	06	14	Veteranenconcert	Parktheater	
Eindhoven

21	06	14	 Veteranenconcert	Theater	Schouwburg	Het	
Park	Hoorn

25	06	14	 Veteranenconcert	Theater	Lampegiet	
Veenendaal

26	06	14	 Veteranenconcert	Theater	’t	Voorhuys	
Emmeloord

27	06	14	 Veteranenconcert	Openluchttheater	
Brilmansdennen	Losser

14	09	14		 Veteranenconcert	op	de	50+	beurs,	Utrecht

Marinierskapel der Koninklijke Marine
Zie	de	kapelrubriek	hierboven

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Zie	Facebook

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
19	04	14	 Herdenking	Kamp	Amersfoort
14	06	14		 Grand	Defilé	Apeldoorn	–	200	jaar	

Koninkrijk	–	200	jaar	Marechaussee
15	06	14		 Openlucht	concert	in	het	Oranjepark	

Apeldoorn	15:00	uur
28	06	14		 Nederlandse	Veteranendag	te	Den	Haag
10	07	14		 Schiphol	Bigband	concert
18	07	14		 Intocht	4daagse	Nijmegen.	

Militaire reünie-orkesten:
Zie	hun	websites	via	de	links	op	de	IMMS-website.

Internationale agenda 2014 
08-05	t/m	11-05		 Military	Tattoo	Oslo	(N)
02-06	t/m	06-06		 Zusammentreffen	aller	Österreichise	

Militärkapellen	in	St.	Pölten	–	
Niederösterreich		

03-06	t/m	04-06		 Beating	Retreat	Royal	Marines	–	London	
(UK)

07-06	t/m	08-06		 Tattoo	St.	Quentin	(F)
07-06	t/m	09-06		 Tattoo	de	la	liberté	–	Caen	(F)	
11-06	t/m	12-06	 Beating	Retreat	Household	Division	–	

London	(UK)	
14-06	 Trooping	the	Colour	te	London	(UK)	
20-06	 Internationale	Musikschau	–	Berlin	(D)
04-07	t/m	06-07	 Military	Music	Festival	in	Riga	(LV)	
05-07	t/m	06-07	 Colchester	Military	Tournament	(UK)	
04-09	t/m	07-09	 Avenches	Military	Tattoo	(CH)
11-10	t/m	12-10	 Malta	Military	Tattoo	
01-11	t/m	02-11	 Berlin	Tattoo	in	de	Max-Schmeling-Halle	

(D)
08-11	 Lord	Mayor’s	Show	–	London	(UK)
	 	

Festival	of	Remembrance	–	London	(UK)
09-11	 Remembrance	Day	Cenotaph	–	London	

(UK)
29-11	t/m	30-11	 Birmingham	International	Tattoo	(UK).	

IMMS-INforMatIe

Komende evenementen
De	IMMS-dag	bij	de	Nationale	Taptoe	in	Rotterdam	is	
gepland	op	vrijdag	26	september.	Nadere	informatie	
volgt	in	het	juni-nummer.
Dit	najaar	wordt	er	door	de	IMMS	weer	een	muzikaal	
symposium	 georganiseerd,	 volgend	 nummer	 meer	
informatie	hierover.

IMMS DUBBEL-CD  ‘40 MARCHES AROUND THE 
WORLD’
Een	unieke	opname	door	een	internationaal	militair	
orkest	met	topmuzikanten,	geïnitieerd	door	de	IMMS	
in	samenwerking	met	Britse	Guards	Bands	Division.	
Deze	CD	kan	worden	besteld	door	het	overmaken	van	
€	17,50	(€	15,=	voor	de	CD	+	€	2,50	verzendkosten)	
naar	 rekening	 NL45INGB0001474968	 name	 van	

Stichting	 International	 Military	 Music	 Society	 te	
Naarden	en	onder	vermelding	van:	“dubbel	CD”.	Deze	
wordt	daarna	aan	u	opgestuurd.		

Thans	nog	verkrijgbaar	zolang	de	voorraad	strekt:	
‘Schutterijen en Schutterijmuziek in de Negentiende Eeuw’	

Dit	 is	 de	 doctoraalscriptie	 van	 ons	 IMMS-lid	 Rien	
van	 Beusichem.	 Dit	 boekwerk	 bevat	 136	 blz.	
Het	 kan	 worden	 besteld	 door	 het	 overmaken	 van	
€	 13,=	 op	 rekening	 no.	 NL45INGB0001474968	
(BIC:	INGBNL2A)	ten	name	van	Stichting	International	
Military	Music	Society	te	Naarden	en	onder	vermelding	
van	‘Schutterijmuziek’.	

Daarna	volgt	meteen	toezending.


