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nieuwsgierignieuwsgierig

Wie vraagt komt verder. Nieuwsgierig zijn wij naar de ontwikkelingen in ons vakgebied, naar wat daar achter de 

horizon van de grafische wereld gebeurt. Nieuwsgierig zijn wij vooral ook naar u. Uw bedrijf, uw wensen en uw 

doelen. Samen gaan we op weg, zodat wij voelen en ervaren wat u drijft. Dat is de weg naar succes. Door onze  

blik op de toekomst, lopen we nooit achter de feiten aan. Wij durven te investeren, want wij zien overal kansen. 

Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 
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Van de voorzitter
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Door de vaste verschijningsfrequentie van dit blad is 
het onvermijdelijk dat terugblikken op evenementen 
in onze belangstellingssfeer soms ruim na datum kun-
nen worden gepubliceerd. Dan gaat het niet meer om 
de actualiteit maar meer het streven om niet voorbij 
te gaan aan wat er letterlijk en figuurlijk op noemens-
waardige momenten speelde. Soms is het andersom: 
door de actualiteit van de herdenking in Chatham  
begin juni te willen behouden komt deze editie van De-
filé mogelijk iets later uit dan het gebruikelijke einde 
van het kwartaal. Over de lange termijn zijn dit slechts 
details die de lezer minder zullen boeien. Wil men 
hedendaagse supersnelle terugkoppeling van evene-
menten in de militaire muziek dan zijn Facebook en 
Youtube de aangewezen media, waar ook onze IMMS 
actief gebruik van maakt. Zijn er aankondigingen, dan 
gebruiken we de digitale nieuwsbrief. 
Dit nummer geeft, denken we, weer een representatief 

beeld van de afgelopen maan-
den plus de gebruikelijke an-
dere informatie in de vaste 
rubrieken. Ook internationale 
verhalen krijgen de ruimte; de 
Nederlandse  is nu eenmaal 
de meest internationaal ge-
oriënteerde  afdeling van de 
IMMS. Voor ons kent militaire 
muziek geen grenzen; sterker 
nog, wij passeren die graag 

om  onze hobby c.q. passie extra te kunnen beleven. 
Wij hopen dat het thuisfront  daar met belangstelling 
kennis van neemt, voor ons was het in elk geval een 
genoegen erbij geweest te zijn en er over te kunnen 
vertellen, tot de volgende ronde.

Johan de Vroe
redactie@imms.nl

Redactioneel
REDACTIONEEL

Royal Marines en Marinierskapel in een gezamenlijke ceremonie te Chatham UK op 6 juni 2017 (foto MinDef)

Het begrip traditie is niet ge-
makkelijk of eenduidig uit te 
leggen. Traditie kan worden 
gezien als een gewoonte die 
vaak al jaren, eeuwen of mil-
lennia leeft onder een bepaald 
volk of een bepaalde bevol-
kingsgroep. Nederland kent 
verschillende tradities, waar-
onder Koningsdag, het herden-

ken van gevallenen en oorlogsslachtoffers, het vieren 
van de bevrijding en de Nationale Taptoe. Hierbij is de 
inzet van onze militaire orkesten niet weg te denken.

Op 4 mei heeft de Nationale Herdenking plaatsgevon-
den op de Dam in Amsterdam, met dit jaar als thema 
‘Geef vrijheid door’. De muzikale ondersteuning werd 
dit jaar geleverd door de Koninklijke Militaire Kapel 
‘Johan Willem Friso’. Tijdens de Nationale Herdenking 
herdenken we alle burgers en militairen die in het  
Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Daar-
naast vinden in Nederland tal van andere plechtigheden 
plaats waarbij groepen uit de samenleving stilstaan bij 
slachtoffers van oorlogsgeweld en vervolging. Ook bij 
deze plechtigheden vindt in een aantal gevallen inzet 
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plaats van onze militaire muzikanten. De nationale drie-
kleur halfstok, het signaal taptoe, dit jaar op de Dam 
op indrukwekkende wijze uitgevoerd door Thijs Musch, 
trompettist van de KMKJWF, twee minuten stilte, troos-
tende woorden, het Wilhelmus en stemmige koraalmu-
ziek. Het zijn sobere plechtigheden, met gevoelens van 
verdriet die ons tot in het diepste kunnen raken. Na-
bestaanden weten zich in hun verlies gesterkt door de 
aanwezigheid van veel landgenoten die eer, dankbaar-
heid en respect betuigen aan hen die het hoogste of-
fer hebben gebracht. Hierdoor kunnen wij in Nederland 
tegenwoordig in vrijheid leven. Het blijft daarom zinvol 
om hierbij jaarlijks stil te staan en de traditie van geza-
menlijke bezinning te koesteren. De rol van de militaire 
muziek hierbij is evident. In ons land is het herdenken 
van oorlogsslachtoffers onlosmakelijk verbonden met 
het vieren van de bevrijding. 

Tegenwoordig hebben traditionele bevrijdingsfeesten 
plaats gemaakt voor bevrijdingsfestivals en culturele 
activiteiten. Solidair zijn met elkaar en elkaar respecte-
ren voor wie en wat we zijn wordt daarmee symbolisch 
vorm gegeven. Een traditie waar (gelukkig) nog steeds 
invulling aan wordt gegeven is het defilé op 5 mei in Wa-
geningen, waarbij naast veteranen de militaire muziek 
een belangrijk ingrediënt vormt. 

Nationale Veteranendag
In 2006 is de Nederlandse Veteranendag door het kabi-
net aangemerkt als nationaal evenement en wordt er op 
overheidsgebouwen gevlagd. Dit jaar wordt de Neder-
landse Veteranendag voor de 13e keer georganiseerd. 
Deze dag wordt vooral in Den Haag gevierd met activi-
teiten in de Ridderzaal, op het Binnenhof en Malieveld 
met als hoogtepunt het defilé afgenomen door Koning 
Willem-Alexander, waarbij een belangrijke rol is wegge-
legd voor onze militaire orkesten. De Veteranendag is 
een relatief nieuw fenomeen voor Nederland, waarmee 
de regering verdere invulling geeft aan de maatschap-

pelijke erkenning van de veteraan. In andere landen 
bestaat dit al veel langer. Zo is Veterans Day een van 
de weinige officiële feestdagen in de Verenigde Staten. 
In Groot-Brittannië maken de veteranen deel uit van de 
activiteiten rond Remembrance Day. Als blijk van waar-
dering dragen veel Britten een rode klaproos, Poppy, 
waarvan de opbrengst gaat naar steunfondsen voor de 
veteranen. In Frankrijk wordt zichtbaar uiting gegeven 
aan de waardering voor hun veteranen door het dragen 
van een blauwe korenbloem, Bleuet de France. 

Tot voor kort kende Nederland een dergelijke traditie 
niet. In 2005 is door voormalig Libanon-gangers het 
initiatief genomen om een witte anjer, het handelsmerk 
van prins Bernhard, als symbool en blijk van waardering 
voor alle veteranen in te voeren. De witte anjer is ove-
rigens een verwijzing naar Anjerdag. Op 29 juni 1940 
kwamen in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en veel 
andere plaatsen in Nederland Oranjegezinde Neder-
landers bij elkaar. Openlijk en demonstratief werd de 
verjaardag van Prins Bernhard gevierd. Anjerdag was 
een demonstratie van nationale trots, trouw aan het Ko-
ningshuis en afkeer van de bezetter. Na aanvankelijke 
twijfels steunt het Comité Nederlandse Veteranendag 
het initiatief van de witte anjer volledig en geeft hieraan 
actief invulling en medewerking. Het zichtbaar dragen 
van een witte anjer, altijd links op de borst gedragen, 
geeft vanuit de samenleving een duidelijk signaal van 
steun aan de veteranen. 

Bij het verschijnen van deze uitgave van Defilé ligt de 
Veteranendag, gehouden op 24 juni 2017, alweer achter 
ons. Nederland kleurde deels wit van de anjers als een 
kleurrijke blijk van waardering voor onze veteranen. Een 
mooie traditie die wij samen met de inzet van de mili-
taire muziek moeten koesteren! 

Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

IMMS WorldWide
Column van ons International Committee  
Member IMMS John Kroes
jj.kroes@compaqnet.nl - www.imms-online.org

Ditmaal stelt onze internationale columnist zijn ruimte ter beschikking aan ons erelid George Reuchlin, met een 
special over een bekende Duitse marsencomponist.

Abschied der Gladiatoren -
herdenking van de 61ste sterfdag van Hermann Ludwig Blankenburg

De aandrang bij vrouwen om in 
de lentetijd de bezem weer eens 
stevig door het huis te halen en 
alle oude rommel, die zich door 
de tijd verzameld heeft de deur uit 
te doen, is ook bij ons thuis geen 

vreemd verschijnsel. Ook voor mij sloeg het noodlot 
toe, toen mijn vrouw mij zeer indringend opdroeg, om 
eindelijk eens orde te brengen in de chaos op mijn  
bureau en al het onnodige papier naar de prullen-
mand te verwijzen.

 >>
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Met een stevige portie tegenzin begon ik aan een ar-
beid, die schier onmogelijk leek. Mij door de hoeveel-
heid brieven, rekeningen, krantenknipsels en overige 
papierkraam heen werkend, viel mijn oog op een kran-
tenbericht van 25 november 2010, dat schijnbaar ver-
geten op mijn bureau was blijven liggen. Het artikel 
met als kop ‘Ein Vierteljahrhundert für den Märschen-
könig’ ging over een verzamelaar van herinneringen 
aan de componist Hermann Ludwig Blankenburg, die 
op 14 november 1876 in Thamsbrück (Thüringen) ter 
wereld kwam. Mijn interesse was gewekt en ik ging op 
zoek om meer te weten te komen over Blankenburg, 
die meer dan 1200 composities op zijn naam heeft 
staan en zijn leven aan de marsmuziek heeft gewijd. 

Liever muziek dan schapen
Dat Hermann Ludwig Blankenburg een carrière in de 
muziek zou opbouwen, lag aanvankelijk niet voor de 
hand. Zijn vader was schaapsherder en had zich ge-
wenst dat zijn zoon de kudde zou overnemen. Het liep 
anders. Hermann Blankenburg, die al vroeg belang-
stelling voor de muziek toonde, speelde verdienstelijk 
dwarsfluit en richtte in zijn schooltijd een tamboers- 
en pijperskorps op. Daarmede waren de eerste stap-
pen gezet voor een loopbaan in de muziek. Zijn vader, 
die inzag dat de jonge Blankenburg zich meer tot de 
muziek aangetrokken voelde dan tot de schapen, gaf 
uiteindelijk toestemming dat zijn 18 jarige zoon zich 
zou aanmelden als leerling-muzikant bij het Feldartile-
rie-Regiment Nr. 6 in Breslau. Omdat hij zijn muzikale 
vleugels verder wilde uitslaan, nam zijn militaire loop-
baan al na twee jaar een einde. Zelf schreef Blanken-
burg over zijn beslissing: ‘De muzikale uitdaging, die 
door de militaire muziek aan mij gesteld werd, gaf mij 
geen bevrediging. Daarom nam ik na twee jaar dienst-
tijd vrijwillig ontslag en werd lid van het stedelijke  
orkest van Barmen-Elberfeld.’

Eerste prijs voor eerste mars
Afgezien van enkele composities uit zijn jeugd, was de 
eerste grote mars, ‘Deutschlands Fürsten’, die Blan-
kenburg rond 1903 componeerde al direct een door-
slaggevend succes. Op aandrang van enkele bekenden 
uit de muziekwereld stuurde Blankenburg de mars in 
ter beoordeling tijdens een door de uitgever Hawkes 
& Son te Londen uitgeschreven internationale wed-
strijd voor marsmuziek. Van de meer dan 500 inzen-
dingen won de mars van Blakenburg in 1906 de eerste 
prijs. De Deutsche Militär-Musiker-Zeitung Nr. 50 van 
12 december 1931 herdenkt die overwinning van de 
mars van Blankenburg en blaast de loftrompet met de 
volgende tekst: ‘In het jaar 1906, dus precies 25 jaar 
geleden, heeft de componist H.L.Blankenburg zijn eer-
ste mars geschreven en is inmiddels tot de grootste en 
bekendste componist van marsen uitgegroeid, wiens 
onvermoeibare scheppingsdrang aangetoond wordt 
door de 1028 marsen, die uit zijn pen gevloeid zijn.
Blankenburg heeft er verstandig aan gedaan door bij 
zijn muzikale werken trouw te blijven aan de stijl, die 
hem het beste ligt en uitsluitend marsen geschreven. 
Die muziekvorm heeft hij veredeld en verder ontwik-
keld en op een bewonderendswaardig hoog peil ge-
bracht; vergelijkbaar met de Amerikaanse componist 
Sousa.’
Dat de gelauwerde mars van Blankenburg ook inter-
nationaal aangeslagen is, wordt onder meer onder-
streept door het feit dat de mars traditiegetrouw 
gespeeld wordt tijdens de aflossing van de wacht bij 
Buckingham Palace in Londen. Onder de oude naam 
is de beroemde mars van Blankenburg niet meer be-
kend. Om politieke reden werd de mars omgedoopt tot 
‘Abschied der Gladiatoren’. Daarmee is een verbinding 
gelegd met de mars ‘Einzug der Gladiatoren´van de 
Tsjechische componist Julius Fucik.

Annonce uit 1935 voor een concert o.l.v. Blankenburg in 
zijn geboorteplaats

H.L. Bankenburg
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Vruchtbare periode
Nog eenmaal moest Blankenburg het militaire uniform 
aantrekken. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log, in 1914, werd ook hij opgeroepen voor de militaire 
dienst en ingedeeld bij het Cleveschen Feldartillerie 
Regiment Nr. 43. Vanwege galstenen werd hij aanvan-
kelijk afgekeurd voor dienst aan het front en als hulp-
politieagent in Hagen gestationeerd, doch uiteindelijk 
- in 1917 - toch nog naar het front gestuurd. 
De Eerste Wereldoorlog is voor Blankenburg een 
vruchtbare periode geweest. Hij heeft in die tijd naar 
schatting zestig marsen geschreven, waaronder ‘Des 
Kaisers Ruf’ ( later omgedoopt tot ‘Frisch voran’).  
Alhoewel Blankenburg veelvuldig het militaire leven, 
trouw en vaderland als onderwerp voor de titels voor 
zijn marsen heeft gekozen , heeft hij zich er van ont-
houden personen te verheerlijken. Een van de weinige 
uitzonderingen is ‘Der Adler von Lille’ waarmee hij Max 
Franz Immermann heeft geëerd. Immermann behoorde 
samen met Oswald Boelcke en Manfred von Richthofen 
tot de door de geallieerden meest gevreesde jachtvlie-
gers. Max Immermann, die zich de bijnaam van ´Der 
Adler von Lille´ had verworven, vond op 18 juni 1916 
de dood nadat zijn Fokker tijdens een luchtgevecht in 
tweeën was gebroken. 

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak was Blanken-
burg te oud om nog voor militaire dienst opgeroepen 
te worden. Bovendien had hij weinig op met het Nazi-
regime en toonde zich afkerig van de antisemitische 
hetze. Daarom was een bekende van hem verbaasd 
toen hij Blankenburg in 1936 in een SA-uniform door 
Wesel zag lopen. Helemaal vrijwillig was dat niet. Hem 
was te verstaan gegeven dat, als hij nog verder compo-
neren wilde en zijn marsen uitgevoerd wilde hebben, 
hij consequent moest zijn en dus lid worden van de SA. 
In het boek ‘Deutscher Marschkönig, Herman Ludwig 

Blankenburg in seiner Zeit 1876 – 1956’ (Verlag Rocks-
tuhl) wordt gesteld: “Het machtsmisbruik door het  
totalitaire regime mag de componist niet aangerekend 
worden, zelfs niet al was hij door dat regime besmet.” 
Anders dan tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er uit 
de periode van de Tweede Wereldoorlog geen compo-
sities van zijn hand bekend.
  
Plundering en vernieling 
Helaas zijn veel van de composities van Blankenburg 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog verloren 
gegaan. Zijn huis werd op 16 februari 1945  deels  
gebombardeerd en vervolgens - na de overgave van 
Wesel - geplunderd en vernield door geallieerde  
soldaten en vrijgelaten dwangarbeiders. 
In het begin van de jaren vijftig heeft een Britse com-
missie besloten om Blankenburg alsnog een vergoe-
ding toe te kennen van 3.000 DM voor niet genoten 
tractement. Daarbij werd overwogen dat wij (als solda-
ten) allen op de noten van Blankenburg gemarcheerd 
hebben, maar dat de muziek niets met de oorlog uit te 
staan heeft. Muziek overleeft alle oorlogen.
Het laatste werk van Blankenburg, de ‘Halderner  
Festmarsch’ werd tijdens de eerste opvoering op  
3 oktober 1949 door de toen 73-jarige componist zelf 
gedirigeerd. 
Het is vooral aan Willibald Gatzke, de uitgever van de 
muziek van Blankenburg, te danken, dat toch nog 400 
van de circa 1200 composities, alsmede de correspon-
dentie tussen de componist en zijn uitgever bewaard 
zijn gebleven. Voor een belangrijk deel zijn de stukken 
te vinden in het stadsarchief van Wesel; de stad waar 
Blankenburg sinds de Eerste Wereldoorlog tot zijn 
dood op 15 mei 1956 - met een kleine onderbreking 
van 1945 tot 1949 – heeft gewoond.

George Reuchlin

Nederlandse Militaire Muziek
Klinkend erfgoed in de Nacht
Door Johan de Vroe, m.m.v. Rien van Beusichem

Met de derde uitvoering van de Nacht van de Militaire 
Muziek in het Nationaal Militair Museum te Soester-
berg kun je zeggen dat de nieuwigheid er nu af is, 
zowel wat betreft het concept van het evenement als 
de locatie. Beide zeer aantrekkelijk, want opnieuw 
was op  18 maart de zaak uitverkocht en dat is bij 
optredens van militaire orkesten toch vrij uitzonder-
lijk. Een goede zet derhalve, van het Impresariaat  
Militaire Muziek en het NMM en goed voor de mili-
taire muziek in het algemeen.

Ook de promotiestand van de IMMS deed die avond goe-
de zaken, al zou je tussen al die honderden liefhebbers 
toch een groter ledenpotentieel mogen verwachten dan 

daadwerkelijk. Wij zijn er niet minder blij om daar ons 
steentje te kunnen bijdragen aan de promotie van de mi-
litaire muziek die in Soesterberg ongekend levend is, in 
al zijn veelzijdigheid. Als blaasmuziek-fan heb je er maar 
één (luxe)probleem: hoe bij al die uitvoeringen te kunnen 
zijn die elkaar in de programmering deels overlappen. 
Het veelgezegde ‘you can’t have it all’ is deze avond let-
terlijk van toepassing. Toch zullen maar weinig bezoekers 
daar moeite mee hebben, je hebt altijd wel een voorkeur 
voor het ene optreden boven het andere. Hoewel, het was 
best even lastig om netjes te blijven zitten in het audito-
rium bij de serene klanken van het klarinetkwartet  van 
de Marinierskapel, terwijl bij elke kleine pauze even te 
horen was dat schuin eronder door de FKNR stevige mar- >>
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sen werden geblazen... Het museum is nu eenmaal niet 
gebouwd op meerdere muziekuitvoeringen tegelijk. Dat 
is meteen juist de charme van dit festival-concept, mid-
den tussen het historische militaire arsenaal de muziek 
die net zo verbonden is met de krijgsmacht als tanks,  
kanonnen en straaljagers.

Zeer divers
Uitgangspunt van de Nacht is dat alle facetten van de 
militaire muziek aan bod komen, de oudere en moderne 
muziek in verschillende orkestgrootte. Nu ja, alle is mis-
schien wat te veel gezegd. Je moet bijvoorbeeld niet ver-
wachten dat een complete Marinierskapel of KMK’JWF’ er 
klassieke symfonische werken spelen, toch niet het min-
ste aspect. Daar leent deze omgeving zich minder voor, 
daarvoor heb je een grotere concertzaal of kerkgebouw 
nodig. De harmonieën beperken zich tot groot koper, big 
band, mixed ensembles, sextetten of kleiner met diverse 
instrumenten. 

De drie landmachtfanfares waren wel op volle sterkte 
aanwezig en lieten weer overtuigend van zich horen.
Een pikant verschil met de vorige aflevering was dat de 
onbevangen jongedames die het repertoire van de mu-
ziek aankondigden, nu waren vervangen door zwaarder 
geschut: drie oud-generaals/liefhebbers, te weten onze 
voorzitter Geert Bergsma, Theo Vleugels en Jacques  
Jansen. Daarmee was lading nu wel even dekkender, met 
de dirigenten zichtbaar meer op hun gemak. Een andere 
nieuwigheid was de Big Band tent, waar al het koper van 
de Markap, Klukap en TKKMar zich in deze stijl stevig kon 
uitleven, aangevuld met diverse gastsolisten. Een echt 
festival-sfeertje, daar in die ruimte, buiten maar toch  
binnen.

Beeld op de display naast het orkest

Historische Gardemuziek
Het gaat te ver om breed terug te blikken naar al het gebo-
dene, wat sowieso niet kan bij een programma met paral-
lelsessies. Vanuit de uitgesproken belangstelling binnen 
de IMMS voor de oorspronkelijke, meer traditionele mi-
litaire muziek, was onze keuze voor één programmadeel 
evident: het thema ‘Gardemuziek’. Na onderzoek in de 
archieven van de Grenadiers en Jagers door musicoloog 
Rien van Beusichem is een aantal oude marsen nieuw 
leven ingeblazen. Dat is in de Nederlandse militaire mu-
ziek vrijwel een unicum, praktisch gericht als men is op 
heden en toekomst. Bij de revitalisering van dit muzikale 
erfgoed hoort natuurlijk het verhaal van de onderzoeker 
en dat werd deze avond ingeleid door Geert Bergsma:

“Voor u heeft plaatsgenomen de Regimentsfanfare ‘Gar-
de Grenadiers en Jagers’. Het orkest in deze samenstel-
ling bestaat nog maar 11 jaar maar de regimentsmuziek 
Grenadiers en Jagers klinkt al 188 jaar in Nederland, on-
onderbroken! In de loop van die bijna twee eeuwen is er 
ontzettend veel muziek geschreven, specifiek voor de Re-
gimenten Grenadiers en Jagers. De Grenadiers en Jagers 
dienen al sinds 1829 als keurkorps ‘onder het oog des 
konings’ en zijn zich tot op de dag van vandaag bewust 
van hun bevoorrechte positie binnen de Nederlandse 
Krijgsmacht. Maar ze zijn zich vooral ook bewust geweest 
van hun eigen geschiedenis. Elk jubileum werd uitbun-
dig gevierd, waarbij de militaire muziek een belangrijke 
rol speelde. Zo was het bij elk jubileum een uitdaging 
voor de dan dienstdoende kapelmeester een pakkende 
feestmars te componeren. Vele daarvan zijn bewaard 
gebleven, onder andere in de Historische Collectie  
Garderegiment Grenadiers en Jagers te Schaarsbergen. 
Voor vanavond heeft de Regimentsfanfare voor u een  
selectie gemaakt uit de vele feest- en jubileummarsen die 
het Garderegiment Grenadiers en Jagers rijk is.”

Toelichtingen bij de marsen
Korporaal-trompettist Gerben Pol, de vaste presentator 
van het orkest, voorzag vervolgens elk van de gespeel-
de marsen van een korte toelichting:

Jubilaeum Feest Marsch (Völlmar)
“Deze mars werd geschreven in 1879 door Johann  
Heinrich Völlmar die het jaar daarvoor - onmiddellijk 
na het overlijden van de beroemde kapitein Dunkler 
jr. - was aangetreden als kapelmeester van het Staf-
muziekkorps van het Regiment Grenadiers en Jagers. 
Völlmar was geen groentje bij de Haagse stafmuziek, 
sterker nog, hij hoorde bij de inventaris van de kapel. 
Hij was reeds vele jaren solo-klarinettist onder Dunkler 
geweest en bezat bij zijn aantreden als directeur al 15 
jaar de officiële kapelmeesters-rang. In de schaduw van 
Dunkler heeft hij een niet te onderschatten bijdrage ge-
leverd aan de vernieuwingen in repertoire, bezetting en 
instrumentatie en daardoor aan de internationale be-
kendheid van de Haagse stafmuziek. Het kort daarvoor, 
in 1876, verleende predikaat Koninklijk mag dan ook ze-
ker mede op het conto van Völlmar geschreven worden. 
De Jubilaeum Feest Marsch was voor hem zeker geen 
examenstuk waarin hij al zijn compositorische kwalitei-
ten meende te moeten etaleren, maar voor dit gouden 
jubileum van het Regiment Grenadiers en Jagers kon hij 
zich natuurlijk ook geen eenvoudig loopmarsje veroor-
loven. Luister maar.”

Defileer-Marsch voor het Regiment Jagers (Hendriks)
“Grenadiers en Jagers worden vaak, en zeer terecht, in 
één adem genoemd. Toch hebben beide onderdelen pe-
riodes gekend van een LAT-relatie. Dat begon eigenlijk 
al direct bij de oprichting in 1829: een volledig opgetuig-
de Afdeling Grenadiers met een volwaardig stafmuziek-
korps bestaande uit 18 stafmuzikanten, 10 kwekelingen 
en 8 leerlingen, en daarnaast twee bataljons Jagers 
met 18 organiek ingedeelde hoornblazers. Nadat beide  
bataljons Jagers in 1841 eindelijk in een heus Regiment 
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waren verenigd en dus recht hadden op hun eigen staf-
muziek, werd het met veel enthousiasme opgerichte 
Stafmuziekkorps der Jagers na twee jaar al weer opge-
heven als gevolg van een bankroet van ons land. Een 
schrale troost: tegelijk met de Jagerkapel werden nog 
negen stafmuziekkorpsen met één pennenstreek weg-
gevaagd. Pas in 1875 werd min of meer gedoogd dat de 
Jagers weer hun eigen muziekkorps hadden. Aan deze 
gedoogconstructie kwam na 30 jaar een eind; in 1905 
werd dit orkest bij KB officieel erkend als Muziekkorps 
der Jagerbataljons. De nieuw benoemde kapelmeester 
Willem Hendriks moet gedacht hebben: ik laat er geen 
gras over groeien. Hij componeerde onmiddellijk een 
defileermars voor de bataljons Jagers die hij, een beetje 
overmoedig, ‘Defileer-marsch voor het Regiment Jagers’ 
noemde. Wij vonden dat deze puur Nederlandse Jager-
mars het niet heeft verdiend om geheel in de vergetel-
heid te raken en tot stof weder te keren. Na vanavond is 
de mars wat ons betreft weer springlevend!”

Jubileum Marsch (Bandel) 
“En toen was het alweer feest: het Regiment met haar 
onafscheidelijke Koninklijke Militaire Kapel bestond in 
1929 honderd jaar. In het jubileumjaar stond de KMK 
vele malen en bij vele verschillende evenementen in 
de schijnwerpers. De Kapel werd door de Haagse be-
volking op handen gedragen. Het grote succes van de 
Kapel bij het internationale concours in Le Havre en de 
daarop volgende optredens in Parijs lagen nog vers in 
het geheugen. Net zoals vijftig jaar eerder was het niet 
de directeur maar de tweede man die de noten schreef 
voor de jubileumcompositie. De KMK beschikte toen al 
over een ‘vaste’ arrangeur in de persoon van Dionisius 
François Bandel. De van het 8RI (Arnhem) afkomstige 
stafmuzikant Bandel was behalve arrangeur en compo-
nist al vele jaren gewaardeerd onderkapelmeester van 
de KMK. Vanwege zijn veelzijdige kwaliteiten werd hij 
in 1926 zelfs tot kapelmeester-titulair bevorderd in de 
rang van 2e luitenant. Een beetje náást en een beetje 
ónder kapelmeester-directeur Walther Boer dus. De 
naam Bandel leeft nog steeds voort als de componist 
van de opgewekte defileermars van de Koninklijke 
Luchtmacht. Maar ook in de Jubileum Marsch voor de 
100-jarige Grenadiers en Jagers uit 1929 herkent u onte-
genzeglijk een echte Haagse Bandel.”

Onder het Oog des Konings (Posthumus)
“Op 7 juli 1829 gelastte Koning Willem I de oprichting 
van een Afdeling Grenadiers en twee bataljons Jagers. 
Het Koninklijk Besluit liet geen misverstanden bestaan 
over de positie van de Grenadiers. “De Afdeling Grena-
diers wordt in het bijzonder bestemd om in Brussel en 
’s-Gravenhage en mitsdien onmiddellijk onder Ons oog 
dienst te doen.” Door nadrukkelijk de toenmalige ko-
ninklijke residenties als garnizoensplaats aan te wijzen 
refereerde de koning aan het aloude idee van de garde, 
de lijfwacht. Willem I ging echter nog niet zo ver om aan 
de Grenadiers en Jagers de naam garde te verbinden. 
Dat gebeurde pas in 1948. Niettemin heeft het dienen 
onder het oog des konings altijd een bijzondere beteke-
nis gehad voor de Grenadiers en Jagers. Anne Posthu-

mus, in 1964 aangetreden als directeur der KMK, had al 
een lange staat van dienst als militair musicus. Begon-
nen als euphoniumspeler bij de JWF-kapel, behaalde 
hij samen met Henk van Lijnschooten als eersten in Ne-
derland het kapelmeestersexamen aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Daarna volgden dirigent-
schappen bij de kapel van de Troepenmacht in Surina-
me, het Fanfarekorps der Limburgse Jagers en de Kapel 
der Koninklijke Luchtmacht. Maar na zijn aantreden in 
Den Haag raakte hij onder de indruk van de toch wel 
bijzondere opdracht die ooit door Koning Willem I aan 
de Grenadiers en Jagers was verstrekt. Hij liet zich daar-
door inspireren bij het schrijven van de mars die thans 
tot de officiële parademarsen van het Garderegiment 
behoort en bijna vanzelfsprekend de titel kreeg Onder 
het Oog des Konings.”

Guards 150 (Van Leeuwen, A.C.)
“De mars die wij U zo meteen laten horen heet Guards 
hundred fifty. Toch een buitenlandse mars op het pro-
gramma? Nee hoor, Nederlandser kan bijna niet. In de 
titel zitten twee belangrijke gebeurtenissen verborgen. 
In de eerste plaats het woord ‘guards’ ofwel gardes. Dit 
woord refereert aan het feit dat toen deze mars werd 
gecomponeerd de Grenadiers en Jagers reeds geruime 
tijd de door Koningin Wilhelmina toegekende status 
van Garderegiment hadden. ‘Hundred fifty' spreekt 
voor zich: de Grenadiers en Jagers dienden in het com-
positiejaar 1979 precies honderdvijftig jaar onder het 
oog des konings. Iedere liefhebber van militaire mu-
ziek kent wel de naam van A.C. van Leeuwen. Dat is ook 
niet verwonderlijk want de goede man is maar liefst 
bijna 104 jaar oud geworden. De in 1887 geboren Van 
Leeuwen trad reeds op 16-jarige leeftijd als cornettist 
in dienst van het Stafmuziekkorps van het 8RI te Arn-
hem. In 1923 werd hij door Walther Boer naar de KMK 
gehaald waar hij jarenlang solocornettist was. Voordat 
hij in 1936 kapelmeester werd bij het 6RI te Breda had 
hij al enkele jaren de KMK gedirigeerd, naar verluidt 
in verband met de kwakkelende gezondheidstoestand 
van Walther Boer. 

Het muziekkorps van het 6RI werd in mei 1940 
ontbonden en Van Leeuwen verliet toen de dienst. 
Na de oorlog ontpopte hij zich als een actief dirigent 
van vele orkesten binnen en buiten de regio Arnhem, 
maar vooral ook als een productief en zeer veelzijdig 
componist. Vooral het componeren heeft hij tot hoge 
leeftijd volgehouden. Als ZZP-er zorgde hij er wel voor 
dat zijn muziek zoveel mogelijk netjes gedrukt en 
uitgegeven werd. Zijn vaste uitgever Molenaar heeft 
tientallen werken van zijn hand gepubliceerd. Ook 
deze mars, door Van Leeuwen op 90-jarige leeftijd aan 
het papier toevertrouwd. Zo’n 10 jaar eerder had hij 
ook al een aan de KMK opgedragen mars geschreven 
met de titel De Garde defileert. “Waarom nu Guards 
en niet gewoon Garde?”, vroeg van Leeuwen aan Jan 
Molenaar. “Guards klinkt gewichtiger, is internationaler 
en verkoopt dus beter”, was het antwoord. Dames en 
heren, Guards hundred fifty van Adriaan Cornelis van 
Leeuwen.”
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Eerbewijs aan het erfgoed
Toelichtende programmateksten zoals hierboven zult u 
in dit blad niet gauw aantreffen, maar deze historische 
informatie geven wij graag een plaats. Wij juichen zo-
wel de navorsing van ons erfgoed als het muzikaal pre-
senteren daarvan ten zeerste toe. Als je het resultaat 
beluistert bevestigt dat, dat ook wij in Nederland een 
klinkend verleden in de militaire muziek hebben. Er is 
natuurlijk nog veel meer, wat zowel binnen als buiten 
onze kring vraagtekens oproept ten aanzien van de nog-
al vrijblijvende manier waarop onze beroepskorpsen te 
doen gebruikelijk met het nationale militair-cultureel 
erfgoed omgaan. Dat is volgens onze voortdurende 
waarneming in alle buitenlanden beslist anders. Daar is 
het bewust uitvoeren van de landseigen muziek overal 
een vanzelfsprekendheid. Maar daarover niet deze keer.
In de Nacht van de Militaire Muziek, toonaangevend 

voor waar die momenteel staat, werd tenminste via dit 
programmadeel actief aandacht aan dit onderdeel van 
de nationale cultuur besteed en dat is een positieve 
ontwikkeling die hopelijk navolging oplevert. Meer dan 
uit liefhebberij, want in dit verband spreekt het gezeg-
de “Wie zijn verleden niet kent heeft geen toekomst” 
boekdelen. 

Bravo voor kapitein Harrie van Bruggen en zijn RF’GGJ’. 
Als volgende keer de horeca er ook nog op berekend 
is dat blaasmuziek zowel muzikanten als toehoorders 
dorstig maakt (ook dat is een historisch bewezen feit!) 
en het aantal tappunten in de volle bak tenminste ver-
dubbelt, wordt de Nacht in 2018 voor de doelgroep zo 
goed als zeker weer hét evenement om in de winterpe-
riode naar uit te kijken.

De RF’GGJ’o.l.v. kap Harry van Bruggen speelt Nederlandse marsen

Internationale Militaire Muziek 
Herdenking Tocht naar Chatham: van vuur naar vriendschap

Dit jaar 350 jaar geleden stak ’s lands vloot de Noord-
zee over om de vuige Engelsen, veilig (dachten ze) in 
hun thuishaven, een lesje te leren en zo de Tweede 
Engelse Oorlog te beëindigen. Om de herdenking van 
deze historische gebeurtenis luister bij te zetten deed 
de Marinierskapel op 6 juni de oversteek opnieuw, 
voor een driedaags festival in Chatham. Nieuwsgierig 
hoe de Britten deze oude nederlaag zouden omvormen 
tot iets moois, inclusief deelname van de Royal Mari-
nes, was Johan de Vroe er ook bij en doet hierbij relaas, 
met de focus vooral op het muzikale gedeelte.

1667
Maar voor degenen die het leren van jaartallen op 

school als ballast hebben ervaren eerst even terug in 
de tijd. In 1667 woedde de tweede oorlog tussen de 
twee rivaliserende zeemogendheden, de Zeven Ver-
enigde Nederlanden en Engeland. De wereldhandel 
van de jonge republiek bloeide ongekend en was een 
doorn in het oog van de Engelsen, die na het verslaan 
van de Spaanse Armada de alleenheerschappij op zee 
waren begonnen te claimen. Na enkele grote zeeslagen 
die de machtsverhouding niet veranderden deden de 
Engelsen een verrassingsaanval op Terschelling, waar 
zij 150 Nederlandse koopvaarders wisten te verbran-
den en een dorp half uitmoordden. Hierop besloten de  
Nederlandse machthebbers, de gebroeders De Witt, tot 
drastische tegenactie. Onder leiding van admiraal Mi-
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Internationale Militaire Muziek 

chiel Adriaansz. de Ruyter en Willem Joseph baron van 
Ghent werd een vloot met mariniers opgedragen de En-
gelse zeemacht in haar thuishaven Chatham bij Londen 
te overvallen. Die vloot lag daar vrijwel onbemand voor 
anker, wegens geldgebrek na de pestepidemie en een 
grote brand in Londen. Met de nodige zeemanskunst 
zeilde een Nederlands eskader de moeilijk bevaarbare 
Medway op en vernietigde het merendeel van de En-
gelse slagvloot.

De tocht naar Chatham door Willem Schellinks in het 
Rijsmuseum 

Het vlaggenschip de Royal Charles werd als trofee mee-
gesleept naar de Republiek. Spoedig hierna werd de 
Vrede van Breda gesloten. Noch te land, ter zee of in 
de lucht hebben Nederlandse strijdkrachten ooit een zo 
briljante overwinning behaald en nooit heeft de mach-
tige Royal Navy een smadelijker nederlaag opgelopen. 
Dat bij elkaar brengen, daar ging het in 2017 om in Cha-
tham. 

Historic Dockyard
Zoals vaak bij pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden 
is in Engeland aan deze oude blamage altijd weinig of 
geen aandacht besteed. Enkele jaren terug was op de 
Dockyard in Chatham alleen een pamfletachtige be-
schrijving van wat daar heet ‘The Dutch Raid’ te vinden. 
Daar zou nu definitief verandering in komen. 

De Historic Dockyard aan de Medway met links de pa-
radeplaats.

Tot de sluiting in 1984 was de scheepswerf van Chat-
ham vier eeuwen lang de grootste van de Royal Navy. 
Het is nu een uitgestrekt museumcomplex met enkele 
historische oorlogsschepen en grote hallen als tentoon-
stellingsruimte, zoals ook op de oude Rijkswerf in Den 
Helder. Het museum is een belangrijke lokale attractie 
en het gemeentelijke bestuur van Medway was er vroeg 
bij om de herdenking van ‘The Dutch Raid’ een grote 

manifestatie te maken, uiteraard op de voormalige 
Dockyard. Van Nederlandse kant was het animo zeker 
zo groot, mede met de zeer succesvolle verbroederende 
viering van deze historische mijlpaal van 50 jaar terug in 
gedachte. De Koninklijke Marine en enkele roei- en zeil-
verenigingen gaven met een flinke Nederlandse vloot 
opnieuw acte de présence op de Medway en ook onze 
Ambassade in Londen liet zich niet onbetuigd. Op het 
museumcomplex is een groot open terrein met dezelfde 
gele keitjes als op Horse Guards Parade en daar, met 
een historische driemaster op de achtergrond, vond de 
openingsceremonie plaats. 

Prins Maurits geeft toestemming de ceremonie te 
starten. Links generaal Verkerk en rechts Viscount De 
L’Isle, Lord Lieutenant of Kent en Sir Philip Jones, First 
Sea Lord. (foto MinDef)

“From fire to friendship”
Deze ceremonie bleek de belangrijkste manifestatie van 
het festival te zijn, in aanwezigheid van ZH Prins Maurits 
van Oranje-Nassau in marinetenue, als Adjudant in 
buitengewone dienst van Zijne Majesteit de Koning. 
Het begon met het aantreden van de gewapende 
wacht van HMS Richmond op de muziek van de Band 
of Her Majesty's Royal Marines Portsmouth, waarna 
de Marinierskapel met de Tamboers en Pijpers haar 
taptoeshow gaf. Die bestaat dit seizoen uit een muzikale 
selectie geïnspireerd op de kernwaarden van het Korps 
Mariniers: Verbondenheid, Kracht en Toewijding (arr. 
Peter Habraken): ‘Esprit de Corps‘ (Robert Jager), 
‘Jupiter‘ en ‘Mars‘ uit ‘The Planets‘ van Gustav Holst, 
Soundtrack uit ‘The Pacific‘ (Hans Zimmer) en ‘Abschied 
der Gladiatoren‘ van H.L. Blankenburg

Bij de toespraken toonde Commandant Zeestrijdkrach-
ten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk op ge-
vatte wijze zich trots op deze ‘eerste geïntegreerde ope-
ratie van vloot en Korps Mariniers’. De beruchte ketting 
over de rivier, ooit bedoeld om de Nederlanders buiten 
de deur te houden, zag de vlootvoogd nu als symbool 
voor gezamenlijke verdediging en langdurende sa-
menwerking. De commandant benoemde verder het 
immense belang van de handhaving van de vrije zee, 
wereldwijd, als hoge defensie-prioriteit. De Britse First 
Sea Lord, Sir Philip Jones, zag de ‘Dutch Raid’ weliswaar 
als een gevoelige nederlaag, maar tegelijkertijd ook als 
een ‘wake-up call’ voor de Engelse zeestrijdkrachten. 

Herdenking Tocht naar Chatham: van vuur naar vriendschap

 >>
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“Zoals onze koning Charles II destijds zei: Don’t fight 
the Dutch, imitate them”. Dit leidde tot een wederop-
bouw en twee eeuwen Britse dominantie op de wereld-
zeeën.” Ook de hoogste Engelse marineman roemde 
de uitstekende samenwerking tussen beide landen en 
marines. “We zijn standvastige bondgenoten; we moe-
ten die band bestendigen en verbeteren, los van welke 
vorm van BREXIT dan ook.” In de ontvangst in het mu-
seum daana gaf de 12e generatie nazaat van Michiel de 
Ruyter, Frits de Ruyter de Wildt, een enthousiate speech 
en werden met meer vriendelijke woorden toepasselij-
ke geschenken uitgewisseld.
Pikant genoeg worden in de aan 1667 gewijde tentoon-
stelling in het museum de Fransen onder Louis XIV als 
de ware vijand van de protestante zeemogendheden af-
geschilderd, al vochten de Engelsen zoals wij weten in 
het ‘rampjaar’ 1672 nog volop met die vijand tegen ons 
mee. ’T kan verkeren....

De nadruk lag bij deze herdenking net als in 1967 dus 
vooral op de eeuwenlange vriendschap na dit ‘incident’, 
niet alleen met woorden maar vooral ook met muziek. 

Als massed bands speelden beide orkesten marine-
marsen: ‘Army and Marine’, ‘The Captain General’, de 
‘Admiral de Ruyter March’ (McDermott), ‘HMS Queen 
Elisabeth’ en ‘Heart of Oak’, waarna de bands met hun 
eigen regimentsmarsen de parade ontruimden. Zoals 
in 2014 in Londen in het groot. Niet alleen de vloten en 
marinierskorpsen zijn voorbeeldig geïntegreerd, ook de 
bands. Internationaal gezien op een ongekend niveau, 
wat voor de toekomst alleen maar meer belooft. Dit was 
in elk geval een zeer bijzondere ‘beating retreat’ op een 
net zo bijzondere historische locatie die je als liefheb-
ber van marinemuziek maar eens in je leven meemaakt, 
dank zij de Marinierskapel die mijn bezoek faciliteerde, 
vanaf de voorste rij. 

De Marinierskapel speelt haar nieuwste taptoeshow op de museumparade van de Historical Dockyard (foto MinDef)

Zo divers de uniformen, zo homogeen de klank... (foto MinDef)



11Defilé  -  juni 2017 

Hollandse viering 
Speciaal voor deze herdenking was het patrouilleschip 
Zr Ms Holland (..) overgekomen, aan boord waarvan een 
receptie van de Ambassade en de KM voor genodigden 
plaatsvond, muzikaal aangekleed door het Combo van 
de Marinierskapel onder leiding van saxofoonist René 
Hendrickx. Vooral een display van drummers van de 
Royal Marines trok natuurlijk onze aandacht alsook de 
‘sunset ceremony’ door de Tamboers en Pijpers die het 
strijken van de scheepsvlag (de vlaggenparade) op sta-
tige wijze begeleidden. Een waar Hollands feestje, daar 
aan boord, ter verdere verhoging van de Engels-Neder-
landse verbroedering. Dat was 350 jaar geleden en ook 
nog vaak in de eeuw daarna wel even anders....

Nog veel meer muziek
Ter gelegenheid van deze herdenking werden twee be-
sloten concerten gegeven in het St. George’s Centre, 
vroeger de Anglicaanse kapel van de scheepswerf en nu 
een onderdeel van de Medway Campus van de Universi-
ty of Kent, voor speciale vieringen en manifestaties. Het 
concert op 9 juni werd gegeven door de Marinierskapel 
namens de Nederlandse Ambassade. In deze histori-
sche ruimte met een voortreffelijke akoestiek verzorgde 
de kapel het volgende programma:
‘Madrigalum’ van Philip Sparke, ‘I'll be there’ (Jackson 
5), ‘Prelude on the Navy Hymn (Gebed van de Zeeman’) 
(Joop van Dijk), ‘Alexandra Palace Overture’(Gordon 
Jacob),”Farrago of British Folksongs’ (R. Farnon) ‘Trom-
bone Institute of Technology’ (M. Davis), ‘Unchain 
my heart’(Ray Charles), ‘Touch her soft lips and 
part’(William Walton), ‘Monuments of the Netherlands’ 
(Louis Andriessen), ‘The Great Dutchman’ van Joop van 
Dijk, ‘Englishman in New York’ van Sting en tenslotte 
als toegift het Trio uit de ‘Defileermars der Koninklijke 
Marine’.

Bijna twee uur mooie, gevarieerde muziek op hoog 
niveau. Wat mij betreft had vanwege de gelegenheid 
het aandeel van Nederlandse composities, met b.v. de 
onvolprezen ‘Piet Hein Rhapsodie’ wat hoger mogen 

zijn maar zoals vaker hadden werken uit het gastland de 
voorkeur van de muziekcommissie. De toelichting op de 
uitgevoerde nummers werd gegeven door dirigent Arjan 
Tien persoonlijk, met toepasselijke kanttekeningen in 
relatie tot de aanleiding voor dit concert, dat op grote 
bijval van het gemengde Engels-Nederlandse publiek 
kon rekenen. Je kon aan alles merken dat de Engelsen 
de Nederlandse aanwezigheid hogelijk op prijs 
stelden met openlijke bewondering voor het bevriende 
gastorkest. 
Op zaterdag volgde op de zelfde locatie een tweede 
concert, met ditmaal de Portsmouth (Royal) Band van 
HM’s Royal Marines erbij. Die speelde het eerste deel, 
in een wat kleinere bezetting dan de Markap, met een 
meer ‘brassy’ geluid door de cornetten (i.p.v. trompet-
ten) en minder hout. Wel 100% RM-sound natuurlijk, 
met tussendoor snedige opmerkingen van dirigent 
Captain Ian Davis naar het publiek en de band. Hij staat 
tegenover zijn pupillen (voor hun 40ste eruit) duidelijk 
anders dan bij ons, meer als een vrolijke klassenleraar. 
Hiërarchie en verschil in leeftijd spelen duidelijk een an-
dere rol dan in een orkest waar meer dan de helft van de 
muzikanten zelf actief dirigent is.

Wij hoorden om te beginnen ‘On the Quarterdeck’ van 
Alford en verder onder meer de ‘Wiener Jubelouverture’ 
van Von Suppé, de ‘Maple leaf rag’ van Joplin met twee 
xylofoons en een mixture van Michael Jackson-songs. 
De band beschikt over een groep drummers/trompet-
ters die in hun fraaie uniformen een eigen drum-display 
gaven, volledig in de onovertroffen Royal Marines-stijl.
Na de pauze nam de Marinierskapel over met een deel 
van hetzelde programma als de dag ervoor. Ook nu 
werd dat warm ontvangen door het publiek. Ik hoopte 
op een bijdrage van de Tamboers en Pijpers met een ex-
tra martiale noot, helemaal passend bij de gelegenheid. 
Maar de heren waren wegens andere verplichtingen al 
weer naar huis vertrokken dus dat zat er niet in. Wel een 
grandioze finale met een dubbelorkest van beide bands, 
afwisselend geleid door beide dirigenten. Daarbij werd 
natuurlijk ‘Rule Britannia’ luidkeels meegezongen, een 
uitdaging voor alle aanwezige Nederlanders om bij ‘Piet 
Hein’, het Trio van de Marine Defileermars, staande het-Zo divers de uniformen, zo homogeen de klank... (foto MinDef)

Royal Marines geven een drumdisplay aan boord van 
de Holland (foto JdV)

De Marinierskapel o.l.v. maj Arjan Tien concerteert in het 
St George’s Centre, Chatam (foto MinDef)

 >>
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zelfde te doen. Zelf werd 
ik door de enthousiaste 
Brit vóór mij in de zaal 
gecomplimenteerd voor 
mijn bijdrage daaraan. 
Het zal de uitbundige 
sfeer zijn geweest en de 
gedachte dat wij Hollan-
ders ons nog steeds niet 
laten kennen. 

Waardering alom
En zo werd de herdenking 
van de Tocht naar Chat-
ham besloten. Er waren 
nog veel meer evenemen-
ten deze dagen, zoals 

een roeiwedstrijd op de Medway en een ‘re-enactment’ 
van het stukvaren van de ketting door de Hollanders. 
Ook een voetbalwedstrijd Engeland-Nederland tussen 
deelnemers aan het festival. Al met al een luisterrijke 
viering door twee historische rivalen die zeker niet al-
les vergeten hebben maar wel al eeuwen vergeven. Wa-
ren er maar meer landen die elkaar zo goed weten te 
vinden als het om militaire samenwerking en oprechte 
wederzijdse waardering gaat. Deze tocht was daar een 
eclatant bewijs van, niet in het minst door de muzikale 
bijdrage. Maar het blijft toch altijd grinniken, dat sterke 
staaltje van de Jongens van Jan de Witt van 350 jaar ge-
leden.

Digitaal meer zien? Kijk op 
http://new.medway.gov.uk/news-and-events/bom

JdV

De Royal Marine Band uit 
Portsmouth in het tweede 
concert (foto JdV)

De gemengde band Royal Marines/Marinierskapel o.l.v. Captain Ian Davis in de finale (foto JdV)

Een greep uit de historie
UIT HET PRENTBRIEFKAARTENARCHIEF VAN ERWIN VOORHAAR

Het is alweer een hele tijd geleden 
dat ik een prent briefkaart heb 
gekozen waarop pipes and drums 
staan afgebeeld. Alleen al van uit het 
oogpunt van de rijke historie van de 
bands en hun verbondenheid met de 
legeronderdelen de moeite waard 
om nader te bekijken. Deze kaart, 
waarschijnlijk een afbeelding uit de 
vroege jaren ’50 tonen de pipes and 
drums of the Queens Own Cameron 
Highlanders.

De geschiedenis begint in 1793 bij 
oprichting binnen de Clan Cameron van 
het 79th (The Queens Own Cameron 
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Highlanders) Regiment of Foot (Highland Brigade) 
met ‘head quarters’ in Cameron Barracks, Inverness. 
In dezelfde tijd is er al sprak van pipe bands bij de 
verschillende Schotse regimenten, hoewel de origine 
van het fenomeen pipe band in het duister is gehuld. In 
ieder geval onwikkelt zich bij de Cameron Highlanders 
ook een band. Deze krijgt de ‘Pibroch o’Donuil Dubh’ 
als regimentsmars. Deze wordt tijdens de huidige 
Edinburgh Tattoo nog vaak gespeeld. Daarnaast is er 
natuurlijk ook een band (harmonie) die de marsen’ 
The Cameron Highlanders’ (quick) en ‘Logie o’ Buchan’ 
(slow) als regimentsmarsen heeft. De pipes werden 
gekleed in het beroemde Royal Stuart tartan (House 
of Stuart, persoonlijk tartan van Koningin Elisabeth II). 
De tartan is de algemene benaming voor de stof met 
het bekende ruitpatroon en de kleuren, zoals groen 
en rood. Die tartans waren en zijn sterk gebonden aan 
clans en legeronderdelen. 

Samenvoegen en opheffen
De ‘79th Foot’ vocht o.a. in Nederland, tijdens de bat-
tle of Alkmaar en de Helder Campaign in oktober 1799. 
In 1804 ging het regiment officieel deel uit maken van 
het Britse leger. Ondertussen had men van Queen  
Victoria (nota bene op het Isle of Wight!) de regimental 
colours ontvangen en vanaf die datum (17 april 1873) 
mocht men zich ook officieel ‘Queens Own’ noemen. 
Naast het first battalion kwam er een second battalion 
in 1897. Vele inzetten over de gehele wereld volgden. 
Heel belangrijk was de inzet in de Burma Campaign 
tijdens de Tweede wereldoorlog. Na de onafhankelijk-
heid van India bleef 1 battalion over.

Ondanks inzet in diverse gebieden voor het uitvoeren 
van militaire taken ontkwam het regiment niet aan de 
reductie van de krijgsmacht die vanaf 1957 werd in-
gezet. Een ingewikkeld, maar interessant geheel aan 
samenvoegingen en opheffingen volgde. Zo gingen de 
Cameron Highlanders in februari 1961 samen met de 
Seafort Highlanders en vormden daarna de Queens 
Own Highlanders (Edinburgh). Dit geheel bestond tot 
1994, toen weer een grote (en beruchte) reorganisa-
tie volgde. In dat jaar werden de Queens Own High-

landers samengevoegd met de Gordon Highlanders en 
ondergebracht in de Scottish Division. 
Al de aparte regimenten in Schotland hadden hun 
pipe bands, maar deze werden eveneens verkleind en  
samengevoegd. Dat gebeurde ook met de orkesten, bij 
de Scottish Division bleven alleen de Highland en Low-
land Band over, die nu nog bestaan als Army Reserve 
Bands. Want in 2006 kwam er weer een kaasschaaf-
methode aan te pas en voegde men dat wat nog be-
stond samen met het Royal Regiment of Scotland, zo 
ook de overgebleven bagpipe music. Bij dit regiment 
bleef slechts  één beroepsorkest over: de Regimental 
Band of the Royal Regiment of Scotland. 

Regimentseer
De hier afgebeelde pipe band is dus via de Queens 
Own Highlanders (1961-1994) opgegaan in de Scot-
tish Division (1994) en wat daarvan overbleef kwam in 
2006 bij het Royal Regiment of Scotland terecht. De 
daar nog aanwezige pipes and drums houden dus de 
regimentseer hoog van vele verschillende afzonderlij-
ke regimenten uit het Schotse en Britse leger, waaron-
der de afgebeelde Cameron Highlanders.

Overigens is het met de reorganisaties nóg niet afge-
lopen want tussen 2016 en 2020 loopt ook een grote 
herschikking van het Britse leger (lijkt vooralsnog niet 
direct tot een heel grote reductie van aantallen muzi-
kanten te leiden), men wil een nieuwe Scottish, Welsh 
and Irish Division gaan oprichten waarin deze Scot-
tish Division dan zal worden ondergebracht. Via de 
beroemde Edinburgh Tattoo en andere evenementen 
kunnen we nog militaire pipes and drums in actie zien 
en is er nog aandacht voor die vaak lange korpshisto-
rie. Maar binnen het legerapparaat lijkt deze interesse 
alleen maar kleiner te worden. 
De kaart laat ons de originele band zien, toen er nog 
geen sprake van reductie was. Men marcheert langs 
het grote kasteel van Inverness, op Castle Road, naast 
de (hier niet zichtbare) River Ness. Schotser kan 
niet…..!

EV
UIT HET PRENTBRIEFKAARTENARCHIEF VAN ERWIN VOORHAAR

IMMS was erbij
Geslaagde groepsreis IMMS met spectaculaire bestemming: 
Sint-Petersburg
Door Hein Jansen

Dat hebben we allemaal toch wel eens? Je zou best 
nog eens naar deze of gene stad willen, maar om al-
lerlei redenen komt het er niet van. Tot zich een on-
verwachte gelegenheid aandient, zoals de groepsreis 
naar Sint-Petersburg. Deze stad, met spectaculaire 
bezienswaardigheden zoals de Hermitage, kan nu 
van het verlanglijstje worden geschrapt. Het muzika-

le gehalte van deze reis was wellicht niet zo groot als 
bij vorige gelegenheden . Maar daar stonden  andere, 
indrukwekkende ervaringen tegenover. 

Zoals gebruikelijk was ook deze reis weer een uitste-
kende combinatie van  luisteren en kijken, van (mili-
taire) muziek en bezienswaardigheden. Oftewel, een  >>
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goede kennismaking met een heel andere cultuur, 
doordrenkt van het tsaristische verleden – waarin 
westerse invloeden overigens ook goed zichtbaar zijn. 
Nike, Louis Vuton, Zara, M&S, Mac Donald’s, KFC, Coca 
Cola… Allemaal vertrouwde merken, die ook in het 
straatbeeld van Sint Petersburg voorbij komen.
Aan de reis naar Sint Petersburg, van 5 t/m 10 mei, 
namen 26 leden van de IMMS en introducés deel. De 
voortreffelijke organisatie was in handen van penning-
meester Gerrit Jan van den Burg en secretaris Menno 
Nanninga, professioneel ondersteund door reisbureau 
SRC. Gedurende de hele reis stond er een Nederlands 
sprekende gids, Marina Chstyakova, ter beschikking.

De dag na aankomst werd grotendeels bepaald door 
het bezoek aan de Hermitage. Aan dit staatsmuseum 
zouden pagina’s vol te wijden zijn, maar om het met 
één woord te zeggen: overdonderend. Dat een kunst-
liefhebber daar alleen al dagen kan doorbrengen, is 
allerminst overdreven. Overigens kwamen sommige 
IMMS-ers wel even in gewetensnood te verkeren, 
want op het Paleisplein voor de Hermitage oefende 
een groot, samengesteld orkest voor de parade op de 
nationale feestdag 9 mei…

Generale repetitie voor parade
Een ieder weerstond de verleiding en werd de volgen-
de dag ruimschoots gecompenseerd met de generale 
repetitie voor de parade. Daarbij werd het volledige 
programma nauwgezet gevolgd, tot en met daveren-
de saluutschoten en een fly pass inclusief brullende 
straaljagers. De beelden van de grote parade op het 
Rode Plein in Moskou, exact volgens hetzelfde stra-
mien, komen nog wel eens op de televisie voorbij. De 
parade in Sint Petersburg is wat bescheidener van om-
vang, maar dan nog: met eigen ogen en oren zoveel 
militairen te voet en materieel – allerhande voertui-
gen, geschut, tanks, raketten – voorbij te zien trekken 
is een zeldzame ervaring. De kans daarop is in eigen 
land al lange tijd hoog en breed verkeken. Achteraf 
bezien was dit onderdeel van het programma een gou-
den greep, want op de nationale feestdag zelf was er 
vrijwel geen doorkomen aan.

Onder het motto ‘Stad van de tsaren’, denk dan voor-
al aan Peter de Grote en Catharina de Grote, volgde 
daags hierna een uitgebreide excursie  langs een 
veelheid aan bezienswaardigheden, per bus en boot. 
Zeker de interieurs van de monumenten en kerken in 

Het IMMS reisgezelschap in Sint Petersburg 
(foto Marco van Uden)

De generale repetitie van de parade met 
groot samengesteld orkest (foto HJ)



15Defilé  -  juni 2017

ogenschouw genomen, te veel om op te noemen. Het 
is echt alles goud wat er blinkt.

Nationale feestdag
Dé nationale feestdag is 9 mei: de dag van de overwin-
ning op nazi-Duitsland. Zeker voor Sint-Petersburg is 
deze van bijzondere betekenis. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog hielden de Duitse legers Leningrad, zoals 
de stad toen nog heette, 900 dagen omsingeld. Van de 
drie miljoen inwoners stierf ongeveer een derde door 
honger en ontberingen. Het historische besef van de 
strijd, die Rusland ten koste van onvoorstelbaar veel 
slachtoffer heeft gestreden, is diepgeworteld.  

Dat manifesteerde zich vooral in de optocht ’s middags 
over de Nevsky, de vijf kilometer lange hoofdstraat van 
Sint-Petersburg. Letterlijk honderdduizenden mensen, 
jong en oud, trokken voorbij met op borden foto’s van 
familieleden die in de Tweede Wereldoorlog hebben 
gevochten en veelal het leven gelaten. Indrukwekkend 
en ontroerend.

Concert
Ter afsluiting van de dag en de reis toog het gezelschap 
’s avond naar de Filharmonie, een fraaie ouderwetse 
concertzaal, voor een concert door het Orkest van de 
Admiraliteit. Het programma was licht van aard, met 
een nostalgische ondertoon, variërend van stevige 
marsmuziek tot repertoire uit de Russische jaren veer-
tig. Een zangeres en zanger boden vocale ondersteu-
ning, van wie vooral de laatste – een bas-bariton met 
een stem als een klok – ‘bravo’s’ uit de zaal oogstte.

Terzijde: zowel de bezetting als de opstelling van het 
orkest was opmerkelijk. Wat te denken van een banjo 
en een accordeon? En zeven hoorns op de eerste rij en 
het hout verscholen achter het koper?

Maar aan de klankkleur van het voortreffelijke orkest, 
geholpen door een uitstekende akoestiek, deed dit 
niets af. Bij het verlaten van de zaal knalde het vuur-
werk aan de oever van de Neva. Een daverend einde 
van een zeer geslaagde reis.

De optocht ter herinnering van de militairen die hebben 
gevochten in WO II (foto HJ)

Niet alleen tanks in de parade (foto HJ)  >>
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Prachtig korpsconcert van de Fanfare Korps Nationale Reserve
Door Theo de Haan

Voor De zesde keer in Theater Flint in Amersfoort

In het begin van een nieuw jaar zie ik altijd al uit 
naar het traditionele korpsconcert van de Fanfare 
Korps Nationale Reserve. Dat speelde zich dit jaar op  
25 maart af in Theater Flint in Amersfoort,  inmiddels de 
vaste concertlocatie voor het orkest.  

Na een kort oponthoud van wachten voor de parkeerga-
rage die op een gegeven moment vol bleek te zijn en dus 
de deuren gesloten hield, zijn we toch nog ruimschoots op 
tijd het theater binnen gelopen en hebben, in afwachting 
van wat ons deze avond gepresenteerd zou worden, een 
plaats in de zaal opgezocht. Een ieder werd deze avond tij-
dens een korte live video opname welkom geheten door 
de commandant van de FKNR, majoor Gert Versteeg, die 
niet aanwezig kon zijn vanwege zijn uitzending naar Mali. 
Daarna volgde het welkomstwoord door de korpscomman-
dant van het Korps Nationale Reserve, luitenant-kolonel 
Hans Berding.
En toen was het de beurt aan de charmante presentatrice 
Astrid Boonemeyer die, bij wijze van spreken, inmiddels ‘bij 
de inboedel van de FKNR’ hoort. Als eerste werk kondigde 
ze het nummer ‘I Pini Della Via Appia’ van Ottorino Respi-
gihi, gearrangeerd door Marten van der Wal aan, waar ik 
verschillende reacties over hoorde. De één vond het een 
wat zware start van een concert, maar ikzelf was echt heel 
erg onder de indruk van dit Ben Hur-achtige werk. Je kon 
de Romeinen met hun enorme legioenen, de door paarden 
getrokken strijdwagens, de schetterende bazuinen verge-
zeld met enorme dieptrommen in marstempo, bijna zien 
aankomen. De bij het werk getoonde foto’s versterkten dit 
beeld voor mij volkomen. Fantastisch uitgevoerd, muzikan-
ten van de FKNR!
Als tweede werk werd aangekondigd het nummer  
‘O Magnum Mysterium’, van Marten Lauridsen, onder een 

arrangement van Luc Vertommen. Dit zou een kerstachtige 
sfeer moeten weergeven, maar ik vond het zelf eigenlijk 
vooral een mysterie, zoals de titel al aangeeft… 
‘Platform tot the Heavens’ van Paul Lavatt-Cooper, een 
klassiek werk, werd zeer overtuigend en indrukwekkend 
gespeeld.
Na een korte impressie van de tamboergroep werd het tijd 
voor een mars en dat was ‘Castaldo’ van Rudolf Novacek. 
Schitterend, en ook zeer herkenbaar! Altijd weer een bij-
zonder moment een prachtige mars te horen. ‘Libertango’ 
van Astor Piazzolla, gearrangeerd door Alma Muller vond 
ik een nummer om moeilijk stil te blijven zitten, zo talent-
vol en kundig door de solist, korporaal1 Patrick van Leeu-
wen op trompet vertolkt. Na ‘How To Train Your Dragon’ van 
John Powell was het de beurt aan het laatste nummer voor 
de pauze en dat werd staande gespeeld omdat de defi-
leermars van de Nationale Reserve uitgevoerd werd! Altijd 
weer bijzonder dat een militair orkest haar onderdeels-
mars in het concertprogramma opneemt. Grote klasse!
Na de pauze werd ons een voorproefje gegund van een 
paar muzikale werken die op de komende Nationale Tap-
toe in Rotterdam tijdens de show zal worden gepresen-
teerd. ‘The Champions March’, ‘Heroes part 1’, ‘Heroes 
part 2’ en tenslotte de mars ‘Royal Salute’. Reden te meer 
voor iedereen om ook dit jaar naar Rotterdam af te reizen 
om dit orkest met eigen ogen te zien optreden met deze 
boeiende muziek. ‘Brass Machine’ van Mark Taylor, gear-
rangeerd door Philip Sparke is een overbekend en zeer 
swingend nummer waar de vonken van af spatten en dat 
nogal wat van de trompetsectie eiste. Heel overtuigend 
en met bijzonder muzikaal gevoel speelde soldaat2 Arne 
Schepers op de bugel het solistische werk ‘Children of 
Sanchez’, gearrangeerd door Naohiro Iwai. ‘Gloria Esta-
fette’ van Gloria Estefan / EnriqueTyler, gearrangeerd door 

Kpl Patrick van Leeuwen blaast er bovenuit (foto sgt1 Michel Nauta, Korps Nat. Reserve)
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Steven Walker was voor mij ook een werk die het concert 
van dit jaar mee heeft bepaald. Met een altsaxofoon solo 
van sergeant-majoor Wilbert van Arendonk die enorm in 
de mood was. ‘Can You Dig It’ van Brian Tyler gearrageerd 
door Steven Walker gaf een muzikale filmclip van de film 
‘The Warriors’ op overtuigende wijze weer.
Als laatste werk van deze zeer geslaagde korpsconcert 
avond kwam het orkest met het nummer ‘Deep Purple 
Medley’, gearrageerd door Toshihiko Sahashi voor het 
voetlicht. Hierbij had soldaat2 Sander Loog op tenorsaxo-
foon  een groot aandeel in de uitvoering van dit bijzonder 
swingende nummer. Al met al voor mij persoonlijk heb ik 
de Fanfare Korps Nationale Reserve met heel veel bewon-

dering voor haar muzikale prestatie deze avond beluisterd. 
Ik prijs de Fanfare gelukkig met het feit dat ze weer beter 
dan in het verleden ons heeft kunnen laten horen en zien 
dat ze er nog is, ook voor ons, de vrienden van de FKNR én 
de IMMS.

De FKNR ontvangt verdiend applaus (foto Theo de Haan)

Koningsconcert KMK’JWF’

Voor het eerst werd op woensdag 26 april het Konings-
concert door de KMK’JWF’ gegeven in de Nieuwe Kolk 
in Assen. Na het’ Wilhelmus’ werd de mooie ‘Koning 
Willem-Alexander Mars’  van Gert Buitenhuis uitge-
voerd, gevolgd door ‘Fellini’ van Johan de Meij  met als 
soliste Sgt1 Miranda Wolters op altsax. Na de pauze 
volgden:

‘High C's’ van Thomas Bergersen in een arrangement 
van  Dominique Vanhaegenberg, ‘Georgia on my mind’ 
van Hoagy Carmichael, arr. Sgt-Maj Rudy Direks, te-
vens solist op baritonsax, ‘In a sentimental mood’ 

van Duke Ellington arr. 
Dominique Vanhaegen-
berg, solisten  Sgt1 Paul 
van Batenbug op altsax 
en Adj Jan Weijenberg op 
basklarinet, ‘Cockeye’s 
song’ van Ennio Mor-
ricone, arr. Dominique 
Vanhaegenberg,  solist 
Sgt-Maj Gerda Verhulst 
op fluit, ‘Riders on the 
storm’ van The Doors, 
‘Instant Hollywood’ van 
Dominique Vanhaegen-

berg. Het concert werd met een ‘Nederlandse Medley’ 
van Jasper Staps besloten.

Na een welverdiend applaus kregen we nog als toegift 
de ‘KMK mars’. De KMK’JWF’ stond onder de bezielen-
de leiding van haar vaste dirigent, Maj Tijmen Botma. 
Het was een welbestede avond in Assen met een mooi, 
gevarieerd programma waarin de traditionele militaire 
noot zeker niet ontbrak. Overtuigend uitgevoerd door 
de mannen en vrouwen van de KMK’JWF’ in een riante 
concertzaal. Er wordt naar gestreefd volgend jaar weer 
een Koningsconcert te organiseren.

Door Menno Nanninga  

De KMK’JWF’ o.l.v. maj Tijmen Botma in klassieke concertopstelling

'Slag om de Residentie' concert 
Door Geert  Bergsma

Op woensdag 10 mei 2017 vond in de Kloosterkerk, 
gelegen aan het statige Lange Voorhout in Den Haag, 
het 'Slag om de Residentie' Concert plaats. Uitgevoerd 
door de Koninklijke Militair Kapel 'Johan Willem Friso', 
onder leiding van Chef-Dirigent Tijmen Botma, als een 
muzikaal eerbetoon aan de Slag om de Residentie en 
de Bevrijding van Den Haag.  

Dit jaarlijks terugkerende concert is een gezamenlijk 
initiatief van de Gemeente Den Haag, de Garderegimen-

ten Grenadiers en Jagers en Fuseliers Prinses Irene en 
de Regionaal Militair Commandant  West. De Grena-
diers en Jagers hebben een belangrijke rol gespeeld bij 
de Slag om de Residentie en de mannen van de Prinses 
Irene Brigade waren de eerste bevrijders die op 8 mei 
1945 Den Haag binnentrokken. 
Het doel van de Duitse aanval op Den Haag (de ‘Slag om 
de Residentie') op 10 mei 1940 was de Koningin, de Ko-
ninklijke familie en de rest van de regering gevangen te 
nemen, om zo een vlotte overgave van Nederland af te  >>
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dwingen. De Duitse opperbevelhebber schijnt zelfs een 
bos bloemen bij zich gehad te hebben voor Koningin Wil-
helmina. Het militaire doel was een snelle  inname van 
de Haagse vliegvelden (Ypenburg, Ockenburg en Val-
kenburg) om tussenkomst van de geallieerde troepen 
onmogelijk te maken. De Grenadiers en Jagers vochten, 
met verouderd materieel, als leeuwen. Den Haag is de 
enige Europese stad waar de Duitsers in de meidagen 
van 1940 werden teruggeslagen. Het Nederlandse leger 
won de Slag om Den Haag…  en dat zonder steun van de 
Engelsen en de Fransen. Na het welkomstwoord van de 
Regionaal Militair Commandant West, Kolonel Kees van 
Eijl, volgde een toespraak door de burgermeester van 
Den Haag, Pauline Krikke. Zij gaf aan dat ook wanneer 
de allerlaatste overlevende van de Tweede Wereldoor-
log is overleden, Den Haag de Slag om de Residentie en 
de zware jaren die erop volgden, zullen blijven herden-
ken.  Zij was blij verheugd dat voortaan ook de inwoners 
van Den Haag zich kunnen aanmelden om dit bijzondere 
concert bij te wonen.

Na deze formaliteiten kon het concert een aanvang ne-
men. Voor de dirigent zal het best moeilijk zijn geweest 
om voor deze gelegenheid een passend muzikaal pro-
gramma samen te stellen. Hij is erin geslaagd om het 
publiek een aantrekkelijk programma voor te schotelen. 
Uiteraard werd begonnen met ons volkslied. Het eerste 
werk op de lessenaar was ‘The Hounds of Spring’, een 
concertouverture  van de Amerikaanse componist Alf-
red Reed. Geschreven in 1980, waarbij de componist 
zich liet inspireren door het gedicht ‘Atalanta in Caly-
don’ over een Griekse tragedie, van de Engelse dichter 
Algernon Charles Swinburne. Daarna volgde een drie-
tal delen uit de ‘Schindler’s List-suite’ van de bekende 
filmcomponist John Williams met de finaliste van het 
Prinses Christina Concours, Laura Lunansky, op viool. 
Een schitterende vertolking en de muziek kwam vol-
ledig tot zijn recht binnen de mooie akoestiek van de 
Kloosterkerk.  Wat volgde was de bewerking door Hen-
drik Andriessen van het  ‘ Wilhelmus van Nassouwe’ in 
een arrangement van Hans van der Heide. Deze mooi 
gedragen rapsodie eindigt met het ‘Wilhelmus’, dat is 
voortgekomen uit een Frans soldatenlied, dat bij het be-
leg van Chartres in 1568 werd gezongen. Van het oude 
lied waren trompetsignalen de bron. Het laatste num-

mer voor de pauze was, zeer verrassend, de Italiaanse 
symfonische mars ‘Olimpica’ van Giovanni Orsomando.
Het programma werd na de pauze hervat met de ‘Mars 
van de Prinses Irene Brigade’. geschreven door wacht-
meester P.W.H Lammers. Hij sneuvelde op 14 augus-
tus 1944 als eerste lid van de Brigade in Normandië.   
Uiteraard werd deze mars staand in de houding aange-
hoord door de aanwezige Fuseliers. Wat volgde was de 
‘Valse Sacrée’ van de Belgische componist en dirigent 
Frédéric Devreese. Deze wals voor orkest is een onder-
deel van de filmmuziek uit de film ‘Het Sacrament’ van 
Hugo Claus (1989). Een prachtige vertolking van ‘I Shall 
hear in Heaven’ van de Amerikaan Stephen Melillo, het 
tweede deel uit het driedelige werk ‘Once More unto 
the Breach’. “I Shall hear in Heaven”  zouden de laat-
ste woorden van Ludwig von Beethoven zijn geweest. 
De solo op sopraan-saxofoon werd op uitstekende wijze 
gespeeld door Miranda Wolters. Het uit 2014 stammen-
de ‘Serenity’ van de Noor Ola Gjeilo in een bewerking 
voor harmonie orkest door Eric Wilson was zeer passend 
voor deze gelegenheid. Iets totaal anders was de speci-
aal voor de KMK’JWF’ geschreven bewerking van ‘Riders 
on the Storm’ van de Doors/Nigel Kennedy, waarin mu-
zikaal de verbinding werd gemaakt tussen klassiek en 
modern.  Natuurlijk werd het concert afgesloten met de 
‘Grenadiers-mars’, waarbij twee in ceremonieel tenue 
met de berenmutsen gestoken schellenboomdragers 
het plaatje compleet maakten. 

In het slotwoord door de Regimentscommandant van 
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, Luitenant-
Kolonel Haran Gorissen, bedankte hij dirigent en mu-
zikanten van de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Wil-
lem Friso' voor een mooi en geslaagd concert: "Muziek 
pakt en raakt de emotie". Daar ben ik het van harte mee 
eens. 

Na afloop van het concert werd nog nagepraat over het 
gebodene onder het genot van een drankje. Een aantal 
van onze IMMS-leden hadden de gelegenheid te baat 
genomen om naar de Hofstad te komen en getuige hun 
reacties hebben zij ook genoten van een fantastisch 
mooie muzikale avond. Het was een bijzonder concert, 
op een bijzondere locatie en voor een bijzondere gele-
genheid. Volgend jaar zal ik er zeker weer bij zijn.

CD en DVD Nieuws
Samengesteld door Rob Ouwens

53. Musikschau der Nationen – Das grosse Finale
KMK’JWF’ & Regimentsfanfare Grenadiers en Jagers, Musikkorps 
der Bundeswehr, US Army Band and Chorus, Zentralorchester der 
Verteidigungsministerium Russischer Föderation, La Musique des 
Transmissions, Owl Towl Pipes and Drums, Navy Band of the Finnish 
Defence Forces, Internationales Orchester “76 Trombones”
AMOS 6143 (Live DVD). Verkrijgbaar via o.a. 
www.blasmusik.ch
Deze DVD bevat de registratie van de allerlaatste Musikschau der 
Nationen zoals die in januari 2017 gegeven werd in Bremen.

Letter From Home
Brass Quintet and Percussion van de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine
Aliud ACD BA090-2 (CD). Verkrijgbaar via
www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl
Fanfare La Péri / Stanfare / Esther uit Soldaat van Oranje / Music Hall Suite: Soubrette 
Song, Trick Cyclists, Soft Shoe Shuffle, Les Girls / Triosonate in G-Minor: Largo, Allegro, 
Cantabile, Allegro / Air / Letter from Home / West Side Story: Prologue, Something’s 
Coming’,Maria, Tonight, One Hand One Heart, I Feel Pretty, Somewhere / I Got Rhythm / 
Tea for Two / Night and Day.
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CD Bespreking

Talloze boeken zijn volgeschreven over de zeven 
coalitieoorlogen die diverse Europese landen tussen 1792 en 
1815 hebben gevoerd tegen het revolutionaire Frankrijk, in 
het bijzonder tegen Napoleon. Hoewel er veel muziek moet 
hebben geklonken tijdens en rondom de talloze veldslagen, 
is de militaire muziek uit de Napoleontische tijd tot nu toe 
nauwelijks onderwerp van systematische studie geweest. 
Dat lijkt vreemd omdat onze huidige westerse militaire mu-
ziek juist in deze periode is geworteld. Het is de verdienste 
van twee Britse onderzoekers, David Edwards en Richard Po-
well, geweest het moeras van de vroeg 19e-eeuwse Europese 
militaire muziekgeschiedenis schoorvoetend maar zelfbe-
wust en met kennis van zaken te betreden. 
Op de volgende vragen werd een antwoord gezocht: wat 
en door wie werd er gespeeld, waar en wanneer gebeurde 
dat, welke instrumenten werden gebruikt, welke ‘marsen’ of 
‘tunes’ kunnen worden toegeschreven aan (voormalige) Brit-

se regimenten, welke signalen waren voorgeschreven, waar 
is originele bladmuziek te vinden, en, last but not least, hoe 
klonk het? Eén van de resultaten van dit speurwerk is deze 
bijzondere CD. Zoals uit de titel blijkt hebben de onderzoe-
kers zich voor deze productie ruwweg beperkt tot de Spaan-
se Onafhankelijkheidsoorlog (1808-1814) waarbij de op het 
Iberisch Schiereiland aanwezige Franse troepen uiteindelijk 
door de geallieerden (Spanje, Portugal en Engeland) wer-
den verslagen, en de Slag bij Waterloo (1815), waarbij Na-
poleon de genadeslag werd toegebracht door de geallieer-
den, bestaande uit Engeland. Pruisen, Zweden, Oostenrijk 
en Nederland, de CD bevat maar liefst 26 tracks die redelijk 
gedocumenteerd zijn naar tijd en plaats van oorsprong. De 
nadruk ligt op muziek van Engelse/Ierse/Schotse origine 
(niet Napoleon maar Wellington vormt de rode draad van het 
muzikale verhaal), maar de muziek van Wellington’s gealli-
eerden wordt zeker niet veronachtzaamd. Voor de bijdrage 
uit het Nederlandse domein is geput uit de codex die Jacob 
Rauscher in 1814 samenstelde voor de halvemaan-blazers 
van onze Jager-bataljons. Naast een aantal signalen is Raus-
chers originele ‘Marsch voor de Gezwinde Pas’ te beluisteren 
(vanzelfsprekend zonder de ritmische verbastering die in de 
maten 10 en 14 van de huidige Dienstmars No.1 is geslopen). 
De toelichting bij de stukken is te vinden in het booklet, maar 
elk nummer op de CD wordt ook mondeling ingeleid. Behalve 
de diverse signalen voor fluit, halvemaan, trompet en bugel, 
bestaat ruwweg de helft van de opnames uit korte marsen 
dan wel lied-tunes waarop gemarcheerd kon worden. Deze 
worden gespeeld door enkele pijpers + eenvoudig slagwerk 
of door een heus ‘orkest’. Bijzonder is dat gespeeld wordt 
op authentieke instrumenten uit die tijd; praktisch alle ge-

MUSIC OF THE ALLIES
From the Peninsula to Waterloo
The Bate Military Ensemble

Samengesteld door Rob Ouwens

Musica Portuguesa Sec. XXI
Banda Sinfonica do Exercito o.l.v. Tenante Artur Cardaso
Afinaudio (CD). Verkrijgbaar via www.afinaudio.net 
Zamora 1143: Prenuncio de Nacionalidade, In Hoe Signo Vinces, 
Batalha de Ourique / Nos Lugares / Poseidon / Oviajante / Mazurkax.

Airs et Marches Célèbres de la Grande Guerre 1914-1918
Musique des Gardiens de la Paix de Paris o.l.v Desiré Dondeyre RDM 
Edition (CD met historische opnames). Verkrijgbaar via www.rdm-
video.fr of www.amazon.fr
Les Airs du poilu / Marche des Volontaires Belges / Sambre et Meuse / It’s a long Way 
to Tipperary / Marche Americaine.

Un Soir … au Comoeddia
Musique de la Légion Étrangère o.l.v. Lt.Col. E. Lardeux
Le Chant de Linos CL16121 (Live 2CD). Verkrijgbaar via www.legion-
boutique.com
Dans la Brume, la Rocaille / Minauderie / Bolero Militaire / Veronica / Do Re Mi / Portrait 
of Morricone / Chant du 5ème REI / L’Armée des Ombres / A Moi la Légion / Les 
Nuits Moscovites / Adieu Vieille Europe / Free Lance March / Bonaparte / De Guello / 
Appalachian Legacy / La Mome Piaf / Sixpack / Children of Sanchez / Contre les Viets / 
Exaltation / Aux Morts pour la Patrie / Ben Hur / Félicie / Boudin.

Schweizer Märsche Vol. 6
Diverse Zwitserse militaire orkesten
AMOS 6136 (CD). Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Gemini Marsch / Exercitus Hominus / Komhaus Marsch / Concorde et Harmonie / La 
Baguette / Division Cantieri Marsch / San Salvatore / Balair / Sac au Dos / Auf das 

Munots / Cheisachterum / Festung Sargans / Pro Arte / Berner Marsch / Marsch des 
Infanterie Regiment 15 / Aargauer Feuerwehr Marsch / Badener Gold / 100 Jahre VOV 
Zofingen / Force et Honneurs / Souvenirs de Villans.

Komponistenporträt: Paul Hüber
Symphonisches Blasorchester Schweizer Armeespiel o.l.v. Philippe 
Monerat
AMOS 6129 (CD). Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Suite in Es / Fantasie über eine Appenzeller Volksweise für Blasorchester / Serenade in 
4 Sätzen / Barlesia / Der fröhliche Musikant / Evocazioni / Jubelhymnus / Der Dämon / 
Marsch des Infanterie Regiments 33.

Journeys
United States Air Force Band Washington o.l.v. Colonel Larry H. Lang
Klavier K11219 (gedeeltelijk Live CD). Verkrijgbaar via o.a. www.
naxosdirect.com of www.amazon.com
In this Broad Erath / A Hymn to New England / Postcard / The Planets by Trouviere 
/ Hymn for the Innocent / Symphonic Metamorphosis after Themes by Carl Maine / 
American Journeys / Downey Overture / Divertimento: Prelude, Meditation, Procession, 
Hoedown.

Emblems
Unites States Air Force Heritage of America Band 
o.l.v. Colonel Graham Lowell
Klavier K11218 (CD). Verkrijgbaar via o.a. 
www.naxosdirect.com of www.amazon.com
Cheers / Dedication Overture / Laude: Chorale, Variations, Metamorphoses / American 
Hymn / Prelude and Dance opus 76 / Emblems / New Dance, Opus 18c / Symphonies of 
Wind Instruments.

 >>
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bruikte instrumenten maken deel uit van de befaamde Bate 
Collection van de Universiteit van Oxford. De samenstelling 
van het geformeerde ‘orkest’ is echter wel heel curieus en 
wijkt zeer sterk af van wat bij zowel de Britse als continentale 
regimentsorkesten gebruikelijk was. Alle goede bedoelingen 
ten spijt, de geboden ‘orkest’-stukken geven daardoor geen 
antwoord op de vraag hoe de muziek geklonken moet heb-
ben en zetten daarmee de niet-ingewijde luisteraar op het 
verkeerde been. Dat is jammer omdat het hier geen easy-
listening CD betreft maar een product dat er enige aanspraak 
op maakt een historisch verantwoord audio-document te zijn. 
Het ware te prefereren geweest een degelijk gedocumen-
teerd boekwerk(je) uit te geven met daarin tevens de noten 
van de originele muziek en een verantwoording van de keu-
zes die bij het arrangeren gemaakt zijn. De CD zou dan - maar 
dan zonder de majeure concessies aan de historische instru-
mentatie en de daarmee direct samenhangende klankbalans 
- ter meerwaarde als bijlage bij het geschreven document 
gevoegd kunnen worden. Als eigenstandig product levert 
de CD niet alleen voor de muziekhistoricus, maar juist ook 
voor de geïnteresseerde liefhebber van de militaire muziek-
geschiedenis, meer vragen dan antwoorden op.
De CD kost £ 10,50 (excl. verzendkosten) en is ver-
krijgbaar bij de curator van de Bate Collection. E-mail:  
andrew.lamb@music.ox.ac.uk

MvB

Bijzonder CD-project 
met Duitse marsmuziek

Voor het Bestuur van IMMS 
Nederland was het een zeer 
aangename verrassing toen 
wij in april een  uitnodiging 
van de Bundeswehr ontvin-
gen. Daaruit bleek meteen al, 
dat het hier een bijzonder CD-
project betrof en samen met 
Gerrit Jan van den Burg mocht 
ik ons bestuur bij deze presen-

tatie vertegenwoordigen.   
De officiële Deutsche Armeemärsche Sammlung omvat drie 
delen:
•  Band 1: Alte Märsche und Präsentiermärsche  

der Fuβtruppen  
(Grünes Marschbuch);

•  Band 2: Parademärsche für Fuβtruppen  
(Blaues Marschbuch);

•  Band 3: Reitermärsche im Trabe und im Galopp.

Het project beoogt alle marsen op CD op te nemen en de eer-
ste dubbel-CD is nu uitgekomen en officieel gepresenteerd 
op 19 mei. Het project is een samenwerkingsverband tussen 
Das Musikkorps der Bundeswehr en de Deutsche Gesell-
schaft für Militärmusik. 
Deze dubbel CD is getiteld Deutsche Armeemärsche Band 1 
en uitgevoerd door Das Musikkorps der Bundeswehr o.l.v. 
Oberstleutnant Christoph Scheibling. 

CD 1 bevat de volgende marsen:
Marsch (1741), Preuβischer Präsentiermarsch, Der  

Mollwitzer, Marsch (1756), Marsch vom Regiment Prinz Hein-
rich (resp. Fassung für Bläserensemble en Fassung für Groβes 
Orchester), Marsch vom Regiment Herzog von Braunsch-
weig (idem), Marsch vom Regiment Prinz Ferdinand (idem), 
Marsch vom Regiment Jung Bornstedt (idem), Wir präsentie-
ren, Groβe Zeit – neue Zeit, Bayerischer Präsentiermarsch, 
Parademarsch der Königlich Bayerischen Grenadier-Garde, 
Marsch des schwabischen Kreisregiments Durlach-Baden, Gi-
venchy-Marsch, Marsch des Leib-Garde-Preobrashenskij-Re-
giments, Marsch des Infanterie-Regiments Jung Bornstedt Nr. 
20, Marsch des Infanterie-Regiments von Möllendorf Nr. 25, 
Präsentiermarsch der Schwarzen Brigade, Hessischer Fah-
nenmarsch (1732), Holländischer Ehrenmarsch, Fahnengruβ, 
Der Dessauer, Standartenfanfare ‘Gardes du Corps’, Der Ho-
henfriedberger, Der Rheinströmer, Marsch I. Batallion Garde, 
Marsch Herzog von Braunschweig, Marsch Prinz August 
Grenadier-Bataillon, Der Coburger, Paradepost für berittene 
Truppen, Fanfare der Pappenheimer Reiter, Der Pappenhei-
mer, Standartenfanfare ‘Konigin-Dragoner’, Der Torgauer Pa-
rademarsch, Marsch der Kursächsischen Leibgarde genannt 
‘Der Kesselsdorfer’, Marsch aus der Zeit Friedrich des Groβen. 

CD 2 bevat de volgende marsen:
Kreuzritter-Fanfare, Standartenfanfare ‘Leib-Carabiniers’, 
Parademarsch Nr. 1, Kavalleriemarsch, Parademarsch (Wie-
precht), Parademarsch (Erbprinzessin Charlotte), Parade-
marsch B-Dur, Standartenfanfare ‘Gens d’Armes’, Schwed-
ischer Reitermarsch, Des Groβen Kurfürsten Reitermarsch, 
Präsentiermarsch des Leib-Kürassier-Regiments Groβer 
Kurfürst, Marsch der Hannoverischen Garde du Corps, Marsch 
des Hannoverischen Cambridge-Dragoner-Regiments, 
Marsch des Hannoverischen Kronprinz-Dragoner-Regiments, 
Althessischer Reitermarsch (1732), Kürassiermarsch ‘Groβer 
Kurfürst’, Marsch für das Königlich Preuβische 2.Leib-Husa-
ren Regiment, Vestalin-Marsch, Graf Eberhard-Marsch, Zap-
fenstreiche (Bayerischer Zapfenstreich, Bayerisches Militär-
gebet), Sächsischer Zapfenstreich (Fassung für Signalhörner 
und Fassung für groβes Orchester), Groβer Zapfenstreich 
(Locken zum Zapfenstreich, Zapfenstreichmarsch, 1. Post, 
2. Post, 3. Post, Zeichen zum Gebet, Gebet, Abschlagen nach 
dem Gebet, Ruf nach dem Gebet, Nationalhymne). 
Alle marsen worden uitgevoerd in de destijds door Oberst-
leutnant Friedrich Deisenroth geschreven bewerkingen, het-
geen voor de bezetting o.a. betekende dat er bijv. signaalin-
strumenten aan het orkest moesten worden toegevoegd. Een 
toelichting daarop vindt u op blz. 2 van het CD-boekje. 

Bijzondere prestatie
Muzikaal is hier sprake van een bijzonder hoog niveau en 
een unieke interpretatie. Het tekstboekje van maar liefst 44 
bladzijden is het resultaat van een intensieve historische re-
search en biedt een uitgebreide documentatie betreffende 
alle uitgevoerde marsen, alles van de hand van Alexander 
Fühling (2. Vorsitzender van de Deutsche Gesellschaft für 
Militärmusik) die daarvoor een groot compliment toekomt. 
Door die beide elementen verdient deze dubbel CD te worden 
gekwalificeerd als een zeer bijzondere prestatie, waarmede 
het militair-muzikale Duitse erfgoed duidelijk en op voortref-
felijke wijze wordt gekoesterd. Overigens startten de opna-
men voor de volgende CD’s van dit project al in juni.
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Bestellen bij IMMS
De dubbel CD Deutsche Armeemärsche Band 1 heeft in to-
taal 148 minuten opgenomen muziek en deze kan worden 
besteld bij IMMS Nederland. Wanneer u een bedrag van   
€ 28,50 (€ 25,= + € 3,50 verzendkosten) overmaakt op re-

kening NL45INGB0001474968 ten name van Stichting inter-
national Military Music Society te Olst met vermelding van 
“dubbel-CD Bundeswehr”, wordt deze aan u toegestuurd.   

JK

Discuriositeiten
Onlangs kwam ik in het bezit van een bijzondere 
grammofoonplaat (45 toeren) met daarop ‘Boom hoeklied’, 
‘De langste dag’, ‘Sambre et Meuse’ en  ‘Selectie uit My 
Fair Lady’. Muzikaal gezien niet zo bijzonder (m.u.v. het 
‘Boomhoeklied’) maar de uitvoerenden waren dat wel. 
Het gaat om de opname Muzikaal Defilé 1964 gespeeld 
door de Matrozenkapel van het Marine Opleidings Kamp 
(MOK) Hilversum. Tegenwoordig is dit kamp de Korporaal 
van Oudheusden kazerne, pal naast het kleine Vliegveld 
Hilversum (eigenlijk Loosdrecht). Deze kazerne kwam 
wereldwijd  in het nieuws na het neerstorten van vlucht MH17, 
de slachtoffers van het door een luchtdoelraket geraakte 
toestel werden overgebracht van Vliegbasis Eindhoven 
naar de kleine Hilversumse kazerne ter identificatie. Deze 
kazerne is tegenwoordig nog steeds in gebruik bij met name 
medische eenheden van de Koninklijke Landmacht, maar 
heeft dus ook een muzikaal verleden. 

In de oorlog werd de kazerne ge-
bouwd voor Duitse militairen die 
werkten op het nabijgelegen vlieg-
veld. Men had om herkenning vanuit 
de lucht te voorkomen gekozen voor 
een landelijke bouwstijl, veel bos en 
gebouwen die sterk op boerderijen le-

ken. Na de oorlog kon men de verwaarloosde gebouwen goed 
gebruiken, op 1 februari 1946 werd het Marine Opleidings 
Kamp hier gevestigd. Vliegveld en kazerne liggen ook niet ver 
van de Loosdrechtse Plassen, tegenwoordig een bekend re-
creatiegebied. Een deel van de plas, met de naam Boomhoek 
werd ingericht voor oefeningen. Hier kwamen sloepen, jollen 
en vletten te liggen om zeilen en roeien te leren. Op het kamp 
zelf lag een oefenschip (de Hare Majesteits Beton) in het zand 
waar men met name het wachtlopen op schepen kon leren 
kennen. Boomhoek is tegenwoordig een gevreesde ondiepte 
in de plassen, waar men nog wel eens vastloopt met de zeil-
boot als men de omgeving niet kent….
De uitklapbare hoes van het plaatje laat een grote, 
fraaie foto van de Matrozenkapel zien, staande op 
de steiger in Boomhoek. Het plaatje is een eigen uit-
gave (nummer 111.179) zoals wel meer orkesten en  
artiesten in die tijd lieten maken, waarschijnlijk in een 
kleine oplage. 
Nog even terug naar de thuisbasis: de Hilversumse kazerne 
had allerlei faciliteiten, zoals een opvallend fraaie grote exer-
citiehal die thans nog steeds bestaat. De grootte hiervan is 
ongekend wanneer men die vergelijkt met andere, veel gro-
tere kazernecomplexen in Nederland. In 1971 werd het kamp 
het Marinein structiecentrum genoemd, in 1978 viel het doek. 
Daarna kwam de Landmacht die de kazerne haar huidige 

naam gaf en hier opleidingen van de Militair Geneeskundige 
Dienst vestigde. Soms speelt er nog wel eens een militair or-
kest op de kazerne bij beëdigingen voor dat specifieke leger-
onderdeel, waarbij dan de mars ‘Ick Dien’ ten gehore wordt 
gebracht. Maar terug naar de Marinemuziek.

‘Vrij van wacht kapel’
Matrozenkapellen komen als scheepskapellen al vanaf de 
18e eeuw voor, maar in de vorm zoals we ze hier op het gram-
mofoonplaatje kunnen horen is het een nieuwe ontwikkeling, 
geboren vanuit een bepaalde nood. De Marinierskapel der 
Koninklijke Marine kreeg het dermate druk met optredens dat 
men in de problemen kwam. Om kleinere, regionale optredens 
ook te kunnen verzorgen werd besloten tot oprichting van een 
drietal Matrozenkapellen: op het MOK te Hilversum, op het 
Marine Vliegkamp Valkenburg en op het Wachtschip Willems-
oord. De samenstelling: bij de Koninklijke Marine dienende 
amateur-muzikanten die onder leiding van beroepsmuzikan-
ten (uit de Marinierskapel) kwamen te staan. Door overplaat-
singen en het draaien van gewone (wacht-) diensten valt het 
vaak niet mee om tot een zekere kwaliteitshandhaving te ko-
men. Men repeteert in de eigen tijd (avond…) , maar er is wel 
vrijstelling van bepaalde zaken, zo wordt de muziek al snel de 
‘vrij van wacht kapel’ genoemd. 
Sergeant-majoor P. Doejaaren kreeg begin 1948 de opdracht 
om een muziekkapel met tamboerkorps te vormen op het 
MOK. Op 30 april 1948 vond het eerste (buiten)optreden, 
in fanfarebezetting, plaats. Men defileerde door Hilversum, 
langs het stadhuis, iets wat in later jaren vaker zou gebeuren. 
26 mei 1948 is dan de datum waarop het orkest in Theater 
Gooiland te Hilversum officieel werd gepresenteerd. Er volgde 
uitbreiding met muzikanten uit het voormalige Nederlands-In-
dië en men ging over op een harmonie-bezetting. Deze bezet-
ting werd op een gegeven moment toch weer teruggebracht 
naar die van een fanfare. Op de grammofoonplaat is de (grote) 
fanfarebezetting duidelijk te zien op de afbeelding.

Men begon met achtergelaten Duitse instrumenten en kreeg 
het een en ander van de Marinierskapel. Kwartiermeester P.J. 
Bromlewe werd tamboer-maitre en bleef dit tot 1959. Op de 
donderdagmorgen was er een parade op het exercitieterrein 
(‘defilé commandant’) waarbij de muziek aanwezig was. Ver-
der verzorgde men de reguliere vlaggenparade. Vele optre-
dens buiten de kazerne volgen, o.a. in Antwerpen, Hamburg 
en Den Helder. Ook belangrijk was het optreden voor de ou-
ders en familie wanneer de bakken’ (lichtingen) hun militaire 
vorming hadden afgesloten. Daarbij was een defilé op het 
MOK een vast onderdeel. 
Vanaf 1950 wordt de in het Hilversumse vrij bekende kapel-
meester sergeant-majoor A. Bikkers muzikaal leider. In de 

Door Erwin Voorhaar
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jaren ’50 volgen nog enkele wijzigingen in de leiding van 
de kapel: Bikkers wordt opgevolgd door sergeant-muzikant 
G.J. van Marsbergen die maar kort de kapel leiding geeft, 
zijn opvolger is G. J. Kreuninger. Men heeft te kampen met 
bezettingsproblemen door het grote verloop. De volgende 
kapelmeesters F.H. Schorer en  J.J. Schenkels kunnen daar 
ook niet veel aan veranderen. In de periode dat Schenkels 
dirigent was kwam men tot een bijzondere samenwerking: 
de drie Matrozenkapellen werden voor speciale optredens 
tot een groot orkest samengevoegd. Dat kon soms wel een 
bezetting van rond de 90 man zijn! Zo werd deelgenomen 
aan diverse taptoes. Maar vooral de deelname aan de Tap-
toe in Delft behoort tot de hoogtepunten. Zo stond men in 
1960 op deze taptoe. Tamboer-maitre was W.J.J. Geneste. 
Ook in 1965 deed men weer mee, tot groot plezier van het 
publiek. Om deze samenvoeging gestalte te geven heeft 
de Marine de kapellen ingedeeld bij de Stichting Militaire  
Taptoes. 
De repetities voor deze taptoes vonden op het MOK plaats en 
werden door veel Hilversummers bekeken en beluisterd (van-
achter de omheining). Op initiatief van de destijds bekende 
Frans Smits, adviseur voor defensie op uniformgebied werd 
een speciaal matrozen-uniform ontworpen dat echter nooit is 
uitgereikt. 

Beroepsorkesten?
Vanwege de goede kwaliteit van de kapellen is meermaals 
gepoogd om er beroepsorkesten van te maken, al dan niet 
aangevuld met miliciens–amateurmuzikanten, maar ook deze 
plannen werden geen werkelijkheid. Deze grammofoonplaat 
werd gemaakt op een moment dat het goed ging met deze 
kapellen. Men stond regelmatig op de grote taptoes in bin-
nen- en buitenland en had nog geen last van de groter wor-
dende bezuinigingen en reducties bij defensie die vanaf begin 
jaren ’70 plaats zouden vinden. Op dat hoogtepunt wordt op 7 
januari 1963 sergeant-majoor der mariniers L. Hoogers kapel-
meester van de Hilversumse Matrozenkapel, en onder zijn lei-
ding komt deze plaatopname tot stand. Hoogers was hoornist 
binnen de Marinierskapel, en bij de muzikanten geliefd om 
zijn prettige en vriendelijke manier van werken, een contrast 

met het strenge regime op het opleidingskamp.
In 1963 verscheen de eerste plaat: Muzikaal Defilé 1963. Ook 
maakte men radio-opnamen voor de KRO. Hoogers bleef tot 
1969, maar dan is de grote tijd eigenlijk al voorbij. In 1966 
treedt men nog gezamenlijk op bij het huwelijk van Prinses 
Beatrix in Amsterdam, waarbij de kapellen ook op TV te zien 
zijn, maar daarna komen ze in de problemen. De nieuwe 
dirigent J.J. van Dijk kan dat tij ook niet keren. Door te weinig 
aanwas is verantwoord muzikaal optreden niet meer mogelijk 
en wordt besloten niet meer aan de Vlaggenparade mee te 
doen. Begin jaren ’70 is er eigenlijk sprake van een geruisloos 
verdwijnen van deze orkesten, iets wat overigens ook binnen 
andere delen van Defensie voorkomt. De laatste Kapelmeester, 
J. Dekker kreeg het voor elkaar om in 1973 tóch nog een 
orkest van ca. 25 man te formeren. Men repeteerde niet meer 
’s avonds maar in de lunchpauzes. De bezetting veranderde 
op het einde noodgedwongen door de onderbezetting nog 
naar die van een drumfanfare met klein tamboerkorps. Wel 
opmerkelijk is dat in 1973 ook vrouwen werden toegelaten; 
met name MARVA’s uit de schrijversopleiding. In 1976 werd 
de plaatsing van Kapelmeester Dekker beëindigd en bestond 
de kapel nog uit 10 muzikanten en 12 tamboers. Daarmee 
was geen zinvolle muziek meer te maken, en vrij geruisloos 
verdween deze Matrozenkapel. 

Rond de duizend amateurmuzikanten hadden tussen 1948 en 
1977 een fijne tijd gehad in deze bijzondere kapel bij Defensie. 
Dat vonden een aantal oud–leden ook, en zo werd de Reünisten 
– Matrozenkapel opgericht die sindsdien onder leiding van 
adjudant-muzikant b.d. Edwin Musquetier (voormalig lid van 
de Marinierskapel) door het hele land optredens verzorgt 
en de herinnering aan de drie kapellen levend houdt. Aan 
de kapel van het MOK blijven de herinneringen door de 
geluidsopnamen gelukkig ook bestaan.

Bronnen:
Met muziek op Mars (Peter Grootemaat)
De geschiedenis van de Matrozenkapel 
(Alfred J. Brouwer, 2000)
Website Reünisten - Matrozenkapel

Leden aan het woord
In deze rubriek vertellen leden 
wat hen beweegt binnen de 
wereld van de militaire muziek. 
Deze keer is het de beurt aan 
Cor Hoornweg. 

“Onlangs ontving ik van de re-
dactie de vraag of ik voor deze 
rubriek iets wilde schrijven. Dat 
wilde ik best, maar hoe langer 
ik er over na ging denken hoe 
moeilijker het werd om over je-
zelf  te vertellen en dat dan ook 
nog op papier. Maar wie A zegt 

moet B zeggen, dus daar gaan we. Ik ben Cor Hoornweg,  op 
18 mei 1948 in Pernis geboren tijdens een concert van OBK of 
Concordia ter ere van ‘opbouwdag’*  in de muziektent op nog 
geen vijftig meter van ons huis. Pernis met toen zo’n 2000 
inwoners met o.a. twee voetbalverenigingen en twee Harmo-
nie-orkesten etc. U begrijpt het al, alles netjes gescheiden in 
openbare en christelijke verenigingen. 
Het mooiste wat mij is overkomen gebeurde in 1955 toen ik 
Hennie tegen kwam die uit de grote stad Rotterdam bij ons om 
de hoek van de straat kwam wonen. Sinds die tijd zijn Hennie 
en ik van vriendje en vriendinnetje, vader en moeder van Arno 
en Lianne  en nu ook alweer een aantal jaren opa en oma van  
4 kleinkinderen.  Mijn diensttijd ( 68-3 ) heb ik na mijn chauf-
feur-monteur opleiding in De Witteberg ( Stroe ) doorgebracht 
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bij de 42e BEVO compagnie. Mijn werkzame leven heb ik bij 
Shell Nederland Chemie in Pernis doorgebracht. 
Het houden van militaire muziek is bij ons thuis met de pap-
lepel ingegoten. Al vroeg nam mijn vader mijn zus en mij mee 
naar de Parkkade of de Coolsingel  om van een taptoe van 
de Marinierskapel  te genieten. Ik herinner mij nog goed een 
taptoe in de Rotterdamse Kuip met veel orkesten, werkelijk 
schitterend. Zelf was ik als klein ventje helemaal gek van 
de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers en ben nog 
steeds een groot fan van deze mannen.**
Ik heb een blauwe maandag op trommelles gezeten, maar 
dat was geen succes en tot grote vreugde van mijn ouders en 
buren ben ik daar snel mee gestopt. Zelf speel ik wat gitaar 
en ben wat repertoire aan gaat  blijven hangen in de zestiger 
en zeventiger jaren (volgens Hennie). Hoofdzakelijk ben ik 
genieter van muziek die andere produceren. Naast militaire 
muziek ben ik een groot fan van Mark Knopfler en zijn Dire 
Straits, ook in de militaire muziekwereld horen wij regelmatig 
stukken die hij heeft geschreven zoals ‘Brothers in Arms’.
Ondanks de vele prachtige CD’s die ik bezit van militaire or-
kesten en van popmuziek etc. is mijn draaitafel en mijn be-
scheiden collectie LP’s nooit de deur uitgegaan. Nog sterker, 
de laatste jaren heb ik naast CD’s / DVD’s  hoofdzakelijk LP’s  
gekocht. Bij de oude platen van militaire orkesten is het niet 
alleen genieten van de muziek met een krasje maar ook de 
hoes vind ik mooi om te lezen en de foto’s uit het verleden 
te zien. Vorig jaar tijdens de Nationale Taptoe hoorde ik dat 
KMK’JWF’ voornemens is om een nieuwe CD te gaan uit bren-
gen maar deze ook weer op vinyl.  Die mag in mijn collectie en 
van veel leden van de IMMS zeker niet ontbreken. 
Hobby’s heb ik in overvloed en vervelen is er voor mij geluk-
kig niet bij. Tijdens de IMMS-reis naar Berlijn raakte ik onder 
de indruk van de herdenkingsplaats bij de Muur. Momenteel 
ben ik bezig mijn modelspoorbaan te veranderen en hier 
komt een stukje muur, een uitkijktoorn maar ook een militair 
orkest van de Bundeswehr te staan. Het orkest op schaal H0 

heb ik inmiddels klaar. De muzikanten heb ik in elkaar moe-
ten zetten:  de romp, het hoofd en de instrumenten en hierna 
schilderen, een tijdrovend werkje. 
Via Gerard Koolhaas ben ik lid geworden van de IMMS. 
Mijn zus Jannie is wat later ook lid geworden. Het  
IMMS-gevoel bestaat echt en leuke vriendschappen zijn 
hierdoor ontstaan. Bij voorbeeld ons jaarlijkse schoolreisje ( 
zo noemen wij dat ) met een paar mannen van de IMMS naar 
musea of wat op ons pad komt. Maar ook met vrienden uit 
de IMMS naar het Korpsconcert van de Marinierskapel geven 
mij en ook Hennie een goed gevoel. De bezoeken bij militaire 
orkesten en de trips naar het buitenland verstevigen de 
band met de andere IMMS-leden.De meest indrukwekkende 
reis was wel die naar Modena met de herdenking van 
de slachtoffers van de Hercules-ramp op vliegveld  
Eindhoven. Al vele jaren verricht ik hand- en spandiensten 
voor de IMMS. Zo sta ik vanaf 2006 bij de IMMS-stand. 
Het promoten van de IMMS en onze militaire orkesten, het 
verkopen van CD’s en LP’s en nieuwe leden werven  vind 
ik geweldig om te doen. Zolang het mij gegeven is wil ik 
daarmee doorgaan en natuurlijk genieten van de muziek.”

* Opbouwdag  bestaat dit jaar 70 jaar. Op 18 mei wordt stil-
gestaan bij de wederopbouw van Rotterdam na de verwoes-
ting op 14 mei 1940.

** In het Mariniersmuseum is de nieuwe uitgave ‘Marsen 
en Signalen’ van de Tamboers en Pijpers op CD en DVD te 
koop. Ook een bezoek aan het museum is echt de moeite 
waard. Zie ook Defilé van maart 2017.

Nieuwe leden 2e kwartaal 2017:
M.L.J. Gouswaart Nunspeet
J.A. Wieskamp Utrecht
A.H.J.M. Kleemans Breda
H.J. Klaver Oss
P.S. Meutstege Wassenaar
M. Siebelt Hilversum

De kascommissie heeft op 10 juni de financiële administratie 
over 2016 gecontroleerd en akkoord bevonden. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen met:  penningmeester@imms.nl

Jubileum  ‘Happybus’
De firma Happybus, waarvan ons mede-IMMS-lid Leen Berkhoff 
uit Apeldoorn de eigenaar is, bestond begin dit jaar tien jaar. 
Ter gelegenheid van dat jubileum had Leen een splinternieuwe 
touringcar aangeschaft en die werd op zondag 2 april feestelijk 
ingewijd met een ontvangst en een uitleg. Namens de IMMS 

hadden Rino van 
der Luyt en on-
dergetekende het 
genoegen daarbij 
aanwezig te zijn 
en Leen te felicite-

ren met zijn nieuwe aanwinst en hem uiteraard veel succes toe 
te wensen. De nieuwe touringcar is zeer modern met o.a. veel 
electronica en zelfs een klein keukentje. Ook het comfort van de 
zitplaatsen voelt goed. 
In het verleden hebben we als IMMS Nederland vele reizen 
met de Happybus gemaakt en die samenwerking gaan we 
met gebruikmaking van de nieuwe touringcar vanzelfspre-
kend graag voortzetten. U kunt persoonlijk kennismaken en 
reizen met de moderne Happybus tijdens de a.s. IMMS-reis 
naar Duitsland op 14 en 15 november.  Ook de voor volgend 
jaar geplande reis naar Edinburgh zullen we met de Happybus  
maken. 

IMMS informatie
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Evenementenagenda

Douane Harmonie Nederland
19 juli  Concert voor WASBE in Tivoli/Vredenburg  

te Utrecht
21 juli  Intocht Vierdaagse te Nijmegen
31 augustus  Concert te Harlingen
15 september  Concert te Groningen.

Fanfare Korps Nationale Reserve
21 juli   Nijmegen, Intocht Vierdaagse
04 augustus   Rhenen, Nederlands Ereveld op de Grebbeberg,  

herdenking Korps Nationale Reserve (KE)
02 september  Amersfoort, Taptoe Amersfoort,  

www.taptoe-amersfoort.nl
07 t/m 10 sept  Natzweiler (F), diverse herdenkingen (KE)
27 t/m 30 sept  Rotterdam, Nationale Taptoe
07 oktober  Roermond, Beëdiging Korps Nationale Reserve
14 oktober  Amersfoort, IMMS-dag
  
(KE=koperensemble) Voor de meest actuele en uitgebreide agenda 
zie www.FKNR.nl/agenda 

Fanfare Bereden Wapens
9 t/m 17 juli   Taptoe Hong Kong
10 september  Relatieconcert, Nationaal Park Hoge Veluwe, 

Houtkampweg 13, 7352 TC Hoenderloo, aanvang 
14u00

15 september  Tour of Duty in Concert, De Brikke Oave,  
Lindeplein 7-8, 6444 AT Brunssum, aanvang 
20u00

26 september  Lunchconcert Nationale Taptoe Rotterdam
28 september  Lunchconcert Nationale Taptoe Rotterdam
7 oktober   Tour of Duty in Concert, Theater Floralis,  

Floralisplein 69 Lisse, aanvang 14u00
14 oktober   Tour of Duty in Concert, Asta Theater, Markt 6a, 

6191 JG Beek, aanvang 20u00.

Marinierskapel der Koninklijke Marine
7 juli  Rijssen, in het Volkspark openluchtconcert met 

Rijssens mannenkoor
 www.rijssensmannenkoor.nl
8 juli  North Sea Jazz festival, informatie zie:  

www.northseajazz.com/nl/
11 juli  lunchconcert nabij Mariniersmuseum,  

Gelderseplein, 12.30 – 13.30 uur
12 juli  lunchconcert WTC, 12.30 – 13.30 uur 
14 juli  Openbare Finex binnenstad Rotterdam  

Schouwburgplein
14 augustus  Indiëherdenking Amstelveen in het Broersepark, 

info:  www.indieherdenkingamstelveen.nl
15 augustus  Indië herdenking Den Haag bij het Indisch 

Monument
26 augustus  concert op de Uitmarkt in Amsterdam,  

17.00 – 18.15 uur 
1-3 september  optredens tijdens Wereldhavendagen  

Rotterdam
9 september  Lingehavenconcert in Gorinchem, informatie 

volgt via: www.lingehavenconcert.nl
19 september  Prinsjesdag Den Haag, opmars van de  

Parkstraat om 12.00 u
23 september  Internationales Militär Tattoo Düsseldorf, 14.30 

uur en 19.30 uur info via www.musikfestbw.de
29 sept – 1 okt.  Nationale Taptoe in Ahoy
3 oktober  Leidens Ontzet in de Pieterskerk, aanvang 10.00 uur.

13 oktober  installatie Adelborsten Den Helder
27 oktober  concert voor veteranen in Den Bosch in de  

Sint-Catharinakerk, 14.00 uur 
7 november  Korpsconcert in De Doelen
9 december  352e Korpsverjaardag en herdenking  

Oostplein Rotterdam
16 december  Concert in Den Helder in Theater de Kampanje
17 december  Kerstconcert in Breda in het Chassé theater  

in de middag

Alle informatie onder voorbehoud van wijzigingen vermeld,  
zie Facebook voor de actualiteit

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
2 juli   Concert (Fanfare-orkest), Park Hoge Veluwe, 

11.00 uur
6 t/m 10 juli   Concertreis naar Zuid Polen i.s.m.  

Representative Band of the Polish Border Guard 
14 juli   Beëdiging op de Markt, Apeldoorn
17 juli   Concert op de Markt te Wijchen, 19.30 uur
20 juli   Lunchconcert  Koning Willem III Kazerne,  

Apeldoorn, 12.00 uur
21 juli   Intocht Vierdaagse Nijmegen
28 juli   Baretuitreiking (Tamboers), Koning Willem III 

kazerne, 07.00 uur        
2 september   Airborne Wandeltocht Oosterbeek, 11.00 uur
9 september   Concert Westerveld (gemeente Steenwijk), 

19.30 uur
18 september   Oefenmoment Bereden Ere Escortes KMar en 

Cavalerie, Den Haag, Lange Voorhout en  
Schelpenpad, Duindigt, 13.00 uur.

 Optreden bij Kurhaus Scheveningen, 11.00 uur
19 september   Prinsjesdag Den Haag, Malieveld, Schelpenpad,  

12.00 uur
24 november   Gala Concert te Wijk en Aalburg, 19.30 uur
1 december   Herdenking Keienmonument door  

Koperensemble, Sportlaan, Apeldoorn

Zie voor de niet nader genoemde militaire orkesten Facebook  
onder ‘Dutch Militry Music’ en voor de reünieorkesten hun  
websites.

Internationale agenda 2017
01-07  Royal Navy Volunteer Band Festival te  

Portsmouth (UK)
21-07 t/m 29-07  Basel Military Tattoo (CH) 
04-08 t/m 26-08 Royal Edinburgh Military Tattoo (UK)
10-08 t/m 12-08  Ystad International Tattoo (S)
31-08 t/m 02-09  International Military Tattoo te Avenches (CH)
 Princely Liechtenstein Tattoo   
23-09   Bundeswehr International Tattoo te Düsseldorf 

(D)
14-10 t/m 15-10  Malta Military Tattoo
04-11 t/m 05-11  Berlin Tattoo (D)
11-11  Festival of Remembrance te London (UK)

12-11  Remembrance Sunday (UK) 

25-11 t/m 26-11 Birmingham International Military Tattoo. 



Liefhebber van militaire muziek?
Bent u geïnteresseerd in één of meer van de vele facetten van militaire muziek?  Bijvoorbeeld de historie van 
militaire orkesten, Engelse marsen, muzikantenuniformen of CD’s? Dan bent u bij de IMMS aan het goede adres. 
Deze afkorting staat voor de International Military Music Society, de club waarin ruim 1600 liefhebbers van 
militaire muziek zijn verenigd.

Wereldwijde organisatie
De IMMS heeft afdelingen in meer dan 40 landen, zoals Nederland, Engeland, Frankrijk en de USA. Alle hebben zij tot 
doel ‘het bevorderen van de belangstelling voor militaire muziek’ en het ‘uitwisselen van gegevens’ onder de leden. 
De IMMS verenigt niet alleen liefhebbers, voor wie militaire muziek een hobby is, maar ook beroepsmatig betrokkenen, 
zoals dirigenten en muzikanten. Leden ontvangen twee tijdschriften. De Nederlandse afdeling geeft het kwartaalblad 
Defilé uit. Hierin staan allerlei achtergrondartikelen, CD-nieuws, evenementenagenda, etc. Het Engelstalige tijdschrift 
‘Band International’ verschijnt 3 maal per jaar en geeft een beeld van heden en verleden van de wereldwijde militaire 
muziek. Voor actuele informatie ontvangen de leden daarnaast ook regelmatig een digitale nieuwsbrief.

Activiteiten IMMS Nederland
Het jaarprogramma van de Nederlandse afdeling bestaat uit onder meer uit bezoeken aan alle eigen militaire 
muziekkorpsen, presentaties, ruilbeurzen en films. In samenwerking met andere organisaties worden mini-symposia 
georganiseerd. Ook buitenlandse groepsreizen staan jaarlijks op het programma. Zo werden er de laatste jaren 
bezoeken gebracht aan de Moskou Tattoo, beide Berlin Tattoos en een militaire taptoe in Warschau.. 

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

Aanmelden
Wanneer u zich wilt aanmelden als lid of meer informatie wilt ontvangen, kunt u dat via de website imms.nl   
kenbaar maken of contact opnemen met de vice-voorzitter, de heer J.J. Kroes (tel. 033-2534890), e-mailadres: 
jj.kroes@compaqnet.nl. Het banknummer is NL45 INGB 0001 4749 68. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

International Military Music Society – Afdeling Nederland
Ereleden – Lkol. b.d. G. Jansen en Jhr. mr. J.G. Reuchlin
Leden van verdienste  – mr. F. van der Walle en M.L. van der Luyt

Comité van aanbeveling
Mr. G. J. de Graaf  oud-lid en voorzitter Eerste Kamer der Staten Generaal
Lkol. b.d. G. Jansen - Voormalig Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht
Prof. dr. W. Klinkert - Universitair hoofddocent militaire geschiedenis aan de Nederlandse Defensie Academie en Hoogleraar Militaire 
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
GenMaj. b.d. Th. Vleugels - Voormalig Commandant Nederlandse Defensie Academie 
Mr. F. van der Walle  - Vice President IMMS namens Nederland

Bestuur IMMS
Com. b.d. G.M. (Geert) Bergsma  -  voorzitter   voorzitter@imms.nl
J.J. (John) Kroes - vice-voorzitter / lid Int. Committee IMMS    jj.kroes@compaqnet.nl
M. (Menno) Nanninga - secretaris    secretaris@imms.nl
G.J. (Gerrit-Jan) van den Burg  - penningmeester    penningmeester@imms.nl
J. (Johan) de Vroe  - eindredacteur Defilé    redactie@imms.nl 
A.J.H.W. (Bart) Pennings  - bestuurslid     ajhw.pennings@gmail.com
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