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Voorwoord

Vanaf nu zullen in deze vaste rubriek afwisselend 
ook gastschrijvers aan het woord komen. Deze keer 
is de beurt aan ons lid van verdienste, Frans van der 
Walle, lid van de Comité van Aanbeveling.  

Majeur en mineur
Toen	mij	gevraagd	werd	of	 ik	voor	dit	nummer	van	
Defilé	een	column	wilde	verzorgen	heb	ik	daar	gelijk	
en	 met	 graagte	 positief	 op	 gereageerd.	 Als	 mede-
oprichter	 van	 ‘onze’	 IMMS,	 samen	met	 John	 Kroes,	
en	hoewel	al	weer	zo’n	acht	jaar	uit	het	bestuur,	voel	
ik	mij	nog	altijd	onverminderd	betrokken	bij	het	wel	
en	wee	 van	 onze	 club	 in	 het	 bijzonder	 en	 van	 de	
militaire	muziek	in	het	algemeen.	O	ja,	en	bovendien	
mag	ik	nog	aanspraak	maken	op	de	vooral	honoraire	
titel	van	International	Vice-President	van	de	IMMS.
Graag	maak	ik	u	deelgenoot	van	enkele	persoonlijke	
impressies	over	de	afgelopen	periode.

Op	24	 januari	 j.l.	ben	 ik	bij	het	 jaarlijkse	concert	
in	Assen	van	de	Koninklijke	Militaire	Kapel	 ‘Johan	
Willem	Friso’	in	de	mooie	zaal	van	‘De	Nieuwe	Kolk’	
geweest.	Er	stond	een	mooi	programma	op	de	les-
senaars	 	met	 	 voor	 de	 pauze	 klassieke	muziek	 ,	
daarna	 het	 ‘lichtere’	 genre.	 Het	 geheel	 stond	 on-
der	leiding	van	de	befaamde	Belgische	gastdirigent	
Norbert	 Nozy,	 voormalig	 dirigent	 van	 onder	meer	
de	Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Gidsen,	verder	
de	Gidsen	te	noemen	en	waarover	later	meer.
Werken	 van	 onder	meer	 Rachmaninoff	 (	 Symfoni-
sche	 Dansen)	 en	 Smith	 werden	 voortreffelijk	 uit-
gevoerd.	Voor	mij	was	echter	het	hoogtepunt	The	
Rifle	Regiment	van	Sousa.	Nog	niet	zozeer	omdat	
het	hier	een	mars	betrof,	maar	vooral	ook	door	de	
strakke	uitvoering	met	een	hoofdrol	voor	eigenlijk	
alle	secties	uit	het	orkest.	Uitstekend!	De	mars	zou		
een	kernwaarde	 in	het	 repertoire	van	 iedere	mili-
taire	kapel	moeten	blijven.	Na	de	pauze	kwam	met	
name	Anita	Meyer	aan	bod;	een	onbetwist	goede	
zangeres,	al	weer	begin	60,	die	zich	met	schwung	
en	soepel	bewegend	door	haar	bekende	repertoire	

IMMS worldwIde

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

In de winterperiode zie je in ons land bui-
ten nergens de militaire muziek. Uitzonde-
ring is hoogstens de aanbieding van ge-
loofsbrieven aan de koning door nieuwe 
ambassadeurs in Den Haag, een uitzonder-
lijke ceremoniële traditie die – nagenoeg 
onopgemerkt – ook bij winterweer gewoon doorgaat, 
inclusief één van de drie hoofdkapellen. Maar binnen 
klinkt de militaire muziek ‘s winters des te meer, met 
diverse optredens

in	de	concertzalen.	Als	we	in	dit	nummer	van	Defilé	
terugkijken	naar	optredens	in	de	afgelopen	maanden	
dan	ligt	de	nadruk	daarbij	dan	ook	op	het	binnenge-
beuren.	Behalve	aan	de	muziek	besteden	wij	aandacht	
aan	een	aantal	personen	die	in	de	wereld	van	de	mi-
litaire	muziek	een	bijzondere	 rol	spelen	c.q.	hebben	
gespeeld.	Uiteraard	krijgt	de	historie	van	ons	interes-
segebied	weer	de	nodige	ruimte,	met	name	ook	een	
onderdeel	 daarvan	 dat	 velen	 van	 ons	 bezig	 houdt:	
militaire	muziek	op		(oude)	geluidsdragers.	

Het	 nieuwe	 jaarprogramma	 beginnen	 we	
met	 een	 exclusief	 bezoek	 aan	 de	 Fanfare	
Bereden	 Wapens	 in	 Vught	 op	 7	 april.	 U	
heeft	daarvoor	de	uitnodiging	per	digitale	
nieuwsbrief	ontvangen	of	per	post	 toege-
stuurd	gekregen.	Mocht	u	die	informatie	on-

verhoopt	hebben	gemist,	reageert	u	dan	met	spoed	
om	alsnog	op	de	deelnemerslijst	te	kunnen	komen.	
Graag	tot	ziens	bij	dit	of	één	van	de	andere	komende	
evenementen.	En	u	weet,	meningen,	reacties	of	vra-
gen	zijn	bij	bestuur	en	redactie	altijd	welkom

Voor	het	overige	in	onze	IMMS	sluit	ik	graag	aan	bij	
de	woorden	van	mijn	voorganger	in	het	bestuur,	zo-
als	hieronder	weergegeven.

Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl 
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zong.		Echter,	als	er	een	zangeres	op	het	podium	
staat	gaat	het	om	de	zangeres	en	niet	om	het	or-
kest.	En	ik	kom	om	het	orkest…	Wel	herinner	ik	me	
nog	een	prachtige	compositie	van	Morricone	waarin	
één	van	de	vrouwelijke	fluitisten	excelleerde.	
Al	met	al	een	mooi	concert	voor	een	enthousiaste,	
volle	zaal.

Einde	november	j.l.	bezocht	ik,	zoals	ieder	jaar,		het	
jaarlijkse	 galaconcert	 van	 de	 Gidsen	 in	 Bozar,	 de	
prachtige	concertzaal	van	Brussel,	in	aanwezigheid	
van	het	voormalige	Koninklijke	paar	Albert	en	Pa-
ola.	Het	repertoire	van	deze	concerten	is	steevast	
een	 combinatie	 van	 (transcripties	 van)	 klassieke	
muziek	 	en	militaire	marsen;	 voor	mij	persoonlijk	
een	 ideaal	programma.	De	kapel	 stond	onder	 lei-
ding	 van	 de	 jonge	 dirigent	Yves	 Seghers,	 in	mijn	
ogen	een	goed	musicus.	Hij	 is	 zeer	exact	 	 in	 zijn	
directie,legt	het	juiste	gevoel	in	de	muziek	en	weet	
uit	het	orkest	te	halen	wat	er	al	zo’n	180	jaar	in	zit.	
Ik	zie	het	repertoire	ook	langzaam	verschuiven	naar	
een	meer	hedendaags	genre,	waarbij	overigens	wel	
aangetekend	moet	worden	dat	het	orkest	 zich	al-
tijd	 al	 heeft	 ingezet	 voor	 nieuw	 werk	 van	 vooral	
Belgische	componisten.	Voor	de	pauze	werd	onder	
meer	het	Vioolconcert	 van	Bruch	gespeeld,	na	de	
pauze	 onder	meer	 het	 geheide	 succesnummer	 de	
Bolero	van	Ravel.	Tot	slot	werden	de	mars	van	de	
Gidsen	 gespeeld	 en	 een	 aantal	 eskadronmarsen,	
cavaleriemarsen,	compleet	met	het	unieke	trompet-
terkorps.	De	Gidsen	zijn	één	van	de	beste	militaire	
concertorkesten	ter	wereld,	zo	niet	het	beste.	Niet	
voor	niets	kreeg	de	kapel	voor	een	recente	CD		in	
het	klassieke	muziekblad	 ‘Luister’	onlangs	hoogst	
uitzonderlijk	 twee	keer	een	 10	voor	 registratie	en	
opname.	In	de	regel	is	een	dergelijke	score	alleen	
maar	weggelegd	voor	orkesten	als		het	Concertge-
bouworkest.	Maar	overtuig	u	zelf	en	zet	een	CD	van	
het	orkest	op.

In	 november	 j.l.	 vond	 in	 het	Mariniersmuseum	 in	
Rotterdam,	 voor	 de	 tweede	 keer,	 ons	 symposium	
plaats.	Deze	 keer	 ging	het	 over	de	 vraag	of	mili-
taire	muziek	tot	ons	culturele	erfgoed	behoort.	 In	
de	vorige	Defilé	is	hier	uitvoerig	over	bericht	zodat	
ik	hier	nu	niet	meer	inhoudelijk	op	hoef	in	te	gaan.	
Hoewel	deze	dag	inhoudelijk,	naar	mijn	bescheiden	
mening,	echt	een	succes	was	en	er	ook	een	hele	
behoorlijke	 opkomst	 was	 vanuit	 de	 professionele	
hoek	(	tot	uit	het	buitenland	toe)		 is	een	belang-
rijk	 punt	 van	 zorg	 toch	 wel	 de	 geringe	 opkomst	
van	de	eigen	 leden	van	de	 IMMS.	Kennelijk	 slaat	
deze	 formule	 toch	 onvoldoende	 aan.	 Daar	 willen	
we	wat	 aan	 doen.	 De	 organisatiecommissie	 (John	
Kroes,	Gert	Jansen	en	ondergetekende)	is	zich	aan	
het	beraden	op	een	aanpassing	van	de	gehanteer-
de	formule		en	een	ombuiging	van	deze	dag		van	
een	 symposium	 naar	 een	 themadag.	 Zodanig	 dat	
deze	het	gemiddelde	IMMS-lid	ook	in	vuur	en	vlam	
zet.	Binnenkort	komt	deze	commissie	met	gerichte	
voorstellen	naar	het	bestuur.

Tot	slot	van	dit	korte	overzicht	van	recente	evene-
menten	de	 ‘Nationale	Taptoe’,	 eind	 september	 j.l.	
in	Rotterdam.	Het	is	duidelijk	dat	de	organisatoren	
nieuwe	 wegen	 ingeslagen	 zijn.	 Een	 andere	 opzet	
waarbij	 niet	 perse	 de	 orkesten	 achter	 elkaar	 hun	
opwachting	 maken,	 maar	 meer	 worden	 ingepast	
in	 een	 inhoudelijk	 thematische	opzet,	 het	betrek-
ken	 van	 een	 befaamde	 artiest	 door	 het	 program-
ma	heen,	in	dit	geval	de	bekende	trompettist	Eric	
Vloeimans,	en	een	wat	lossere	opzet	en	presentatie	
verdienen	absoluut	een	serieuze	kans.	
De	groots	opgezette	opening	van	de	taptoe	schiep	
hoge	verwachtingen.	Dezen	werden	meer	dan	waar-
gemaakt.	Het	zal	u,	beste	lezer,	zeker	niet	verbazen	
dat	voor	mij	een	absoluut	hoogtepunt	het	correcte	
en	muzikaal	hoogstaande	optreden	van	de	Gidsen	
was.	Onbegrijpelijk	dat	het	decennia	heeft	moeten	
duren	voordat	een	Belgisch	orkest	aan	onze	taptoe	
meedeed.	En	dan	te	weten	dat	Brussel	dichter	bij	
Rotterdam	ligt	dan	bijvoorbeeld	Assen…	Overigens,	
ook	de	twee	andere	militaire		orkesten(	Luchtmacht	
en	Marine)	in	België	hebben	een	opmerkelijke	‘re-
monte’achter	de	rug	en	mogen	bepaald	gezien	en	
gehoord	worden.	Ook	de	al	weer	een	aantal	jaren	
bestaande	 streetparade	 in	 Rotterdam	 is	 een	 pu-
bliekstrekker	 en	 doet	 het	 imago	 van	 de	 militaire	
muziek	heel	veel	goeds.	De	organisatoren	van	dit	
nationale	 evenement	 in	 Rotterdam	 verdienen	 ons	
aller	steun	en	support!

Tot	slot	nog	kort	iets	over	onze	eigen	afdeling	van	
de	 IMMS;	met	 lede	 ogen	moeten	wij	 helaas	 aan-
schouwen	 dat	 ons	 ledental	 langzaam	 wat	 terug-
loopt	en	vergrijst.	Dat	is	buitengewoon	jammer.	
Hoewel	wij	nog	altijd	een	prachtig	blad	hebben	en	
aantrekkelijke	 activiteiten	 organiseren,	 in	 binnen-	
en	buitenland,	schort	er	dus	iets	in	het	fundament.	
Daar	mogen	wij	ons	niet	zo	maar	bij	neer	leggen.
Het	 is	 in	de	eerste	plaats	aan	het	bestuur	om	de	
oorzaken	 van	dit	 neergaande	 tij	 te	 analyseren	 en	
daarna	te	keren	en	aan	ons,	leden,	om	alle	zeilen	
bij	te	zetten	om	nieuwe	potentiële	leden	enthousi-
ast	te	maken	en	aan	te		trekken.
Ook	het	bestuur	vraagt	aandacht	en	ons	aller	steun.	
Dat	bestuur	 is	 in	handen	van	maar	een	handjevol	
hardwerkende	en	zeer	enthousiaste	mensen	die	het	
schip	van	de	Nederlandse	IMMS	drijvende	houden	
en	 richting	 	 geven.	Maar	 geleidelijk	worden	 onze	
helden	ouder	en	dringt	de	behoefte	aan	een	gelei-
delijke	verjonging	en	versterking	zich	meer	en	meer	
op.	Het	 is	van	het	grootste	belang	voor	de	conti-
nuïteit	 van	 onze	 mooie	 club	 dat	 nieuwe	 mensen	
gevonden	worden	om	het	elan	er	in	te	houden.	Dan	
eindigt	dit	kleine	gedeelte,	toch	wel	wat	in	mineur,	
alsnog	in	majeur!

Frans van der Walle 
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Dat Coen Dijkstra zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de Advendo-Korpsen in Sneek is 
in de Nederlandse muziekwereld algemeen bekend. Op grond daarvan werd hij niet alleen benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, maar was hij ook Erelid en Erebestuurslid van de Advendo-Korpsen 
en Lid van Verdienste van de Stichting Vrienden van de Advendo-Korpsen. 

Dat	Coen	ook	vele	verdiensten	had	voor	de	Stichting	International	Military	Music	Society	Afdeling	Neder-
land	(kort:	IMMS	NL)	is	minder	bekend	en	verdient	het	daarom	in	dit	verband	om	er	de	schijnwerper	op	
te	richten.
Coen	was	één	van	de	leden	van	het	eerste	uur	van	IMMS	NL,	opgericht	in	1981.	Vanaf	het	begin	onder-
kende	en	accentueerde	hij	het	grote	belang	van	goede	contacten	 tussen	de	civiele	blaasmuziekwereld	
en	militaire	orkesten,	waarmede	hij	actief	bijdroeg	aan	de	doelstellingen	van	IMMS	NL.	Met	name	in	de	
Regio	Sneek	(maar	overigens	ook	elders	in	het	land)	wist	hij	door	het	uitdragen	van	zijn	ideeën	een	stevig	
draagvlak	voor	IMMS	NL	te	creëren,	wat	in	belangrijke	mate	heeft	bijgedragen	aan	de	verdere	ontwikkeling	
van	onze	Stichting.	
Zijn	promotionele	activiteiten	bestonden	o.a.	uit	publicaties	 (artikelen	en	 interviews)	en	bijdragen	aan	
brainstorming	over	de	organisatie	van	muziekevenementen.
Maar	ook	bij	de	organisatie	van	evenementen	kon	altijd	een	beroep	op	hem	worden	gedaan.	In	dit	kader	
moet	als	hoogtepunt	worden	genoemd	de	viering	van	het	10-jarig	bestaan	van	IMMS	NL	in	1992.	In	het	
voorbereidende	stadium	kwam	Coen	meteen	al	met	het	voorstel	om	deze	viering	in	Sneek	te	laten	plaats-
vinden	en	kon	hij	het	Bestuur	van	IMMS	NL	al	snel	overtuigen	van	de	mogelijkheden	en	kansen	die	aldaar	
aanwezig	waren.	
Aldus	werd	besloten	en	een	werkgroep	ging	van	start	om	de	organisatie	op	te	pakken;	hierin	waren	Coen	
Dijkstra	en	Tjerk	de	Haan	degenen	die	waren	belast	met	de	lokale	voorbereidingen.	Na	een	jaar	hard	wer-
ken	kwam	er	een	prachtig	jubileumprogramma	tot	stand	met	de	volgende	programma-onderdelen:
Een	feestelijk	openingsconcert	door	de	Kapel	van	de	Koninklijke	Luchtmacht	op	vrijdagavond;
Een	streetparade	en	pleinconcerten	op	de	zaterdag	overdag;	Een	grote	Taptoe	op	de	zaterdagavond	met	
deelname	van	binnen-	en	buitenlandse	militaire	orkesten	en	Advendo;	de	uitgave	van	een	jubileum	CD.	
Mede	door	de	geweldige	 inzet	van	Coen	en	zijn	omvangrijke	 team	van	vrijwilligers	 is	dit	 jubileumpro-
gramma	een	enorm	succes	geworden	en	blijft	als	een	evenement	van	groot	kaliber	in	onze	herinnering	
aanwezig.	
Als	IMMS-NL	zijn	wij	Coen	Dijkstra	zeer	veel	dank	verschuldigd	voor	al	zijn	uiteenlopende	en	kwalitatief	
hoogstaande	bijdragen	aan	onze	ontwikkeling,	waarvan	het	 resultaat	zich	 tot	op	de	dag	van	vandaag	
manifesteert.	Wij	vinden	dit	de	mooiste	manier	om	aan	onze	samenwerking	met	Coen	terug	te	denken.	

Namens het Bestuur van IMMS NL,
John Kroes, Vice voorzitter.   

IN  MEMORIAM  COEN  DIJKSTRA
(18-09-1938  -  02-03-2015)
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Het doet hem nog steeds pijn dat het FKKL’BW’ in-
dertijd is wegbezuinigd. Ook al betekende dit voor 
hemzelf dat hij een volgende stap in zijn muzikale 
loopbaan kon zetten. Immers, de  fanfare was een 
uniek orkest in de wereld van de professionele 
blaasmuziek.  Hij heeft dit korps zes jaar geleid, tot 
grote hoogte gebracht. Tot het doek viel. Nu staat 
hij, sinds maart 2013, op de bok voor de Konink-
lijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’: Majoor 
Tijmen Botma (1962). Overigens is hij oprecht blij 
dat de nieuwe Fanfare ‘Bereden wapens’ in Vught 
intussen zijn draai heeft gevonden en steeds meer 
waardering krijgt. 

Hoe ben je in Assen ontvangen?
“Het	was	wel	even	wennen	aan	elkaar,	logisch.	De	
kapel	stond	zo’n	zes	jaar	onder	leiding	van	Arnold	
Span,	die	per	1	januari	2013	is	benoemd	tot	stafdi-
rigent	bij	het	nieuwe	Impresariaat	Militaire	Muziek	
Krijgsmacht.	En	elke	dirigent	drukt	een	eigen	stem-
pel	op	‘zijn’	orkest.	Ik	was	die	fanfareman	uit	Vught	
die,	nadat	het	FKKL’BW’	was	gehalveerd,	nu	plotse-
ling	voor	de	KMK’JWF’	moest	staan.	Moeten	we	dat	
wel	willen?	Maar	al	snel	was	het	pleit	beslecht	en	
was	er	vertrouwen,	over	en	weer.	Daar	hielp	ook	bij	
dat	voor	de	kapel	een	lange	tijd	van	onzekerheid,	
denk	aan	bezuinigingen,	voorbij	was.	“
Want als een orkest je niet ‘lust’ kan dat je het 
knap lastig maken...
“Dat	 klopt.	 Je	 kunt	 als	 dirigent	 dan	wel	 de	 baas	
zijn,	maar	 als	musici	 het	 niet	me	 je	 eens	 zijn	 en	
daarom	 dwars	 gaan	 liggen,	 dan	 red	 je	 het	 niet.	
Vertrouwen	is	essentieel.“
Hoe	bereik	je	dat?
“Door	volstrekt	jezelf	te	zijn,	goed	duidelijk	te	ma-
ken	wat	 je	wilt	en	helder	 te	 communiceren.	Door	
veel	 respect	 te	 hebben	 voor	 de	 kwaliteiten	 van	

de	musici,	 het	gevoel	 te	geven	dat	 je	het	 samen	
doet	en	niet	zonder	elkaar	kunt.	Vaak	kan	ik	enorm	
geïnspireerd	 raken	door	wat	 een	 solist	 in	het	or-
kest	doet.	Je	kunt	van	elkaar	leren.	Verder	moet	je	
oog	hebben	voor	wat	je	mensen	persoonlijk	bezig	
houdt.	 Zitten	 ze	bijvoorbeeld	wel	of	niet	goed	 in	
hun	vel?	Want	dat	heeft	natuurlijk	invloed	op	hun	
prestaties.	 En	 maak	 hen	 deelgenoot	 van	 de	 suc-
cessen.”

Dat betekent ook - om het misschien wat modieus 
te zeggen - jezelf kwetsbaar opstellen?
“Ja.	Het	kan	niet	zo	zijn	dat	je	anderen	bij	wijze	van	
spreken	op	de	huid	zit	en	zelf	buiten	schot	blijft.”

Bedrijfsorkest
Wat is het specifieke van een dirigent die voor een 
militair orkest staat?

“Je	 moet	 je	 goed	 realiseren	 dat	 je	 dirigent	 bent	
van	 een	bedrijfsorkest,	 in	 dit	 geval	 het	 defensie-
bedrijf.	Dat	heeft	heel	eigen	wensen.	Daaraan	heb	
je	te	voldoen,	ook	al	zou	je	het	misschien	zelf	wel	
eens	anders	willen.	Dat	geldt	trouwens	niet	alleen	
voor	de	dirigent,	maar	ook	voor	de	musici.	Anders	
gezegd,	zo	nodig	zet	je	je	eigen	wensen	maar	even	
op	een	zijspoor.	 Ik	ga	met	volle	overtuiging	voor	
datgene	 wat	 van	 me	 wordt	 gevraagd	 en	 probeer	
dat	ook	over	te	dragen.	Dus	blijf	ik	meestal	positief	
en	zal	niet	snel	meegaan	in	negativiteit.	Ik	ben	een	
positief	 ingesteld	mens	 en	 vind	heel	 veel	 dingen	
leuk	om	te	doen.	En:	wat	je	geeft	krijg	je	terug.”

Waar wil je naar toe met de KMK’JWF’, oftewel: wat 
is je verlanglijstje?
“In	 de	 eerste	 plaats	 er	 voor	 zorgen	 dat	 defensie	
baat	heeft	bij	dit	bedrijfsorkest.	Dat	betekent	dicht	
bij	de	achterban	staan	en	muzikaal	alle	zeilen	bij-
zetten.	 Zorgen	voor	artistiek	 tevredenheid	bij	op-
drachtgever	en	orkest.	Ik	denk	namelijk	dat	dit	sa-
men	kan	gaan.	Ook	gaat	het	er	om	het	militaire	en	
het	 artistieke	met	 elkaar	 te	 verbinden.	 De	 ‘oude’	
KMK	wortelt	 in	 een	 traditie	 van	originele	 compo-
sities	voor	blaasorkest	en	goede	transcripties	van	
klassieke	werken.		Ook	de	goede	filmmuziek	spe-
len	we	 graag.	We	maken	wel	 eens	 eens	 een	 uit-
stapje	 naar	 goed	 jazzrepertoire,	 maar	 dat	 is	 niet	
onze	core	business.	En	het	begeleiden	van	diverse	
artiesten	 behoort	 natuurlijk	 tot	 de	 taak	 van	 elk	
krijgsmachtorkest.	In	die	lijn	wil	ik	werken	aan	een	
verdere	vernieuwing.	Ik	denk	dan	in	het	bijzonder	
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aan	 een	 multimediale	 aanpak,	 waardoor	 het	 pu-
bliek	op	een	heel	andere	manier	kennis	maakt	met	
militaire	muziek.	Verder	vind	ik	educatie	belangrijk.	
Vooral	omdat	in	het	onderwijs	nauwelijks	nog	aan	
muzikale	 vorming	 wordt	 gedaan.	 Ik	 vind	 dat	 wij	
als	 kapel	 op	 dit	 vlak	 een	 taak	 hebben.	 Vandaar	
dat	we	ook	kinderconcerten	organiseren,	met	groot	
succes.	Een	mooi	voorbeeld	 is	de	 ‘Symfonie	Voor	
angsthazen	en	durfals’.”

‘De mens centraal’
Wat kan ik me concreet voorstellen bij die verbin-
ding tussen het militaire en het artistieke?

“Vernieuwend	bezig	zijn	vanuit	de	traditie	van	de	
militaire	muziek;	zowel	het	ceremonieel	uitdragen	
als	 muzikaal	 vorm	 geven	 aan	 de	 bedrijfscultuur	
van	defensie.	Een	heel	mooi	voorbeeld	vind	ik	zelf	
het	project	‘De	mens	centraal’	waarin	we	de	burger	
hebben	laten	zien	en	horen	dat	de	militair	ook	een	
mens	is,	in	al	zijn	facetten.”(In	het	vorige	nummer	
van	Defilé	is	hieraan	uitvoerig	aandacht	besteed	-	
red.)

Was dit een eigen initiatief, net als indertijd ‘Land 
en macht’ bij het FKKL’BW’?
“Nee.	 Het	 oorspronkelijke	 idee	 is	 van	 Lt-Gen	 De	
Kruif,	 Commandant	 Landstrijdkrachten.	 Eenvoudig	
gezegd:	 toon	 in	 beeld	 en	 klank	 de	 mens	 in	 het	
uniform.	We	 hebben	 een	 denktank	 gevormd,	 een	
formule	bedacht	en	die	uitgewerkt:	zes	portretten	
van	militairen,	van	‘hoog’	tot	‘laag’	en	daar	muziek	
bij	gezocht.	Twee	mensen	die	hierin	een	belangrijk	
aandeel	hadden	wil	ik	graag	bij	name	noemen,	Rob	
Sloekers	van	het	 Impresariaat	en	Piet	Durk	Meyer	
van	de	eigen	kapel.	“
Ik denk dat hiermee ook de vraag is beantwoord 
of de kapel in eigen gelederen voldoende support 
heeft.
“Dat	lijkt	mij	wel.”
Juist ‘De mens centraal’ brengt me op het volgen-
de. In het laatste nummer van Defilé betoogt Rien 
van Beusichem, musicoloog en liefhebber, “ dat de 
militaire muziek in ons land geen wezenlijke bij-
drage meer levert aan ons collectieve veiligheids-
politieke bewustzijn”. Ik ben zo vrij dit te vertalen 
als: de militaire muziek laat het afweten als het 
gaat om verbinding tussen krijgsmacht en samen-
leving. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je dit 
onderschrijft.
“Van	Beusichem,	of	wie	het	ook	maar	met	hem	eens	
is,	zou	eens	moeten	kijken	naar	ons	programma	in	
het	afgelopen	jaar	en	onze	plannen	voor	2015.	Ik	
doe	een	greep:	de	optredens	bij	de	viering	van	200	
jaar	 Koninkrijk,	 ‘De	 laatste	 vriend	 van	 Napoleon’	
in	Delfzijl,	 het	Telegraafconcert	 voor	Omroep	Max	
met	veel	artiesten,	de	wereldpremière	van	‘Coming	
to	Light’	 van	componist	Ed	de	Boer,	 twee	CD-op-
namen	voor	De	Haske	en	de	opening	van	‘Blazers	
in	 concert’	 in	 het	 Utrechtse	 Vredenburg.	 Voor	 dit	
jaar	staan	onder	meer	op	het	programma	een	ko-

renproject	in	het	kader	van	70	jaar	bevrijding	over	
het	 land	 gespreid,	 diverse	 bevrijdingsconcerten,	
een	concert	in	de	Ridderzaal	in	het	kader	van	Ve-
teranendag	met	Ellen	ten	Damme,	Bastiaan	Everink	
en	Herman	van	Veen,	het	inspelen	van	de	muziek	
voor	en	meewerken	aan	de	film	 ‘De	Grebbeberg’,	
een	benefietconcert	voor	‘Stichting	hulphond’,	we-
derom	‘Blazers	 in	concert’	en	zo	kan	 ik	nog	even	
door	gaan.	Dit	alles	naast	het	verzorgen	van	cere-
monieel	 en	 de	 reguliere	 relatieconcerten.	 De	 op-
stelling	van	Van	Beusichem	lijkt	me	een	discussie	
meer	dan	waard.”

Militaire ‘opleiding’
Op je CV staat ook een aantal nevenactiviteiten, 
waar ik nog even op in wil gaan. Zo ben je docent 
HaFaBra-directie aan het Prins Claus Conservato-
rium in Groningen. Er is dus nog steeds belang-
stelling voor deze discipline?

‘Het	aantal	studenten	wisselt	per	jaar,	maar	inder-
daad:	ze	zijn	er	nog	steeds.	Dit	jaar	heb	ik	er	drie	
onder	mijn	hoede	voor	hun	bachelor-		en	één	voor	
zijn	master-diploma.	In	totaal	zijn	er	in	Groningen	
negen	 studenten	 die	 HaFaBra-directie	 studeren.	
Dat	brengt	me	 trouwens	op	het	 volgende.	 Ik	 zou	
graag	zien	dat	er	een	 ‘klasje’	wordt	gevormd	van	
getalenteerde	militaire	musici.	Vorm	hen	tot	militair	
dirigenten,	 geef	 de	 tradities	 en	 waarden	 van	 de	
militaire	muziek	door,	 leer	wat	een	militair	orkest	
is	en	doet.	Op	die	manier	zorg	je	voor	eigen	kweek	
voor	 de	 toekomst	 en	 biedt	 je	 talent	 perspectief.	
Dat	lijkt	me	heel	stimulerend.	Zo’n	kweekvijver	zou	
heel	 goed	 onder	 auspiciën	 van	 het	 Impresariaat	
Militaire	Muziek	Krijgsmacht	kunnen	functioneren.
Dan ben je ook nog jurylid bij (inter)nationale con-
coursen. Afgezien van wat anderen aan je oordeel 
hebben, wat leer je zelf?
“Jureren	doe	 ik	nog	maar	drie,	vier	keer	per	 jaar.	
Wat	 ik	zelf	 leer?	 In	 ieder	geval	snel	partituren	 le-
zen	en	me	snel	een	voorstelling	vormen.	Ik	zie	en	
hoor	hierdoor	veel	nieuw	repertoire	voorbij	komen,	
waarmee	ik	zelf	mijn	voordeel	kan	doen.	Ook	hoor	
en	 zie	 ik	 als	 jurylid	 veel,	 niet	 het	 minst	 in	 kwa-
litatief	 opzicht,	 dat	 ik	 in	 mijn	 eigen	 praktijk	 kan	
toepassen.”

Tenslotte ben je ook nog steeds dirigent van een 
amateurorkest, de Fanfare Psalm 150 in Dinxperlo. 
Wat moet je daar nu mee, oneerbiedig gezegd?
“De	 fanfaremuziek	 ligt	me	ook	zeer	aan	het	hart,	
vooral	vanwege	het	klankidioom.	Bovendien	is	een	
amateurorkest	 dirigeren	 voor	 mij	 heel	 ontspan-
nend.	Vergeet	niet	dat	het	leiden	van	een	beroeps-
orkest	-	vijftig	professionele	musici	met	eigen	me-
ningen	en	opvattingen	-	van	een	heel	andere	orde	
is.	Elke	repetitie	vergt	dan	veel	van	je.	Bij	amateurs	
ligt	dat	anders.	 Je	probeert	het	beste	uit	 ze	naar	
boven	te	halen,	op	een	ontspannen	manier.	En	het	
houd	je	met	beide	benen	op	de	grond.	Zo	ben	ik	
ook	begonnen.”
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Maj. b.d. Harry van Diepenbeek te gast bij de IMMS in 2012

Op	11	december	2014	is	op	89-jarige	leeftijd	Hendri-
cus	 (Harry)	Franciscus	Willebrordus	van	Diepenbeek	
overleden.	Hij	was	de	zoon	van	Hendricus	Willebror-
dus	van	Bijnen1	en	Gerritdina	Wilhelmina	van	Diepen-
beek.	 Zijn	ouders	 trouwden	op	21	oktober	 1925	 in	
Amsterdam,	een	maand	na	de	ontbinding	van	vaders	
eerste	huwelijk.	Het	echtpaar	Van	Bijnen-Van	Diepen-

beek	kreeg	nog	een	dochter	 en	een	 zoon.	Na	vele	
omzwervingen	door	het	land	zou	het	gezin	zich	uit-
eindelijk	in	Rotterdam	vestigen.		Hier	kreeg	Harry	aan	
het	Toonkunst-Conservatorium	zijn	opleiding.	Tijdens	
de	razzia	van	10	en	11	november,	waar	52.000	Rot-
terdamse	en	Schiedamse	mannen	tussen	de	zeven-
tien	en	40	jaar	werden	opgepakt	en	tewerkgesteld,	
bevond	zich	ook	de	negentienjarige	Harry	van	Die-
penbeek.	Zelf	deed	hij	over	deze	periode	van	dwang-
arbeid	nogal	luchtig.	Hij	kwam	ergens	in	de	buurt	van	
München	terecht	en	heeft	er	naar	eigen	zeggen	alleen	
maar	een	beetje	muziek	gemaakt.	
Teruggekeerd	 in	 Nederland	 pakte	 hij	 de	 draad	 van	
zijn	studie	weer	op	en	kwam	al	snel	 terecht	bij	de	
stafmuziek	 van	 het	 Regiment	 Stoottroepen.	 De	 re-
gimentscommandant	wilde	hem	graag	contracteren,	
maar	daar	zag	hij	zelf	niet	veel	brood	in	en	vertrok	
na	een	maand	of	drie	weer	terug	richting	Rotterdam	
om	als	klarinettist	van	de	Marinierskapel	der	Konink-
lijke	Marine	zich	verder	te	ontwikkelen.	In	1950	be-
haalde	Van	Diepenbeek	zijn	diploma’s	voor	klarinet	
en	directie	Harmonie	en	fanfare	aan	het	Rotterdams	
Toonkunst-Conservatorium.2		Walther	Boer	schrijft	in		
een	brief	aan	de	firma	Ansingh	in	Zwolle	in	april	1951	
dat	Van	Diepenbeek	pianist	is.3	Eindexamen	Conser-
vatorium	schrijft	hij	zelfs	tussen	haakjes.	Op	zijn	exa-
men	klarinet	werd	Van	Diepenbeek	begeleid	door	de	
pianiste	Mimi	Strijbis,	die	een	aantal	jaren	later	nog	
als	soliste	zou	optreden	met	de	Luchtmmachtkapel.

Necrologie H.F.W. van Diepenbeek 1925-2014

Kpt. H. van Diepen-
beek (2e van rechts) 
na afloop van een 
glaconcert. Links kol 
C. Walther Boer

1)	Hij	was	pianist	van	beroep	en	dirigeerde	verschillende	koren	in	Rotterdam
2)	Het	Vrije	Volk:	democratisch-socialistisch	dagblad	03-07-1950
3)	0847	N.V.	Ansingh	&	Co.,	later	Ansingh-Beima,	handel	in	muziekinstrumenten	te	Zwolle.	548/29	april	1951.
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Korte familiegeschiedenis.
Uit	een	groep	van	25	sollicitanten	werd	 in	de	win-
ter	van	1950	de	pas	25-jarige	Van	Diepenbeek	gese-
lecteerd	door	de	Inspecteur	Militaire	Muziek,	de	res.	
luitenant-kolonel		dr.	C.L.	Walther	Boer.		Walther	Boer	
die	was	opgegroeid	en	opgeleid	 in	Amsterdam	was	
zeker	bekend	met	deze	familie	Van	Diepenbeek.		In	
1911	volgde	Walther	Boer	op	de	kazerne	waar	zich	de	
stafmuziek	van	het	7e	regiment	 infanterie		bevond,	
zijn	opleiding	tot	reserve	officier.
In	de	beginjaren	van	de	20e	eeuw	waren	er	drie	broers	
Van	Diepenbeek	die	allen	zeer	begaafde	musici		wa-
ren.	Ten	 eerste	was	 er	 Johannes Franciscus (Frans) 
van Diepenbeek (1873-1950). Frans	was	een	in	wijde	
omgeving	van	Amsterdam	bekende	dirigent	van	vele	
verenigingen.	 Na	 de	 opheffing	 van	 de	 Schutterij	 in	
1907	werd	 hij	 de	 dirigent	 van	 het	 Stafmuziekkorps	
der	 Koninklijke	 Nederlandsche	 Weerbaarheidsver-
eeniging.		In	1949	legde	hij	zijn	dirigeerstok	neer	en	
overleed	kort	daarna.	Daarnaast	was	het	Willem Karel 
Frederik van Diepenbeek (1880-1916).	Willem	begon	
zijn	loopbaan	als	trompettist	bij	het	Stafmuziekkorps	
van	 het	 7e	 regiment	 infanterie	 in	 Amsterdam.	 Dit	
korps	bevond	zich	in	de	gelukkige	omstandigheid	dat	
het	 Concertgebouworkest	 onder	Mengelberg	 steeds	
meer	muziek	 ging	 uitvoeren	 in	 bezettingen	 die	 het	
orkest	zelf	niet	voorhanden	had.	Vele	muzikanten	van	
de	stafmuziek	konden	hierdoor	regelmatig	remplace-
ren	–	ook	als	violist,	altist	of	cellist	–		bij	het	toen	al	
beroemde	orkest.	Willem	van	Diepenbeek	mocht	bij	
de	eerste	uitvoering	onder	leiding	van	de	componist	
de	posthoorn	solo	blazen	in	Mahlers	derde	symfonie.	
Mahler	was	zo	verguld	over	diens	spel,	dat	hij	Van	
Diepenbeek	vroeg	om	deze	solo	ook	te	komen	spelen	
als	Mahler	zijn	symfonie	in	Duitsland	zou	uitvoeren.	
Of	het	hier	ooit	van	gekomen	is,	vermeldt	de	historie	
niet.	Wel	 ambieerde	Willem	 de	 baton,	 en	 verruilde	
hij	 in	1912	de	trompet	voor	een	kapelmeesterschap	
van	 het	muziekkorps	
2e	 regiment	 Huzaren	
te	 Venlo.	 Hier	 kwam	

hij	 in	 1916	 landelijk	 in	 het	 nieuws.	 Niet	 in	 de	 eer-
ste	plaats	vanwege	zijn	kwaliteiten	als	staftrompet-
ter,	 maar	 vanwege	 het	 feit	 dat	 hij	 tijdens	 het	 vis-
sen	trachtte	een	te	water	geraakte	muzikant	van	zijn	
korps	te	redden.	De	reddingspoging	mislukte	omdat	
beide	mannen	hun	dienstlaarsen	droegen	die	vollie-
pen	met	water,	en	vonden	daardoor	helaas	de	ver-
drinkingsdood.	De	familie,	officieren	en	leden	van	het	
muziekkorps	 zouden	 later	 een	 gedenkteken	oprich-
ten	voor	hun	kapelmeester.
Tenslotte	was	er	nog	Hendricus Franciscus van Die-
penbeek (1870-1924),	de	oudste	van	de	drie	broers	
en	grootvader	van	Harry	van	Diepenbeek.	Ook	hij	be-
gon	zijn	loopbaan	als	muzikant	bij	de	stafmuziek	van	
het	 7e	 regiment	 infanterie	 en	werd	 in	 het	 voorjaar	
van	1905	tot	de	opheffing	in	1923	staftrompetter	van	
het	muziekkorps	van	het	1e	regiment	veldartillerie	in	
Utrecht.		

Oprichting van de Luchtmachtkapel
Op	1	april	1951	is	de	officiële	overdracht	van	het	staf-
muziekkorps	van	het	regiment	stoottroepen	naar	het	
regiment	luchtstrijdkrachten	een	feit.	De	L.S.K.	band	
die	vanaf	haar	oprichting	tot	31	maart	1951	de	muziek	
verzorgde	 voor	 de	 luchtmacht	 en	 bestond	 uit	 oor-
logsvrijwilligers,	werd	daarmee	ontbonden.	De	lucht-
macht	 wilde	 eigenlijk	 al	 in	 1945	 een	 beroepskapel	
hebben,	 maar	 omdat	 zij	 nog	 slechts	 een	 regiment	
was	wilde	de	minister	daar	niet	in	mee	gaan.	Voor-
uitlopend	op	de	verzelfstandiging	van	de	luchtmacht	
kreeg	ze	dan	toch	 in	1951	een	eigen	beroepskapel.	
Met	een	 ceremonie	op	de	Luchtmacht	 Instructie	 en	
Militaire	Opleidingen	School	(L.I.M.O.S.)		in	Nijmegen	
is	de	oprichting	van	de	Luchtmachtkapel	een	feit	en	
kan	de	 res.	 1e	 luitenant	Harry	 van	Diepenbeek	 zijn	
werkzaamheden	starten.		Zijn	luchtmachtdoop	in	de	
mess	–	een	luchtmachtpet	vol	bier	–	en	een	gedegen	
snel-cursus	 	 in	 Breda	 had	 hij	 dan	 waarschijnlijk	 al	

Luchtmachtkapel in 1955
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4)	Leidse	Courant,	27	maart	1976.
5)	Het	Vrije	Volk,	democratisch-socialistisch	dagblad	25-07-1955.

achter	de	rug.4	Met	een	25-tal	–		voornamelijk	oudere	
–		muzikanten	die	hij	grotendeels	nog	kende	van	de	
paar	maanden	bij	de	Stoottroepen,		moest	hij	gaan	
beginnen	aan	een	loodzware	opdracht	om	een	kapel	
samen	te	stellen	van	55	man.	De	kapel	kreeg	al	heel	
snel	 landelijke	 bekendheid.	Na	de	watersnoodramp	
in	 1953	 trok	de	 kapel	 door	 het	 land	om	 concerten	
te	geven	ten	bate	van	de	getroffenen.	In	Nijmegen	is	
er	dan	al	een	comité	gevormd,	om	in	navolging	van	
de	 Koninklijke	Militaire	 Kapel	 en	 de	Marinierskapel	

ook	 de	 Luchtmachtkapel	 van	mooie	 gala-uniformen	
te	voorzien.	
Aankondiging van een concert in Rotterdam in Het Vrije 
Volk, democratisch-socialistisch dagblad, op 19-07-1955

Op	zaterdag	23	juli	1955	speelde	de	kapel	een	concert	
in	het	Openluchttheater	Dijkzigt	in	Rotterdam	een	Ame-
rikaans	 programma.	 Lovend	 is	 de	 recensent	 over	 de	
kwaliteit	en	schrijft	“dat	de	Kapel	van	de	Koninklijke	
Luchtmacht	 een	 uitstekend	 gedisciplineerd	 spelend	
harmonie-orkest	is.	En	ook,	dat	dit	orkest	het	van	zijn	
twee	‘collega’s’	(de	militaire	kapel	en	de	Marinierskapel)	
wint	 in	vooruitstrevendheid.	Het	behoort	dan	ook	bij	
het	modernste	wapen:	de	luchtmacht”.	[...]5	

Na 25 jaar afscheid van de militaire muziek.
Na	een	toch	wel	turbulente	carrière	besloot	Van	Die-
penbeek	om	het	na	25	 jaar	 voor	gezien	 te	houden.	
De	affaire	tijdens	de	taptoe	Delft	in	1961,	waar	op	de	
laatste	avond	de	kapel	tegen	alle	verboden	in	de	mars	
‘Oh,	when	the	Saints	go	marching	in’	voor	de	hoofsd-
tribune	 inzette,	 bleef	 de	 gemoederen	 maandenlang	
bezighouden.	Van	Diepenbeek	had	er	zelfs	een	plak-
boek	vol	van.	Voor-	en	tegenstanders	buitelden	over	
elkaar	heen	over	de	richting	die	de	militaire	muziek,	
en	met	name	de	Luchtmachtkapel,	 	op	was	gegaan.	
De	generaals	bij	de	luchtmacht	vonden	deze	aandacht	
overigens	 allemaal	 prachtig.	 De	 personeelsdienst	 bij	
de	luchtmacht	had	wel	een	lastig	op	te	lossen	fout	ge-
maakt	bij	de	aanstelling	van	Van	Diepenbeek.	Ze	had-
den	hem	categorie-A	officier	gemaakt,	wat	betekende	
dat	hij	nadat	hij	zijn	dienstjaren	als	majoor	had	door-
lopen	hij	automatisch	tot	luitenant-kolonel	bevorderd	
zou	moeten	worden.	Maar	dat	kon	niet.	Ten	eerste	was	
de	rang	van	directeur-	kapitein	met	uitloop	naar	majoor,	
en	ten	tweede	zou	de	landmacht	en	de	marine	het	niet	
accepteren	wanneer	de	 luchtmacht	deze	bevordering	

zou	doorvoeren.	De	af-
faire	rond	Delft	lag	nog	
te	 vers	 in	 het	 geheu-
gen.	 De	 oplossing	 lag	
in	 de	 opvolging	 van	
Rocus	 van	 Yperen	 als	
Inspecteur	 van	 de	 mi-
litaire	 muziek,	 die	 de	
militaire	dienst	in	1974	
zou	 verlaten.	 Volgens	
Van	Diepenbeek	zijn	er	
wel	 degelijk	 gesprek-
ken	 gevoerd,	 maar	
kon	 hij	 niet	 aan	 de	
voorwaarden	 voldoen	
om	zijn	aanstelling	als	
docent	aan	het	conser-
vatorium	van	Zwolle	op	
te	 geven.	 In	werkelijk-
heid	 lagen	 zowel	 de	
landmacht	 als	 de	 ma-
rine	dwars	ten	aanzien	

van	deze	benoeming.	De	landmacht	was	nog	boos	om-
dat	Van	Yperen	geen	inspecteur	van	de	luchtmacht	was	
geworden,	 en	de	marine	 vond	Van	Diepenbeek	 veel	
te	eigengereid.	Zodra	Van	Diepenbeek	de	deur	achter	
zich	dicht	had	getrokken	bij	defensie	werd	J.	P.	Laro	
benoemd	als	inspecteur	militaire	muziek.	

Harry	 van	Diepenbeek	 gaf	 tot	 aan	 zijn	 pensionering	
les	in	het	hoofdvak	HaFaBra	op	de	conservatoria	van	
Enschede	en	Zwolle.	

Drs. John Smit

Hangaar Soesterberg ten behoeve van een televisieopname
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Eind afgelopen jaar heeft Thijs van Leeuwen wegens 
pensionering afscheid genomen van de Gemeente 
Den Haag, waarbij hij door burgemeester Van Aartsen 
koninklijk werd onderscheiden wegens zijn bijzon-
dere verdiensten voor de gemeente als Koninklijke 
Residentie. Bij die gelegenheid was ook de militaire 
muziek prominent aanwezig. Defilé praat naar aanlei-
ding hiervan met dit lid van het eerste uur over zijn 
bijzondere persoonlijke relatie met de muziek van 
Defensie en zijn actieve rol bij het promoten ervan. 

Wij kennen jou als deskundige op het gebied van 
ceremoniële staatsaangelegenheden en liefhebber 
van de bijbehorende muziek. Waar komt die speciale 
belangstelling voor de militaire muziek vandaan?

“Om	 te	 beginnen	 speelde	mijn	 vader	 al	 vanaf	 zijn	
negende	es-klarinet	bij	een	harmonie,	militaire	mu-
ziek	kreeg	ik	van	jongst	af	aan	mee.	In	Voorschoten	
waar	ik	opgroeide	bevond	zich	destijds	het		Marine	
Opkomst	Centrum.	Daar	kwamen	ook	adelborsten	en	
die	 hadden	 in	 de	 jaren	 vijftig	 een	 eigen	 tamboer-
korps	dat	daar	oefende	voor	optredens	in	Den	Haag.	
Dat	maakte	op	mij	als	jong	ventje	een	grote	indruk.	
De	 Marinierskapel	 kwam	 ook	 wel	 eens	 naar	 Voor-
schoten	voor	een	relatieconcert	en	in	die	tijd	ging	ik	
elk	jaar	met	mijn	ouders	naar	de	roemruchte	Taptoe	
Delft.	Mijn	vader	nam	mij	ook	mee	naar	Prinsjesdag.	
Later	 heb	 ik	 op	 school	 gespijbeld	 om	 op	 de	 fiets	
naar	Den	Haag	 te	kunnen	gaan	voor	deze	ceremo-
nie.	Toen	begin	jaren	zestig	dat	opkomstcentrum	van	
de	Marine	zonder	enige	franje	werd	gesloten	heb	ik	
als	15-jarige	een	brief	geschreven	aan	de	Bevelheb-
ber	der	Zeestrijdkrachten	dat	ik	dat	wel	heel	schamel	
vond,	waarna	er	in	Voorschoten	toch	nog	een	Marine-

taptoe	is	geweest.	Ik	ben	dus	vrijwel	mijn	hele	leven	
al	een	fan	van	de	militaire	muziek.	Ook	alles	erom	
heen,	de	discipline,	de	uniformen	en	het	ceremonieel	
hebben	mij	altijd	zeer	geboeid.”	

Je hebt naar wij weten veel gedaan om de militaire 
muziek in Den Haag weer dichter bij het grote pu-
bliek te brengen. Hoe is dat in zijn werk gegaan?

“Ik	 heb	 vijfentwintig	 jaar	 voor	 de	 gemeente	 Den	
Haag	gewerkt	als	voorlichter	en	communicatie-advi-
seur.	In	de	loop	van	die	tijd	was	de	militaire	muziek	
tot	mijn	leedwezen	steeds	meer	uit	de	straten	en	van	
de	pleinen	van	de	stad	verdwenen.	Als	projectleider	
Koninklijke	Residentie	heb	ik	een	plan	opgesteld	om	
meer	inhoud	te	geven	aan	de	unieke	positie	van	Den	
Haag	als	Residentie	en	als	Hofstad	en	eraan	bijge-
dragen	dat	dit	werd	uitgevoerd.	Daarin	kon	ik	mijn	
opgebouwde	kennis	op	het	gebied	van	staatsrepre-
sentatie,	de	rol	van	het	koningshuis,	de	traditionele	
ceremonies	 en	 ook	 van	 de	 militaire	 muziek	 goed	
gebruiken.	 Zo	kon	 ik	meehelpen	om	de	bijzondere	
historische	band	van	Den	Haag	met	de	krijgsmacht	
nieuw	leven	in	te	blazen,	door	onder	andere	openba-
re	onderscheidingsceremonies	en	beëdigingen,	uiter-
aard	met	veel	passende	muziek.	Ook	heb	ik	een	bij-
drage	kunnen	leveren	bij	het	institutionaliseren	van	
de	Nederlandse	Veteranendag,	het	Prinses	van	Oranje	
Concert	en	het	Slag	om	de	Residentie	Concert	op	10	
mei.	De	gemeente	heeft	één	en	ander	met	Defensie	
bestendigd	in	een	convenant.	Helaas	hebben	wij	bij	
de	laatste	bezuinigingen	de	Koninklijke	Militaire	Ka-
pel	niet	voor	Den	Haag	kunnen	behouden,	maar	zo	is	
verzekerd	dat	de	KMK’JWF’	en	ook	de	Marinierskapel,	
meer	 nog	 dan	 daarvoor,	 met	 regelmaat	 in	 de	 hof-

stad	optreden.	Er	 is	heel	wat	voor	nodig	
geweest	maar	ik	denk	dat	we	er	inmiddels	
in	geslaagd	zijn	het	publieke	imago	van	de	
militairen	 en	 hun	muziek	 zo	 zichtbaar	 te	
verbeteren,	 evenals	 het	 aanzien	 van	 Den	
Haag	als	Koninklijke	Residentie.”		

Welke rol heb jij gespeeld bij de manifes-
taties in het kader van de viering van 200 
jaar Koninkrijk afgelopen jaar?

Thijs van Leeuwen neemt afscheid van Den Haag
maar niet van zijn grote passie: de militaire muziek
Door Johan de Vroe, foto’s Persburo Jos van Leeuwen

Thijs van Leewen, zijn echtgenote Patricia en 
burgemeester Josias van Aartsen
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“De	herdenking	van	die	voor	ons	land	en	Den	Haag	
belangrijke	 historische	 gebeurtenis	 is	 de	 reden	 ge-
weest	dat	mijn	pensionering	met	twee	jaar	is	opge-
schoven.	Het	begon	met	de	nagespeelde	landing	van	
Prins	Willem	Frederik	op	het	strand	van	Schevenin-
gen.	Ik	ben	bij	de	voorbereidingen	verschillende	ke-
ren		op	en	neer	naar	Den	Helder	geweest,	om	alles	
kort	te	sluiten	met	de	Marine.	Ook	heb	ik	veel	aan-
dacht	besteed	aan	alle	historische	details	bij	de	re-
enactment	door	de	Scheveningers	bij	die	landing.	Met	
de	Marinierskapel	heb	ik	de	afspraken	gemaakt	voor	
de	 muzikale	 afsluiting	 op	 de	 boulevard.	 Ook	 heeft	
de	KMK’JWF’	die	dag	op	Plein	1813	gespeeld,	dus	de	
militaire	muziek	liet	zich	niet	onbetuigd.	Zelf	heb	ik	

trouwens	 nog	 letterlijk	 een	 rol	 gespeeld		
bij	 de	overdracht	 van	de	 replica	 van	het	
vaandel	 van	 de	 Scheveningse	 Schutterij	
aan	het	Museum	Scheveningen.	Dat	heb	ik	
binnengebracht	 verkleed	 als	 vaandrig,	 in	
18e	eeuws	uniform,	compleet	met	pruik	en	
driekantige	steek.	Burgemeester	Van	Aart-
sen	vond	dat	zo	bijzonder	dat	hij	dit	ver-
meldde	bij	zijn	speech	op	mijn	afscheids-
receptie.	De	extra	inzet	van	de	krijgsmacht	
en	haar	muziek	rond	200	jaar	Prinsjesdag	
en	 de	 manifestatie	 met	 de	 vaandelgroet	
op	het	Plein	1813	in	verband	met	200	jaar	
Koninklijke	 Landmacht	 hebben	 ook	 veel	
van	mijn	tijd	in	beslag	genomen.	Zoals	de	
liefhebbers	 weten	 waren	 beide	 voor	 Ne-

derland	unieke	vieringen	met	ook	een	belangrijke	rol	
voor	de	militaire	muziek.”			

Nu dit allemaal voorbij is en jij met pensioen bent, 
neem je nu ook afstand van het Haagse gebeuren en 
het militair ceremonieel eromheen?

“Zeker	niet,	ik	blijf	indirect	erbij	betrokken	en	zal	ge-
vraagd	of	ongevraagd	meekijken	dat	de	hernieuwde	
relatie	van	Den	Haag	met	het	militair	ceremonieel	nu	
in	stand	wordt	gehouden	en	waar	mogelijk	nog	ver-
der	wordt	verbeterd.	Dit	zal	altijd	mijn	persoonlijke	
belangstelling	blijven	houden.”

Kerst met de Fanfare Korps Nationale Reserve

Afscheid in stijl

De FKNR in kerstsfeer

Evenals	in	voorgaande	jaren	trakteerde	de	FKNR	ons	
in	de	donkere	dagen	voor	de	kerst	 in	2014	op	een	
nieuwe	editie	van	 ‘Holidays	Are	Coming’,	een	ener-
gieke	Amerikaans	getinte	kerstshow	in	big-band	stijl.	
Het	orkest	had	daarbij	zangeres	Hind	als	soliste	ge-
arrangeerd.	 In	 een	 avondvullend	 theaterprogramma	
nam	zij	samen	met	de	FKNR	de	bezoekers	mee	naar	
een	winter	 sprookjesland	met	hits	als	Let It Snow,	

een	 eigen	 versie	 van	 Little Drummer Boy	 en	 It’s A 
Wonderful Christmas.	 Dit	 feest	 van	 de	 herkenning	
werd	digitaal	gecompleteerd	met	visuele	kersttafere-
len	en	gaf	de	zaal	een	hoog	feelgood-gehalte,	pas-
send	 in	 de	 eindejaarssfeer.	 Dat	 dit	 genre	 de	 FKNR	
muzikaal	goed	afgaat	weten	we	inmiddels,	maar	ook	
in	 de	 totale	 technische	 verzorging	 eromheen	 was	
niets	aan	het	toeval	overglaten.	
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Onder leiding van de Belgische gastdirigent Norbert 
Nozy gaf de Koninklijke Militaire kapel ‘Johan Wil-
lem Friso’  op 24 januari haar jaarconcert in theater 
‘De Nieuwe Kolk’ te Assen. Hij leidde al eerder de 
kapel in 2005 – 2006. Voordien was hij dirigent van 
de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen in België, 
één van de beste zowel het beste militaire orkest ter 
wereld. Naast zijn dirigentschap is hij muziekpeda-
goog / saxofonist en doceert hij o.a. saxofoon aan 
het Conservatorium in Maastricht. Om in Nederland 
te blijven, hij is ook dirigent van de Koninklijke Har-
monie van Thorn.

De	kapel	opende	met	de	prachtige	ouverture	Carni-
val	 	 opus	 92	 van	Antonin	 Leopold	 Dvor︣ák	 die	 hij	
in	1891	schreef.	Nozy	kon	met	deze	ouverture	goed	
uit	de	voeten.	Vanaf	de	eerste	maat	had	hij	grip	op	
het	orkest	en	zweepte	het	op	zijn	muzikale	wijze	op	
naar	een	hoogtepunt.	Een	grandioze	uitvoering	onder	
zijn	 leiding.	Als	 tweede	werk	speelde	het	orkest	de	
Symfonische Dansen	van	Sergei	Rachmaninoff.	Deze	
compositie	bestaat	in		een	versie	voor	twee	piano’s	
vierhandig	en	een	versie	voor	groot	symfonieorkest.	
De	 dansen	 zijn	 gecomponeerd	 in	 1940	 tijdens	 het	
verblijf	van	Rachmaninov	in	de	Verenigde	Staten.	De	
Symfonische Dansen	is	het	laatste	werk	dat	hij	heeft	
gecomponeerd.	Het	orkest	speelde	deel	 1	 :	non	al-
legro	en	deel	3:	lento	assai,	allegro	vivace	op	indruk-
wekkende	wijze.	
Het	volgende	fantastische	werk	was	van	een	heel	an-
der	kaliber:	Festival Variatons	van	Claude	T.		Smith.	
Hierin	 komt	 het	 koper	 aan	 zijn	 trekken.	 Vooral	 de	
hoorns	 moeten	 het	 ‘ontgelden’.	 Zij	 deden	 dit	 heel	

verdienstelijk	 in	 dit	 moeilijke	 werk.	 Chapeau!	 	 Het	
concert	voor	de	pauze	werd	afgesloten	met	een	on-
volprezen	Amerikaanse	mars,		The Rifle Regiment van	
John	Philip	Sousa.	
Na	 de	 pauze	was	 er	 een	 luchtiger	 programma	met	
zang	van	Anita	Meyer.	 Zij	 zong	met	het	orkest,	dat	
haar	voortreffelijk	begeleidde	o.a. Oh, what a night, 
They don’t play our love song anymore, What a fee-
ling, Nine to five en Run to me:	bijzonder	knap	om	
op	zo’n	leeftijd	dit	nog	aan	te	durven.	Zij	is	natuurlijk	
gepokt	 en	 gemazeld	 in	 haar	 vak,	maar	 ga	 er	maar	
aan	staan	.	Als	je	ouder	wordt	moet	je	er	harder	voor	
gaan	werken	om	je	stem	te	behouden.	Knap	gedaan.	
Tussendoor	werden	er	nog	een	paar	composities	ge-
speeld,	o.a.	Overture from Independence day	van	Da-
vid	Arnold	en	Um a Zero	van	Pinxinguinha	&	Benedito	
Lacerda	met	als	 solist	de	sopraan-saxofonist	 	Egon	
Smit.	Hij	heeft	hier	zelf	plezier	in	en	dat	is	goed	merk-
baar.	Zoals	we	meestal	van	hem	zijn	gewend	speelde	
hij	hier	met	verve.	Prachtig.	 In	Cockeye’s Song	van	
Ennio	Morricone	soleerde	fluitiste	Gerda	Verhulst	met	
haar	mooie	warme	toon	en	deed	alle	eer	aan	deze	
mooie	song.		Het	laatste	nummer	in	een	arrangement	
van	Peter	Kleine	Schaars	was The best of Earth, Wind 
and Fire.		Een	ovationeel	applaus	volgde.	De	dames	
en	heren	van	het	orkest	kunnen	terug	kijken	op	een	
geweldig	concert.	
		

Jaarconcert 2015 van de KMK'JWF'
Door Rino van der Luyt

En	Hind	(Laroussi	Tahiri,	maar	dat	is	artistiek	gezien	
te	veel	van	het	goede,	tegenwoordig)	mag	er	wezen	
als	 leading lady	op	zo’n	avond.	Zij	heeft	een	pret-
tige,	niet	overheersende	stem	en	een	elegante	stijl	
die	goed	matcht	met	de	45	m/v	erachter.	Een	audio-

visueel	sterk	staaltje,	deze	show,	geheel	passend	in	
het	moderne	imago	van	de	muziek	van	Defensie.	Nu	
al	een	aanrader	voor	komende	december.

JdV
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Marinier van Michiel de Ruyter

Samen	met	de	Marinierskapel	en	Tamboers	&	Pijpers	
vertelt	 Frank	Groothof	 het	 verhaal	 van	 de	 Zeeuwse	
boerenjongen	 Corneel	 die	 met	 een	 paar	 vrienden	
aanmonstert	op	‘De	Zeven	Provinciën’,	het	vlaggen-
schip	van	de	beroemde	admiraal	Michiel	de	Ruyter.	
Ze	gaan	als	mariniers	vechten	tegen	de	Engelse	vloot	
en	winnen	vele	zeeslagen.	Maar	op	een	dag	gaat	het	
mis	als	 ze	door	de	Fransen	worden	verslagen.	Cor-
neel	springt	met	een	paar	kameraden	over	boord	en	
weet	de	Franse	kust	te	bereiken.	Na	een	avontuurlijke	
tocht	 komen	 ze	 terug	 in	 hun	 Zeeuwse	 dorp,	 maar	
daar	is	veel	veranderd	sinds	hun	vertrek.	Zal	het	Cor-
neel	lukken	om	zijn	oude	leven	weer	op	te	pakken?
Een	boeiend	avontuur	voor	jong	en	oud,	voor	zowel	
veteranen,	mariniers	én	hun	(klein)kinderen.
De	muzikale	 leiding	 is	 in	handen	van	majoor	Peter	
Kleine	Schaars	en	tijdens	de	voorstelling	worden	af-
beeldingen	getoond	die	gemaakt	worden	door	 live-
tekenaar	Gerard	de	Bruyne.

Tekst:	Frank	Groothof
Muziek:	Roger	Roger,	Sylvia	Maessen	en	trad.	KM
m.m.v.	Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine
Tamboers	en	Pijpers	van	het	Korps	Mariniers
live-tekenaar	Gerard	de	Bruyne

Deze	voorstelling	wordt	onder	meer	uitgevoerd	op:

17 april concert t.g.v. Veteranendag in Vaassen
Dorpscentrum	De	Wieken,	Molenstraat	15	te	Vaassen	
op	vrijdagavond	17	april,	aanvang	20.00	uur.
Naast	 de	 première	 van	 de	 voorstelling	 met	 Frank	
Groothof,	werkt	na	de	pauze	ook	de	vocalgroup	Yes-
sister,	Jazzsister	mee	aan	het	concert.

8 mei Bevrijdingsconcert in Hengelo
Het	Rabotheater,	Beursstraat	44,	7551	HV		Hengelo	
op	vrijdagavond	8	mei,	aanvang	20.00	uur.
Met	medewerking	 van	 Frank	Groothof	 en	 de	 vocal-
group	Yessister,	Jazzsister.
Website	van	het	theater:		www.rabotheater.nl

4 november concert in Woerden

Nieuwe marsen-CD

De Marinierskapel neemt een marsen-CD op in de 
Van Ghentkazerne
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Goed	nieuws	voor	de	vele	fans	van	de	kapel	als	fa-
meuze	vertolker	van	het	genre	militaire	mars.	Begin	
maart	2015	heeft	de	Marinierskapel	op	de	Van	Ghent-
kazerne	 in	 Rotterdam	 een	 CD-opname	 gehad	 van	
marsmuziek.	Onder	 leiding	van	majoor	Peter	Kleine	
Schaars	zijn	18	zeer	uiteenlopende	marsen	opgeno-
men,	voor	het	merendeel	repertoire	dat	nog	niet	eer-
der	 door	 de	 Marinierskapel	 is	 vastgelegd.	 Iets	 om	
naar	uit	te	kijken	dus.

De	 techniek	van	deze	Super	Audio	CD	was	weer	 in	
handen	van	Jos	Boerland	van	het	label	Aliud,	waarop	
ook	de	vorige	CD’s	met	muziek	van	Sammy	Nestico	
en	de	Dutch	Swing	College	Band	zijn	verschenen.	Als	
klankregisseur	was	aangetrokken	de	stafdirigent	Mi-
litaire	Muziek	Krijgsmacht,	majoor	Arnold	Span.	Naar	
verwachting	 is	 de	 schijf	 verkrijgbaar	 medio	 zomer	
2015,	onder	meer	via	de	bestelpagina	op	www.stich-
tingvriendenmarinierskapel.nl

Wanneer U deze Defilé leest is het jaar 2014 alweer 
even achter ons. Ook het uit voormalige dienstplich-
tigen bestaande reünieorkest Trompetterkorps der 
Cavalerie (TdC) heeft in 2014 muzikaal weer heel wat 
steentjes bijgedragen en graag wil ik daarvan enkele 
voorbeelden geven. 

Onder	leiding	van	dirigent	Kees	Kramer	vinden	gedu-
rende	het	jaar	vele	repetities	plaats	waarin	gewerkt	
wordt	aan	een	goed	muzikaal	programma.	Het	orkest	
heeft	 zowel	de	marsmuziek	als	de	meer	 concertan-
te	muziek	 hoog	 in	 het	 vaandel	 (bij	 Cavalerie	moet	
men	eigenlijk	zeggen	‘De	Standaard’)	staan.	Daaraan	
wordt	 hard	 gewerkt	 en	 tussendoor	 laat	 het	 orkest	
het	 resultaat	 horen	 bij	 verschillende	 gelegenheden	
in	het	land.	
Dat	2014	in	het	teken	heeft	gestaan	van	200	jaar	Ko-
ninklijke	Landmacht	(en	Cavalerie)	zal	het	gemiddel-
de	IMMS-lid	niet	zijn	ontgaan.	Op	23	april	vond	een	
speciale	 parade	 door	Amersfoort	 plaats.	 In	 de	 bin-
nenstad	werd	een	buitengewone	beëdiging	Cavalerie	

gehouden	en	deze	dag	eindigde	met	een	samenzijn	
in	een	van	de	zalen	van	Theatercomplex	De	Flint	waar	
het	 TdC	 een	 concert	 gaf.	 Het	 was	 in	 deze	 periode	
toch	al	druk	met	optredens	want	 twee	dagen	 later	
werd	op	verzoek	van	de	burgemeester	van	Hilversum	
muziek	gemaakt	bij	de	receptie	t.g.v.	de	lintjesregen.	
Het	orkest	was	daarvoor	aanzienlijk	 verkleind	want	
op	de	locatie	(een	heel	klein	balkon	in	de	grote	zaal	
van	het	Raadhuis	in	Hilversum)	paste	slechts	een	be-
perkt	aantal	muzikanten.	Dat	het	TdC	ook	als	koper-
ensemble	met	slagwerk-	ondersteuning	kan	optreden	
werd	tijdens	dit	optreden	voor	het	eerst	 in	praktijk	
gebracht.
Herdenking	van	gevallenen	en	het	eren	van	vetera-
nen,	het	blijft	een	belangrijke	pijler	onder	alle	mili-
taire	muziek	in	Nederland.	Een	moment	van	reflectie	
tijdens	 de	 herdenking	 gevallenen	 Cavalerie	 op	 de	
Bernhardkazerne	 met	 koraalmuziek,	 gevolgd	 door	
de	feestelijke,	langdurige	en	warme	‘zegetocht’	door	
Wageningen	tijdens	het	bekende	Bevrijdingsdefilé	op	
5	mei.	Maar	ook	het	optreden	op	28	 juni	had	met	

Een jaar met het Trompetterkorps der Cavalerie
Door Erwin Voorhaar

RO TdC speelt bij de prijsuitreiking van de Callenge Saumur te Maarsbergen op 04-10-2014
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veteranen	en	hun	inzet	te	maken:	de	Veteranendag	in	
Den	Haag	waaraan	het	TdC	natuurlijk	ook	meedeed,	
altijd	een	bijzondere	ervaring.	Zowel	 in	Wageningen	
als	Den	Haag	 is	er	massaal	publiek	op	de	been	en	
komt	men	vele	(muzikale)	collega’s	tegen.	

Jaarconcert
Na	een	welverdiende	zomervakantie	werd	in	septem-
ber	 de	 draad	weer	 opgepakt	met	 repetities	 en	 op-
tredens.	Op	zaterdag	4	oktober	werd	zelfs	tweemaal	
opgetreden:	voor	de	vrienden	van	het	Museum	Neder-
landse	Cavalerie	op	de	kazerne	in	Amersfoort,waarbij	
het	 orkest	 marsmuziek	 ten	 gehore	 bracht,	 en	 een	
zonovergoten	 aubade	 tijdens	 de	 prijsuitreiking	 van	
de	 Challenge	 Saumur	 bij	 kasteel	Maarsbergen.	Wat	
is	 dat	 nu	 weer,	 zult	 u	 zeggen.	Aan	 deze	 challenge	
doen	32	reserveofficieren	uit	Frankrijk,	België,	Groot-
Brittannië	en	Nederland	mee,	die	op	voor	hen	onbe-
kende	paarden	(!)	een	cross	en	springparcours	afleg-
gen.	Het	leverde	met	name	prijzen	op	voor	de	Britse	

deelnemers.	Het	orkest	ondersteunde	dat	met	(Huza-
ren-)	marsen	en	de	volksliederen.

En	zo	kwam	dan	weer	het	jaarconcert	in	zicht.	Dat	be-
tekende	vooral	in	de	maanden	oktober	en	november	
veel	repeteren	en	studeren.	Maar	het	resultaat	mocht	
er	ook	zijn,	er	werd	een	spannend,	stevig	maar	ook	
vrolijk	programma	neergezet	op	de	avond	van	de	22e	
november	in	Theater	de	Flint.	
Met	dat	concert,	waarin	o.a.	de	First	Suite	for	Military	
Band	 (Holst),	 Valerius	 Variations	 (Sparke),	 Spanish	
Dance	nr.	2		(Moszkowski)	en	Gammatique		(Boedijn)	
op	de	lessenaar	stonden	werd	het	jaar	muzikaal	ge-
zien	eigenlijk	afgesloten.	
Het	was	een	succesvol	 jaar,	waarin	het	orkest	weer	
voor	 heel	wat	 luisteraars	 heeft	 kunnen	 laten	horen	
waartoe	het	in	staat	is.	In	één	woord,	om	met	de	titel	
van	de	toegift	van	het	jaarconcert	te	spreken:	Happy!	
Natuurlijk	is	het	Trompetterkorps	op	die	manier	ook	
het	nieuwe	jaar	ingegaan.

eeN greep uIt de HIStorIe

Uit het prentenbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar

Vaak laat ik in deze rubriek kaarten zien met 
daarop een orkest, parade of taptoeoptreden af-
gebeeld. Dat zijn dan meestal vrolijke of zelfs 
neutrale beelden. Dit keer wil ik in de rubriek de 
aandacht vragen voor het meest grimmige deel 
van de ‘taak van de militaire muziek’, namelijk 
de inzet in oorlogsgebieden. Het is begrijpelijk 

dat daar, al was het alleen maar vanwege de 
censuur, weinig tot geen prentbriefkaarten van 
bestaan. Zeker niet van recente conflicten. Maar 
hier wil ik twee prentbriefkaarten tonen die uit 
de Eerste Wereldoorlog stammen en een derde 
(zonder muziek) die het ‘resultaat’ laat zien van 
al die oorlogsperikelen. 
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Het	 draait	 om	 de	 uitzonderlijk	 zeldzame	 fotokaart,	
zoals	 hierboven	 afgebeeld.	 Deze	 foto	 heeft	 op	 de	
achterzijde	de	mogelijkheid	 tot	verzenden,	er	staan	
adresregels	op,	en	is	dus	een	echte	kaart.	Gemaakt	
voor	één	van	de	aanwezigen,	als	aandenken	want	dit	
soort	 taferelen	 is	 eigenlijk	 niet	 op	 gewone	 kaarten	
te	zien;	logisch	want	alleen	al	om	het	moreel	hoog	
te	houden	liet	men	natuurlijk	geen	beelden	zien	van	
een	begrafenis	van	eigen	militairen.	En	dat	is	wél	wat	
we	hier	zien.	Natuurlijk	is	er	geen	plaats	meer	aan	te	
verbinden.	Ergens	tussen	1914	en	1918,	ergens	in	het	
zuiden	van	België	of	noorden	van	Frankrijk...	Het	huis	
op	de	achtergrond	dat	wel	wat	Frans	aandoet	zou	de	
enige	clou	kunnen	zijn,	maar	dan	moet	je	plaatselijk	
wel	erg	goed	bekend	zijn.	Dan	valt	de	aandacht	op	
wat	we	zien.	Links	vooraan	een	aantal	vers	gedolven	
graven	voor	gevallenen	aan	Duitse	zijde.	Rechts	een	
grote	verzameling	militairen	en	in	het	midden	staat	
een	 orkest,	 waarschijnlijk	 infanterietroepen	 ingezet	
aan	 de	 beruchte	 frontlinie	
van	 de	 Eerste	 Wereldoor-
log.	Net	achter	de	middelste	
boom	staat	een	man	met	de	
grote	trom	en	is	een	bariton-
speler	te	zien,	meer	is	helaas	
niet	duidelijk.	Maar	wat	men	
daar	 doet	wel:	 er	 staat	 een	
ceremonie	 op	 het	 program-
ma	om	deze	doden	minimaal	
een	 laatste	 eer	 te	bewijzen.	
Hoe	 verder	 men	 in	 de	 Eer-
ste	Wereldoorlog	kwam,	hoe	
meer	doden	er	vielen	en	hoe	
minder	tijd	er	was	voor	een	
groots	opgezette	ceremonie.	
Al	met	al	dus	een	unieke	kijk	
op	een	velddienst	ter	plaatse	
met	een	Duits	muziekkorps.	
De	 twee	 andere	 kaarten	 il-
lustreren	 eveneens	 de	 Eer-

ste	Wereldoorlog	en	de	inzet	
van	militaire	muziek	daarbij.	
Op	afbeelding	2	zien	we	een	
parade	van	troepen	door	de	
stad	 Lille	 (Rijsel),	 één	 van	
de	weinige	voorbeelden	van	
een	kaart	waarop	mijn	beider	
verzamelgebieden	 (muziek	
en	trams)	te	zien	zijn.	Rechts	
een	 tramrijtuig	 van	 lijn	 B	
(Gare	 –	 Port	 de	 Bethune).	
Opvallend	is	dat	 ik	nóg	een	
kaart	heb	van	dezelfde	para-
de,	maar	dan	zonder	orkest,	
hieronder	afgebeeld.	Op	die	
kaart	staat	‘Bilder	aus	Lille	–	
Anmarsch	 der	 Wachparade’	
en	ongetwijfeld	is	dat	op	afb.	
2	 ook	 het	 geval.	 Voorafge-
gaan	door	een	Duits	muziek-
korps	met	‘pickelhauben’.	De	

kaart	 draagt	 het	 stempel	 15	 november	 1917.	 In	 de	
stad	zat	het	hoofdkwartier	van	het	6e	Duitse	 leger-
korps	met	diverse	‘Beierse	Bataljons’	die	tijdens	de	
wachtaflossing	via	de	Rue	Nationale	naar	de	Grand	
Place	marcheerden.	Volgens	overlevering	stak	de	be-
volking	daarmee	behoorlijk	de	draak.	Ook	bezochten	
Keizer	Wilhelm	 II	 en	 Prinz	 Ruprecht	 von	Bayern	 de	
stad	en	werden	er	telkens	grote	militaire	parades	ge-
geven.	De	Duitse	bezetting	van	de	stad,	die	zo’n	20	
kilometer	van	de	frontlijn	lag,	begon	op	13	oktober	
1914	na	een	zware	slag.	Afbeelding	3	is	één	van	de	
meest	merkwaardige	 prentbriefkaarten	 uit	mijn	 ver-
zameling.	 In	 	 eerste	 instantie	 gekocht	 vanwege	 de	
afgebeelde	trams	op	lijn	M	(Lambersart	–	Gare)	valt	
er	hier	toch	heel	wat	meer	te	zien.	Na	onderzoek,	o.a.	
bij	het	Imperial	War	Museum	in	London,	werd	beves-
tigd	dat	het	hier	gaat	om	geallieerde	krijgsgevange-
nen	die	–	om	het	moreel	van	de	bevolking	te	breken	
–	vaak	door	de	stad	werden	gevoerd,	van	het	station	
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naar	de	citadel	en	terug.	Ze	werden	bewaakt	door	re-
servisten	en	enkele	Duitse	militairen.	Op	de	fotokaart	
is	dat	grimmige	gegeven	goed	te	zien.	Ook	dit	moet	
een	in	zeer	kleine	oplage	uitgebrachte	kaart	zijn,	die	
als	Feldpost	is	verstuurd	op	16-10-1915	(bijna	een	jaar	
na	de	val	van	de	stad)	en	een	stempel	draagt:	‘Baye-
rische	Etapp.	Hilfskompagnie’.	Hetgeen	letterlijk	staat	
voor	‘Etappe’,	een	soort		‘trein’	of	kolonne	van	voer-
tuigen,	meestal	begeleid	door	reservisten.	Dat	klopt	
dus	weer	met	andere	informatie	over	het	beeld	dat	
we	hier	zien.

De	kaart	is	niet	vrolijk:	gevangen	genomen	Britse	sol-
daten,	waarvan	een	deel	met	verband	om	het	hoofd,	
worden	 als	 een	 soort	 oorlogsbuit	 door	 de	 straten	
gevoerd,	naar	het	zich	laat	aanzien	gelukkig	zonder	
aanwezigheid	van	militaire	muziek.	Een	bijzondere	af-
beelding.	De	kaart	laat	(op	de	achtergrond)	zien	wat	
hier	in	deze	regio	in	de	Eerste	Wereldoorlog	allemaal	
is	gebeurd.

EV

IMMS waS erbIj

Een onverwachte ontmoeting
met KMK'JWF' in eigen woonplaats

door Wim Oldekamp, Sneek

In de plaatselijke krant viel mijn oog op een adver-
tentie van de stichting Stype Tadzjikistan. (Stype, 
spreek uit stiepe, is Fries voor ‘steun’.) Die had 
de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ 
uitgenodigd voor het geven van een benefietcon-
cert op maandag 22 december 2014. Zo dicht bij 
huis heb je deze kapel niet vaak, dus agenda leeg 
maken en er heen.

Eerst	 even	 iets	 over	 de	 Stichting	 Stype,	 dat	 heb	
ik	beloofd.	Deze	 is	actief	 in	Tadzjikistan	waar	zij,	
in	 een	 straatarme	 regio	 een	 tehuis	 heeft	 gereali-
seerd	 voor	 kinderen	 die	 de	 pech	 hebben	 dat	 ze	
zijn	geboren	met	een	handicap,	of	het	slachtoffer	
zijn	van	polio	of	van	wie	ouders	geen	middelen	van	
bestaan	hebben	om	hun	kinderen	te	onderhouden,	
op	te	voeden	en	onderwijs	te	geven.	Sinds	2005	is	
de	stichting	actief	en	heeft	zij	al	veel	bereikt,	zoals	
betere	huisvesting,	sanitaire	voorzieningen,	onder-
wijsmogelijkheden	etc.	Maar	er	is	nog	veel	te	doen	
en	daar	is	veel	geld	voor	nodig.
Vandaar	dit	concert,	waarvan	de	baten	geheel	ten	
goede	kwamen	aan	de	stichting.	Zelfs	de	opbrengst	
van	de	CD-verkoop	 in	de	 stand	 van	de	KMK’JWF’	
werd	 aan	 de	 stichting	 geschonken,	 een	mooi	 ge-
baar!
Dan	het	concert.	In	de	vooraankondiging	werd	ge-
sproken	 van	 “een	 bijzonder	 kerstprogramma	 met	
klassiek	en	eigentijds	repertoire”.
Begonnen	werd	met	De	getemde feeks,	een	werk	
van	 Johan	Wagenaar	 (1862	 –	 1941)	 gebaseerd	 op	
het	bekende	werk	van	William	Shakespeare.	Hierna	
volgde	het	‘Concert voor twee trompetten	van	An-
tonio	Vivaldi	waarin	de	solisten	Sgt1	Friso	Valkema	
en	Sgt1	Christelle	van	den	Berg	werkelijk		schitte-
rend	speelden.
Het	voor	de	pauze	alleen	maar	klassieke	program-
ma	werd	 voortgezet	met	 twee	werken	 van	Sergej	
Prokofiev	 ,	 waaronder	 Romeo en Julia	 met	 het	

overbekende	 thema	 aan	 het	 begin	 en	 het	 eind;	
beide	in	een	schitterende	uitvoering.

In	de	pauze	was	er	een	run	op	de	CD-stand.	Geluk-
kig	was	ik	vóór	aanvang	al	even	langs	geweest	(en	
werd	gelijk	herkend	door	de	verkoper	van	dienst;	
ja	via	de	IMMS!)
Na	de	pauze	was	het	tijd	voor	de	‘eigentijdse	mu-
ziek’.	A Christmas Carol’	van	Alan	Silvestri	(toepas-
selijke	 achternaam)	 in	 een	 arrangement	 van	 Ton	
van	Grevenbroek	opende	het	tweede	deel.	Gevolgd	
door	 Old Russian Romances	 (deel	 2)	 van	 Franco	
Cesarini.	In	Grace	van	Quincy	Jones	(arr.	Stijn	Rut-
ten)	mocht	Sgt1	Paul	van	Batenburg	soleren	en	dat	
deed	hij	met	verve.	Bij	Cuban Sugar	van	Tchaikovs-
ky	(arr.	T.	Welvaadt/Jasper	Staps)	was	een	verhaal-
tje	maar	dat	kon	ik	zo	gauw	niet	opschrijven.
De Carol of the drum	 (arr.	 Hans	 van	 der	 Heide)	
kende	ik	als	titel	niet,	maar	al	bij	de	eerste	tonen	
herkende	 ik Little drummer boy	 (parapapapam).	
Have yourself a Merry little Christmas	 verhoogde	
de	kerstvreugde	en	hierin	was	Sgt1	Thijs	Musch	de	
solist.
Tot	 besluit	 van	 het	 officiële	 programma	 werd	 de	
Devil’s Rag van	Jean	Matitia	(arr.	Stijn	Rutten)	ge-
speeld.	Uiteraard	ontkwam	dirigent	Tijmen	Botma	
niet	aan	het	‘encore’	en	kwam	er	nog	een	(kerst-)	
toegift.

Aparte	vermelding	verdient	het	nummer	dat	werd	
gespeeld	toen	na	de	pauze	een	film	werd	vertoond	
van	de	Stichting	Stype.		Naar	verluidt	was	dit	spe-
ciaal	 daarvoor	 gecomponeerd.	 Prachtige	 muziek,	
precies	passend	bij	de	filmbeelden	van	arme,	ge-
handicapte	kinderen,	die	je	ziet	opfleuren	wanneer	
er	 weer	 zo’n	 malle	 Fries	 spelletjes	 met	 hen	 doet	
terwijl	zijn	maten	druk	zijn	met	timmeren,	metselen	
etc.	Dankbaar	werk,	dankbaar	publiek	en	zeer	veel	
bedankjes	aan	het	orkest.	Klasse!
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Samengesteld door Rob Ouwens

When The Swing Marches On
Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	o.l.v.	Majoor	Peter	
Kleine	Schaars	&	Dutch	Swing	College	Band	
Aliud	Records	ACD	BR077-2	(CD)
Verkrijgbaar	via	o.a.	de	kapel	en	www.aliudrecords.com
High Society / Perdido Street Blues / Anchors Aweigh / 
Dans Les Rues D’Antibes / Sensation Rag / My Inspirati-
on / Stars and Stripes Forever / Little One / Copenhagen 
/ Swanee / Royal Garden Blues / St. Louis Blues Fantasy 
/ Original Dixieland One-Step / High School Cadets / 
Basin Street Blues / South Rampart Street Parade.

Stone Age 
Koninklijke	Militaire	Kapel	̀ Johan	Willem	Friso`	o.l.v.	Ma-
joor	 Tijmen	Botma,	Musikkorps	 der	 Bundeswehr	 o.l.v	
Oberstleutnant	C.	Scheibling,	e.a.
De	Haske	Records	DHR	02-056-3	(2CD)
Verkrijgbaar	via	www.musicshopeurope.com
Raid on the Medway / Grimm’s Fairytale Forest / Celtic 
Voyage / Refraction / Spirit of Endeavour / Stone Age 
/ Mazzel Tov / Stratosphere / The Story of King Arthur 
/ Emerald Fantasy / Cloud9 / All Together / Bandshop 
/ Thriller / Bright Eyes / Maid of Orleans / The Best of 
Helene Fischer / Englishman in New York / Peter Maffay 
/ Fantasy Adventure at the Movies / High Voltage.

Wind Sketches
Koninklijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	o.l.v.	Ma-
joor	Tijmen	Botma	&	Hans	Leenders,	Musikkorps	der	
Bundeswehr	o.l.v.	Oberstleutnant	C.	Scheibling,	e.a.
Anglo	Records	AR	030-3	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.musicshopeurope.com	of	Hal	Leo-
nard	MGB	Distribution,	Businesspark	Friesland	West	15,	
8440AS	Heerenveen
Fanfare For Tokyo / Raid on the Medway / Dance of the 
Whale / Shaker Heights Fantasy / Looking Up, Moving 
On / A Medieval Christmas / Spirit of Endeavour / Gol-
den Winds / Wind Sketches.

Live in Concert at Bozar Brussels
Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Belgische	Gidsen	o.l.v.	
Kapitein	Yves	Segers
World	Wind	Music	WWM	500.196	(Live	5CD)
Verkrijgbaar	via	de	kapel	en	www.mirasound.nl
CD1: In a Chinese Temple Garden / Chinese Concerto 
/ Snow Lotus – Symphony no. 2 for Symphonic Band.
CD2: Brabançonne / Mars van het 1e Regiment Gidsen 
/ Belo Horizonte / Les Voix de la Mer / Ouverture d’Eté / 
Eclosions / 1e, 4e en 5e Eskadrons Marsen.
CD3: Guarany / Solemn Overture 1812 / Till Eulenspie-
gel’s Merry Pranks / The Preludes / Scaramouche – deel 
3: Braziliera.
CD4: Carmina Burana
CD5: Festive Overture / Piano Concerto no. 3 in d-minor 
opus 34 / Capriccio Espagnol opus 34.

Spot on Soloist & Composers
Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Belgische	Luchtmacht	
o.l.v.	Kapitein	Matty	Cilissen
Lar	Music	LUM00?
Verkrijgbaar	via	www.airforceband.be
Ceremonial Rites / Introduction Saint-Saëns / Belgian 
Memories / Two Characters / The City of Hurlus / Sax in 
Fire / Dos Latinas Danzas / Sax in the City.

World War I – A Musical Diary
Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Belgische	Gidsen	o.l.v.	
Kapitein	Yves	Segers,	Koninklijke	Muziekkapel	van	de	
Belgische	Luchtmacht	o.l.v.	Kapitein	Matty	Cilissen,	Ko-
ninklijke	Muziekkapel	 van	 de	Belgische	Marine	 o.l.v.	
Adjudant	Bjorn	Verschoore
Private	Uitgave	Belgische		Ministerie	van	Defensie	(CD)
John Condon Aged 14 / Roses of Picardy / Danny Boy 
/ WO I Medley / Et in Terra Pax / Pomp and Circum- 
stance March no. 1 / O Mio Babbino Caro / The Pla-
nets: Jupiter / The Planets: Mars / Behind The Lines. 

Célébrations – La Musique et la Grande Guerre vol. 8
Les	Cuivres	de	la	Garde	Républicaine	o.l.v.	Lt.Col.	Sé-
bastien	Billard	en	Grande	Orgue	Cathédrale	Saint-Louis	
des	Invalides	Paris
Hortus	708	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.editionshortus.com
Toccata / Zwei Stücke für Orgel / Pièce sur des Airs Po-
pulaires Flamands / Les Bourdons de Notre-Dame de 
Courtrai / Salvum Fac Populum Tuum opus 84 / Sonata 
for Organ no. 2 Eroica opus 151: Reims, Tempo di Mar-
cia Solenne, Verdun / Christmas Prelude / Rhapsody 
no. 3 opus 17-3 / Poème Héroïque opus 33 / Chant for 
Dead Heroes.

The Maritime Regiment
Band	 of	 HM	 Royal	 Marines	 Portsmouth	 o.l.v.	 Lt.Col.	
Nick	Grace
Chevron	CHVCD37	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.royalmarinesbands.co.uk
Am Sailing to Westward / 1943 from Battle of the At-
lantic / HMS Queen Elizabeth March / D for Daring / 
The Gosling March / Amphibiosity / The Maritime Re-
giment.

100 Jahre Militärmusik auf dem Waffenplatz Aarau
Diverse	Zwitserse	militaire	kapellen
AMOS	CD6133	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.blasmusik.ch
Fanfaren Marsch / Marsch der 5. Division / Feld-
division 5 / Schweizerlieder für Blasorchester und 
Gesang / Fidem Dare / Der Walzer / Vom Bözberg bis 
zum Rhein / Infanterie Raly / Tre Stelle / Music For 
Ever / Frühling / Airport / Teamwork / Tilt / Marching 
Conscripts.
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Momentum
Rekrutenspiel	16-1/2014	o.l.v.	Werner	Horber
AMOS	CD6124	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.blasmusik.ch
Burgfanfaren / Do Fa La Mi / Paneuropa / Mars 
van de 41e Lichte Brigade / Sàlut a Bruxelles / Don 
Quixote / Die Schwarzen Brüder / Downey Overture 
/ La Boutique Fantastique / Puls / Viva Massima / 
Techno-Pop / Amazone / Chipsy / Spektrum / Mo-
mentum / Salt & Pepper / Fly High / Lincoln (Sym-
phonic Suite) / Czardas. 

Schweizer Märsche - vol. 4
Diverse	Zwitserse	militaire	kapellen
AMOS	CD6115	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.blasmusik.ch
Bulle 1947 / Meisterschützen / MHB-Fest / Oberst 
Hürlimann Marsch / Schweizerischer Etappenmarsch 
/ Gruss an Bern / RE 460 / Marsch der Söldner / 
Eidgenossen / Wir sind ein Einzig Volk / Huldigungs-
marsch / Locarno / Kilkenny / Brass Band Lorgemont 
/ Arc-en-Ciel / Schwarze Patten / Graubundner Chan-
son de Tyroyvaux / St. Gallen Marsch / Inf Regt 33 / 
Veteranen Gruss / Thurgauer Marsch – Inf Regt 31.

Door	de	firma	Rundel		is	een	nieuwe	CD	uitgebracht	
met	 Das	 Musikkorps	 der	 Bundeswehr	 uit	 Siegburg.	
Dit	orkest	staat	sinds	oktober	2012	onder	leiding	van	
Oberstleutnant	Christoph	Scheibling.	Het	orkest	heeft	
een	bezetting	van	55	musici	en	geeft	jaarlijks	zo’n	50	
concerten.		
De	titel	van	deze	nieuwe	CD	is	‘Panta	Rhei’	.	De	ach-
tergrond	 is	 dat	 dirigente	 Sylvia	 Baratti-Mannsbart	
componist	Markus	Götz	heeeft	gevraagd	een	muziek-
werk	 te	 componeren	dat	 iets	bijzonders	moest	 zijn	
voor	het	900	jarig		dorpsjubileum	van	Atzenbach	en	
tegelijk	het	150	 jarig	bestaan	van	de	muziekvereni-
ging.	Atzenbach	 ligt	 in	 het	Wiesental	 aan	 de	 rivier	
de	Wiese	en	 is	 tot	de	 jaren	zeventig	van	de	vorige	
eeuw	belangrijk	geweest	voor	de	textielindustrie.		Di-
rigente	Sylvia		kwam	op	het	 idee	panta	rhei	uit	de	
Griekse	filosofie	voor	het	muziekstuk	te	benoemen.	
De	betekenis		hiervan	is	alles stroomt /vloeit 	gezien	
de	aanhoudende	stroom,	evenzo	het	leven	en	de	ge-
schiedenis	van	het	dorp	en	de	rivier.	 	Dit	 is	tevens	
ook	de	titelnaam	geworden	van	de	uitgebrachte	CD.	
Het	is	een	prima	opname	geworden	door	een	vanzelf-
sprekend	heel		goed	orkest.	
Het	 begint	met	 een	 fraaie	 Jubiläumsfanfare	 gecom-
poneerd	door	Kees	Vlak,	een	geschenk	aan	de	mu-
ziekuitgeverij	 	 Rundel	 	 t.g.v.	 het	 50	 jarig	 jubileum	
van	dit	jaar.	Ik	zal	niet	alle	werken	bespreken		maar	
enige	 composities	 selecteren.	 	 Op	 nummer	 2	 staat	
voornoemd	werk	Panta Rhei een	compostie	(	suite	)	
bestaande	uit	drie	delen.		Prachtig	geïnstrumenteerd	
door	componist	Markus	Götz.		Het	derde	werk	is	van	

James	Barnes,	Bayerisches Osterfest.	Met	een	indruk-
wekkende	koraalbewerking	van	Surrexit Christus Ho-
die,	in	de	Nederlandse	zangbundels	beter	bekend	als	
de	De Heer is waarlijk opgestaan,	eindigt	deze	bij-
zonder	mooie	compositie.		Op	het	tweede	gedeelte	
staan	wat	lichtere	werken.	Volgens	mij	wordt	dit	door	
velen	 gewaardeerd	 omdat	 die	 goed	 in	 het	 gehoor	
liggen.	Ik	noem	een	hobosolo	gespeeld	door	hoboïst	
Bernd	Fugelsang	 in Giudita ( für Judith ),	een	com-
positie	van	Alfred	Bösendorfer.	Begeleid	door	zachte	
orkestklanken	ontwikkelt	zich	deze	 lieflijke	melodie	
in	het	verdere	verloop.	Een	heel	leuk	en	fris	nummer	
is	Concerto.blecho.Grosso van	Fritz	Neuböck.	De	titel	
doet	misschien	 iets	anders	vermoeden…	Heel	muzi-
kaal	gebracht	door	zeven	solisten.	Hierna	volgt	het	
bekende	Bésame Mucho,		mooi	geblazen	door	solist	
Mario	Lorenz	op	flügelhorn	of	zoals	wij	het	zeggen	
bugel.	 Een	 concertmars	 kan	ook	niet	 ontbreken	en	
dus	 is	 Goldene Kameraden	 van	 James	 Barnes	 op-
genomen.	 Een	 mars	 als	 ode	 aan	 het	 jubileum	 van	
het	50	jarig	bestaan	van	de	muziekuitgever	Rundel.	
Het	laatste	werk	komt	van	componist	Thiemo	Kraas,	
Crossbreed,	in	opdracht	gecomponeerd	bij	het	1250	
jarig	bestaan	van	de	stad	Ellwangen	en	bestemd	voor	
het	jeugdorkest	aldaar.	Bent	u	inmiddels	nieuwsgie-
rig	geworden	hoe	deze	composities	klinken,	schroom	
dan	niet	deze	CD	aan	te	schaffen.	U	kunt	ongeveer	70	
minuten	luisterplezier	beleven.	

RvdL

Cd-beSprekINg

dISCurIoSIteIteN

door Erwin Voorhaar

In deze aflevering  nemen we de plaatopnamen van 
één van onze meest bekende en gerenommeerde mi-
litaire orkesten eens nader onder de loep. Het gaat 
om de Koninklijke Militaire Kapel die in de periode 
voor 1958 vele opnamesessies heeft gehad waarbij 

men wasrollen en 78- toeren grammofoonplaten van 
het orkest heeft vervaardigd. Na 1958 was het afge-
lopen met het uitbrengen van 78 toeren in Nederland. 
Al eerder schreef ik in deze rubriek over de eerste 
opnamesessies van militaire muziek in Nederland, 
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opnamen gemaakt in 1899 en 1900. Ook daarbij was 
de KMK betrokken. Nu gaat het om een voor toen-
malige begrippen zeer grote serie: de Parlophone-
opnamen.

Dank	zij	diepgaand	onderzoek	door	geluidshisto-
rici	buiten	de	wereld	van	de	militaire	muziek	is	er	
een	helaas	niet	openbare	lijst	beschikbaar	waarop	
alle	tot	nu	toe	bekende	opnamen	van	Nederlandse	
militaire	orkesten	voor	1958	op	wasrol	en	78-toe-
ren	 plaat	 staan	 vermeld.	 Hoewel	 bij	 gelegenheid	
nog	wel	eens	onbekende	platen	opduiken,	is	deze	
lijst	toch	zeer	betrouwbaar	omdat	men	bij	het	op-
stellen	 is	 uitgegaan	 van	 origineel	 documentatie-
materiaal	van	de	diverse	fabrikanten	en	opname-
studio’s,	voor	zover	natuurlijk	aanwezig.	Er	werden	
loglijsten	bijgehouden	(ook	vanwege	afdracht	aan	
o.a.	Buma/Stemra	etc.)	waarop	staat	met	welke	or-
kesten	wat,	waar	en	
wanneer	is	opgeno-
men.	 Soms	 zijn	 die	
gegevens	niet	 com-
pleet	of	verwarrend,	
maar	 er	 is	 inmid-
dels	 al	 veel	 werk	
gestoken	 in	 onder-
zoek.	 Graag	 wil	 ik	
hier	 de	 momenteel	
bekende	 titels	 van	
de	 Koninklijke	 Mili-
taire	 Kapel	 op	 het	
label	 Parlophone	
bespreken.	 Deze	
opnamen	 zijn	 van	
belang	 binnen	 de	
geschiedenis	 van	
de	 militaire	 mu-
ziek	 in	 Nederland.	
Waarom?	 De	 KMK	
speelt	hier	op	hoog	
niveau,	 en	 heeft	
werken	opgenomen	die	niet	allemaal	tot	het	 ‘be-
kende’	repertoire	behoren.	Veel	klassieke	muziek,	
opvallend	 is	 de	 hoeveelheid	 walsen,	 is	 op	 deze	
platen	 verschenen.	 Bovendien	 gaat	 het	 om	 een	
zeer	grote	hoeveelheid	opnamen	in	vergelijking	bij	
de	opnamen	van	andere	orkesten.	De	platen	zijn	
overigens	 de	 zogeheten	 ‘grote’	 platen,	 namelijk	
30cm	in	doorsnede,	de	gebruikelijke	grootte	voor	
met	name	klassieke	uitgaven	op	78-toeren	platen.	
Hoewel	 deze	 platen	 toch	 een	 langere	 speelduur	
per	kant	hebben	moest	men	 langere	werken	 (zo-
als	ouvertures	en	symfonieën)	 toch	opsplitsen	 in	
delen.	Deze	moesten	apart	afgespeeld	worden,	ei-
genlijk	ondenkbaar	in	deze	tijd	van	bestanden	op	
Mp3	die	lengten	van	vele	uren	kunnen	bereiken.

Firma Ansingh
Van	de	Koninklijke	Militaire	Kapel	(met	toevoeging	
van	het	‘Regiment	Grenadiers	en	Jagers’)	zijn	meer-
dere	opnamesessies	bekend.	Zo	werden	platen	ge-

maakt	 in	 december	 1899	 /	 januari	 1900,	 januari	
1905,	 juni	 1907,	 augustus	 1919,	 1925	 (een	 zeer	
merkwaardige	opname	op	het	Scala-Bouwmeester	
label	waarop	ik	in	een	andere	aflevering	van	deze	
rubriek	 nog	 terugkom)	 en	 vervolgens	 de	 Parlop-
hone	sessies	tussen	februari	1928	en	januari	1930.	
Daarna	volgt	een	lange	periode	waarin,	zeer	waar-
schijnlijk,	geen	opnamen	zijn	gemaakt.	Pas	in	1950	
(in	Berlijn)	werden	weer	opnamen	door	de	kapel	
gemaakt.	Het	78-toeren	tijdperk	voor	de	KMK	werd	
afgesloten	met	opnamen	die	werden	gemaakt	eind	
1951	en	mei	1955.	Ondertussen	waren	toen	de	sin-
gle	en	de	LP	al	aan	hun	opmars	begonnen.

Hier	wil	ik	me	op	de	zeer	grote	hoeveelheid	opna-
men	 op	 Parlophone	 concentreren.	 Gelukkig	 bezit	
ik	uit	bijna	alle	vooroorlogse	sessies	zelf	platen	en	
bij	beluistering	valt	de	hoge	kwaliteit	van	de	uit-

voeringen	op.	De	kapel	was	voor	deze	opname	in	
een	grote	harmoniebezetting	bijeen.	Om	de	bezet-
ting	 aanschouwelijk	 te	 maken:	 op	 bovenstaande	
foto	 is	 de	 kapel	 afgebeeld	 op	 een	 reclamekaart	
van	 de	 muziekinstrumenten-firma	 Ansingh	 en	
toont	daar	de	bezetting	zoals	deze	ook	gebruikt	is	
bij	de	opnamen	tussen	1928	en	1930.
Ansingh	 was	 voluit	 de	 NV	 Eerste	 Nederlandsche	
Maatschappij	tot	Fabricage	en	Invoer	van	Muziek-
instrumenten,	 gevestigd	 aan	 de	 Diezerstraat	 in	
Zwolle.	Het	bedrijf	ontstond	in	1875	en	werd	rond	
1976	opgeheven;	bronnen	spreken	hier	elkaar	te-
gen.	Er	bestaan	meer	kaarten	waarop	de	leveran-
tie	van	instrumenten	aan	militaire	orkesten	als	re-
clame	wordt	gebruikt.	Het	is	geen	prentbriefkaart	
want	men	kon	de	kaart	niet	versturen.	Het	bedrijf	
handelde	in	instrumenten,	leverde	dus	ook	aan	de	
KMK,	 en	 bouwde	 zelf	 instrumenten.	Men	maakte	
vooral	naam	met	saxofoons	(merknaam	Ansonia).	
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Walther Boer
De	 Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 is	 ontstaan	 in	 juli	
1829.	De	geschiedenis	is	al	meerdere	malen	in	dit	
tijdschrift	aan	bod	gekomen.	Belangrijk	is	dat	men	
al	vanaf	het	begin	musiceerde	op	een	zeer	hoog	
niveau	 en	 dat	 men	 de	 nodige	 moeite	 deed	 om	
dat	niveau	te	handhaven,	vooral	door	het	aanstel-
len	van	zeer	bekwame	dirigenten.	Bekende	namen	
zijn	Dunkler	Jr,	J.H.	Völlmar	en	W.	van	der	Linden.	
Onder	N.A.	Bouwman	werden	de	eerste	opnamen	
gemaakt.	 Diens	 opvolger	 werd	 C.L.	 Boer.	 Gebo-
ren	als	Coenraad	Lodewijk	Boer	werd	hem	in	1930	
toestemming	 verleend	 de	 naam	 van	 zijn	moeder	
(Walther)	 aan	 zijn	achternaam	 toe	 te	voegen	om	
zo	de	naam	van	een	oud	officiersgeslacht	te	red-
den.	Boer	werd	geboren	op	2	september	1891	 in	
Den	Haag	en	wist	na	zijn	aanstelling	in	1921	met	
het	orkest	een	zeer	hoog	niveau	te	bereiken.	Op	
30	april	1946	volgde	zijn	aanstelling	als	Inspecteur	
der	militaire	muziek	en	volgde	R.	van	Yperen	hem	
op.	Walther	 Boer	 zou	 tot	 1	 mei	 1963	 inspecteur	
blijven	en	behaalde	uiteindelijk	 in	die	positie	de	
rang	van	Reserve	Brigade-Generaal	Titulair.	Vanaf	
1954	was	hij	ook	actief	als	dirigent	van	het	Radio	
Philharmonisch	Orkest	en	het	NRU	Omroep	Orkest.	
Deze	nestor	van	de	militaire	muziek	na	de	oorlog	
overleed	in	Lochem	op	15	maart	1984.	

Parlophone
Dan	nu	de	platen	zelf.	Bijgaande	illustraties	tonen	en-
kele	voorbeelden	van	deze	Parlophone-platen	waar-
van	 ik	 een	 deel	 van	 de	 verschenen	 exemplaren	 in	
mijn	bezit	heb.	Op	het	label	staat	het	matrijsnummer.	
De	matrijs	is	de	oorspronkelijke	drager	waarvan	men	
de	platen	heeft	geperst.	Het	matrijsnummer	(‘matrix’)	
staat	rechts	op	het	label	(2-63834	etc).	Matrijsnum-
mer	2-63050	(zie	illustratie)	is	een	interessante:	dit	
is	één	van	de	oudste	Nederlandse	uitgaven,	die	als	
P	51006	 is	 verschenen.	Maar	hier	 is	 te	 zien	dat	er	

staat	P9256.	Deze	was	dus	bestemd	voor	uitgave	op	
de	Duitse	markt,	hetgeen	ook	af	te	lezen	is	aan	de	
Duitse	titels.	In	de	nummers	is	dit,	als	men	over	de	
gegevens	beschikt,	dus	 terug	 te	 lezen	en	kan	men	
zien	voor	welk	land	de	plaat	bestemd	was.	Aan	die	
nummers	 zitten	 dan	 ook	weer	 de	 opnamedata	 ge-
koppeld.	
Parlophone	Records	was	een	in	oorsprong	Duitse	
firma	die	in	1896	werd	opgericht	door	de	Zweedse	
uitvinder	Carl	Lindström	en	zich	vooral	met	het	le-
veren	van	fonografen	bezighield,	maar	al	snel	ook	
zelf	 platen	 ging	 produceren.	 Het	 handelsagent-
schap	 kwam	 in	Nederland	 terecht	 en	 vanaf	 1923	
ging	 de	 nieuwe	 Britse	 tak	 (Parlophone	 Records)	
alle	 uitgaven	 verzorgen.	 Lindström	 gebruikte	 de	
hier	zichtbare	merknaam	Parlophon	(zonder	extra	
E).	 Begin	 1927	 nam	 Columbia	 de	 controle	 over	
Lindström	over,		dus	ook	over	Parlophone.
In	1931	fuseerde	Columbia	met	The	Graphophone	
Company	 tot	 een	 firma	 die	 een	wereldnaam	 zou	
krijgen:	EMI.	Dat	bedrijf	werd	in	2012	opgenomen	
in	de	enorme	Universal-stal.	Parlophone	bleef	als	
labelnaam	echter	bestaan	en	hierop	werden	in	de	
jaren	 ’60	veel	hitsingles	van	de	Beatles	uitgege-
ven.

Om	 het	 té	 groot	 groeien	 van	 Universal	 te	 voor-
komen	 zorgde	 de	 kartelwaakhond	 ervoor	 dat	 er	
een	aparte	Parlophone	Label	Group	moest	komen.	
Deze	werd	uiteindelijk	door	een	andere	gigant	in	
de	muziek	business,	de	firma	Warner	Music	Group	
opgekocht	(2013).	De	naam	Parlophone	wordt	on-
danks	al	deze	overnames	meer	dan	een	eeuw	later	
dus	nog	steeds	gebruikt	voor	muziekuitgaven!	

Discografie
Voor	 de	 volledigheid	bij	 dit	 artikel	 volgt	 hier	 de	
discografie	van	de	belangwekkende	KMK-opnamen	
op	dit	label.	Van	deze	opnamen	is	helaas	niets	te	
verkrijgen	op	CD,	een	omissie	gezien	de	kwaliteit	
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Königlich Holländische Militärkapelle unter Leitung von Kapellmeister C.L. Boer.
Gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel (Stafmuziek Grenadiers en Jagers).

Opnamen Rotterdam, ca. februari – maart 1928.

2-63050			 Einzug	der	Gladiatoren	 Fucik	 P	9256-I	/	P	51006-1
2-63051			 Hoch	Heidecksburg	 Herzer	 P	9256-II	/	P	51006-II
2-63052			 Marsch	naar	motieven	uit	 Ganne	 P	51007-I
																	Les	Saltimbanques
2-63053			 De	Rotterdamse	Vlag	 Verhallen	 P	51007-II
2-63054			 Grenadiers-Marsch	 Dunkler	 P	51002-II
2-63055			 Huldigings-Marsch	 Boer	 P	51002-I
2-63056			 Meditation	uit	“Faust”	deel	1	 Gounod	 P	51008-I
2-63057			 Meditation	uit	“Faust”	deel	2	 Gounod	 P	51008-II
2-63058			 Fantasie	Troubadour	deel	1	 Verdi		 P	9236-I	/	P	51003-I
2-63059			 Fantasie	Troubadour	deel	2	 Verdi	 P	9236-II	/	P	51003-II
2-63060			 Fantasie	Paljas	deel	1	 Leoncavallo	 P	9238-I	/	P	51009-I
2-63061			 Fantasie	Paljas	deel	2	 Leoncavallo	 P	9238-II	/	P	51009-II
2-63062			 Piet	Hein	Rhapsodie	deel	1	 Anrooij,	van	 P	51004-I
2-63063			 Piet	Hein	Rhapsodie	deel	2	 Anrooij,	van	 P	51004-II
63064	 O	Heer,	die	daer	 Valerius	 Niet	uitgebracht
63065	 O	Heemskerck!	Noyt	U	kloeke	 Daet	Valerius	 Niet	uitgebracht
2-63066	 An	der	Schönen	blauen	Donau		 Strauss	 P	51001-I
2-63067	 Wiener	Blut	–	Wals	 Strauss	 P	9237-I	/	P	51005	I
2-63068	 Rosen	aus	dem	Süden	–	wals	 Strauss	 P	9237-II	/	P	51005	II
2-63069	 Donauwellen		-	wals	 IvanoviciP	51001	II

Gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel (Stafmuziek Grenadiers en Jagers) onder leiding van den 1e Luite-
nant Kapelmeester C.L. Boer.

Opnamen Rotterdam, zomer 1928.

2-63080			 Dorfschwalben	aus	Österreich	 Strauss	 P	51019-I
2-63081			 Wiener	Mädeln	wals	 Ziehrer	 P	51019-II
2-63082			 Goldregen	wals	 Waldteufel	 P	51012-I
2-63083			 Sirenenzauber	wals	 Waldteufel	 P	51012-II
2-63084			 Heinzelmännchens	Wachtparade	 Eilenberg	 P	51023-I
2-63085			 Die	Wachtparade	kommt	 Eilenberg	 P	51018-I
2-63086			 Fantasie	Carmen	deel	1	 Bizet	 P	51022-I
2-63087			 Fantasie	Carmen	deel	2	 Bizet	 P	51022-II
2-63088			 Fantasie	‘Le	Barbier	de	Sevilla’	deel	1	 Rossini	 P	51020-I
2-63089			 Fantasie	‘Le	Barbier	de	Sevilla’	deel	2	 Rossini	 P	51020-II
2-63090			 Ouverture	Zampa	deel	1	 Herold	 P	51011-I
2-63091			 Der	Trompeter	von	Säckingen	 Nessler	 onbekend
2-63092			 Berceuse	de	Jocelyn	 Godard	 onbekend
2-63093			 Alte	Kameraden	 Teike	 P	51013-II
2-63094			 Kaiser	Friederich	Marsch	 Friedemann	 P	51013-I
2-63095			 Ouverture	Zampa	deel	2	 Herold	 P	51011-II
2-63096-2		 Sympathie	Marsch	 Bandel	 P	51023-II

van	de	muziek,	het	orkest	en	de	opnamen	zelf
Vet	gedrukt	de	wijze	waarop	de	naam	van	de	uit-
voerende	op	de	plaatlabels	is	afgedrukt		(zie	ook	
de	illustraties).	De	platen	met	‘onbekend’	zijn	mo-
gelijk	nooit	uitgebracht,	maar	wel	opgenomen.	De	
opnamen	werden	in	Rotterdam	gemaakt,	de	opna-
melocatie	is	onbekend.	

Voor	 dit	 artikel	 is	 gebruik	 gemaakt	 van	 verschil-
lende	 internetsites	en	de	 lijst	 van	plaatopnamen	
militaire	muziek	in	Nederland,	samengesteld	door	
Rinus	Blijleven.
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2-63097			 In	Treue	Fest	 Teike	 P	51018-II
2-63098			 Ave	Maria	 Bach	 P	51024-I
2-63099			 Parade	Militaire	 Massenet	 P	51024-II

Gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel (Stafmuziek Grenadiers en Jagers) onder leiding van den Kapitein / 
Directeur C.L. Boer.

Rotterdam, januari 1930.

2-63813	 Groote	Militaire	Taptoe	II	
	 Russische	Taptoe	 Trad	 P	51033
2-63814			 Groote	Militaire	Taptoe	III	 	 	
	 Taptoe	Infanterie	/	O	Heer	die	Daer	Valerius	 P	51034-I
2-63815			 Groote	Militaire	Taptoe	IV	 	 	
	 Taptoe	der	Cavalerie	/	Wilhelmus	 Trad	 P	51034-II
2-63816			 The	Stars	and	Stripes	Forever	 Sousa	 P	51038

Gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel (Stafmuziek Regiment Grenadiers en Jagers) onder leiding van den 
directeur Kapt. C.L. Walter Boer.

Rotterdam, januari 1930.
(Let	op	de	op	de	platen	onjuist	geschreven	naam	van	de	dirigent,	zie	ook	de	illustratie,	juist	is	natuurlijk	‘Walther’.)

2-63827			 Over	the	Top	March	 Crosby	 P	51044-I
2-63828			 Parade	der	Zinnsoldaten	 Jessel	 onbekend
2-63829			 Heinzelmännchens	Wachtparade	 Noack	 onbekend
2-63830			 Florentiner	Marsch	 Fucik	 P	51042-II
2-63831			 Manoeuvre	–	Mars	 Stenz	 P	51039
2-63832			 Morgenblätter	Walzer	 Strauss	 onbekend
2-63833			 Officer	of	the	Day	 Hall	 P	51039
2-63834			 De	Vliegende	Hollander	Marsch	 Schootemeyer	 P	51038
2-63835			 Gold	und	Silber	Walzer	 Lehar	 P	51040-II
2-63836			 Espa︣a	wals	 Waldteufel	 P	51040-I
2-63837			 Mein	Traum	 Onbekend	 onbekend
2-63838			 Jubileum	Marsch	 Bandel	 P	51042-I
2-63839			 Mondnacht	auf	der	Alster	 Fetras	 P	51041-I
2-63840			 Künstlerleben	Walzer	 Strauss	 P	51041-II
2-63841			 Mit	Standarten	Marsch	 Blon,	von	 P	51044-II
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De tijd dat militaire orkesten op vinyl hun muziek aan 
de man brachten ligt al weer ver achter ons. Vandaar 
dat ik zo af en toe een artikel wil wijden aan die oude 
platen en vooral plaatjes, de 45 toeren ‘singles’. In 
dit artikel aandacht voor singlehoezen van twee voor-
malige landmachtorkesten, de Koninklijke Militaire 
Kapel (Den Haag) en Johan Willem Friso Kapel (As-
sen) die nu te samen de Koninklijke Militaire Kapel 
‘Johan Willem Friso’ vormen. Uit mijn verzameling heb 
ik allereerst enige plaatjes gekozen die zeer herken-
baar zijn door de prachtige foto’s van de orkesten op 
de voorzijde van het hoesje. Daarnaast staat er een 
aantal informatieve mooie teksten op de achterzijde 
die ik u niet wil onthouden. 

Populaire Marsen Nr. 1
Koninklijke	Militaire	Kapel	o.l.v.	Majoor	R.	van	Yperen
Polydor	SEP	6001
Our Director / Washington Grays / BB and CF / On 
the Mall

Populaire Marsen Nr. 2
Koninklijke	Militaire	Kapel	o.l.v.	Majoor	R.	van	Yperen
Polydor	SEP	6002
Koning Voetbal / KLM Mars / Eurovisie Mars / Van 
Heutsz Mars

On Guard
Koninklijke	Militaire	Kapel	o.l.v.	Luitenant-Kolonel	R.	
van	Yperen	
Polydor	SEP	6021
On Guard / March of Friendship / Soldiers in the Park 
/ On the Campus

Achterkant hoestekst: 
De Koninklijke Militaire Kapel, kortweg veelal KMK 
genoemd, speelt elk jaar een belangrijke rol in het 
programma van Taptoe Delft. De Kapel werd op 7 
juli 1829 opgericht als muziekkorps, behorend bij 
de Afdeling Grenadiers, waaruit in latere jaren het 
Garde Regiment Grenadiers voortkwam. Aanvankelijk 
slechts 18 man sterk, groeide de kapel uit tot een 

Militaire orkesten op single
Door Rob Ouwens
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groot muziekkorps met een bezetting van circa 60 
man. In 1876 verleende Koning Willem III  het korps 
het predicaat “Koninklijk”; tot nu toe is de sindsdien 
geheten Koninklijke Militaire Kapel het enige militai-
re muziekkorps in Nederland dat deze bijzondere on-
derscheiding ten deel viel. De KMK is dan ook steeds 
nationaal en internationaal toonaangevend geweest 
en heeft voortdurend onder leiding van bekwame di-
rigenten gestaan. F. Dunkler, de componist van o.m. 
de bekende Grenadiersmars (Turf in je ransel) en 
vele andere marsen, werd op zijn gebied een inter-
nationale beroemdheid. Andere bekende dirigenten 
waren N.A. Bouwman en Dr. C.L. Walther Boer. De 
tegenwoordige Directeur R. van Yperen – inmiddels 
benoemd tot Inspecteur Militaire Muziek in de rang 
van Luitenant-Kolonel – is de eerste Hoofd-officier-
directeur van het korps. De Koninklijke Militaire Ka-
pel treedt op bij talrijke plechtigheden, zoals bijvoor-
beeld de jaarlijkse opening van de Staten-Generaal. 
De kapel is reeds vele malen met groot succes in 
het buitenland opgetreden, o.a. in Edinburgh (waar 
het eigenlijke begin van de Taptoe Delft ligt!) en in 
vele plaatsen in België, Frankrijk, Zwitserland, Duits-
land en Italië. Het opvallende ceremonieel tenue – 
zwarte berenmuts, donkerblauwe tuniek met goud-
gele borstlissen en rode manchetten, Nassaublauwe 
broek – draagt, naast de muzikale kwaliteiten van 
het korps, zeker bij tot de uitstekende indruk die de 
KMK alom weet te vestigen.

Op mars met de…Johan Willem Friso Kapel o.l.v. Ka-
pitein J.P. Laro
Particuliere	Uitgave	111	164	E
Mars van het 1ste Legerkorps / Mars van de 5e Divi-
sie / La Courtine Mars / Mars Semper Parati

Achterkant hoestekst: 
De Johan Willem Friso Kapel is bij Koninklijk Besluit van 
Koning Willem III op 25 januari 1875 opgericht en zet 
als zodanig de traditie voort van het Stafmuziekkorps 
van het 1ste Regiment Infanterie. De Kapel bestaat uit 

45 man beroepspersoneel en een tamboerkorps van 21 
dienstplichtigen, het geheel staat sinds 5 januari 1955 
onder leiding van de Kapitein/Directeur J.P. Laro. De vol-
gende bezettingen zijn uit de Kapel te formeren: harmo-
nie/orkest, symfonie-orkest, amusementsorkest, groot 
dansorkest (14 personen), combo (6 personen) en een 
strijkje voor recepties e.d. (6 personen). De Kapel is 
het officiële muziekkorps van het 1ste Legerkorps van 
de Koninklijke Landmacht en heeft als standplaats As-
sen. In haar huidige formatie is de Kapel veelvuldig in 
Nederland en in het buitenland met succes opgetreden.

Mars van het 1ste Legerkorps (Comp.: J.P. Laro)
Deze door de uitgeverij Basart (Strengholt) bekroonde 
mars werd in februari 1960 door de toenmalige leger-
korpscommandant, Ltn. Gen. P. Gips, als officiële mars 
van het 1ste Legerkorps aanvaard. De uit 3 delen be-
staande mars symboliseert het dreigend gevaar van de 
vijand (mineur); dan het officiële signaal ‘Voorwaarts’ 
met het optrekkende Legerkorps. Het trio geeft met 
veel trompetgeschal de overwinningsvreugde weer.

Mars van de 5e Divisie (Comp.: E. Roosegaarde Bis-
schop – instr. J. Weistra)
Deze mars ontstond tijdens de zomermaanden 1962, 
toen de gehele mobilisabele 5e Divisie voor herha-
lingsoefeningen in La Courtine was onder bevel van 
Gen. Maj. G.H. Christan; de componist was toen diens 
Kapitein-adjudant. Op de ‘Jour de l’amitié Franco-Néer-
landais’ in La Courtine zou de mars geïnaugureerd wor-
den door het Fanfarekorps der Genie, doch door een 
noodlottig vliegongeval met een Ned. Pipercub werden 
alle feesten afgelast. De mars werd als officiële mars 
van de 5e Divisie door Gen. Maj. Christan aanvaard. In 
Nederland bracht o.a. de J.W.F. Kapel deze mars reeds 
enige malen ten gehore.

‘La Courtine’-mars (Comp.: E. Roosegaarde Bisschop – 
instr. H.J. Bouguenon)
Ook deze mars ontstond in 1962 ‘ten gevolge’ van de 
herhalingsoefeningen van de 5e Divisie in La Courti-
ne en wel op verzoek van de Burgemeester van La 
Courtine, die er de Frans-Nederlandse samenwerking 
in tot uitdrukking gebracht wilde zien. Zo ontstond het 
marsthema uit een contrapuntische verwerking van 
motieven van het Wilhelmus en de Marseillaise. Het 
marsthema wordt voorafgegaan door een Frans getint 
trompetsignaal; de overgang naar het trio is wederom 
in signaaltrant gehouden, doch nu in combinatie met 
hoorn. In oktober 1963 werd deze mars aan de Bur-
gemeester voorgespeeld tijdens een afscheidsreceptie 
van Gen. Maj. J.H. Heimel. De Burgemeester was, even-
als de Franse pers, enthousiast. De mars is opgedragen 
aan Z.K.H. Prins Bernhard in Hoogstderzelver qualiteit 
van Inspecteur-Generaal der Strijdkrachten.

Mars ‘Semper Parati’ (Comp.: E. Roosegaarde Bis-
schop – instr. H.J. Bouguenon)
In oktober 1962 verzocht de toenmalige plv. 
commandant der Ondersteuningsstrijdkrachten, 
de Brig. Gen. W.M. Berkhout, ook dit deel der 
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Koninklijke Landmacht een eigen mars te geven. 
Zo ontstond enige tijd later de Osk-mars, welke, 
evenals de ‘La Courtine’-mars, ook door de AVRO 
in haar strijdkrachtenprogramma van Roel Bal-
ten, ten doop werd gehouden. Nu wegens orga-
nisatie de naam Osk (binnenkort) is verdwenen, 
is de mars herdoopt in ‘Semper Parati’ (Steeds 
Paraat).

Johan Willem Friso Kapel
Johan	Willem	Friso	Kapel	met	Tamboerkorps	o.l.v.	
Kapitein	J.P.	Laro
Omega	9-35.262
Mars van de 4e Divisie / Nulli Cedo

Achterkant hoestekst:
De	Johan	Willem	Friso	Kapel	zet	de	traditie	voort	
van de Stafmuziek van het 1ste Regiment Infante-
rie, waarvan de oprichtingsdatum 25 januari 1975 
is. De binnenlandse vermaardheid van deze ka-
pel heeft zich een weg gezocht tot ver over onze 
grenzen. Zo releveren wij succesvolle concerten in 
Duitsland in ’55 te Detmold en Bad Lippspringe, 
in ’57 te Bielefeld. In Frankrijk in ’56, ’57 en ’58 
op het intergeallieerde Militaire Muziekfestival te 
Lille; in ’59 en ’60 te Bordeaux, Clermont-Ferrand, 
Bourges, Fontainebleau en Parijs. Ook verzorgt de 
kapel reeds gedurende 8 jaar radioconcerten. De 

Johan Willem Friso Kapel heeft Assen als stand-
plaats en is de kapel van het 1ste Nederlandse 
Legerkorps.   De kapel bestaat uit 44 man beroep-
spersoneel en een tamboerkorps van 24 dienst-
plichtigen; het geheel onder leiding van de Kapi-
tein-Directeur J.P. Laro.

MILVA Mars
Johan	Willem	Friso	Kapel	o.l.v.	Kapitein	P.	van	Brug-
gen
Intersound	VR433
MILVA Mars / Prinses Irene Mars

Achterkant hoestekst:
De Milva Mars is gecomponeerd door de kapelmees-
ter J.A. Reijnhoudt ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van de Militaire Vrouwenafdeling (MILVA) op 
25-4-1969.
Gedurende de eerste periode van hun bestaan verble-
ven de Nederlandse Vrouwelijke Verpleegdienst van 
het Vrouwelijke Vrouwen Hulpkorps – voorloopsters 
van de MILVA – evenals de Prinses Irene Brigade te 
Wolverhampton, in afwachting van hun vertrek naar 
het vaste land. Daarom is als tweede mars die van 
de Prinses Irene Brigade (gecomponeerd door Ser-
geant P.H.W. Lammers) gekozen als een hommage 
aan alle militairen van die Brigade en in het bijzon-
der aan hen, die tijdens de invasie en de bevrijding 
hun leven lieten.

IMMS-INforMate

Schenken	aan	een	goed	doel	kan	op	twee	manieren:
een éénmalige schenking
een periodieke schenking

Beide	schenkingen	zijn	alleen	voor	de	Inkomstenbe-

lasting	(IB)	aftrekbaar	als	de	begunstigde	een	Alge-
meen	Nut	Beogende	Instelling	(ANBI)	is.	Voor	de	af-
trek	van	een	losse	schenking	geldt	een	drempel	van	
1	%	van	het	belastbaar	inkomen.
Schenkingen	aan	een	culturele	ANBI	kunnen	voor	125	

Haal het maximale uit uw giften!



Defilé  -  December 2008 2727Defilé  -  Oktober 2014  

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	verzendkos-

ten)	naar	rekening	NL45INGB0001474968		ten	name	
van	Stichting	 International	Military	Music	Society	 te	
Naarden	en	onder	vermelding	van:	‘dubbel	CD’.	Deze	
wordt	daarna	aan	u	opgestuurd.

IMMS Dubbel-cd '40 Marches Around the World'

%	van	uw	belastbaar	 inkomen	worden	afgetrokken.	
Dat	geeft	dus	een	extra	belastingvoordeel.	De	verho-
ging	mag	maximaal	︣	1.250	zijn	en	deze	extra	belas-
tingruimte	geldt	tot	2017.

Periodieke	 schenkingen	 zijn	 volledig	 (dus	 zonder	
de	drempel)	 van	de	belasting	aftrekbaar.	De	belas-
tingdienst	stelt	wel	een	aantal	eisen	aan	periodieke	
schenkingen.	 De	 schenker	maakt	minstens	 vijf	 jaar	
achtereen	jaarlijks	(ongeveer)	eenzelfde	bedrag	over	
aan	dezelfde	organisatie.	Vanuit	het	goede	doel	mag	
daar	geen	enkele	prestatie	tegenover	staan.
Tot	1	januari	2014	moest	een	notaris	een	periodieke	
gift	aan	een	goed	doel	vastleggen.	De	noodzaak	van	
het	opstellen	van	zo’n	notariële	akte	werd	als	een	be-
lemmering	voor	het	doen	van	een	periodieke	schen-
king	gezien	en	is	in	het	belastingplan	2014	niet	meer	
opgenomen.	Een	schenkingsovereenkomst	tussen	de	
schenker	en	het	goede	doel	is	voldoende.
De	periodieke	schenking	eindigt	bij	overlijden	van	de	
schenker.

De	IMMS	heeft	de	status	van	Culturele	ANBI.	Dat	be-
tekent	dus	dat	u	125	%	van	uw	gift	aan	de	IMMS	mag	
aftrekken	van	uw	belastbaar	inkomen.
Bij	een	schenking	van	€	100	per	jaar	krijgt	u	afhan-
kelijk	van	uw	hoogste	belastingtarief	(37	%	-	42	%	
-	52	%)	€	46,25	of	€	52,50	of	€	65,--	terug	van	de	
belastingdienst.	In	het	meest	gunstige	geval	kost	een	
gift	van	€	100,--	u	dus	slechts	€	35,--.	

Aangezien	de	financiële	middelen	van	de	IMMS	be-
perkt	zijn,	zou	het	bestuur	het	zeer	op	prijs	stellen	
als	u	de	IMMS	wil	steunen	met	een	extra	schenking.	
Denkt	u	ook	eens	aan	het	toekennen	van	een	legaat	
aan	de	IMMS.

De	penningmeester	(0570	-	562592)	kan	samen	met	
u	 een	 overeenkomst	 maken	 waarin	 uw	 schenking	
wordt	vastgelegd.

ageNda 2015
N.B. Alle optredens zijn onder voorbehoud, informeer bij de zaal of het orkest.

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

Douane Harmonie Nederland
9	april			 Concert	Regio	Zuid	te	Kerkrade
4	juni					 Concert	Regio	Noord	te	Groningen
12	juni			 Concert	regio	Oost	te	Doetinchem
20	juni			 Taptoe	Nunspeet
27	juni			 Veteranendag	te	Den	Haag.

Marinierskapel en Tamboers & Pijpers van het Korps 
Mariniers
24	april	 Taptoe	Koningsdag	in	Den	Helder,	aanvang	

19.30	uur	(een	uur	eerder	dan	andere	jaren)	
op	het	Bernhardplein	in	Den	Helder	

30	april	 concert	 in	Werkendam,	sporthal	 ‘De	Cros-
ser’,	Raadhuislaan	19	te	Werkendam,	aan-
vang	20.00	uur.	De	organisatie	is	in	handen	
van	 de	 jubilerende	 Oranjevereniging	 van	
Werkendam.

4	mei	 dodenherdenking	 Den	 Helder,	 	 aanvang	
11.00	uur,	muzikale	omlijsting	van	de	jaar-
lijkse	 herdenking	 der	 gevallenen	 bij	 het	
monument	‘Voor	hen	die	vielen’	op	de	ro-
tonde	‘De	Vijfsprong’	aan	de	Middenweg	in	
Den	Helder.

4	mei	 Nationale	 Herdenking	 op	 de	 Dam	 in	Am-
sterdam,	informatie:		www.4en5mei.nl

5	mei	 jubileumconcert	70	jaar	Dutch	Swing	College	
Band	in	Den	Haag.	Niet	alleen	de	Mariniers-
kapel	bestaat	dit	jaar	70	jaar;	ook	de	DSCB	
viert	dit	 jaar	haar	 jubileum.	Zij	pakken	op	
dinsdagavond	 5	 mei,	 aanvang	 20.15	 uur,	
groot	 uit	 in	 de	Anton	Philipszaal	 van	Den	
Haag	en	worden	daarbij	‘ondersteund’	door	
de	Marinierskapel.	Ongetwijfeld	wordt	daar	
ook	repertoire	van	de	nieuwe	CD	gespeeld.

8	mei	 Concert	Hengelo,	Rabotheater,	Beursstraat	
44,	 aanvang	 20.00	 uur.	 Website	 van	 het	
theater:	 	www.rabotheater.nl.	Op	het	pro-
gramma	onder	meer	de	voorstelling	‘Mari-
nier	van	Michiel	de	Ruyter’	zoals	eerder	in	
dit	blad	genoemd.	

14	mei	 herdenking	bombardement	Rotterdam.	Op	
14	mei	2015	is	het	75	jaar	geleden	dat	Rot-
terdam	gebombardeerd	werd.	Op	het	Plein	
1940	wordt	 dit	 herdacht	met	 onder	meer	
een	kranslegging	om	13.00	uur.

15	mei	 concert	 Jazzfestival	 Breda.	 Voor	 de	 eerste	
keer	 in	 haar	 geschiedenis	 verzorgt	 de	Ma-
rinierskapel	een	 ‘optreden	 in	stijl’	 ter	gele-
genheid	van	het	Breda	Jazz	Festival.	Aanvang	
20.30	uur,	locatie	Spanjaardsgat.	Meer	infor-
matie	volgt	via	www.bredajazzfestival.nl
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25	mei	 Concert	Theater	aan	het	Vrijthof	Maastricht	
ter	gelegenheid	van	70	jaar	Stichting	Adoptie	
Graven	 Amerikaanse	 Begraafplaats	 Margra-
ten,	aanvang	20.00	uur.

28	mei	 Herdenkingsbijeenkomst	 CZSK.	 Ieder	 jaar	
herdenkt	 het	 Commando	 Zeestrijdkrachten	
in	 actieve	 dienst	 overleden	 medewerkers	
van	de	Koninklijke	Marine,	zowel	militairen	
als	 burgermedewerkers.	 Op	 een	 herden-
kingsterrein	bij	het	brugcomplex	van	Hr.	Ms.	
De	Ruyter	op	de	Rijkswerf	in	Den	Helder	is	
hiervoor	het	monument	‘Schaduwen	van	het	
Licht’	geplaatst.		Aanvang	10.30	uur.

29	mei	 Veteranenconcert	in	Huissen,		aanvang	20.00	
uur	in	de	kerk	OLV	Tenhemelopneming,	Lan-
gekerkstraat	 10	 te	 Huissen-Stad,	 een	 door	
stichting	 Exodus	 georganiseerd	 concert	 ter	
ere	van	de	veteranen.	Meer	informatie	volgt	
onder	meer	via	www.exodushuissen.nl

5	juni	 concert	 in	 Den	 Bosch.	 Op	 uitnodiging	 van	
drumfanfare	Amantius	speelt	de	Marinierska-
pel	 een	 avondvullend	 concert	 ter	 gelegen-
heid	van	de	4e	editie	van	Taptoe	Den	Bosch,	
aanvang	20.00	uur.	Voor	meer	informatie	zie	
de	website	van	de	organiserende	vereniging:	
www.amantius.nl

6	juni	 concert	 Wageningen.	 Dit	 jaar	 bestaat	 het	
studentenharmonieorkest	 De	Ontzetting	 uit	
Wageningen	 30	 jaar	 en	 dat	 wordt	 samen	
met	 de	Marinierskapel	 der	 Koninklijke	Ma-
rine	gevierd.	Op	zaterdagavond	6	juni,	aan-
vang	 19.00	uur	wordt	 het	muzikale	 feestje	
geopend	met	een	optreden	van	De	Ontzet-
ting.	Vanaf	20.30	uur	zal	de	Marinierskapel	
met	 een	 muzikale	 show	 de	 feestelijke	 lijn	
ongetwijfeld	voortzetten.	Theater	 Junushoff,	
Plantsoen	3	te	Wageningen.	Website	van	het	
jubilerende	orkest:		www.ontzetting.wur.nl

10	juni	 Veteranendag	 Doorn.	Als	 afsluiting	 van	 de	
Veteranendag	in	Doorn	speelt	de	Mariniers-
kapel	een	concert	voor	mariniers	en	vetera-
nen	op	de	Van	Braam	Houckgeestkazerne	in	
Doorn,	aanvang	19.30	uur.

12	juni	 Galaconcert	 in	Roermond	o.l.v.	 gastdirigent	
Theo	Wolters	 ter	 gelegenheid	 van	 het	 125	
jarig	bestaan	van	Fanfare	Onze	Lieve	Vrouw	
in	’t	Zand	uit	Roermond,	aanvang	20.00	uur.	
Dit	vindt	plaats	in	Theaterhotel	de	Oranjerie,	
Kloosterwandplein	12-16	

	 6041	 JA	 Roermond.	 Website	 organiserende	
vereniging:	www.famfaar.nl

13	juni	 Concert	voor	jubilerende	Schutterij	Sint	Se-
bastianus	Puth,	Limburg.	Op	zaterdagavond	
13	juni	verzorgt	de	Marinierskapel	o.l.v.	gast-
dirigent	Theo	Wolters	een	feestelijk	concert	
ter	gelegenheid	van	de	viering	van	het	500	
jarig	 bestaan	 van	 Schutterij	 Sint	 Sebastia-
nus.

20	juni	 Veteranenconcert	 in	 Sliedrecht	 in	 Partycen-
trum	 De	 Lockhorst,	 Sportlaan	 1,	 3364	 AT,	
aanvang	19.00	uur.	

26	juni	 grote	beëdiging	van	marineofficieren	op	het	
Koninklijk	Instituut	voor	de	Marine.	Naast	de	
eed	of	belofte	van	trouw	wordt	met	deze	ce-
remonie	 symbolisch	 de	 adelborstenperiode	
voor	de	nieuwe	officieren	afgesloten.	De	Ma-
rinierskapel	en	de	Tamboers	&	Pijpers	ver-
zorgen	de	muzikale	omlijsting	op	de	grote	
parade	van	de	Rijkswerf.

27	juni	 Nederlandse	 Veteranendag	 in	 Den	 Haag.	
Naast	 het	 defilé	 door	 de	 binnenstad	 zal	
de	Marinierskapel	een	concert	op	het	Ma-
lieveld	verzorgen.	 	Meer	 informatie:	www.
veteranendag.nl

3-5	juli	 Marine	dagen	Den	Helder,	nadere	invulling	
nog	niet	bekend

22	juli	 Vierdaagse	concert	in	Cuijk	In	de	avond.
24	juli	 intocht	 Vierdaagse	 Nijmegen.	 Vertrekkend	

vanaf	 het	 Defensie	 kampement	 op	 de	
Scheidingsweg,	over	de	voor	deze	gelegen-
heid	omgedoopte	en	feestelijk	aangeklede	
‘Via	Gladiola’	naar	het	eindpunt,	waar	een	
eerbewijs	aan	de	aanwezige	hoogwaardig-
heidsbekleders	zal	worden	gebracht.	Meer	
informatie:	www.4daagse.nl

20-23	aug	Sail	Amsterdam
4-6	sep	 Wereldhavendagen	Rotterdam
9-14	sep	 In	de	2e	week	van	september	reizen	de	Ma-

rinierskapel	 en	 de	 Tamboers	&	 Pijpers	 af	
naar	Londen	om	onder	meer	te	spelen	bij	
de	 aankomst	 van	een	 team	mariniers	die	
in	het	kader	van	het	jubileumjaar	350	km	
voor	het	Goede	Doel	geroeid	hebben.	Op	
maandagmiddag	 14	 september	 wordt	 de	
traditionele	ceremonie	van	de	Constable’s	
Dues	uitgevoerd.	Hierbij	wordt	symbolisch	
met	 een	 vat	 rum	 belasting	 betaald	 door	
buitenlandse	zeevarende	naties	die	de	To-
wer	passeren.

Trompetterkorps KMarechaussee
3	mei			 Concert	Vlissingen
4	mei					 Dodenherdenking	Rotterdam
9	mei					 Concert	Apeldoorn
21	mei			 Concert	Breda
14	juni			 Concert	Diepenheim
19	juni			 Concert	Spijkenisse
27	juni			 Nationale	Veteranendag

Voor	alle	overige	orkesten	zie	hun	website	of	Face-
book

Internationale agenda 2015
23-05	t/m	24-05	Internationale	Taptoe	te	St.	Quentin	

(F)
30-05	 Major	General’s	Review	Trooping	the	

Colour	te	London	(UK)
06-06	 Colonel’s	 Review	 Trooping	 the	 Co-

lour	te	London	(UK)
10-06	t/m	11-06	 Beating	Retreat	Household	Division	

te	London	(UK)
23	t/m	24	mei	 Sweden	 International	Tattoo	Malmö	

(S)
13-6	 Trooping	the	Colour	te	London	(UK)
19-06	t/m	21-06	Evenementen	 Waterloo	 200	 te	

London	(UK)
03-07	t/m	05-07	Festival	International	de	Musique	Mi-

litaire	te	Saumur	(F)
14-07	t/m	18-07	Internationale	Taptoe	te	Zürich	(CH)	
17-07	t/m	25-07	Basel	Tattoo	(CH)
06	t/m	08-08	 Ystad	International	Tattoo	(S)
07-08	t/m	29-08	Edinburgh	Military	Tattoo	(UK)	


