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Redactioneel
Wisseling van de wacht
Toen mij in 2005 door de collega-bestuursleden
van onze stichting werd gevraagd om voorzitter te
worden zei ik niet spontaan: ja. Ik was immers al
penningmeester en eindredacteur en dat vond ik
prima zo. Voor die eerste functie was er meteen
een oplossing, dank zij Rino van der Luyt en mijn
eega die de administratie wel wilde overnemen,
nadat zij mij al eerder daarbij wel eens (uit de
brand) had geholpen. De redactietaken waren wel
te combineren en zo kreeg ik de eer om na beide
oprichters van IMMS-NL, John Kroes en Frans van
der Walle, de derde voorzitter te worden. Diens
belangrijkste taken zijn het leiden van het bestuur
en het vertegenwoordigen van de organisatie naar
buiten.
Dat eerste is meer een praktische zaak maar bij
dat laatste achtte ik tien jaar later de tijd gekomen dat nieuw, jonger elan en imago welkom en
nodig zijn in de club, gekoppeld aan letterlijk een
nieuw gezicht. Met mijn bestuurscollega’s ben ik
dan ook verheugd dat wij daar soepel en ade-

woordelijke voor Defilé blijf ik gewoon betrokken
bij het bestuurswerk. Vanaf nu beperk ik mij in dit
blad weer tot redactionele zaken. Uit de ledenenquête is opnieuw gebleken dat Defilé hoog wordt
gewaardeerd, voor mij een extra stimulans om dat
vooral zo te houden.

quaat invulling aan kunnen geven nu wij ons lid
Geert Bergsma bereid hebben gevonden het bestuur te gaan versterken in de voorzittersrol. Die
is hem volledig toevertrouwd en ik wens hem hierbij veel succes en niet minder plezier. Omdat wij
als stichting geen ledenvergadering kennen is er
geen moment om even stil te staan bij de formele
overdracht en dat geeft niet, want als hoofdverant-

ringen uit ons interessegebied met andere liefhebbers willen delen. Dat is onze kracht: hoe meer door
u, hoe meer voor u.
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Het als voorman kunnen vertegenwoordigen van de
echte liefhebbers van de militaire muziek op allerlei
niveaus heeft mij de afgelopen termijn persoonlijk
regelmatig veel voldoening gegeven. De verrassing
om   een complete ceremoniële muzikale erewacht
op de Van Ghentkazerne te mogen inspecteren met
velen van u als enthousiast publiek erbij was in dit
verband een beloning die ik nooit zal vergeten.
In de voorliggende Defilé treft u weer uiteenlopende
artikelen aan vanuit de wereld van de militaire muziek in de afgelopen tijd en uit de rijke historie, uit
binnen- en buitenland. Alles aangeleverd door leden
binnen en buiten de vaste redactie die zo hun erva-

Johan de Vroe
redactie@imms.nl
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Van

de voorzitter

Op het moment dat deze uitgave van Defilé op
uw deurmat valt zijn de eerste maanden van
het jaar 2016 alweer voorbij. Te laat, volgens
de etiquette, om u allen nog een gezond en
voorspoedig jaar toe te wensen. Wel kan ik de
hoop uitspreken dat we weer een mooi militair
muziekjaar tegemoet mogen gaan. Na de vele
reorganisaties in de afgelopen periode lijkt het
er thans op dat de rust is weder gekeerd en
dat de juiste balans in het aantal en de sterkte
van de Nederlandse militaire orkesten eindelijk is gevonden. Of is dit maar schijn? De tijd
zal het leren, ik ben in elk geval optimistisch.
We kijken hoopvol vooruit naar wat dit jaar op het gebied van militaire muziek heeft te bieden. Voor elk wat
wils: denk aan de uitreiking van de Militaire Willemsorde aan het Korps Commandotroepen, de Nacht van de
Militaire Muziek, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag,
Veteranendag, intocht (100e) Vierdaagse, Prinsjesdag
en de Nationale Taptoe. Daarnaast zijn er in het hele
land de vele concerten door de verschillende militaire
orkesten. Mogelijkheden te over om onze militaire muzikanten in actie te zien.
Voor de Nederlandse Afdeling van de International Military Music Society begon het jaar met de overdracht
van het voorzitterschap op 1 januari. Ik heb de eer en
het genoegen om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn.
Ik weet mij hierbij gesteund door enthousiaste en hardwerkende bestuursleden en kan rekenen op de adviezen van ons Comité van Aanbeveling. Een groot aantal
van u heb ik in het verleden al mogen ontmoeten bij de
verschillende activiteiten van de IMMS. Voor diegenen
die mij nog niet kennen staat elders in dit blad een artikel ter nadere kennismaking. Ik dank, namens u allen,
Johan de Vroe voor de uitstekende wijze waarop hij de
afgelopen jaren de Nederlandse Afdeling van de IMMS
heeft geleid. Gelukkig nemen wij geen definitief afscheid
van Johan. Hij blijft hoofdredacteur van ons onvolprezen
blad Defilé, dat bij hem in zeer goede handen is. Als
nieuwe voorzitter wil ik het huidige beleid van onze
afdeling zoveel mogelijk bestendigen en daar waar no-

dig en wenselijk verbeteringen doorvoeren.
Uw inbreng daarbij is voor mij van belang.
Op basis van de gehouden enquête onder
onze leden komt duidelijk naar voren dat wij
met onze activiteiten in principe goed bezig
zijn, met als parel in de kroon Defilé. Maar
er is altijd ruimte voor verbetering en verandering. Via de enquête ontving het bestuur
een aantal goede suggesties, maar ook kritiekpunten van u. Wij gaan deze binnen het
bestuur verder bespreken en uitwerken en
zullen u hierover nader informeren.
Wij streven ernaar om u ook in 2016 weer een mooi
jaarprogramma aan te bieden, met daarin als vaste ingrediënten een bezoek aan een van de militaire orkesten, gezamenlijk bezoek aan de Nationale Taptoe, een
buitenlandse reis, alsmede een themadag met sprekers
in combinatie met een muzikaal optreden en ruilbeurs.
Het eerste evenement van dit jaar heeft reeds plaatsgevonden en was direct al een hoogtepunt. Op 30 januari
waren we op bezoek bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine in de Van Genthkazerne in Rotterdam. Wij
kregen een fraai muzikaal programma aangeboden en
hebben kunnen genieten van de muzikale kwaliteiten
van dit orkest.
Ik spreek de hoop uit dat de nog komende activiteiten
van dit jaar op hetzelfde hoge niveau zullen zijn. De
lat is zeer hoog gelegd! Ik wil u allen aanmoedigen om
aan deze activiteiten deel te nemen om deze muzikale
ervaringen gezamenlijk te kunnen delen.
Tot slot. Voorzitter en bestuur zijn er voor u en ik hoor
graag van uw zijde welke wensen er binnen de afdeling leven. Een goede communicatie tussen bestuur en
leden vind ik erg belangrijk. U kunt mij altijd via voorzitter@imms.nl benaderen en ik zal proberen uw vragen
snel te beantwoorden. Rest mij u veel leesplezier toe te
wensen met deze editie van Defilé.
Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

IMMS WorldWide
Column van ons International Committee Member IMMS John Kroes
(e-mail: jj.kroes@compaqnet.nl
website: www.imms-online.org)
Ditmaal weer een gastcolumn, waarin
het woord
is aan Alexander Fühling,
tweede voorzitter Deutsche
Gesellschaft für Militärmusik,
de Duitse tegenhanger van
de IMMS.
email:
alexander.fuehling@gmx.de
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De teloorgang van de
‘Grosser Zapfenstreich’
(Vertaling en samenvatting John Kroes)
“Zij” hebben het weer eens gedaan.Het is vermoeiend daarover te schrijven. Alle argumenten zijn vol3

doende op tafel gelegd, alles is over het thema gezegd
en geschreven. Waarom dan toch deze zinnen? Omdat
er zich altijd nog een stem moet laten horen, die luid
en duidelijk zegt wat er fout gaat bij het thema ‘Grosser
Zapfenstreich’, ook wanneer de tijdgeest anders waait.
“Zij” – onze politici – hebben het weer eens gedaan.
Zij hebben de “Grosser Zapfenstreich” bezoedeld, de
Bundeswehr belachelijk gemaakt en staan dicht bij het
gevolg: dit feestelijke ceremonieel van de Bundeswehr
definitief en schandelijk kapot te maken, zodanig dat
niemand die nog enigermate bij zinnen is deze niet
meer zien en horen wil. Gedoeld wordt op de “Grosser
Zapfenstreich” van 11 november 2015 voor de Reichstag
in Berlijn ter gelegenheid van de jubilea “60 jaar Bundeswehr” en “25 jaar Krijgsmacht van het Verenigde
Duitsland” met deelname van het Stabsmusikkorps Berlin en het Heeresmusikkorps Kassel. U vermoedt het al:
het gaat om de Serenade, die onze politici voor zichzelf
ontdekt hebben om naar keuze hun ontbrekende dan
wel hun slechte muzikale smaak de vrije loop te kunnen
laten. De voorbeelden van dergelijke vergissingen uit
het verleden zijn reeds taltijke keren genoemd, o.a. in
“Mit klingendem Spiel” (= het tijdschrift van de DGfMM
– JK). Eén daarvan noem ik hier nog: het Stabsmusikkorps moest ter gelegenheid van het afscheid van de
Minister van Defensie de Maizière naar zijn wens een
blaasmuziekarrangement van het lied Life is life (ja precies, het lied met het refrein: Nanananana….) spelen.
Sindsdien is “Nanananana” als het ware de verstandelijke boventoon geworden voor het huidige begrip van
politici voor de feestelijkheid in de Serenade van de
“Grosser Zapfenstreich”.
Alle remmen los
Echter, het kan nog erger – de intellectuele ondergang
kent geen grenzen meer, alle remmen zijn losgelaten. Op
11 november klonk tussen de Marsch der Bundeswehr
van Christoph Reichelt en de Ode an die Freude van
Van Beethoven op uitdrukkelijk verzoek van Bundestagpräsident Norbert Lammert het stuk Zeit dass sich was
dreht, ook bekend als Celebrate the day van Herbert
Grönemeyer. Natuurlijk zonder tekst, zodat menige journalist zich na afloop erover beklaagde de titel in het geheel niet herkend te hebben. Herbert Grönemeyer dus.
Daarbij dringt zich de vraag op: wat heeft die eigenlijk
met de Bundeswehr te maken? Een beetje onderzoek
op internet leidt tot het verhelderende antwoord dat
de man uit Bochum met zijn lied Auf dem Feld de naar
zijn mening zinloze inzet van de Bundeswehr in Afghanistan vanuit het perspectief van een eenvoudige soldaat
heeft toegelicht. Zouden de Duitse politici met de keuze
van Grönemeyer als muzikale peetoom van de twee jubilea van de Bundeswehr uiteindelijk nog leergierigheid
hebben willen bewijzen en de zin van de jarenlange
Afghanistan-betrokkenheid van de Bundeswehr bij Afghanistan betwijfeld te hebben? Deze vraag met “ja” te
willen beantwoorden is heel moeilijk…
In mijn geheugen hoor ik nog meer geruis: ging het bij
Grönemeyers lied Zeit das sich was dreht niet om het
officiële lied voor het Wereldkampioenschap voetbal in
2006? Wat voor de drommel heeft een voetballied uit
4

2006 met twee jubilea van de Bundeswehr in het jaar
2015 te maken? Een zinvol antwoord op deze vraag wil
mij totaal niet te binnen schieten, hoezeer ik ook daarover nadenk. Overigens komt ook het Zentrale Dienstvorschrift 10/8 van de Bundeswehr bij mij op, dat de
“Grosser Zapfenstreich” voor de Bundeswehr verplicht
regelt. Daarin is o.a. sprake van een “besonderen und
feierlichen Abendzeremoniell der Streitkräfte” evenals
de “Sitte, Gelegenheit zum Abendgebet über alle Konfessionen hinweg zu gehen”. Wat ik bij de uitvoering
van de “Grosse Zapfenstreich” op 11 november zie, lijkt
meer op de op dezelfde dag plaatshebbende opening
van het carnavalsseizoen in Köln am Rhein dan op Voorschrift 10/8: halverwege het Braziliaanse ritme in het lied
komt een uit zes personen bestaande samba/slagwerk
groep voor het voetlicht, krijgt een solo-optreden en
draait zich fluitend om zijn eigen as. Hoera, dat brengt
stemming! Past uitstekend bij Van Beethoven, Retraite
en Bortnianski en is vooral het volgende: feestelijk. Of
gaat het in werkelijkheid helemaal niet om een jubileum
van de Bundeswehr, maar van iets vergelijkbaars van de
Braziliaanse Landmacht?
Nu is er samba
Hoe meer ik nadenk over wat ik gezien en gehoord heb,
des te meer herken ik de diepere bedoeling die achter
dit nummer gelegen schijnt: vroeger was het zo dat
de linkse sympatisanten van de ANTIFA iedere “Grosser
Zapfenstreich” met fluiten en sambatrommels pleegden
te verstoren. Dat is nu niet meer nodig, want dat doet
de Bundeswehr tegenwoordig helemaal zelf. Linkse
sympatisanten van alle landen: pak jullie koffers! Waardigheid, feestelijkheid en vergelijkbare tradities waren
gisteren! Nu is er samba!
Tenslotte zijn nog twee zaken te vermelden.
Ten eerste: De Militärmusikdienst van de Bundeswehr
heeft dit muziekstuk niet aanbevolen. Het is de Bundeswehr door de Bundestagpräsident bevolen in tegenspraak met het uitdrukkelijke vakkundige advies.
Ten tweede: alle aanwezigen bij de uitvoering, in het
bijzonder alle politici en generaals, gingen volledig uit
hun dak van enthousiasme over de nieuwe, moderne en
opgelapte onderdelen, die de “Grosser Zapfenstreich”
opgefrist hadden. Dit toont aan: de tijdgeest heeft zich
van de “Grosser Zapfenstreich” meester gemaakt en zal
deze niet meer loslaten, tot deze aan zijn eind is gekomen en waarvan de meerderheid van de bevolking zich
met walging afkeert. Voorschriften, argumenten, vakkundig advies en goede stijl, het weten waarom, wat
behoort en wat niet – dat is alles sneeuw van gisteren.  
De enige overgebleven troost is: dit evenement werd
uitsluitend door een regionale TV-zender uitgezonden
en niet door ARD, ZDF of N-TV. De teloorgang van de
“Grosser Zapfenstreich” is daarmee slechts bij een verdwijnende minderheid van de Duitse bevolking bekend
geworden. Deze scherpe woorden van de schrijver hebben meer betekenis dan alleen het beschrijven van de
actualiteit: bescherm onze “Grosser Zapfenstreich” tegen de politici.!
Het wordt “Zeit dass sich was dreht!”   
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Nieuw hoofd militaire muziek in Duitsland
Via Per Erik Jansson

Op 17 februari heeft Kolonel Dr. Michael Schramm
tijdens een militaire ceremonie onder leiding van generaal-majoor Werner Weisenburger, hoofd Algemene
Dienst Defensie, de leiding van de Dienst Militaire
Muziek van de Duitse strijdkrachten overgedragen
aan kolonel Christoph Lieder. Huidige en voormalige
commandanten militaire muziek in Duitsland en speciale genodigden uit Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden namen deel aan de ceremonie. De
muziek werd verzorgd door het Musikkorps der Bundeswehr uit Siegburg, onder leiding van luitenantkolonel Christoph Scheibling. Kol Schramm was diens
voorganger, voor hij 15 jaar geleden werd benoemd
tot commandant van de Duitse militaire muziek.

Een Duits gezegde is “weggaan met één lachend en
één huilend oog.” In een terugblik op meer dan 40
jaar militaire dienst waarvan 15 jaar als hoofd militaire muziek zei kol Schramm nu: “Ik vertrek met drie
lachende ogen. Ten eerste wegens het uitdagende
maar tegelijkertijd bevredigende dienstverband, ten
tweede omdat ik weet dat de Duitse militaire muziek
in de beste handen terecht komt en ten derde omdat
ik naar de toekomst kijk”.
Zijn opvolger, Kol Christoph Lieder (55) gaf vele Jaren leiding aan het Gebirgsmusikkorps Garmisch Partenkirchen, de Big Band van de Bundeswehr en was
laatstelijk tweede commandant onder Kol Schramm.
Velen van ons zullen zich dr Schramm nog herinneren
van diens boeiende presentatie voor de IMMS in Delft van
al weer 12 jaar geleden, als
een bevlogen deskundige en
tegelijk een innemende persoonlijkheid. Wij hopen met
zijn opvolger een even goede
relatie te kunnen onderhouden.    

v.l.n.r. kolonel Dr. Michael
Schramm, general -majoor Werner Weisenburger en kolonel
Christoph Lieder (bron: Bundeswehr/Musikdienst)

IMMS Nederland
Interview met de nieuwe voorzitter IMMS Nederland
Op 1 januari 2016 heeft Geert Bergsma het voorzitterschap van de Nederlandse Afdeling van de International
Military Society overgenomen van Johan de Vroe. Wie is
hij en welke affiniteit heeft hij met militaire muziek? Een
gesprek met de redactie.

mooie gala-uniformen. Kennelijk is daar de belangstelling
voor militaire muziek begonnen. In 1965 verhuisden wij
naar Duitsland en ben ik de taptoe uit het oog verloren.

Wat heb je met militaire muziek?

In 1972 ben ik gaan studeren aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en lid geworden van het Cadetten
Tamboerkorps “Prins Bernhard” (CTK) als hoornblazer
en ben daar ook nog Maître des Clairons geweest. Met
het CTK heb ik 1973 en 1974 deelgenomen aan de Taptoe Delft als onderdeel van het optreden van de gezamenlijke tamboerkorpsen. Na het taptoeloze jaar 1975
heb ik met het CTK nog aan de eerste taptoes op de
KMA meegedaan. Ook heb ik gefigureerd als Willem van

Ik ben geboren in Delft en als kleine jongen zat ik, begin
van de zestiger jaren, vaak op de tribune op de Grote
Markt wanneer de repetities voor de taptoe plaatsvonden. In die tijd waren de repetities vrij toegankelijk. Uiteraard ging ik met mijn ouders naar de speciale kindermatinee. Ik was onder de indruk van de massaliteit,
de glimmende trommen, statige tambour-maîtres en de
Defilé - maart 2016

Wanneer kwam de taptoe weer in beeld?
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Oranje en in een historische scene als tambour-maître
met het tamboerkorps Rijschool Bergen op Zoom. In
latere jaren was ik liaison-officier voor optredende buitenlandse orkesten. Zo heb ik o.a. de Band and Bugles
of the Royal Green Jackets, de Royal Danish Hussars, de
Band of the Grenadier Guards en een samengesteld NAVO-orkest mogen begeleiden. Van 2007 t/m 2009 ben
ik voorzitter geweest van het managementteam van de
Stichting Nationale Taptoe. Helaas is hier door plaatsing
in het buitenland voortijdig een einde aangekomen.

verschillende evenementen. Ook als je er zelf niet bij
bent geweest blijf je toch op de hoogte. Verder zijn
de CD-recensies een goede inspiratiebron en met de
evenementenkalender weet je wanneer en waar je de
militaire orkesten aan het werk kan zien. Helaas was ik
door mijn werk niet altijd in staat om bij alle activiteiten
van de IMMS aanwezig te kunnen zijn. Ik hoop hiervoor
nu meer tijd uit te kunnen trekken.
Kunnen wij van jou als voorzitter een koerswijziging
verwachten?

Nog andere activiteiten op militair muziek gebied?
Als jong luitenant was in 1978 mijn eerste plaatsing bij
de 5e Groep Geleide Wapens van de Koninklijke Luchtmacht in Stolzenau/West-Duitsland. Gelet op mijn CTKverleden werd ik mentor van het Tamboer- en Hoornblazerskorps 5GGW (THK), destijds opgericht door de
kapitein Guus Wegman. Het THK was één van de drie erkende tamboerkorpsen van de Koninklijke Luchtmacht.
Ik ben zelfs een tijdje tambour-maître geweest van het
THK. Tijdens een inspectie door de (toen nog) Inspecteur Militaire Muziek KLu, kapitein Bep Warnas, kreeg ik
te verstaan dat een officier nooit tambour-maitre kon
zijn. Dat is tegenwoordig anders. Met het THK hebben
we ook nog deelgenomen aan de Nationale Taptoe Breda en een single uitgebracht.
Hoe geef je verder invulling aan je hobby militaire muziek?
Ik was één van de eerste leden van de Nederlandse
Afdeling van de IMMS en kreeg dus het blad Band International toegestuurd. Verder ben ik een verwoed
verzamelaar van militaire muziek. Helaas heb ik bij de
opkomst van de CD mijn grote collectie elpees weggedaan. Thans heb ik een redelijke verzameling CD’s
van militaire orkesten met accent op de Nederlandse
en Britse militaire muziek. Vroeger kocht ik alles wat ik
maar kon bemachtigen, nu ben ik daarin wat selectiever
geworden. Ik luister er veel en overal naar. Als er optredens in de buurt zijn probeer ik deze te bezoeken en
tegenwoordig zoek ik ook veel informatie over militaire
muziek op via internet.
Als IMMS-lid van het eerste uur, wat vind je van onze
Nederlandse Afdeling IMMS?
Ik heb de IMMS altijd een prima club gevonden. Voor
mij is het blad Defilé het belangrijkste wat de IMMS
te bieden heeft. Het blad verschaft informatie over de

Nee, ik vind dat het jaarprogramma van de IMMS en het
blad Defilé goed tegemoetkomen aan de wensen van
onze leden. De resultaten van de onlangs gehouden enquête bevestigen dit beeld. Dit wil niet zeggen dat alles
perfect is en zijn er mogelijk zaken die verbeterd kunnen
worden. Een actuele website is hierbij een voorwaarde
en we kunnen meer gebruik maken van Facebook. Zorgpunten zijn het ledenaantal, vergrijzing van het ledenbestand, oplopende kosten en gebrek aan sponsoring.
Deze zaken dienen voldoende aandacht te krijgen binnen
het bestuur. Wel denk ik dat er op internationaal gebied
meer mogelijk zou moeten zijn. Met 45 aangesloten landen is er veel informatie over de militaire muziek beschikbaar die we met elkaar kunnen delen. Als er vanuit ieder
land (verplicht) een bijdrage, in de vorm van een artikel
of een recensie van een daar verschenen CD, zou worden
geleverd aan Band International kan dit een kwaliteitsimpuls betekenen. De IMMS CD met internationale marsen
is een goed voorbeeld van hoe internationale samenwerking een mooi muzikaal resultaat oplevert.  
Wat zou je nog mee willen geven aan onze leden?
Het feit dat men lid is van de IMMS geeft al de betrokkenheid bij de militaire muziek aan. Ik ben echter ook
benieuwd naar de reden waarom onze leden van de militaire muziek hun hobby of werk hebben gemaakt en
op welke wijze zij daaraan invulling geven. Dit zou een
mooie nieuwe rubriek voor ons blad kunnen zijn. Ook
ben ik benieuwd naar de muzikale voorkeuren van onze
leden. Is dit uitsluitend militaire muziek, lees marsen, of
is de interesse breder? Hoe zouden zij het ideale taptoe
programma samenstellen en bespelen zij zelf een instrument? Deze informatie zouden we met elkaar moeten delen. Ik wil onze leden dan ook oproepen om regelmatig
een bijdrage te leveren aan ons blad, onze activiteiten te
bezoeken en indien mogelijk nieuwe leden te werven. De
IMMS is voor ons allen, van ons allen.

Vriendendag bij de Marinierskapel
Door Erwin Voorhaar
Heel wat mensen hadden het wel erg slechte weer getrotseerd op deze zaterdag 30 januari 2016 om door
regen en wind naar Rotterdam te komen, waar hun geliefde orkest, de Marinierskapel der Koninklijke Marine
flink zou gaan uitpakken op muzikaal gebied.
6

De Stichting Vrienden van de Marinierskapel en
de Nederlandse IMMS wisten elkaar weer te vinden voor deze vriendendag. Dat bleek ook uit het
dankwoord van de nieuwe IMMS voorzitter Geert
Bergsma waarin blijk werd gegeven van hoop: dat
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er nog jaren zo’n vruchtbare samenwerking mag
zijn. Maar eerst eens bekijken wat onze gezamenlijke interesse  (de Marinierskapel) allemaal presteerde en presenteerde op deze dag.
Ensembles presenteren zich
Ontvangst met koffie en daarna de mogelijkheid
om zelf op verschillende locaties korte concerten
van kleinere groepen uit het orkest bij te wonen.
Zelf was ik aanwezig bij ‘Bass’n Bones’, waar de
trombonegroep, aangevuld met een ritmisch combo (zo heette dat toch vroeger?) en vooral een
opvallend solo-instrument: de vibrafoon. Die combinatie zorgt ervoor dat men eenvoudig (althans,
zo komt het over – in praktijk is het allemaal zo
makkelijk nog niet) jazz en fusion kan spelen. Muziek in de stijl van Chick Corea. Meteen daarna de
andere kant van de muziek: een optreden van de
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers, die
ook het gebruik van verschillende soorten trommen demonstreerden, en er werden dodenmarsen
van Rauscher ten gehore gebracht met omfloerste
trom, tambour-maître Ed Oosterom gaf tussendoor
toelichting op de verschillende militaire marsen en
signalen die dit ensemble ten gehore moet brengen bij officiële gelegenheden. Afgesloten werd
met de volledige Glorie van Rotterdam.
Brede muziekkeuze
Na de lunch weer naar de zaal om een goede
plek uit te zoeken voor aanvang van het concert
van de gehele kapel. Maar sommigen bezochten
ook de stands van de Stichting Vrienden en de
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IMMS, nieuwe mensen meldden zich aan als lid
en verschillende geluidsdragers gingen in andere
handen over. De sportzaal was dit keer zeer fraai
omgebouwd met een podium mét lichtinstallatie,
hetgeen er erg sfeervol uitzag. Wat volgde was
een muzikale traktatie. Moeten we het nog hebben
over de muzikale kwaliteiten van deze kapel? Nee,
want die zijn wel bekend, zeker bij dit publiek van
insiders. Maar het werd gaandeweg wel duidelijk
dat de kapel zich zeer ‘senang’ lijkt te voelen onder de directie van majoor Peter Kleine Schaars.
Zelf kondigde hij op enthousiaste wijze de te spelen stukken aan. Zonder nu alles in en out te willen beschrijven toch een kleine indicatie (voor de
thuisblijvers) van het gespeelde. Klassiek begin.
En hoe! Met de weinig vertolkte maar schitterende
Ouverture Pique Dame (Von Suppé). Dat deze, wat
oudere werken nog altijd erg goed in het gehoor
(kunnen) liggen bewees het orkest. Dat multifunctionaliteit ook opgaat voor wat je zoal speelt in
zo’n modern militair orkest kon men aflezen aan
de zeer brede muziekkeuze. Hoewel er altijd wel
klagers zijn die meer marsen willen, is het misschien ook wel eens leuk en interessant om juist
de muzikale uitersten van het spectrum te kunnen
beluisteren. Dat werd ons geboden, en een ontzettend goede mars zat er ook nog in: Marshall
Zhukov March, uitgevoerd samen met de Tamboers
& Pijpers. Afgezien van de belichting was er met
dat optreden niets mis.
Veelzijdige klasse
Wat kwamen we op het muzikale menu verder
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nog tegen? Zomaar een solist van wereldformaat
op euphonium, Robbert Vos die ‘even’ de razend
moeilijke Pantomime van Sparke uitrolde voor het
voetlicht. Er was een bugelsolo in een arrangement van Rogier van Otterloo’s Rosa Turbinata, bekend als solostuk van mondharmonicaspeler Jean
‘Toots’ Thielemans.

Een persoonlijke noot: als 12 jarig beginnend muzikantje kreeg ik de noten van het laatste deel,
The lost lady found voor mijn neus. Zonder al te
veel inzicht in de complexiteit en vooral de schitterende harmonielijnen in dit stuk (zoekt u eens
een versie op en luister naar de manier waarop
Grainger herhalend de piccolo tegenover de basklarinet zet, deze kleur maken doet niemand hem
na!) deed ik mijn best. De vrouwen en mannen
van de Marinierskapel deden ook hun best, maar
hadden duidelijk deze complexiteit wél begrepen.
Resultaat: een schitterende concertuitvoering

En drie euphoniums en een bas soleerden in Pearls
III. Lichte muziek? Geen probleem, met de sterk
gearrangeerde big band klassieker Cherokee van
Charlie Barnet. Ook de samenwerking met legende
Sammy Nestico werd aangehaald, het lichtvoetig
door hem gearrangeerde C’ est si Bon gaf de middag een Frans tintje. En dan die James Bond medley: men was bij de tijd want Spectre en Skyfall
waren hierin al verwerkt.

Na de Defileermars (met zang) en de nodige dankwoorden konden de meer dan 400 aanwezigen
nog genieten van een drankje en de swingende
muziek van de steelband van het Korps Mariniers.

Heb je dan zelf ook nog voorkeuren tussen zoveel moois? Jazeker. Voor het eerst hoorde ik een
live   uitvoering (door een militair orkest) van de
Lincolnshire Posy for Military Band van de Australische componist Percy Grainger, een stuk dat maar
weinig gespeeld wordt. Hier in de complete versie.

Ik was vandaag niet alleen getuige van het concert, de mensen met wie ik deze dag bezocht waren het unaniem met me eens: hier werd muziek
gemaakt op zeer hoog niveau . En dat gekoppeld
aan de traditionele gastvrijheid. Conclusie: volgend jaar weer?

Bemoedigende respons op ledenenquête IMMS
Door Bart Pennings
ting. Een ‘esprit de corps’ waarin we onze gezamenVorig jaar heeft het bestuur besloten een enquête te
lijke passie kunnen delen, de militaire muziek in zijn
houden onder onze leden om een beeld te krijgen van
breedste vorm.
de behoefte van onze leden. Het uiteindelijke doel
is om een betere balans te krijgen tussen vraag en
Het bestuur is aangenaam verrast met de respons. In
aanbod wat betreft de activiteiten van onze stichting.
totaal zijn er via de diverse kanalen 35 inzendingen
In het verleden zijn de opkomsten niet altijd even
binnengekomen. Dat lijkt relatief niet zo veel, maar
goed geweest als we zouden willen en het bestuur
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jaren weer in opkomst is. Maar ook voor een oud
exemplaar van ons blad Defilé en andere ‘hebbedingen’ die Rino en Ton bij elkaar wisten te ritselen.
Ja, vooral Rino met zijn grote netwerk wist ons bij
de stand altijd wel weer te verrassen met de gekste
dingen. Menig blij gezicht heb ik die jaren onze stand
zien verlaten en het andere jaar kwamen ze weer hun
gezicht laten zien..
Van Ton en Rino heb ik geleerd wat je wel maar vooral wat je niet moet doen als standmedewerker en

geloof mij maar, dat laatste is mij wel eens duidelijk
gemaakt, maar altijd met respect voor elkaar. Contacten opbouwen met orkesten etc. gaat langzaam voordat er wederzijds vertrouwen is, het afbreken is zo
gebeurd en daar moeten wij constant aan denken en
zeker aan blijven werken, dat onze contacten goed
blijven. Ton en Rino hadden het al meerdere malen
laten doorschemeren dat het mooi was geweest en
dat ze er punt achter gingen zetten. Bij Rino ging het
in 2015 wel in een stroomversnelling en geloof mij
maar, al zal hij dat niet toegeven,  met pijn in zijn hart.
Op zaterdag 26 september
heb ik in het bijzijn van Bart
Pennings , Gerrit Jan van den
Burg en Marloes Milatz bij
onze IMMS stand afscheid
genomen van mijn twee
maatjes. Wat zal ik de koffie
en de gebakken kaas en ham
broodjes van Tons vrouw Adri
gaan missen. Rino en Ton
nogmaals hartelijk dank voor
de prettige en mooie tijd die
wij hebben gehad bij onze
IMMS stand, ik zal ook jullie
daar gaan missen.

Jarenlang de vaste IMMS-crew: v.l.n.r. Cor Hoornweg, Ton de Vlieger en Rino van der Luyt

Nederlandse Militaire Muziek
Ceremonieel en militaire muziek: 350 jaar Korps Mariniers
door Geert Bergsma

Op 10 januari 2015 bestond het Korps Mariniers 350
jaar. Een bijzondere mijlpaal voor dit oudste (elite)
korps binnen de Nederlandse Krijgsmacht. Het Korps
Mariniers werd op 10 december 1665 opgericht door
raadspensionaris Johan de Witt en admiraal Michiel
de Ruyter. Zij vonden het noodzakelijk om te kunnen
beschikken over zeesoldaten, opererend op de scheidingslijn tussen land en water, binnen een ‘Regiment
der Marine’. Het onderstreepte de opkomst van Nederland als grote handelsnatie in de Gouden Eeuw.
Sindsdien zijn de Mariniers ingezet tijdens oorlogshandelingen en vredesmissies over heel de wereld,
daarmee invulling gevend aan de wapenspreuk “Qua
Patet Orbis”, zo wijd de wereld strekt. De eerste commandant was Willem Joseph van Ghent, naar wie de
Van Ghentkazerne in Rotterdam is vernoemd. In het
afgelopen jaar werd al nadrukkelijk aandacht geschonken aan het jubileum, o.a. tijdens de Nationale
Taptoe en het traditionele Korpsconcert in de Doelen
te Rotterdam. De officiële viering ging op 10 december 2015 van start met een kranslegging bij het Mariniersmonument op het Oostplein.
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Het hoogtepunt was echter het defilé op de Coolsingel op zaterdag 12 december 2015. Hieraan werd
deelgenomen door ruim 2000 actief dienende en
voormalig Mariniers in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander. Muzikale ondersteuning uiteraard door de Marinierskapel
der Koninklijke Marine met Tamboers & Pijpers en
vanwege de nauwe samenwerking met het Verenigd
Koninkrijk de Band of H.M. Royal Marines (Scotland).
Het evenement werd rechtstreeks op de Nederlandse
televisie uitgezonden.
De ceremonie en het defilé
Het komt niet vaak voor dat het ‘gewone publiek’
aanwezig kan zijn bij het groot ceremonieel binnen
Defensie. Gelukkig wordt er de laatste jaren veel meer
openheid betracht en vinden bijvoorbeeld beëdigingen regelmatig in het openbaar plaats en kunnen wij
van het schouwspel en de  bijbehorende militaire muziek genieten. Vanwege het bijzondere jubileum was
het voor mij een ‘must’ om bij het defilé in persoon
aanwezig te zijn. Bij het verlaten van het metrostation had ik het geluk dat op dat moment de Mari11

Foto: Ministerie van Defensie

nierskapel kwam opmarcheren met de verschillende
detachementen in de richting van het stadshuis. Op
de klanken van de marsen uit het marsboekje vond
ik een mooie plek naast het stadshuis en had ik van
daaruit een goed zicht op en geluid van de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers.
Nadat de plaatsen door de deelnemende (ex)Mariniers waren ingenomen kon de eigenlijke ceremonie
beginnen. Het militair cortège nam de ereroffels in
ontvangst en bij aankomst van het civiel cortège
werd passende muziek gespeeld. Na aankomst van
Koning Willem-Alexander werden de opgestelde eenheden door hem geïnspecteerd. Toespraken waren
er van de minister van Defensie Hennis en de Commandant van het Korps Mariniers, brigadegeneraal
Oppelaar. Dit deel van de ceremonie werd afgesloten met het traditionele Marine-eerbewijs ‘joelen aan
Zijne Majesteit de Koning’. Dit eerbewijs stamt nog
uit de zeiltijd, waarbij de opvarenden van de oorlogsvloot met hoofddeksel in de hand luidkeels blijk
gaven van hun respect en waardering voor de vorst
of vlootvoogd. Na afmars van de eenheden werd hergeformeerd voor het defilé.
Onder de klanken van de Marinierskapel der Koninklijke Marine defileerden de verschillende eenheden
Mariniers langs de Koning en werd de eregroet gebracht. We zagen het Korps Mariniers in verschillende
uniformen en uitmonsteringen, van sneeuwcamouflage in de poolgebieden tot tropenuniform voor ope12

raties in de warmere streken. Diverse voer- en vaartuigen completeerden het geheel. De afsluiting werd
gevormd door een luchtdefilé met verschillende Nederlandse en Engelse legerhelikopters en een C-130
Hercules transportvliegtuig. De hele ceremonie was
strak geregisseerd en tot in de puntjes uitgevoerd.
Complimenten  voor het Korps Mariniers!
Militaire muziek
Een van de hoofdtaken van de militaire muziek is
het ondersteunen van de ceremoniële activiteiten en
verplichtingen van het Koninklijk Huis, het Rijk en
Defensie. De Marinierskapel van de Koninklijke Marine en de Tamboers en Pijpers vervulden derhalve
een cruciale rol bij de ceremonie en het defilé ter
gelegenheid van het 350-jarig bestaan van het Korps
Mariniers. Zoals eerder vermeld werden zij hierbij muzikaal ondersteund door hun Engelse collega’s van de
Band of H.M. Royal Marines (Scotland). Natuurlijk zijn
we benieuwd welke muziek tijdens de plechtigheid
werd gespeeld. Het zal u niet verbazen dat traditionele marinemuziek ten gehore werd gebracht, maar
ook modernere stukken werden gespeeld. De twee
orkesten wisselden elkaar regelmatig af.
Nu volgt het muzikale menu van deze dag.
Nadat de Mariniers waren aangetreden werd zogenoemde ‘inloopmuziek’ gespeeld terwijl de gasten
hun plaatsen innamen op de tribune. Als eerste klonk
de Noorse concertmars Valdresj uit 1904 van de Noorse componist Johannes Iversen Hanssen. Dit werk
geeft zeer goed de sfeer weer onder welke omstanDefilé - maart 2016

digheden onze Mariniers in dat land de koud weertraining ondergaan. Vervolgens werd de mars Commando Spirit van de hand van Michael McDermott
gespeeld. Deze mars is speciaal geschreven voor het
350-jarig bestaan van de H.M. Royal Marines in 2014
en brengt een ode aan de kwaliteiten waarover een
Marinier dient te beschikken: moed, vastberadenheid en onbaatzuchtigheid. Hierna volgde het nummer Sea Shanties, een compilatie van zeemansliederen geschreven door de voormalig Principal Director
of Music H.M. Royal Marines, Paul Neville. Van de
voormalig dirigent van de Marinierskapel, Gert Buitenhuis, werd de Poolstermars gespeeld. Deze mars
werd gecomponeerd naar aanleiding van de eskaderreis naar Leningrad in 1977, waarbij de kapel was
ingescheept aan boord van het voormalige bevoorradingsschip Hr.Ms. Poolster. In het trio is een Caribisch
getinte passage te horen waarmee de onlosmakelijke
relatie met De Antillen naar voren komt. Bij aankomst

ten werd muzikaal opgeluisterd met La Peri, balletmuziek gecomponeerd door Johann Friedrich Franz
Burgmüller uit 1843. Bij het intreden van het vaandel
van het Korps Mariniers werd de Vaandelmars gevolgd door de eerste vier maten van het Wilhelmus
gespeeld. Bij de aankomst van Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander speelden de Tamboers & Pijpers de
traditionele Parademars, van Jacob Rauscher uit 1814.
Terwijl de Koning de troepen inspecteerde klonk de
traditionele inspectiemars Mars van de Heer van der
Duyn (trad.). Tijdens de ceremonie werden voorts
gespeeld: Opener van voormalig Director of Music
H.M. Royal Marines David Cole en de Korps Mariniers Hymne 1665-2015, gebaseerd op Eternal Father,
Strong to Save, gearrangeerd door Gert Buitenhuis.
Met het spelen van het volkslied Wilhelmus werd het
eerste deel van de ceremonie beëindigd. De aangetreden troepen verlieten het plein voor het stadshuis
op de tonen van de Defileermars van het Korps Ma-
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van het militair cortège weerklonk het traditioneel
muzikaal eerbetoon aan vlag- en opperofficieren: drie
ereroffels gevolgd door de eerste acht maten van de
parademars De Jonge Prins van Friesland (trad.). Terwijl door de hoge militaire autoriteiten de plaatsen
werd ingenomen werd een gedeelte van de Geuzen
Fanfare gespeeld. Deze fanfare werd geschreven door
Jan de Haan ter gelegenheid van de uitreiking van
de (25e) Geuzenpenning aan de Nederlandse Krijgsmacht in 2011. De aankomst van de burgerautoriteiDefilé - maart 2016

riniers Qua Patet Orbis, geschreven door voormalig
Directeur van de Marinierskapel J.P Laro in 1949.
Defilé
Na een korte onderbreking en het herformeren van
de deelnemers kon het eigenlijke defilé een aanvang
nemen. Vol trots marcheerden de (ex) Mariniers over
de Coolsingel en werd een eregroet gebracht aan de
Koning die het defilé afnam. De Defileermars der Koninklijke Marine van A.L. Hazebroek werd gelet op
13

Band of HM Royal Marines Scotland begeleidt meedefilerende Britse mariniers (JdV)

het grote aantal deelnemers diverse malen uitgevoerd. Het nummer Where Eagles Sing van de Britse componist Paul Lovatt-Cooper klonk tijdens het
luchtdefilé. De vlucht van de adelaar spreekt immers
tot de verbeelding terwijl de helikopters overvliegen.
Bij het vertrek van de Koning werd het traditionele
De Staten van Holland Mars (trad.) gespeeld. Tot slot
werd bij het verlaten van de tribunes door de genodigden nog een potpourri van bekende maritieme
Nederlandse liedjes onder de titel Op Zee ten gehore
gebracht.

U zult begrijpen dat ik erg heb genoten van het gebodene. Dit was militaire muziek, zoals militaire muziek
bedoeld is!  Het zal nog wel 25 jaar duren voordat we
wederom van een dergelijk groot militair ceremonieel van het Korps Mariniers en bijbehorende militaire
muziek kunnen genieten. Hopelijk blijft dit militair
erfgoed bewaard voor komende generaties…
De schrijver is veel dank verschuldigd aan Adjudant
der Mariniers Machiel van der Stelt voor het ter beschikking stellen van het overzicht muzikale omlijsting lustrum Korps Mariniers.

Trilaterale samenwerking tussen marinierskorpsen
doet van zich horen
door Johan de Vroe
Kenners en liefhebbers van militaire muziek met oor
en oog voor detail is het de afgelopen jaren ongetwijfeld niet ontgaan dat er bij de Tamboers & Pijpers van
het Korps Mariniers zich een interessante ontwikkeling
heeft voorgedaan. Bedoeld wordt hier de samenwerking in de publieke displays met de drumkorpsen van
de US Marines en vooral Royal Marines. Eeuwenoude
korpsen met dito ijzersterke tradities, juist die.
Al eerder waren enkele van onze marinetamboers indirect betrokken bij het Mountbatten-concert van de
Royal Marines en in 2014 vond een geïntegreerde
show plaats van de drie korpsen op Horseguards Parade in Londen. Ook in de laatste Nationale Taptoe
14

was een ‘Corps of Drums’ van de Royal Marines opgenomen in de show van
de Marinierskapel. Wij
vroegen adjudant van
de mariniers en tambour-maître van de Marinierskapel Ed Oosterom
naar de achtergronden
van deze uitzonderlijke
muzikale samenwerking.

Foto Frank Kramer
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Ed Oosterom: “ De samenwerking tussen deze drie
marinierskorpsen bestaat al lang en is over de jaren heen steeds hechter geworden. Er bestaat een
onderlinge Bond of Friendship en deze supranationale militaire integratie gaat verder dan waar dan
ook in de wereld. We hebben met de Britten een
gezamenlijke amfibische eenheid en kennen elkaar
door de permanente contacten dus goed. Dat geldt
ook voor de muziek. De Royal Marines bands hebben
de afgelopen jaren wel drie of vier keer deelgenomen
aan onze Nationale Taptoe en wij zijn met de kapel

nen gebruiken ook andere figuren uit hun rudimentaire systeem. En de gebruikte trommen hebben een
iets ander geluid. Maar over het geheel zijn met professionele samenwerking die verschillen wel te overbruggen. Dat doen we projectmatig, onder meer met
uitwisseling van video-opnamen van de eigen praktijk. We analyseren dan wat er voor nodig is om dat
bij elkaar te brengen en tegelijk gericht gebruik te
maken van de verschillende nuances. Daar wordt op
geoefend en vóór de show wordt dat vervolgens in
enkele repetities met elkaar in de praktijk gebracht.

recent weer  naar Engeland geweest. Ook bij de jubileumparade van ons korps in december waren de
Royal Marines erbij met een band en een compagnie.
Zelf heb ik met onze muzikale partners ook al langer
directe contacten binnen de vaste relatie en door een
stuk van mijn opleiding daar. Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor de traditie en techniek van
de Tamboers & Pijpers en ook in die van de Britse
collega’s. Daar ben ik voortdurend mee bezig.

Vooroefening voor de Beating Retreat 2014 met Tamboers
KMarns in het midden en Royal Marines eromheen

Wezenlijke verschillen
Er zijn inderdaad wezenlijke verschillen in stijl en
techniek. Onze stokvoering is iets vaster en de stijl
meer open dan die van hen. Een zichtbaar verschil,
het verder opslaan tot onder de neus van de Royal
Marines, is overigens een visueel effect, dus meer
voor de show. Ze doen dat anders dan wij ook bij o.a.
de trio’s in marsen, waarbij de trom net niet wordt
geraakt. Zij weten zelf niet precies wanneer die eigen
stijl erin gekomen is, die is vanouds. Zoals onze stijl
ook van door de eeuwen heen is. De US Marines
gebruiken net als wij de dominante ‘vlamslag’ en de
Britten  veel minder, maar met een goede afstemming
hoor je dat als we samen spelen niet. Er zijn wel
meer technische verschillen, bijvorbeeld bij de roffel
waarbij een andere stoksnelheid geldt. De AmerikaDefilé
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Op die manier hebben wij intensief bijgedragen aan
het realiseren van de integrale drumdisplay in Londen in 2014 en hebben enkele Britse collega’s hun
bijdrage toegevoegd aan de door mij gecomponeerde gezamenlijke drumdisplay in het programma
van laatste Nationale Taptoe. Daar deed, zoals vaak
gebruikt bij de Royal Marines maar bij ons niet, de
grote trom van de kapel mee in het stuk. Met nieuwe
composities kun je, qua stijl, van elkaar lenen en dat
voegt wederzijds wat toe.  
Op de Beating Retreat in 2014 wilden we bij dat jubileum van de Britse mariniers naar het massale publiek toe wel iets bijzonders laten zien en daar hebben wij heel wat werk in gestopt, toen. Het resultaat
mocht er dan ook wezen. Bij ons jubileum vorig jaar
hebben de Britse collega’s andersom onze taptoeshow versterkt, zoals jullie hebben gezien.
Meer verrassingen
Wij blijven die ingeslagen weg vervolgen en zullen
15

zeker nog voor nog meer verrassingen gaan zorgen.
Ondertussen kampen we met een aannameprobleem.
Het is best moeilijk om de juiste mensen te vinden
die bereid en in staat zijn om ons repertoire op de
veeleisende juiste wijze zich eigen te maken en naar
buiten te brengen en daarnaast de opleiding tot marinier te volgen. Maar zoals je ziet zijn de Tamboers
en Pijpers volop in beweging en zijn problemen er

om opgelost te worden. Mariniers kennen geen problemen, alleen uitdagingen.”
Aldus adjudant Ed Oosterom, die bij de open dag op
de Van Ghentkazerne op 30 januari met zijn collega’s  
opnieuw veel bijval wist te oogsten. Ook langs deze
weg dank aan deze gedreven bewaker van ons muzikale militaire erfgoed.

Marinierskapel met Tamboers en Pijpers versterkt door een drumcorps van de Royal Marines in de Nationale Taptoe 2015 (EV)

Een

greep uit de

Historie

Uit het prentbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar
Voor deze aflevering gaan we eens over de grens kijken bij de oosterburen. En wel in een wat minder
prettige tijd. Een tijd waarin echter ook (volop) militaire muziek werd gemaakt. Een tijd ook die op alle
vlakken geschiedkundig gezien bijzonder interessant
is. Zonder waardeoordelen te willen toevoegen maar
bekeken vanuit het muziekhistorische perspectief: de
jaren na 1933. Omdat er vrij veel kaarten van bestaan
is dit een periode die ook goed te illustreren valt.
Als het aan de nieuwe machthebbers lag werd Berlijn de machtigste stad van Europa. Dat die uitbouw
ook (langzaam) plaatsvond is het historische kader
waarin we de muziek moeten plaatsen. Een kader
ook van het langzaam uitbouwen van het leger en
vestigen van een machtsblok, maar dat was iets wat
nog niet iedereen opviel in die periode. Wel was er al
een flinke toename van militaire gebeurtenissen zoals
parades etc. merkbaar. En dat is wat we ook op deze
kaarten zien.
Op de kaarten zien we militair ceremonieel waarin
in het Duitsland van die tijd grote waarde werd gehecht: de aflossing van de wacht bij de Neue Wache
in hartje Berlijn. Deze ceremonie werd uitgevoerd
16

door de Wachtruppe (Wachregiment) van de Kommandantur Berlin dat was voorzien van een muziekkorps. Deze Wachtruppe werd gevormd in 1921
vanuit de nieuw opgezette Reichswehr, een ‘leger’
van 100.000 man. Dat was een van de bepalingen
in het Verdrag van Versailles, afgesproken met de
overwinnaars na de eerste wereldoorlog. Maar voor
de Duitsers voelde het als een groot (gezicht)verlies. Vandaar dat een van de eerste zaken die door
Hitler werden opgepakt na de machtsovername van
1933 de hernieuwde uitbouw van het leger was, of
de omliggende landen het er nu mee eens waren
of niet… En daarbij hoorde ook omvangrijke militaire muziek. In 1939 werd de Wachtruppe onderdeel van het Infanterie-Regiment Gross Deutschland
(onderdeel van het Heer) en werden soldaten meer
en meer actief ingezet en verdween de ceremoniële
taak van de muzikanten steeds meer. Via nog wat
naamswijzigingen werd het in 1943 uiteindelijk het
Panzergrenadier-Regiment Gross Deutschland, dat
in 1945 uitermate verzwakt was en in het oosten
(rond Pillau bij Memel) uiteindelijk het onderspit
zou delven. Tot die tijd behoorde het tot de eliteregimenten van het Duitse leger.
Defilé
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Musikkorps des Wachregiments Berlin Neue Wache

Op CD te beluisteren
De Wachtruppe die we hier op de kaarten zien had
nog vooral een ceremoniële functie, parades, wisselen van de wacht, het begeleiden van de Olympische Spelen van 1936 (!) en meer van dergelijke
representatieve functies. Het orkest wat we hier zien
behoorde tot de muzikale top en dat is tegenwoordig goed te beoordelen want er bestaat een uitstekende CD productie: ‘Soldatenklänge – Alte Kameraden vol. 4 – Friedrich Ahlers und das Musikkorps
der Wachtruppe Berlin’, uitgegeven door Jubal Music
(CD-nr. 071001 uit 2007). Deze uitgever heeft ook al
een zestal fraaie CD’s uitgegeven van het op militaire leest geschoeide muziekkorps van de Berlijnse
Politie, geleid door de legendarische Heinz Winkel.
Allemaal goed gerestaureerde opnamen. Op de ‘Soldatenklänge’ CD komen we onder andere titels tegen als ‘Alexander-Marsch’, ‘ Parademarsch der Langen Kerls’, ‘Marsch der Freiwilligen Jäger aus den
Befreungskriegen’,   ‘Hunyadi-Marsch’, ‘Deutschlands
Waffenehre’, ‘Egerländer March’ en ‘Sedan-Marsch’. In
totaal 21 titels die prima laten klinken hoe dit orkest (in ieder geval met marsmuziek) moet hebben
geklonken. Ook van latere muziekkorpsen bij het
Infanterie-Regiment GrossβDeutschland is een uitzonderlijk goede CD verschenen, met een CD- boekje vol
informatie en foto’s die de liefhebber doet watertanden. Dat is de productie ‘Groβdeutschland, von der
Wachtruppe zum Panzerkorps – archival recordings
1928-1943’, een uitgave van Brandenburg Historica
(BH0914) uit 2006. Op deze CD staan opnamen van
het muziekkorps onder leiding van Friedrich Ahlers en
diens opvolger Guido Grosch. In tegenstelling tot de
Jubal CD (waar we de wat oudere en meer algemeen
bekende Duitse marsen vinden) staan er op deze productie ook de nodige ‘meer’ militaire marsen uit de
tijd, zoals ‘Parademarsch der Kraftfahr-Kampftruppe’,
‘Westerwald  -Marschlied’, ‘Panzerlied’, ‘Landser und
Panzer’ en ‘Lied der Sturmartillerie’. Een opvallende
(Amerikaanse) productie, waar men kennelijk een bepaald oog heeft voor dit, wat beladen, deel van de
Europese geschiedenis. Overigens gaf Brandenburg
ook CD’s uit met uniek muziekmateriaal van voor
(!) 1917, in schitterende kwaliteit. Deze CD’s zijn al
Defilé
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eerder in Defilé besproken. Aanraders voor de ware
geïnteresseerde…
Muzikale leiding
Belangrijk was de muzikale leiding van het Musikkorps der Wachtruppe Berlin. Deze was in handen
van Friedrich Ahlers, een van de weinige figuren uit
de Duitse militaire muziekgeschiedenis van wie een
biografie is verschenen. In dat boek wordt deze dirigent neergezet als militair van Pruisische snit die
terecht kwam in een turbulente tijd, vol ontwikkelingen die hem (en medemuzikanten) meestal niet erg
zinden, maar waarin ze, bij gebrek aan duidelijkheid
en een onzekere toekomst toch maar in meegingen.
Friedrich Ahlers werd geboren als zoon van een kapelmeester van een stedelijk orkest in Luthe, in de
buurt van Wunstorf (Niedersachsen) op 9 juni 1882.
Hij werd militair muzikant en startte in 1901 als hoboïst bij het 1. Hannoverischen Infanterie-Regiment
nr. 74. In 1910 bleek Ahlers een dermate goede muzikant te zijn dat hem werd verzocht in Berlijn aan de
Akademische Hochschule te Charlottenburg te gaan
studeren. Na deze studie werd hij geplaatst bij het
Colbergschen Grenadier-Regiment Graf Gneisenau nr.
9 (te Stargard) en werd uiteindelijk betrokken bij de
gevechten in de eerste wereldoorlog die hem tekenden. De geallieerde eis om het Duitse leger te reduceren tot 100.000 man (hetgeen beslag kreeg in 1921)
leidde tot ontslag van honderdduizenden militaire
onder wie vele muzikanten. Ahlers had het geluk vanwege zijn leeftijd aan te kunnen blijven. Hij werd in
de Reichswehr ‘opgenomen’ zoals men dat noemde
en aangesteld als Musikmeister bij de Kommandantur
(Wachtruppe) Berlin in 1921 die toen net nieuw was
opgericht. In september 1921 werd de eerste wisseling van de wacht in Berlijn na de eerste wereldoorlog
uitgevoerd onder zijn muzikale leiding.
In de volgende tien jaar werd hij een van de bekendste en meest gerespecteerde dirigenten binnen de
Duitse militaire muziek van de Weimarer Republik.
Er werd zeer veel opgetreden en met name de ceremoniën in Berlijn trokken veel aandacht en publiek,
en dus werden er meerdere – vaak fraaie – kaarten
van uitgegeven, zoals de hier getoonde haarscherpe
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fotokaarten. Ahlers was geen componist of arrangeur,
maar hechtte waarde aan een sterk muziekgezelschap
dat alles perfect kon uitvoeren, en slaagde ook in die
opzet.   Het orkest werd in 1936 op de sterkte van
47 muzikanten vastgesteld, waarmee het tegelijk het
toen grootste muziekkorps van het Heer was geworden. Maar bij sommige bijzondere gebeurtenissen, al
in de jaren ‘20, zoals een taptoe in Turijn werd het
orkest vergroot tot meer dan 70 man. In de jaren ‘30
volgden optredens met een meer militair karakter,
zoals concerten bij de terugkeer van de strijders uit
Spanje (Legion Condor) in 1939 (bij 35 graden in de
schaduw!), bij concerten voor het Winterhilfswerk en
de Volkssolidarität. En natuurlijk steeds meer propaganda voor het Derde Rijk… Maar gelukkig werden er
ook de ‘klassieke’ Duitse marsen opgenomen die al
veel langer bestonden en dat valt te beluisteren op
genoemde CD. Ahlers had met het orkest contracten
bij Lindström en Telefunken, en heeft meer dan 100
platen gemaakt. Opvallend is dat het tempo daarbij
vrijwel nooit anders is dan marstempo 114.

Musikkorps Reichswehr Wachtaufzug Berlin

Hoogtepunten
De concerten, o.a. in de Zoologischer Garten, waren
afwisselend en muzikale hoogtepunten; naast marsen veel klassieke muziek (o.a. Csardas Der Geist
des Woiwoden – een zeer fraai stuk dat nauwelijks
op platen staat, met uitzondering van een opname
door de Black Dyke (Mills) Band) maar ook speelde
men medleys en ouvertures uit bekende opera’s en
operettes: Mignon (Thomas), Die Schöne Galathee
(von Suppé), Lustspiel Ouverture (Bela), Ungarische
Rhapsody (Lizst), Der Zarewitz (Lehar – het beroemde
Wolgalied) en ga zo maar door. Kenmerkend voor de
hoge graad van kunnen van deze muzikanten.
De leden van het orkest komen na 1939 ook als gewondenverzorgers in actie, onder andere aan het
oostfront. Daar probeerde men, zo goed en zo kwaad
het ging, concerten te geven die het moraal van de
troepen moesten opvijzelen. Op 60 jarige leeftijd
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werd Ahlers uit de frontdienst teruggetrokken en vervangen door de Obermusikmeister Guido Grosch, en
op 10 november 1944 eindigde de muzikale loopbaan
van Ahlers in Berlijn. Maar niet voordat hij in Berlijn
nog een saxofoonsectie aan het orkest toevoegde.
Ondertussen is Grosch omgekomen in de dienst en
het muziekkorps sterk in verval, maar wordt door
Obermusikmeister Masuhr, een bekende naam uit
de latere militaire muziek van de Bundeswehr min
of meer ‘gered’. Het orkest was immers achtergebleven in Polen. Ook Ahlers moet in die onzekere tijden nog meerdere malen op reis en leiding geven
aan militaire muziek. In september 1944 worden alle
nog resterende muziekkorpsen opgeheven, behalve
de muziekkorpsen bij de grotere Kommandanturen
in grote steden. Het Musikkorps van het Wachbattalion GrossβDeutschland bleef bestaan in Berlijn, maar
Ahlers wordt daar afgelost door de jonge Obermusikmeister Borghoff. Een 55 man sterk orkest speelt bij
zijn afscheid. Duitsland staat op instorten, de muzikanten moeten meevechten. Wie overblijft, zoals
Borghoff, geraakt in Russische gevangenschap.
Eigen tijd en context
De moeilijke periode van wederopbouw
beleeft Ahlers niet meer, de stad is bezet
door de Russen en Amerikanen en het is
vechten voor het bestaan. Maar op 9 november 1945 sterft hij plotseling tijdens
een bezoek aan de Musikkapelle van het
Funkhaus in Charlottenburg. De militaire
muziek zal in Duitsland een geheel ander
gezicht gaan krijgen, en ook een ander
geluid. Pas veel later wordt duidelijk dat
ook in de beruchte periode 1933-1945
bijzondere muziek gemaakt is die het
waard is beluisterd en beoordeeld te
worden ‘in haar eigen tijd en context’ en
dat gebeurt, door het uitgeven van deze
eerder genoemde CD’s waarop dit werk te horen is.
De Neue Wache van Karl Friedrich Schinkel uit 1816
die op de prentbriefkaarten te zien is, bestaat nog
steeds. Sinds 1931 monument voor gevallenen en dé
plaats voor de wisseling van de wacht, na de oorlog
in de in 1949 opgerichte DDR terechtgekomen als
monument tegen fascisme is het ook nu nog een
plek van bezinning want na de eenwording werd aan
het inmiddels gerestaureerde gebouw een nieuwe
‘bezinningsfunctie’ gegeven.
Als men weer eens in Berlijn de Musikparade bezoekt
en toevallig dit gebouw ziet staan, denk dan eens
aan de lange en vaak troebele militaire geschiedenis
van deze stad, waarbij altijd muziek betrokken was.
Bronnen:
Internet (o.a. site Tomahawk Films)
Toeche-Mittler, J: ‘Musikmeister Ahlers, ein Zeitbild
unserer Militärmusik 1901-1945’ (Verlag Spemann
Stuttgart)
CD booklet – informatie.
- maart 2008
2016
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'Try-out' concert door de FKNR met kerstrepertoire
door Theo de Haan en Wim Oldekamp
De door bezuinigingen tijdelijk bijna op non-actief
staande Fanfare Korps Nationale Reserve werd onverwacht toch nog ingeschakeld om op 12 december
2015 een besloten kerstconcert te verzorgen voor familie, vrienden en kennissen van individueel uitgezonden militairen. Het Bureau Individuele Uitzending
had daarvoor een zaal gereserveerd op een bungalowpark in Hoenderloo. Om toch nog een beetje te
oefenen werd een zogenaamd ‘try-out’ concert gehouden op vrijdag 11 december.
Nu was het niet omdat het gratis was, maar juist omdat het de FKNR betrof, dat er een auto vol Friezen
naar Hoenderloo vertrok. Met onze aanwezigheid wilden we graag de FKNR een steuntje in de rug geven
en laten zien dat er veel belangstelling is voor dit
orkest en dat het niet mag worden wegbezuinigd!
Het was maar goed dat de TomTom ook mee was,
want in het donker, in de regen en in de bossen een
bungalowpark vinden is erg lastig. De toegangsweg
liep ook nog dood, maar gelukkig niet voordat wij te
bestemder plekke waren.
Rond 20.00 uur begon het concert en de (vele) bezoekers werden welkom geheten door majoor Gert
Versteeg, de commandant van de FKNR. Delen van
zijn openingsspeech heb ik even van de website geplukt:
“Ondanks de huidige omstandigheden van bezuinigingen en vergaande urenreducties voor reservisten
die ook de FKNR hebben getroffen, geeft het orkest
in Hoenderloo toch een uiterst sfeervolle uitvoering
van de ‘Holidays Are Coming’-kerstshows zoals u die
al jaren gewend bent. Ook brengt het orkest dit jaar
een viertal verrassende solisten. Naast nummers uit
de voorgaande jaargangen zal de FKNR ook flink wat
nieuwe en gezellige kerstmuziek op de lessenaars
hebben staan.
Voor een heerlijk avondje uit zorgen het sfeervolle
en knusse decor én de sound, spirit en enthousiasme
van de muzikanten van het mooiste orkest van de
Nederlandse krijgsmacht!”
Dat heeft de majoor gezegd en hij heeft gelijk gekregen, al was het soms toch wel waarneembaar dat
het orkest repetitie-uren tekort had gehad. Het enthousiasme van de muzikanten was zeker aanwezig,
maar eerlijk is eerlijk, af en toe was de zuiverheid iets
minder dan we van dit orkest gewend zijn, maar het
zat er wel weer en met dat gegeven moeten we heel
erg blij zijn.
O.l.v. dirigent kapitein Harrie Wijenberg werden wij
verrast met een hele reeks kerstliedjes van klassiek
tot populair, van authentiek tot speciaal bewerkt. De
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door de majoor als ‘een viertal verrassende solisten’
aangekondigde ‘special guests’ bleek een viertal zeer
charmante zangeressen te zijn. Cato, Nina, Vicky en
Michelle waren bij een aantal nummers de vocale ondersteuning van het orkest (of andersom). Natuurlijk
heb ik dames na afloop even geïnterviewd, zij bleken
bij een koor te zingen dat wel eens muzikaal wordt
ondersteund door een combo van de FKNR. Zo konden zij mooi eens wat terug doen. Een goede vondst!

Een viertal verrassende solisten (Th de Haan)

Op een scherm achter het orkest werden filmpjes van
Kerstmis en sneeuw gedraaid maar gelukkig zat ik
recht achter de dirigent. Filmpjes leiden mijns inziens
de aandacht van de muziek af en ik kom voor de
muziek, niet voor de film. De aankondigingen via een
ingesproken stem kwamen voor mij wat onpersoonlijk over. Wel goed aangekondigd, maar een ‘bandje’
vind ik zeker bij een kerstconcert niet geslaagd. Later bleek mij dat de commandant, Gert Versteeg, de
bandjes had ingesproken. Ik had liever gehad dat hij
of de dirigent dat live hadden gedaan.
Omdat de gespeelde stukken verder niet werden aangekondigd, was het scherm toch wel weer gemakkelijk. Daar verschenen wel de titels op van de gespeelde stukken. Ik noteerde achtereenvolgens:
Proclamation of Christmas; Canterbury Choral; O holy
night (bugelsolo); A Christmas carol fantasy (leuke
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versie van Oh denneboom); Winter wonderland (met
zang); It ’s a wonderful Christmas; Santa is coming
tot town (met zang); A Christmas fantasy; Rudolph,
the red-nosed reindeer (met zang); Jingle bells (met
zang); Christmas dance party (zonder dans); I ‘m
dreaming of a white Christmas (aren’t we all?) met
zang; Merry Christmas medley.
Enkele van deze stukken zijn terug te vinden op de

dvd ‘Holidays are coming’ die de FKNR in 2013 uitbracht. Verkrijgbaar bij de Stichting Vrienden van de
FKNR voor slechts € 10,-.
Ik had met de Kerstdagen eindelijk eens wat andere
muziek dan de deuntjes van de radio! Dames en heren van de Fanfare Korps Nationale Rerseve: bedankt
voor een mooie avond, wij komen een volgende keer
zeker weer.

Jaarconcert KMK'JWF' te Assen
door Rino van der Luyt, foto Marloes Milatz
In de ‘Nieuwe Kolk’ is zaterdagavond 23 januari een
concert gegeven door de Koninklijke Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’. Onder leiding van de gastdirigent
Erik van de Kolk werd het een fantastische avond.
Erik is momenteel als dirigent verbonden aan de Elspeetse Fanfare, ‘Concordia’ uit Winterswijk, ‘Emergo
Castricum’ en ‘Brassband Rijnmond’ uit Rotterdam.  In
2010 studeerde Erik cum laude HaFaBra directie af aan
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.  Deze avond
vond ik de programmakeuze heel goed. Een ander zal
er misschien anders over denken. Dit mag natuurlijk.    
In dit concert soleerde de sopraan Maartje Rammeloo.   
Wat een mooi geluid kwam er uit deze frêle dame. Aan
het Fontys Conservatorium te Tilburg behaalde zij cum
laude haar masterdiploma met als specialisatie operette
en klassiek muziektheater. Verder volgde zij veel masterclasses en studeerde zij aan het Mozarteum  te Salzburg.  Kortom, een concert met een goede dirigent en
sopraan. Het concert werd aangevangen met de Ouverture Semiramide van Rossini. Een goede start van deze
avond.  Het was de laatste opera geschreven voor het
Italiaanse publiek, voor hij naar Londen verhuisde. In
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een periode van 20 jaar componeerde hij veertig opera’s. Het eerste solo optreden was weggelegd voor de
sopraan Maartje Rammeloo. Met haar geweldige stem
zong zij Frühlingsstimmen van Johan Strauss, een wals
gecomponeerd in 1882. Uit de opera Die Zauberflöte
van Mozart  zong zij Ach, Ich Fühl’s. Hier kwam haar
mooie stem volkomen tot haar recht. In de diskant  
bleef haar stem zuiver. Verder zong zij nog een stuk van
Charles Gounod, Je veux vivre. Vóór de pauze speelde
het orkest nog een deel  uit de Suite  Oud-Nederlandse
Dansen van Julius Röntgen. Deze componist is in Leipzig geboren ( 1855), vertrok in 1877 naar Amsterdam
waar hij pianoleraar werd aan de muziekschool. Hij
overleed in 1932 te Utrecht.   Op het programma stond
ook Danse Funambulesque op het programma, gecomponeerd door de Belg Jules Strens. Hij studeerde viool aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel. Later
legde hij zich ook toe op het orgelspel. Op het gebied
van componeren was hij een autodidact. Een dominant
element in zijn compositiestijl is het gebruik  van polyritmische structuren.  Dit zal ik uitleggen. Structuur is
een manier waarop iets in elkaar zit of wordt verwerkt.
Polyritmiek is gebruik maken van verschillende ritmes
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binnen een muziekwerk en ook nog kan het gelijktijdig  
spelen van verschillende ritmes. Overigens een prachtig
werk en niet eenvoudig. Het laatste nummer voor de
pauze was de mars Entry of the Bojares van de Noor
Johan Halvorsen. Een schitterende klassieke mars.
Van het programma na de pauze licht ik er een paar uit,
zoals: Innuendo en Londonderry Air, gespeeld door de
trombonesolist   Piet Durk Meijer. Deze heel bekende  

Ierse song werd door Piet Durk opnieuw leven ingeblazen.   De klarinetten konden hun lusten botvieren  
in Moto Perpetuo, een compositie van Paganini en
gearrangeerd voor de klarinetten. Fraai gespeeld door
de dames en heren van deze houtsectie. Met de ‘KMKmars’ en nog een toegift van de sopraan Maartje Rammeloo uit Der Zigeunerbaron werd deze mooie muzikale
avond afgesloten.

Waarheen Taptoe Bremen
door Rino van der Luyt
Ik heb mij voorgenomen iets anders te vertellen dan
een normale terugblik die ik meestal naar de redactie van het blad Defilé stuur. Hier volgt mijn relaas.
Zaterdag 30 januari gaan personen naar een concert
in Rotterdam van de Marinierskapel te samen met
de Vrienden van… in de van Gentkazerne. Zelf had
ik andere plannen in mijn hoofd. Ik heb een aantal
maanden geleden een brief gekregen uit Bremen dat
het wel eens bijna de laatste zo niet de laatste taptoe
in Bremen zou kunnen worden. Dat mocht echt niet
wereldkundig worden gemaakt, maar daar houdt in
deze tijd toch niemand zich aan. Dus waarom zou ik
dat dan wel doen? Jullie weten het nu, hierover hoef
je je niet meer druk te maken en je kunt de keus dus
naar iets anders verleggen.
Aangezien ik diverse keren als muzikant heb lopen
‘trappen’ in die hal en onze kunstjes heb moeten
maken bekroop mij het nostalgische gevoel om dit
spektakel - nou ja,   het is maar hoe je het bekijkt
- nog eens mee te willen te maken.   Ik hoor een
aantal van jullie zeggen of denken: “Hij gaat naar
een taptoe terwijl hij altijd verkondigt dat er meer
muzikale items zijn”. Ja, dit is zo maar die nostalgie
deed mij de das om. Vandaar. De wekker rinkelde die
dag om 06.00 uur. Over een uur zou de trein uit Ommen vertrekken richting Mariënberg en Almelo.  Ruimschoots op tijd gehaald om de IC naar Osnabrück en
Bremen te pakken.  Aankomende in Osnabrück om
aldaar over te stappen naar Bremen kwam er een
leuke jongedame naar mij toe. Ik dacht al, ben ik zo
knap dat ik zo vroeg zo’n schone dame tegen het
lijf loop? Mijzelf hedenmorgen gezien hebbende met
dat grijze spul aan de kin zou ik in haar plaats een
ommetje maken. Toen zij dichterbij kwam zag ik een
bos   knalrood geverfd   haar. Mijns inziens zou de
Deutsche Bahn haar heel graag in dienst willen nemen om haar naast het spoor te plaatsen om treinen
te laten stoppen.   Maar zij moet   gevoeld hebben
dat ik overal van afwist en zelfs in Duitsland haar de
weg kon wijzen!  Dit was het . Gelukkig… ik kwam  er
weer goed van af. Aangekomen in Bremen om 11.15
uur kwam ik terecht in een ‘oorlogsgebied’. Overal
politie in gevechtstenue. Komende vanaf het perron
werd ik naar de linker kant van de tunnel gedirigeerd
die onder alle sporen loopt. Veel muzikanten  hebben
daar  heel wat keertjes gelopen om vanaf de Arena
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naar de stad te gaan. Uit nieuwsgierigheid wat er aan
de hand was vroeg ik dit aan zo’n gemummificeerde
agent van wie alleen de ogen zichtbaar waren. Het
antwoord was ‘die verdammte Fussbalspieler’.   Die
man had gelijk. Moeten wij als ‘normale’ mensen aan
de kant worden gezet voor dat stelletje debiele tuig.
Alles moet dan wijken. Mijn conclusie is dan ook:
al het voetbal afschaffen in eredivisie en iets lager.
Weer teruggaan naar de eigen velden in stad of dorp.
Ik weet dat ik veel mensen  nu tegen de haren instrijk. Geeft niet, op mijn hoofd zit niet veel meer.  
Afijn, wij werden netjes, zonder kleerscheuren, door
de tunnel geleid.  
Verkeerde opmaat
De  taptoe ving aan om 14.30 uur. Nou ja, dit was de
bedoeling maar de Pünktlichkeit  was even zoek.  Zo
ook toen – ja, het zal je gebeuren -  dirigent FKpt a.D.
Lutz Bammler de ‘Scottisch March Medley’ inzette.  De
opmaat gaf hij niet goed aan en daar had je het gesodemieter. Het kan ook nog zijn dat de wisselwerking
tussen dirigent en musici niet voldoende bleek.   Ja ,
ik ontwaarde toch af en toe moeilijkheden met opmaten. Het mag hem niet overkomen, zo’n routinier die
zijn opleiding nog heeft gedaan in de vroegere DDR en
heeft gestudeerd in Rusland. Voor de pauze heeft mij
het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee het
meest geboeid.  Het Korps straalt muzikaliteit uit en omtrent  dynamiek en exercitie kan een ander orkest er nog
wat van opsteken.  De show werd perfect uitgevoerd .  
Vooral de mars Servus verschaft de kenner veel plezier.  
Niet veel mensen weten dat die show is gemaakt door
onze oud-Inspecteur lkol bd Gert Jansen. Ik weet dat hij
de show niet met de computer heeft bewerkt maar nog
volgens de oude stempel.  Gert verdient dan ook een
grote pluim. Het orkest straalt een eenheid uit en dit is
bewonderenswaardig. Ik hoop dat de Inspectie Militaire
Muziek  trots is om zo’n  orkest naar het buitenland te
sturen. Het is het meer dan waard. Een voortreffelijke
performance.
De fut is er uit
Na de pauze kwam de Czech Army Central Band ten
tonele. Onder leiding van dirigent lkol   Jaroslav Sip
werd een mini -concert gegeven met bewegingen. Geweldig orkest. Prima sound met stukken van Dvorak’s  
Carnival, van Smetena delen uit de Moldau   en van
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Karel Svoboda. De enige dissonant bij dit orkest was
het slagwerk. Technisch goed maar de klank van het
slagwerk was waardeloos te noemen. Ik hoopte nog
iemand te spreken van dit orkest om hen aan te bevelen eens contact te zoeken met de firma Adams. Zo
te zien was het een trommeltje nog van uit de tijd dat
Tsjechië achter het IJzeren Gordijn lag. Kortom, gelukkig

twee goede orkesten aanwezig en in de rest wil ik mij
niet verdiepen. Wel wil ik opmerken dat volgens mij de
fut er uit is bij deze taptoe. Een goed verstaander etc.
Na afloop weer richting het station. Opnieuw sirenes,
blauw licht  en die gemummificeerde agenten met  bussen vol met die asocialen.   Nee hè!  Jawel , dit was
Bremen. Vlug de trein in richting Ommen.

'Even' naar een taptoe in Oman
door Martijn Veermans
In 2014 deed de The Royal Oman Police Band mee aan
de Taptoe in Rotterdam. Ik vond dat best apart, maar
ook indrukwekkend. Helaas hadden ze geen CD of DVD
bij zich dus ging ik de mogelijkheden bekijken om ze in
Oman te bezoeken.
Nadat ik via YouTube op een Omaans kanaal was terechgekomen zag ik allerlei imposante militaire parades,
maar ook een soort taptoe. Ik ben daarop gaan informeren bij VisitOman en die wisten mij te vertellen dat The
Royal Oman Police Band ook meedoet aan het evenement ‘Military Music of Oman’. Dat wordt begin november gehouden in The Royal Opera House Muscat (ROHM).
Veel van de militaire parades  kun je als buitenlander niet
bijwonen, als je de beelden zo bekijkt, maar bij  ‘Military
Music of Oman’ zie je aan het publiek dat dit veel toegankelijker is. Daarop ben ik gaan mailen met de ROHM.
Uit vele mailwisselingen - helaas is mijn Engels niet al te
goed maar uiteindelijk via een reisbureau - bleek dat de
toegang tot dit evenement gratis is. Daarop heb ik besloten om echt naar Oman te gaan! Wegens tijdgebrek (via
mijn werk had ik weinig vrije dagen over) en om het zo
goedkoop mogelijk te houden heb ik geboekt tijdens de
KLM Werelddealweken, dinsdag 3 november vertrek en
6 november terug. Het evenement stond gepland voor
3 avonden en ik heb dus de eerste voorstelling bezocht.
Maar ik ben de dag ervoor naar The Sultan’s Armed Forces

Brits geïnspireerde muziekinstrumenten in het Sultan’s Armed Forces Museum
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Museum geweest en kreeg daar een persoonlijke rondleiding over de geschiedenis van het leger van Oman.
Ook hier mocht de muziek niet ontbreken. Instrumenten
stonden tentoongesteld en ook foto’s van de orkesten tijdens The Edinburgh Military Tattoo. Leuk museum om te
zien en betaalbaar, ongeveer €3. Donderdag 5 november
ging ik dus naar The Royal Opera House Muscat. Wat een
fantastisch gebouw en mooi decor ook om een taptoe te
houden! Het gebouw is in 2011 geopend, dus dit is een
vrij nieuw evenement. Met een mooi verzorgd programmaboekje en wat ook opvalt is de Schotse invloed op
de muziek daar. Er zit hele herkenbare muziek tussen en
het is dus niet allemaal zo traditioneel als wat The Royal
Oman Police Band, die er helaas niet bij was, liet horen in
Rotterdam. Deelnemende bands waren die van het leger,
de marine en de luchtmacht van Oman, de band van de
Koninklijke Garde en twee cavaleriebands. Er waren twee
gastorkesten, uit Rusland een band en dansers van het
St Petersburg Militaire Distict en uit Beieren een gecombineerde band van de Musikkapellen van Garmisch en
Partenkirchen, met veel folklore. Ook traditionele Omaanse dansgroepen deden mee, wat je kan vergelijken met
de Highland Dance acts tijdens de Edingburgh Tattoo.
Misschien een idee om  een band op fietsen daar op te
laten treden? En er was er een Omaanse imitatie van het
Top Secret Drumcorps uit Basel. Hopelijk zijn ze er niet
van op de hoogte in Basel. Dit neigt namelijk wel een
beetje naar plagiaat...  Wat verder opviel is hoeveel vrouwen in het Omaanse leger muzikant zijn. Daar begon ook
de opening mee, met een samengestelde massed band
met enkel vrouwen. Op  de achtergrond was een groot
podium, waarop een bigband, een koor en een normaal
orkest dat de dansers muzikaal begeleidde. Een show
van Pipes & Drums alleen mocht ook niet ontbreken. En
dan waan je je toch al  snel in Basel of Edinburgh. Overigens doen een aantal van deze Omaanse Pipes & Drums
ook mee de massed Pipes & Drums shows in Basel en
Edinburgh. Dit jaar was in Basel zowel de Oman Army als
de Air Force present. De finale met alle deelnemers op
het speelveld blijft altijd een indrukwekkend gezicht en
het pleintje stond dus goed vol.  Al met al was het voor
mij apart om zoiets mee te maken en wil ik dit graag delen met de mede IMMS-leden, want ik denk dat we hier
over een aantal jaren meer van gaan horen. En hoewel
niet naast de deur kan dit zeker een aanrader zijn om te
bezoeken met altijd mooi weer (graad of 30) in een mooi
authentiek land.
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Het decor van
de taptoe in
Muscat, het
Royal Opera
House vóór
zonsondergang

De verzamelde vrouwenbands marcheren de arena uit

De band uit
Sint Petersburg
in Oman
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DVD-Nieuws

Samengesteld door Rob Ouwens

Nationale Taptoe 2015 – Drums of Liberation
Marinierskapel der Koninklijke Marine met Tamboers en
Pijpers van het Korps Mariniers, Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee,
Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, Fanfare Bereden Wapens, Historische Tamboerkorpsen der Koninklijke Marechaussee en Koninklijke Luchtmacht en Garde
Grenadiers, Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers,
Quantico Marine Corps Band (USA), Polish Border Guard
Band, Corps of Drums Royal Marines (UK), Nationaal Politieorkest, Douane Harmonie, Delta Police Pipe Band (Canada), Drumfanfare Exempel, Trompetterkorps Gemert,
Cesar Zuiderwijk, e.a.
DVD/CD Verkrijgbaar via www.nationaletaptoe.nl
Tamboers Appel, Intrada nr. 1 / On the Market, Esprit,
Bolero Militair, De Valkenier / Orange Liberation, The
Longest Day / Hills of Argyll, Staffordshire Highland Gathering, Orange and Blue, Mac an Irish, Captain Lachlan,
London’s Bonny Woods and Braes, Cock O The North /
Van der Hoop Marsch, Buggy Woogy / We’ll Meet Again,
Paint It Black, Brother In Arms, Back Home, Hey Brother /
Love Is All / Intrade Regionale, Na Straznici, Janosik, Apel
Strzelecki, Wizja Szyldwacha, Orawa, Marsz Sadecki, Signal Trombity, Hej Janicku,Zawat, Madzinar, El Cumbanche ro, Generaal Maczek Mars / Stoelenact / Barannyu
Hodoku / Model Taptoe, Russische Taptoe, Ridderfanfare
Militaire Willemsorde, Hymne der Militaire Willemsorde,
Mars van de Nederlandse Veteranen /Drumvest, Drum
Machinery / The King’s Squad, Amazonia, Servus / The
Planet Krypton, Rocky, Dragnet, Flikken Maastricht, Derrick, Hawai Five O, Puttin on the Ritz, Brandweermars /
Radar Love / Men of Steel, The Marines’ Hymn Apotheosis, The Stars and Stripes Forever, The Marines Hymn /
Nightmare, The Battle, Medal of Honor, European Assault
Main Theme, Land the Landingforce, Top Malo / Op de
Parade, The Path to Peace, Signaal Taptoe, Wilhelmus,
We’ll Meet Again.
The Unknown Journey – Festival Series 58
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso o.l.v. Bert Appermont
DHR Records  DHR 02-058-3 (2CD), verkrijgbaar via www.
bandmusicshop.com of Businesspark Friesland-West 15,
8440 AS Heerenveen
La Vouivre (The Giant Snake) / Incendium – Fire Inferno /
Soldaat van Oranje – Highlights uit de Musical / + werken
uitgevoerd door verscheidene burgerorkesten.
Action Front!
Band of HM Royal Marines Commando Training Centre o.l.v.
Captain Huw Williams
Chevron CHVCD40 (CD); Verkrijgbaar via www.royalmarinesbands.co.uk
Gavorkna Fanfare / American in Paris / Per Mare PerTerram
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/ For The Fallen We Stand / Action Front! / Can You Read My
Mind / Heavenly Devon / Concertino for Clarinet / Molly On
The Shore / Le Carnival Romain / On The Banks Of Green
Willow / Princess Leia’s Theme / Awayday / Somewhere
Over The Rainbow.
A Tribute
Band of the Welsh Guards o.l.v. Major Andrew Harris and
Major Tommy Chandler
BMMAWG1502 (2CD met historische 78-toeren opnames
1916-1940); Verkrijgbaar via o.a. www,amazon.co.uk of
www.bmma.org.uk
CD1:The Welsh Guards on Parade / Reminiscences of Wales
/ Land of My Fathers / Lion of St-Marc / La Gran Via /
King’s Birthday Parade / Punjaub / The Flash of Steel / Little Gadaboul / The Phantom Brigade / Kitchener’s Brigade
/ March of the Anzacs.
CD2: Die Czardasfürstin / The Whistler and his Dog / Gaiety
Echoes / Weddes Whimsies / Tarantella de Concert / Faust
/ London Bridge / Wedding of the Rose / Half an Hour
of Heaven (Welsh Guards Dance Band) / Indian Summer
(Welsh Guards Dance Band) / Welsh National Songs.
Steps of Glory
Band of the Coldstream Guards o.l.v. Lt.Col. John Mackenzie
Rogan en Major James Windram
BMMACG1601 (CD met historische 78-toeren opnames 19081941)); Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.co.uk of   www.
bmma.org.uk
Stein Song / Tales of Hoffman / Valse des Allouettes /
Yeoman of the Guard / Les Cloches de Corneville / Steps of
Glory / The Doll Dance / The Teddy Bears Picnic / Bravada
Paso Doble / Rose Marie Selection / Our Homeland / La
Source Selection / War March of the Priests.
Echoes of Empire
Band of the Coldstream Guards o.l.v. Captain Evans en Major Windram
BMMACG1602   (CD met historische 78-toeren opnames
1926-1941); Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.co.uk of
www.bmma.org.uk
Wipers / On the March (medley) / The Distant Shore / Ruddigo Selection / Orth’s In a Clock Store / Parade of the Tin
Soldiers / Martha / Skater’s Waltz / Jewels / Il Traviatore /
The Love Dance / No No Nanethe / Puszta / Dorothy / Marche Heroique de Saba.
Wendepunkte
Das Musikkorps der Bundeswehr o.l.v. Oberstleutnant Christoph Scheiblig
Rundel MVSR099-2 (CD); Verkrijgbaar via www.rundel.de
Valhalla / Wendepunkte / Sankt Caecilia / Meteoritmo / Cortège Solennel opus 91 / Alpine Holiday / Threnody / In
Treue Fest / Bohemian Gallop / Kein Schöner Land / The
Return.
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Dos Danzas Latinas – Hafabra Music vol. 43
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen o.l.v. Kapitein Yves Segers* en Ad Hoc Wind Orchestra o.l.v. JeanPierre Haeck en Hardy Mertens
Mirasound 89053-2 (CD); Verkrijgbaar via www.hafabramusic.com of ’t Hof/La Cour 8, B-3790 Voeren/Fourons, Belgie
La Relève de la Garde / Dos Danzas Latinas / Persian
Dance no. 1 / Prairie Moon / Persian Dance no. 3 / L’Aguille
qui fait déborder le Vase* / Persian Dance no. 4 / It’s Time
for Love / Highlights from Peter Pan / The Three Tenors /
Michel Fugain, version Latine / Je l’aime à Mourir / Stromae
/ Pour un Flirt / Granny’s Bike / Il Jouat du Piano Debout.
Lexicon of the Gods – Hafabra Music vol. 44
Ad Hoc Wind Orchestra o.l.v. Jean-Pierre Haeck en Hardy
Mertens
Mirasound 89054-2 (CD); Verkrijgbaar via www.hafabramusic.com
Lexicon of the Gods / Waltz from Eugene Oregin / Of Ancient Dances / Renaissance Revisited / Water and Fire /
Land of Thousand Flavours / This Majestic Land / Klezmer
Clarinet / Lock In / Two Carols for Band / Spirit of the South
/ Happy Calypso / Sunny Side Parade.
The Music of the Royal Swedish Navy
Marinens Musikkar/Royal Swedish Navy Band o.l.v. Andreas
Hanson
Mike Purton Recordings MPR001 (CD); Verkrijgbaar via o.a.
www.ukcd.co.uk of www.discurio.co.uk
Revelj / Regina Marsch / Kungl. Flottans Paradmarsch /
Korum / Svensksundmarsch / Intermezzo ur Sangen / Med
Orlogsman / Festspel / Svenska Flottan / Elegi ur Gustaf II
Adolf / Marinens Musikkars Processionsmarsch / Var Flotta
/ Flaggmarsch / Sverige / HM Drottning Victorias Prasentiermarsch / Fladdrande Fanor / Vivu Esperanto! / Chefsmarsch
/ GardesKamrater / Marinens Officershogskolas Marsch /
Marcia Carolus Rex / Under Blagul Fana / Kungssangen /
Du Gamla, Du Fria / Tapto / Signal:Tapto, Giv Akt, Forsatt,
Uppstallning,Tropp, Fura Appeller, En Appell, Paradmarsch,
Skepparpipa.

Mit Blut und Eisen – With Blood and Iron (German Military
Music from Waterloo 1815 to Wipers 1915)
Band of the Honourable Artillery Company o.l.v. Major E.H.
Keeley
Mike Purton Recordings MPR002 (CD met ruim 50 pagina’s
tellend booklet)
Verkrijgbaar via o.a. www.ukcd.co.uk of www.discurio.co.uk
Yorck’scher Marsch / Marsch Prinz August Grenadier Bataillon / Alter Jäger Marsch / Erster Artilleriemarsch / Marsch
aus Petersburg / Herzog Wellington / Die Hugenotten /
Franz Joseph Marsch / Pepitamarsch / Alexandermarsch /
Königlich Sächsischer Laufschrittmarsch / Düppeler Morgenrot / Fridericus Rex Grenadiermarsch / Kriegers Lebeswohl / Aufstellungsmarsch 3. Sachsisches Feldartillerie
Regiment Nr. 32 / Garde Grenadier Dannenberg Marsch /
Mit Bomben und Granaten / Mussinan Marsch / Bismarck
Marsch / Zweiter Artilleriemarsch / Marsch von Regiment
Prinz Heinrich / Deutschlands Ruhm “Pro Patria” / Gott,
Kaiser, Vaterland / Longwy Marsch / Badonviller Marsch /
Antwerpener Einzugsmarsch / Für Tony Marsch!
Gatavs
Big Band of the Latvian National Armed Forces o.l.v.
Aleksandr Kreismanis
NBS CD0010 (CD); Helaas onbekend waar verkrijgbaar
This Could be The Start of Something Big / Valse Melancholique / Opus 1 / Maki’n Whoopie / Rock This Town /
Sway / It Had Better Be Tonight / Is It A Crime / Georgia
On My Mind / Maraba Blue / Flower / Somewhere Over The
Rainbow / In The Dreamy Evening.
KMKJWF
Ter informatie: om CD’s van dit orkest te bestellen kan men
zich richten tot het mailadres: Kgj.swijgman@mindef.nl

Discuriositeiten
Drumband marching out
door Erwin Voorhaar
Wanneer we spreken over tamboerkorpsen in Nederland denken we meestal aan de korpsen die veelvuldig te zien waren op grote evenementen, zoals de
Taptoe Delft of de Nationale Taptoe Breda. Meestal
waren dit specifiek bij een legeronderdeel of wapen
behorende muziekgezelschappen die werden gevuld
via het rouleersysteem van dienstplichtigen en werden geleid door een beroepsmuziekinstructeur in de
rang van sergeant (I) of sergeant-majoor. Bekende
namen zijn dan natuurlijk het Tamboerkorps Technische Dienst, Tamboerkorps der Intendance, TamboerDefilé
Defilé -- maart
December
2016 2008

korps van het Regiment van Heutsz en vele anderen
die meestal in samenwerking met het Jachthoornkorps van het Regiment Garde Jagers hun optredens
verzorgden, maar ook individueel als orkest optraden. Zij waren een populair onderdeel van de (Nationale) taptoe en herleven tegenwoordig als gelegenheidsensemble of reünieorkest.
Wanneer we echter de twee boeken van Peter Grootemaat inkijken zien we dat er heel veel orkesten, korpsen en groepen hebben bestaan die als een formatie
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met de titel tamboerkorps (hoewel de samenstelling onderling nog wel eens verschilde) hebben opgetreden. Dat konden korpsen zijn waarover weinig
tot niets bekend is omdat het eigenlijk om gelegenheidsensembles ging. In de trant van ‘een kolonel
vond toevallig wat instrumenten en doet nu het verzoek om erop te gaan spelen’… Dergelijke situaties
kwamen voor binnen defensie, maar deze groepen
was vaak geen lang leven beschoren.
Sommige orkesten echter kregen wel de kans om er
serieus iets van te maken. De muzikanten werden
meestal als vrijwilligers geworven onder de dienstplichtigen. In hun vrije tijd zette men dan een tamboerkorps op dat al snel tot de trots van het wapen,
dienstvak of regiment werd. Heel af en toe werd
vanuit de inspectie militaire muziek zo’n orkest ook
nog ‘officieel’ gemaakt, maar heel vaak gebeurde
dit niet. Over deze gezelschappen is niet veel informatie voorhanden. De samenstellingen wisselden, soms was er een overdaad aan allerlei (vaak
regionale of specifiek op het wapen of dienstvak
gerichte) optredens, soms sprak men over opheffing. Maar het gebeurde ook dat men er vanuit het
wapen wél veel waardering had voor de muzikale
verrichtingen van deze welwillende amateurmuzikanten, die er vaak alles aan deden om muzikaal
verantwoord en strak voor de dag te komen. In zo’n
geval konden de optredens zich ineens uitbreiden.
Een goed voorbeeld, in sfeer van de luchtmacht,
was de Tamboer- en Hoornblazersgroep van de 5e
Groep Geleide Wapens die, hoewel geen officieel
tamboerkorps, meerdere malen aan de Nationale
Taptoe Breda meedeed.
En het kon ook zomaar gebeuren dat men zoveel
vertrouwen erin had dat er wel een grammofoonplaat gemaakt kon worden. Hoewel er (nog) geen
compleet overzicht van verschenen geluidsdragers
op dit gebied bestaat zijn er toch enkele (voornamelijk 45 toeren platen dan wel singles) bekend.
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Eigen beheer
Het was overigens niet zo’n probleem om een plaatje
op te nemen, heel veel beginnende of lokale artiesten,
vaak in de hoek van de vroeger ruimschoots aanwezig
piratenradiozenders deden dat en probeerden dat ook
te ‘pushen’ om zo in Hilversum gehoord te worden en
misschien een hit te scoren… dat ging natuurlijk niet
op voor de militaire muziek. Maar het principe van het
opnemen van een single of EP (met vier nummers, zoals bij deze plaat) bleef hetzelfde: je zocht een lokale
studio of liet een mobiele opnamestudio komen. Daar
nam je de plaat op en gaf deze zelf uit. Het lijkt erop
dat dit met de hier getoonde plaat ook zo is gebeurd.
Dat kostte immers minder dan in zee gaan met grote
platenmaatschappijen, die (zeker in de tijd van deze opname – 1967) al heel commercieel dachten en niet meer
zoveel aandacht hadden voor deze ‘niche market’ zoals
dat tegenwoordig wordt genoemd. Het zal daarbij nooit
om zeer grote aantallen zijn gegaan, en vaak was het
een aardigheidje richting legeronderdeel, muzikanten,
familie en enkele externe belangstellenden. Het plaatje
waarvan we hier de voor en achterzijde van de hoes
zien bevat een aantal titels gespeeld door het tamboerkorps van de Luchtmacht Kader School. Sommige zijn
bekend repertoire voor de bezetting met tamboers en
es/des trompetten, zoals de Zauberklang Marsch van
Sandrie Egberts, een mars die ook te vinden is op andere dragers en bijvoorbeeld werd uitgevoerd op LP
door het tamboerkorps van de Rijkspolitiekapel.
Opleidingen binnen de Klu
Deze Luchtmacht Kader School werd op 2 mei 1960 opgericht en gevestigd in de kazerne aan de Koningsweg
te Schaarsbergen. Hier werd de opleiding verzorgd voor
beroepsonderofficieren en ook gaf men hier de HOOC
(Hogere Onder Officieren Cursus). Het was een de verschillende scholen binnen de Luchtmacht; zo bestonden ook de Luchtmacht Bewakingskorps School (had
eveneens een tamboerkorps) en de Luchtmacht Officiers- en Kader School (LOKS) in Breda waar van 1957
tot 1966 een tamboerkorps actief was. Uiteindelijk hield
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men drie verschillende opleidings- instituten over binnen de Luchtmacht: de LETS (Luchtmacht Elektronische
en Technische School, tot 1999), de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School (LIMOS, tot 1995)
en de LKS van deze grammofoonplaat, vanaf 1970
Koninklijke Kaderschool Luchtmacht genoemd, die tot
1991 bestond. Geleidelijk werden al deze opleidingen
bij elkaar gevoegd en vervangen door de huidige Koninklijke Militaire School Luchtmacht te Woensdrecht,
waar men o.a. simulator- en vlieginstructie krijgt, de
Algemene Militaire Opleiding (AMO) kan doen en waar
alle manschappen en het kader thans hun opleiding
ontvangen. Overigens had ook de nu tot woningen
verbouwde LIMOS in Nijmegen veel met militaire muziek te maken: de deelnemende muziekkorpsen aan
de Vierdaagse Nijmegen werden hier gedurende het
evenement ondergebracht (lekker dichtbij alle festiviteiten…) en ook werden er regelmatig taptoes gehouden.
De LKS was zoals gezegd gevestigd in Schaarsbergen,
deze locatie is nu niet meer bij defensie in gebruik.
Kwaliteit
Het Tamboerkorps, hier zich overigens drumband noemend, werd in 1961 opgericht binnen de school, bezet

met leerlingen van de kaderschool en de beroepsinstructeur sergeant I van der Wart. Hoewel hij ook muziek heeft geschreven is er van hem of over hem verder
bijzonder weinig informatie voorhanden. In ieder geval
wist hij de kwaliteit te handhaven, zodanig dat ook
deze plaat gemaakt kon worden. Men trad op voor
de meer traditionele gebeurtenissen binnen de school,
“core business” is tegenwoordig de term die daarvoor
wordt gebruikt: het optreden bij beëdigingen, diplomauitreikingen, ouder- en sportdagen etc. Ook is men wel
buiten dit spectrum actief, zo noemt Peter Grootemaat
in zijn boek een optreden op Duindigt en zijn er optredens voor het Rode Kruis en Bronbeek, maar over andere optredens is weinig bekend. Hoewel er van deze,
wat minder bekende militaire muziekgezelschappen in
Nederland verschillende grammofoonplaten bekend
zijn is deze productie toch nihil in vergelijking met bijvoorbeeld de dienstplichtige fanfarekorpsen van Artillerie, Cavalerie, Genie en Limburgse Jagers.
Het zijn dus gezochte ‘hebbedingetjes’ die ook aangeven dat Ons Leger destijds omvangrijker was en flink
wat meer onderdelen bij de Wapens en Dienstvakken  
kende. Maar goed dat de muziek hiervan bewaard is
gebleven.

Discografie maj Jos Pommer
met de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
door Rob Ouwens
In 1994 werd Majoor Jos Pommer dirigent van de Kapel
van de Koninklijke Luchtmacht. Ruim 30 jaar heeft hij  
zijn krachten gegeven aan de militaire muziek. Het Or-

kest heeft een schitterende ontwikkeling ondergaan en
vele mensen hebben onder zijn leiding kunnen genieten
van de vele optredens. Vooral de theatershows vielen

Jos Pommer met de cast van ‘Concert for freedom’ in 2010 (RO)
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hierbij op. Gelukkig zijn er veel geluidopnames van de
Kapel gedirigeerd door Majoor Jos Pommer en hieronder
volgt een overzicht. Dit beoogt niet compleet te zijn en
aanvullingen zijn van harte welkom. Majoor Jos Pommer:
bedankt voor ruim 30 jaar prachtige muziek met de Kapel/Orkest van de Koninklijke Luchtmacht!

Compact Disc
1994 Vibes – Dureco/KLu5520052
MacArthur Park / Moon Over Bourbon Street / Peter
Gunn / Child’s Anthem / Somewhere Out There /
Omaha / Children Of Sanchez / La Cucaracha / It
Takes Two To Tango / Ballad / Rosanna / Caravan /
Not A Word / Sing Sing / Get Me To The
Church / Bangkok.
1994 On The Air – Dureco/KLu5520112
Foxtrot / Intro Kurt Weill / Mackie Messer / Die
Ballade Von Angesehenen Leben/ Das Lied Von
Surabaya Johnny / Der Kanonen Song / I’ve Got
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1994

1995

Rhythm / We Musn’t Say Goodbye / Sunny Side Of
The Street / Say Si Si / Rum And Coca Cola / Bei Mir
Bist Du Scheen / In The Mood / Moonlight Serenade
/ Don’t Sit Under The Appletree / Litlle Brown Jug
/ Trumpet Blues / Someone To Watch Over Me /
Skyliner / Letter / I’ll Be Seeing You / Bandana Days
/ Me Revoila Paris / Losing My Mind / Als Op Het
Leidse Plein / Cheerio / Meneer Dinges / Trees Heeft
Een Canadees / Eens Zal De Betuwe In Bloei Weer
Staan/ Een Koe Op Zolder / Daar Zijn De Appeltjes
Van Oranje Weer / We’ll Meet Again.
Liedjes van Toen, 50 Jaar Regiment Stoottroepen –
PSS001 (cassette)
V-Teken In Naam Van Oranje / Selectie 40-45 / Lily
Marleen / Stoottroepen Mars / Krontjong Rhapsodie
/ Mars Van De 1e Divisie / Aan Hen Die Vielen / Het
Commando / 45-Selectie / Urendans / The Saints /
Old Soldiers Never Die / We’ll Meet Again.
The Nova Scotia International Tattoo 1995 – Uitgave
NS Tattoo (live)
Lili Marlene / You Are My Sunshine / Hold Tight /
633 Squadron / Cheerio / I’ve Got A Lovely Bunch
Of Coconuts.
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1996

Paris Chansons, New Compositions for Concert Band
18 – MBCD31.1048.72
Sing, Sing, Sing / Os Passaros Do Brasil / Ravanello
March / Air / Paris Chansons / A Tribute To Stephen
Foster / Intermezzo / Selections From Pocahontas /
Ouverture Laura Lee / Clarinera Major.
1996 Nationale Taptoe Breda ’96 – WWM 500.018
Apollo / Pastime With Good Company / 633 Squadron / Mars Van De Tactische Helicoptergroep / To
My Country
1997 Sinatra, The Bands, The Music – Klu 1997.01
For Once In My Life / My Way / Night And Day / Bad
Bad Leroy Brown / I Believe / New York, New York.
1997 Nationale Taptoe Breda 1997 – WWM 500.028
Theme From Mission Impossible / Theme From Jag
/ De Wandelclub / Mars Van De Koninklijke Militaire
School Luchtmacht.
1998 Movie Tunes – Promo CD
The Rose / The Impossible Dream / Gabriels Hobo /
The Old Landmark.
1998 Nationale Taptoe Breda ’98 – WWM 500.040
Mars 336 Squadron / Riverdance.
1999 1999 Symfo – D&K 86073-2 (live)
Journey / J.C. Superstar / Nights In White Satin /
Storm And Thunder / House Of The King / Worn
Down Piano / Overture Tommy / Acid Queen / Listening To You / Old And Wise / Changing States
/ Burn Down The Mission / Who Wants To Live
Forever / Damocles / Mc Arthur Park / Bohemian
Rhapsody.
1999 Airforce Melodies – Klu 99101
Eerste Vliegermars / 336 Squadron / In The Mood
/ Don’t Sit Under The Apple Tree / For Once In My
Life / Night And Day.
1999 Nationale Taptoe Breda ’99 -  SNT1999.001-2
Children Of Sanchez / Eerste Vliegermars / National Emblem.
2000 Going Dutch – Klu 2000-101
Telkens Weer / Studio Sport Blok / Dit Is Een Plek
Om Lief Te Hebben.
2001 Going Dutch Live – Klu 2001-101 (live)
Ouverture: Haal Het Doek Maar Op / In Een Rijtuigje & Op De Step / Big City Tulips / Vissen /
Liedje Van De Wind / De Zee / On The Move / Voor
Haar / Een Beetje / Telkens Weer / Malle Babbe
/ Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben / Kleine
Café Aan De Haven / Esther / Meneer Alzheimer
/ Oud En Afgedankt / Dit Is Een Plek Om Lief Te
Hebben.
2001 Soul Live – Klu 2001-105 (live)
Cherish For Love / In The Stone / Soulman / Think
/ Midnight Hove / Knock On Wood / Soul With The
Capital S / Star Prelude & Wishing On A Star /
Revelation Time / Hallelujah / Mustang Sally / Natural Woman / Maria / Human Nature / Mr. Toads’
Wildride / The First Time / Stand By Me / The End
Of The Road.
2001 Tommy, The Rock Opera – Promo CD KLu 2001104
Ouverture Tommy / See Me Feel Me & Listening
To You.
2001 Airforce Melodies 2 – Klu 2001-301
633 Squadron.
2001 Airforce Melodies 3 – Klu 2001-305
Ballad / Telkens Weer / On The Move / Journey /
Old And Wise / Octagon.
2001 Kapel van de Koninklijke Luchtmacht – Klu 2001103 (boek & CD)
2002 Tommy, The Rock Opera – Klu 2002-101 (mini CD)
Sensation Reprise / The Acid Queen / We’re Not
Gonna Take It.
2002 Tommy, The Rock Opera Live – Klu 2002-101
Overture & Symphonic Introduction / Captain
Walker / It’s A Boy / Pre-War Meditation / Twenty
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One / Sparks, Amazing Journey / Christmas / Fiddle About / See Me Feel Me / Cousin Kevin /
Eyesight To The Blind / The Acid Queen / Pinball
Wizard / Inner World And Overture / Go To The
Mirror & Listening To You / I Believe My Own
Eyes / Smash the Mirror / I’m Free / Prelude “The
News”/ Sensation Rock / Tommy’s Holioday Camp
/ Sally Simpson / Sally’s Question / Welcome /
We’re Not Gonna Take It / Finale: See Me Feel Me
& Listening To You.
2002 Nationale Taptoe Breda 2002 – SNT2002-004-2
Voici Les Clés & Non Je Ne Regrette Rien / Oh
Champs Elysée / Marche Lorraine.
2003 La Vie En Rose – Dureco 1169612 (live)
French Fantasy / Je Suis Malade / La Vie En Rose
/ Alexander’s Ragtime Band / Mad About The Boy
/ My Baby Just Cares For Me / Een Vriend Zien
Huilen / What Are You Doing The Rest Of Your
Life / Bolero / De Verzoening & Laat Me Niet Alleen / I’ll Be Seeing You / The Oldest Profession /
Marguerite / Both Sides Now / Mother Earth / Non
Je Ne Regrette Rien / La Vie En Rose.
2003 Eternity, Highlights from the Musical – Klu 2003101
Overture / Eternity Lullaby / Interlude / The Rites /
Pure Evil / The Art Of Magic / How Did It Happen
/ You Love Another Woman / I’ll Get My Man /
What Kind Of Man Is That / Man Without A Home
/ Vrycolakas / Walk In Darkness / Still Waters Run
Deep / Always An Everlasting Love / Unlucky In
Love / Old Fashioned Nights / Dead End Street /
Eternity Finale.
2003 Nationale Taptoe Breda 2003 – SNT2003.005-2
Summon The Heroes / Royal Air Force March Past
/ Bolero / Elegy On The R.A.F. March Past.
2005 Songfestival in Concert – Promo CD
How Does It Feel / Après Toi / Eres Tu / Volare.
2006 Mini & Maxi Presenteren “City” – PG2006 (live)
City Ouverture / De Pandans / City Medley / Rotterdam, City of Pride / The Big Apple.
2006 IMMS Holland Silver Jubilee – NL IMMS 2006
Octagon / The Journey Into The Centre Of The Earth.
2008 Hollywood in Concert – Promo CD
I Want To Spent My Lifetime Loving You.
2009 Rock Opera in Concert – Klu 2009-101 (live)
Jesus Christ Superstar: Overture, Everything’s Allright, Gethsemane, I Don’t Know How To Love
Him / The Wall: Intro The Wall, Another Brick In
The Wall / Tommy: The Acid Queen / Evita: Requiem For Evita, Oh What A Circus, Buenos Aires,
Good Night and Thank You, Another Suitcase In
Another Hall, A New Argentina, Don’t Cry For Me
Argentina, Rainbow High, And The Money Kept
Rolling It, You Must Love Me, Lament / Rent: Finale B / Hair: Aquarius, Donna Manchester.
2009 Airpower, Ceremonial March Eindhoven Air Base –
Klu2009-102 Airpower
2010 Concert for Freedom – Klu 2010 (live)
Kanonensang / Freedom Medley / Heal The World
/ I’ll Be Seeing You / In Vrijheid / To Die For / We
Shall Overcome / Shackles / Reach Out And Touch
/ Cry Freedom / You Can Call Me Al / Durf Jij? / Ode
To Joy / Freedom / We Are The World.
2010 Air Force Melodies 4, Bootlegs from the Liberation Concerts – Klu 2010-301 (live) Soldaat Van
Oranje / Doina / Nocturne / Glenn Miller Medley
/ Holland Finale / Andrew Sisters Medley / Mack
The Knife / The Saints / Colonel Bogey / We’ll
Meet Again.
DVD en/of met CD
2005 Songfestival in Concert – KLu 2005-101 (live)
Overture / Een Beetje / Duets Medley / Hold Me
Now / How Does It Feel / Eres Tu / Theater / Si /
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2006

2006
2006

2007

2007

2008

Solo / Gente Di Mare / Volare / Nocturne / Ik Hou
Van Jou & Un Jour Un Enfant / Walking On Water
/ Hallelujah / Why Me / Eurovision Medley / Insieme 1992 / Ne Partez Pas Sans Moi / Ein Bischen
Frieden / Viva La Diva / What’s Another Year /
Save Your Kisses For Me / Let It Swing / Ding A
Dong / Songfestival Medley / And the Winner is..
/ Net Als Toen / Waterloo / How Does It Feel.
Queen in Concert – Klu 2006-102 (live)
Overture & Don’t Stop Now / Killer Queen / Somebody To Love / Love Of My Life / It’s A Beautiful Day / I Was Born In Love With You / Crazy Little Thing Called Love / We Will Rock You
/ Another One Bites The Dust / It’s A Kind Of
Magic / Bicycle Race / Life Is Real & Imagine /
Radio Gaga / Bohemian Rhapsody / Save Me /
We Are The Champions (Medley) / Let Me Entertain You / I Want To Break Free / None But You
/ Who Wants To Live Forever / The Show Must
Go On / Don’t Blame The Queen / I Want It All /
We Are The Champions / Too Much Love Will Kill
You.
Nederlandse Veteranendag 2006 – AVDD 060055
(live)
The Netherlands Military Tattoo 2006 – (live)
The Beatles On Parade: Penny Lane, Eleanor Rigby, Obladi, Michelle, Norwegian Wood / Beatles
Finale.
The Beatles in Concert – Klu 2007-101 (live)
Overture / A Hard Day’s Night / No Reply / Help!
/ Yesterday / Medley / I Wanna Hold Your Hand
/ She Loves You, Yeah Yeah Yeah / All My Lovin
/ Till There Was You / Can’t Buy Me Love / Norwegian Wood & Nowhere Man / Hey Jude / All
You Need Is Love Medley / Sgt Pepper’s Lonely
Hearts Club Band / With A Little Help from My
Friends / Lucy In The Sky With Diamonds / Fool
On The Hill / Lady Madonna / Get Black / While
My Guitar Gently Weeps / Yoko’s Dream / Here
Comes The Sun / Come Together / Penny Lane /
Long And Winding Road / Something / Let It Be /
Goodnight.
Nationale Taptoe 2007 – (live)
Hollywood On Parade: Hooray For Hollywood & I
Am Singing In The Rain & Somewhere Over The
Rainbow & The Incredibles & Star Wars.
Hollywood in Concert – Klu 2008-101 (live)
Overture: Remember I will Still Be There & Star
Wars Theme & Somewhere / Welcome To The
Stars: Medley / Vogue & As Time Goes By / Sin-

ging In The Rain / Smoke Gets In Your Eyes / Diamonds Are A Girl’s Best Friend / Que Sera Sera &
I Could Have Danced All Night / /Luck Be A Lady
/ Interlude: New York New York & You’ll Never
Walk Alone / I Want to Spend My Lifetime Loving
You / One Night Only / And I Am Telling You / The
Wind Beneath My Wings / Drink Up Me Hearties
Yo Ho / Drinking Song / To Life / Papa Can You
Hear Me & A Piece Of Sky / 20th Century Fox Film
Corporation Fanfare & Hooray for Hollywood &
There’s No Business Like Showbusiness / Don’t
Rain On My Parade / I’ve Got You Under My Skin /
Maybe This Time / Learn To Be Lovely / ET Adventure On Earth / A Whole New World / Beauty And
The Beast / Speak Sofly Now / The Magnificent
Seven & A Lil’Ole Bitty Pissant Country Place &
Spectacular / Come What May / I’ve Never Been
To Me & Son Of A Preacher Man & Break Away
/ Instant Hollywood Concert: Medley & My Heart
Will Go On / Last Dance & Disco Inferno & Everybody Rejoice & A Brand New Day & Footloose &
What A Feeling & Fame & Far From Over / Time
Of My Life.
2008 De Nationale Taptoe 2008 – (live)
Rock Opera On Parade: Evita, Jesus Christ Superstar, Tommy, Hair, The Wall.
2010 56e Nationale Taptoe 2010 – (live)
Appeltjes Van Oranje / Flying Home / Sing Sing
Sing / We’ll Meet Again / Trees Heeft Een Canadees / Als Op Het Leidseplein.
2011 Nationale Taptoe 2011 – (live)
Luchtmacht Defileermars / Overste Zegers Mars /
Manoeuvre Mars / The Saints / La Gaza Rocky / In
The Mood / Radio Caga / Ben / Smooth Criminal /
Trio Luchtmacht Defileermars.
2012 Nationale Taptoe 2012 – (live)
Mars uit The Planets / Circle Of Life / Earth Song
/ Full Circle.
2013 Musikschau der Nationen 2013 Bremen – AMOS
6107 (live) Mars from the Planets / Circle of Life /
Earth Song / Full Circle.
2013 Nationale Taptoe 2013 – (live)
Jubilee Fanfare / Time Flies (medley) / Blue Devils
/ Apollo 13 / Thunderbirds / Come Fly With Me /
The Final Countdown.
2014 Nationale Taptoe 2014 – (live)
The Bicentennial Saxophone (medley) / Requiem /
Mars Voor De Nederlandse Veteranen.

Boekbespreking
Van stafmuziek tot politiekapel
de geschiedenis van een Amsterdams politieorkest
André Stolte
ISBN 978-90-9028997-7

Voor veel blaasmuziekliefhebbers en met name voor
hen die het Amsterdam van de tweede helft van vorige eeuw hebben gekend zal het interessant nieuws
zijn dat er enige tijd geleden een boek is verschenen
over de voormalige Amsterdamse Politiekapel. Dit or30

kest was vanaf 1942 gedurende 47 jaar een begrip
in de hoofdstad en aldaar een waardige tegenhanger
van de Haagse KMK en de Rotterdamse Marinierskapel.  In dit kloeke, 326 bladzijden tellende werk heeft
schrijver André Stolte de geschiedenis van het orkest
Defilé
- December
2008
Defilé
- maart 2016

“N.a.v. de manifestatie ontving de hoofdcommissaris van Amsterdam een brief van de Inspecteur
Militaire Muziek, lkol R. van Yperen. Hij had geconstateerd dat ter afsluiting van het officiële gedeelte het Wilhelmus werd gespeeld, met naspel.  
Aannemende dat de Amsterdamse Politie Kapel
het spelende orkest was meen ik er goed aan
te doen u ervan in kennis te stellen dat reeds
bij beschikking van de Minister van Defensie d.d.
22-2-1958 nr 236.270 het naspel uit de officiële,
ook door de APK gevolgde partituur nr 2501B als
overbodig toevoegsel werd geschrapt. Ik moge u
in overweging geven de kapelmeester van de APK
op te dragen zich bij de thans allerwege gevolgde
gedragslijn aan te sluiten en het spelen van het
naspel in den vervolge achterwege te laten.
intergraal vastgelegd aan de hand van foto’s, archiefstukken, krantenartikelen, gesprekken met oud-leden
van de kapel en overige bronnen die nog beschikbaar
waren.
Via een grondige chronologische beschrijving
wordt de lezer met terugwerkende kracht meegevoerd langs het wel en wee van ongetwijfeld
het beste politieorkest dat ons land ooit heeft
gekend.  Ondanks de fragmentarische lijn van het
verhaal met veel letterlijk overgenomen bronnen
ontstaat door de diverse details een goed  beeld
hoe de kapel zich kon ontwikkelen en haar bestaansrecht regelmatig overtuigend bewees. Dat
beeld wordt op aantrekkelijke wijze levendig gemaakt door allerlei fotomateriaal, uit  de begintijd
soms nog van beperkte kwaliteit maar historisch
gezien waardevol. Het orkest werd midden in de
oorlog opgericht, als stafmuziek van de Amsterdamse politie in navolging van de Haagse en Rotterdamse politiekorpsen die waren opgericht na
de ontbinding van onze militaire bands door de
Duitse bezetter en bestonden uit ex-militaire professionals. Alsnog wordt afgerekend met het gerucht dat het muziekkorps ‘fout’ zou zijn geweest,
er was geen bemoeienis met de Duitsers en andersom. Het boek staat vol met dergelijke interessante wetenswaardigheden, met   informatie over
de aanname van muzikanten (vergelijkbaar met
die van de krijgsmacht), optredens in binnen- en
buitenland, inclusief de gespeelde werken, allerlei financiële perikelen (die uiteindelijk toch tot
de opheffing zouden leiden), het gala-uniform  en
achtergronden van de drie kapelmeesters: Johan
Pinkse, Karel Kokelaar en Gerrit Fokkema. Wetenswaardig is ook de rol van een volwaardige
eenheid tamboers en pijpers, de zgn. Kleine Staf
die het korps op gelijke wijze aanvulde als bij de
mariniers. De lezer worden pikante discussies en
misverstanden niet onthouden, zoals een klacht
over het verstoren van de zondagsrust (op Goede
Vrijdag) en de Manifestatie Bruidsboeket bij het
huwelijk van prinses Beatrix:
Defilé -- maart
December
Defilé
2016 2008

Op 15 maart werd de lkol Van Yperen door de
Hoofdcommissaris van politie gebeld. Tijdens
dit gesprek werd hem verteld dat de kapel het
volkslied niet speelde tijdens de afsluiting van de
manifestatie. De muziek die toen klonk was een
bandopname.”
Via dit welkome onderzoeksresultaat wordt ook
voor buitenstaanders duidelijk welke vooraanstaande rol de APK heeft gespeeld gedurende
bijna een halve eeuw in het Amsterdamse ceremoniële, culturele, educatieve en amusementsleven.
Via de radio en grammofoonplaten (een overzicht
daarvan ontbreekt overigens) ook daarbuiten.
Dit misschien nog niet eens door het gespeelde
repertoire, dat de indruk geeft een afspiegeling
te zijn van dat van de beroepsorkesten van de
krijgsmacht in die periode.
Er werd wel voldaan aan de behoefte van een
‘eigen’ blaasorkest van niveau, zoals in vele andere grote steden. Helaas is het   bestaansrecht
daarvan in de jaren na de opheffing van de stedelijke politieharmonie  verder uitgehold, nu ook
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het vervangende Amsterdam Wind Orchestra al tijden een kwijnend bestaan leidt. Neemt niet weg
dat de denkbare pijn in het hart daarover bij het
lezen van dit fraaie, gunstig geprijsde boekwerk
ruimschoots zal worden gecompenseerd door inleving in een interessant stukje nationale blaasmuziekhistorie of door het oproepen van mooie
persoonlijke herinneringen aan de bijdragen van
de Amsterdamse politie hieraan.

Speciale prijs voor IMMS begunstigers € 18,50
incl. verzendkosten. Te bestellen via de website
http://politiekapel-amsterdam.nl/ met vermelding
‘actie IMMS’.
Als u geen internet gebruikt kunt u contact opnemen met de redactie.
JdV

Met waardering voor André Stolte voor het toevoegen van een nieuw hoofdstuk aan de geschiedschrijving van onze (semi)militaire muziek  
hierbij warm aanbevolen.

Redactie@imms.nl
Tamboerkorps Vrijwillig Fanfarekorps der Genie zoekt
versterking
De tamboers van het  VFKG maken graag kennis met
nieuwe collega’s ter uitbreiding en versterking van
het Tamboerkorps. Bent u tamboer of kent u tamboers in uw omgeving die een uitdaging niet uit de
weg gaan, ga dan naar onze website www.VFKG.nl  
of bezoek ons op facebook voor meer informatie. Of
neem direct contact op met met  het sectiehoofd, Michel Terpelle op tel. (0)6 117 492 15 of via terpelle@
hotmail.com .

Verzamelaar zoekt grammofoonplaten, CD’s en beeldmateriaal van militaire orkesten, taptoes etc.
Bij voorkeur Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Ik ben vooral op zoek naar uitgaven van de Nederlandse dienstplichtige orkesten. Ook aanvullend
materiaal (programmaboekjes, folders etc) is welkom.
Contact: Ewin Voorhaar via voorh164@wxs.nl

IMMS Informatie
IMMS groepsreis naar Polen
De geplande reis van 23-27 juni as. gaat definitief door, de deelnemers zijn daarover ingelicht. Er
is nog een enkele plaats beschikbaar, neemt u

daarvoor z.s.m. contact op met:
Gerrit Jan van den Burg (0570 562592).

Reminder contributie 2016
De betaaltermijn voor 2016   is inmiddels ruim verstreken. Mocht u uw betaling voor dit jaar nog niet
hebben geregeld dan verzoeken wij u om dit nu te
doen, om royement te voorkomen. Ter herinnering :
IMMS lid  € 50,--

(U ontvangt het blad Defilé + Band International;  u
kunt  aan alle activiteiten van de IMMS meedoen) of
Abonnee  € 35,--  ( U ontvangt alleen het blad Defilé)

IMMS Dubbel-CD '40 Marches around the World'
Een unieke opname door een international militair
orkest met topmuzikanten, geïnitieerd door de IMMS
in samenwerking met Britse Guards Bands Division.
Deze CD kan worden besteld door het overmaken van
€ 17,50 (€ 15,= voor de CD + € 2,50 verzendkosten)
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naar rekening NL45INGB0001474968 ten name van
Stichting International Military Music Society en onder vermelding van: ‘dubbel CD’.
Deze wordt daarna aan u opgestuurd.  
Defilé
- maart 2008
2016
Defilé
- December

