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We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave.
Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind
werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg
ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want
samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.
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Foto’s zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door
de redactie of uit historische bron. De eerstvolgende
editie komt uit in december 2017. Bijdragen zijn
welkom vóór 15 november as. bij voorkeur via e-mail
en foto's als separaat jpg-bestand.
De redactie behoudt zich het recht voor om
stukken in te korten of te weigeren.
De in Defilé geuite opinies geven niet automatisch
het standpunt weer van het bestuur van de IMMSafdeling Nederland.
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Redactioneel

REDACTIONEEL
Ditmaal een korte inleiding, want alle ruimte gaat naar
de diverse rubrieken, die door onze vaste scribenten
weer gevuld zijn met een gevarieerde inhoud. Militaire muziek, een veelzijdige wereld. Zeker ook trekt
het artikel over de Nederlandse militaire muziek in de
Tweede Wereldoorlog de aandacht, weinig als daarover bekend Is. In het zomerseizoen vinden de meeste
internationale evenementen plaats. Enkele daarvan
worden uitgelicht, passend in onze belangstellings-

sfeer. Maar om bij het begin
te beginnen onze voorzitter
aan het woord, ditmaal over
de derde dinsdag in september. Een belangrijke dag, ook
voor de gehele militaire muziek.
Johan de Vroe
redactie@imms.nl

Van de voorzitter
In de grondwet, artikel 65,
staat opgenomen dat “jaarlijks op de derde dinsdag in
september of op een bij wet te
bepalen ander tijdstip wordt
door of namens de Koning in
een verenigde vergadering
van de Staten-Generaal een
uiteenzetting van het door de
regering te voeren beleid gegeven”.
In de volksmond is het bovenstaande natuurlijk beter
bekend als Prinsjesdag. In de aanloop naar Prinsjesdag
probeer ik altijd in de juiste stemming te komen voor dit
jaarlijkse hoogtepunt van militair ceremonieel en militaire muziek. Een dag waarbij Defensie ‘alles uit de kast
trekt’ om er een waar visueel en muzikaal spektakel van
te maken. Gelet op de omvang van onze krijgsmacht en
de deelname aan verschillende missies een niet geringe prestatie. Bij voorkeur blader ik dan nog eens door
het door ons IMMS-lid Thijs van Leeuwen geschreven
boek met de mooi allitererende titel ‘Pracht en Praal
op Prinsjesdag’. Hierin wordt de historie van Prinsjesdag uit de doeken gedaan en met fraaie foto’s van fotograaf Casper van Bruggen wordt het unieke karakter
van deze jaarlijkse traditie op uitstekende wijze in beeld
gebracht. Uiteraard wordt uitgebreid ingegaan op de rol
van de militaire orkesten in het geheel. Prinsjesdag behoort met het uiterlijk vertoon tot de zogenaamde Grote
Ceremoniën, zoals destijds officieel is vastgelegd in een
Koninklijk Besluit (KB). In artikel 5 van dit KB wordt een
eerste beschrijving gegeven van de stoet die bij deze
gelegenheid van het Paleis naar het Binnenhof trok. De
stoet is sinds 1815 door omstandigheden en de tijdsgeest aan diverse wijzigingen en aanpassingen onderhevig geweest. Ik zal hier niet verder op in gaan. Heden
ten dage is vooraan in de stoet een prominente plaats
ingeruimd voor de Koninklijke Militaire Kapel Johan
Willem Friso, gekleed in het ceremonieel tenue van de
2

Garde Grenadiers met berenmuts. Voor deze gelegenheid in ‘grandeur’, dus aangevuld met de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers. Met een martiale
tambour-maître en de schellenboomdragers voorop
niet alleen beeldbepalend, met 108 passen per minuut
ook bepalend voor het tempo van de stoet. Voor de andere militaire orkesten is eveneens een belangrijke rol
weggelegd. De kapel van de Koninklijke Luchtmacht is
met de erewacht ingedeeld voor het Paleis Noordeinde
en speelt bij vertrek en aankomst van de Koning het
Wilhelmus. De Marinierskapel der Koninklijke Marine
heeft een ereplaats voor de Ridderzaal en geven daar
de muzikale eerbewijzen. Verspreid langs de route van
de Koninklijke stoet zorgen de overige militaire orkesten voor de muzikale omlijsting. Voor ons liefhebbers
van militaire muziek en ceremonieel is deze dag een
‘must’ om bij aanwezig te zijn. In de aanloop naar deze
dag hebben wij verder ons hart kunnen ophalen bij het
Prinsjesdag lunchconcert op het Plein, de oefenshow
Brigade Koninklijke Marechaussee met medewerking
van het Trompetterkorps, de Generale repetitie door het
Koninklijke Staldepartement en het Ere Escorte Cavalerie met optredens van het Traditioneel Jachthoornkorps
van het voormalig Regiment Garde Jagers en het Historisch Tamboerkorps van de Koninklijke Marechaussee.
De strandoefening voor het Kurhaus in Scheveningen
mag op dit lijstje zeker niet ontbreken. We hebben er
wederom van genoten! Prinsjesdag heeft een vaste
plek in onze militaire muziek agenda. Dé gelegenheid
om alle militaire orkesten in actie te zien. Vanuit het
bestuur zijn we aan het bekijken of we rondom deze
dag een vaste IMMS-activiteit in het leven kunnen roepen. Dit kan een mooi alternatief zijn na het wegvallen
van ons gezamenlijk bezoek, met concert van een bezoekend buitenlands militair orkest, aan de Nationale
Taptoe. Uw suggesties hiervoor zijn van harte welkom.
Op het moment dat deze uitgave van Defilé door uw
brievenbus op de deurmat valt is de Nationale Taptoe
in Rotterdam in volle gang of net afgelopen. De taptoe
is dit jaar aangekondigd als een “International Indoor
Defilé - september 2017

De KMK ‘Johan Willem Friso’, hier op het Lange Voorhout, kondigt met
internationale marsmuziek de komst van de Gouden Koets aan

Music Show with Military Skills and Drills”. Het thema
is nogal cryptisch omschreven als ‘patchwork’. Of deze
‘lappendeken’ recht doet aan de uitkomst van de vorig
jaar gehouden enquête, waarin de meerderheid van de
bezoekers aangaf het traditionele karakter van de taptoe het meest te waarderen, is nog maar zeer de vraag.
Uiteraard komen wij hierop uitgebreid terug in de volgende uitgave van Defilé. Wij zijn als bestuur zeer benieuwd naar uw reacties die wij zeker in ons lijfblad zullen plaatsen. Ik hoop in elk geval dat u, net als ik, heeft
kunnen genieten van onze militaire orkesten tijdens
Prinsjesdag en de Nationale Taptoe.
Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

IMMS WorldWide
Traditiegetrouw vond in het Pinksterweekend weer de
Tattoo van Saint-Quentin (gelegen in Noord-Frankrijk)
plaats. De deelnemende militaire beroepsorkesten
waren: La Musique des Équipages de la Flotte uit Toulon (60 muzikanten) en de Kapel van de Presidentiële
Garde uit Moldavië (35 muzikanten). Verder o.a. het
burgerorkest ‘Tveit Union’ uit Kristiansand (Noorwegen), dat zich presenteert in de militaire stijl van de
Noorse Garde. Mede gezien de relatief korte afstand
naar Saint-Quentin een Taptoe, die ook voor liefhebbers uit Nederland interessant zou kunnen zijn.

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

In mijn vorige column heb ik al geschreven over het
jaarlijkse Royal Navy Volunteer Band Festival in Portsmouth en dit jaar had ik het grote genoegen daarbij op
zaterdag 1 juli aanwezig te zijn. Tijdens de marching
displays gedurende het ochtendprogramma door de
negen deelnemende orkesten kwamen diverse marsen uit het ‘ijzeren’ repertoire voorbij, zoals Glorious
Victory, 79th Farewell to Gibraltar, Arromanches, Sons
of the Brave, On the Square, The New Colonial March,
Royal Salute, Imperial Echoes, Shrewsbury Fair, Trafalgar, The Trombone King, Army of the Nile, The Great
Little Army, Silver Bugles, San Carlos, On the Quarterdeck en HM Jollies.

The HMS Collingwood Volunteer Navy Band vlak vóór hun opmars

Voor onze vakantie hadden we dit jaar gekozen voor
een cruise in de Middellandse Zee, maar dat we gedurende die tocht geconfronteerd zouden worden met
militaire muziek had ik natuurlijk helemaal niet verwacht.
Het begon al met een vitrine aan boord met enkele foto’s van een Engelse Royal Marines Band en bij nadere
bestudering daarvan bleek, dat de Band gespeeld
had bij de officiële ‘commissioning’ (tewaterlating/in
gebruikname) van het schip door de Duchess of Cambridge (Kate Middleton, echtgenote van Prince William) in 2013.
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Ook stond er een bezoek aan Gibraltar op het programma en daar kwam ik (helaas) achteraf te weten dat aldaar dagelijks een Changing of the Guards
plaatsvindt door The Royal Gibraltar Regiment bij de
official Governor’s Residence. Er is een militaire kapel
gelegerd in Gibraltar en wel The Volunteer Band of The
Royal Gibraltar Regiment, die onder leiding staat van
een Engelse Bandmaster. Of deze Band ook dagelijks
ingedeeld is bij de Changing of the Guards is mij niet
bekend.

foto van de commissioning ceremony

Nederlandse Militaire Muziek

Chef-dirigent Arjan Tien: een goede mars goed spelen heeft
alles met muziek te maken
Door Hein Jansen
Hij is niet de eerste violist die zijn instrument
aan de wilgen heeft
gehangen en definitief
heeft gekozen voor het
dirigeren; de stoel in
het orkest heeft verruild
voor de bok. Maar hij
is als chef-dirigent ook
nog overgestapt van het
symfonie- naar het harmonieorkest. Hij is Arjan
Tien (1968), sinds maart
van dit jaar dirigent en
artistiek leider van de Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Hij is aangesteld met een jaarcontract, inbegrepen een proeftijd van een half jaar. Maar als deze
termijn tot een goed einde komt – en daar heeft het
alle voortekenen van – ligt een veel langer dienstverband in het verschiet. Niet het minst wat hemzelf
betreft. Tien: ”Na Gert Buitenhuis, die van 1986 tot
1995 voor het orkest heeft gestaan, zijn er nogal wat
wisselingen geweest. Ik denk dat de kapel is gebaat
met een periode van rust, waarin zij zich verder kan
ontwikkelen. Je zou ook kunnen spreken van muzikale duurzaamheid binnen defensie, de marine en het
Korps Mariniers in het bijzonder.” Zijn ideeën voor
die toekomst heeft hij al met de kapel gedeeld. Alhoewel, van ambities spreken zou wellicht beter zijn.
Wat is het toch dat een violist, denk bijvoorbeeld ook aan
Jaap van Zweden en Jan Willem de Vriend, uiteindelijk
kiest voor de baton in plaats van de strijkstok?
“In de eerste plaats is het ondoenlijk op hoog niveau én
een instrument te bespelen én te dirigeren. Uiteindelijk
4

moet je een keuze maken. Voor mij was die min of meer
een logisch gevolg van mijn ontwikkeling. Een instrument
heeft zijn eigen, specifieke klankkleuren. Voeg je instrumenten samen, dan ontstaan er nieuwe kleuren, muzikale tinten. Naarmate het ensemble groter wordt, kun je de
muziek steeds verder inkleuren. Dat heeft me altijd sterk
geboeid. Je zou ook kunnen zeggen dat het kleurpalet
steeds interessanter wordt. Als dirigent kun je bij uitstek
klankkleuren mengen. Het proces leiden van repeteren
tot en met het optreden zelf, is een geweldige ervaring. Ik
heb dus ook moeten kiezen en een klein offer gebracht:
de altviool blijft in de kist.”
Maar dan nog: van een veelzijdig symfonisch bestaan
overstappen naar de wereld van de blaasmuziek… Ik
denk dat ik er niet ver naast zit als ik vermoed dat de gemiddelde orkestmusicus wat neerkijkt op de muzikant in
harmonie of fanfare.
“Dat klopt, maar is niet terecht. Ik ken de opvattingen over
(militaire) blaasorkesten. Zo van ‘Die zijn ook wel goed,
hè…’Of ‘Ook wel leuk…’ Maar dan wordt miskend dat,
zoals hier bij de Marinierskapel, professionele muzikanten op hoog niveau musiceren. Sterker nog, ik zou graag
als blaasorkest en symfonieorkest op één podium zitten.
Denk eens aan een uitvoering van de Grande Symphonie
funèbre et triomphale, die Berlioz voor harmonie orkest
en strijkers heeft geïnstrumenteerd.
Daarnaast wil ik regelmatiger met de Marinierskapel op
de grote concertpodia spelen. Ook op die manier kunnen
we de kloof overbruggen. Er zijn in Nederland zo’n tien
goede concertzalen; de Doelen, het Concertgebouw, het
Frits Philips Muziekgebouw, Tivoli, enz. Het zou mooi zijn
wanneer we elk jaar in elke grote zaal een concert kunnen
gaan geven. Voor mij is dat een stip aan de horizon.
Defilé - september 2017

Bovendien vind ik het belangrijk dat er nu meer ruimte
komt voor gastdirigenten. Dat houdt het orkest scherp.
Zelf ga ik ook door met gastdirecties en wat ik daarbij opsteek kan ik teruggeven aan de kapel.”
Eigen, rijke klankkleur
Mis je de strijkers nu wel eens?
Soms. Vergeet niet dat het symfonisch blaasorkest een
heel eigen, rijke klankkleur heeft. Om je een voorbeeld te
geven, ik heb met het Radio Filharmonisch Orkest Short
ride in a fast machine van John Adams gespeeld, onder
leiding van de componist zelf. Ik heb ditzelfde stuk met
de Marinierskapel uitgevoerd en eerlijk gezegd beviel mij
die klankkleur beter. Het verschil in klankkleur heeft niet
alleen te maken met de instrumentale bezetting, maar
ook met de manier van spelen. Het tutti spel in het symfonieorkest is wezenlijk anders dan de solistische inzet, de
veelzijdigheid binnen de instrumentgroepen van het harmonieorkest. Ook het symfonische blaasorkest heeft een
breed klankpalet, daarover geen misverstand. Die veelkleurigheid probeer ik voortdurend zo goed mogelijk tot
klinken te brengen. De musici zijn daar ook ontvankelijk
voor. Dat merk ik aan de ambitie en de energie. Eén ding:
probeer als harmonieorkest niet het symfonieorkest te
imiteren. Dat heeft geen zin en je doet daarmee je specifieke identiteit als harmonieorkest te kort.”
Je had het over de veelzijdigheid binnen de instrumentgroepen. Hoeveel ruimte geef je daarvoor?
“Voor zover mogelijk gun ik elke musicus de tijd om binnen zijn of haar groep te fraseren. Dat wordt duidelijk gewaardeerd. Maar er zijn grenzen. Elke musicus heeft een
eigen partij, ik heb de partituur: het raamwerk. Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor het geheel.”
Dirigeren, marcheren, commanderen
Die musicus, is dat een muzikale militair of een militaire
muzikant?
“In de eerste plaats is hij of zij muzikant, in de tweede
plaats militair. Misschien begeef ik me nu op glad ijs,
maar volgens mij verandert dit niet zolang er geen militair conservatorium is. Dat doet niet af aan de rol die we
binnen de krijgsmacht vervullen, denk bijvoorbeeld aan
het ceremonieel.”
Wat heb je daar zelf mee?
“Ik heb uitgesproken affiniteit met symboliek en ceremonieel. Toch heb ik mij tevoren goed afgevraagd of ik dit wil
en kan, leiding geven aan een militair beroepsorkest. Anders gezegd, zal het mij lukken het artistieke en militaire
met elkaar in evenwicht te brengen? Trouwens, elke muzikant staat voor diezelfde uitdaging. Voor mij is het antwoord: ja. Waarbij ik mij er terdege van bewust ben dat
het ceremonieel de hoofdmoot van ons bestaansrecht is.
Daarom moet ik er ook regelmatig bij zijn als wij onze ceremoniële taken vervullen en die niet ‘gemakshalve’ aan
de kapelmeester overlaten. We werken aan een goede
taakverdeling. Voor mij betekent dat niet alleen dirigeDefilé - september 2017

ren, maar ook marcheren en commanderen. Daar wordt
op geoefend.”
Speelt die spanning tussen het muzikale en militaire, als
ik dat zo mag noemen, ook een rol bij sollicitatieprocedures als een plaats in het orkest vacant wordt?
“Voor het proefspel hebben we een gesprek met de kandidaten om te beproeven of die zich bewust zijn van de
bijzondere omstandigheden waaronder ze moeten musiceren. Je merkt dan gauw genoeg of je gewenste antwoorden krijgt of dat iemand zich dat realiseert.”
Is er trouwens voldoende aanbod?
“Als militaire orkesten moeten we in een kleine vijver vissen. Een belangrijke beperking bij het aannamebeleid is
dat je alleen bij defensie kunt werken als je het Nederlandse staatsburgerschap hebt. En dan zijn er natuurlijk
de kwalitatieve eisen.”
Een dirigent heeft mij wel eens gezegd dat het met die
kwaliteit minder gesteld zou zijn dan een tijdje geleden.
Dat zou onder meer te maken hebben met het terugbrengen van de studieduur op het conservatorium.
“Ik ben het daar niet mee eens. Dat van de studieduur
klopt. Maar daar staat tegenover dat vooropleidingen zijn
verbeterd en studiemethodes zich hebben ontwikkeld.
Volgens mij heeft het niveau zich gestaag ontwikkeld.
Overigens hoef je geen afgeronde opleiding te hebben
om voor een functie in aanmerking te komen. Bij gebleken geschiktheid kun je al eerder instromen en in diensttijd het conservatorium afmaken. Het diploma is niet
zaligmakend. Dat weet ik uit eigen ervaring. Zelf werd ik
ook tijdens mijn studie aangenomen bij het Radio Filharmonisch. Maar altijd staat de kwaliteit voorop. Daar moet
je geen concessies aan doen. Desnoods de vacature nog
maar even laten voor wat die is.”
Wie beslist uiteindelijk bij een eventuele aanstelling?
“De proefspelcommissie, waarin ik een belangrijke stem
heb, doet een aanbeveling, daarna maakt een psychologische, en fysieke medische keuring deel uit van het aanname proces.”
De routine voorbij
Als kapel heb je, zeker als het om het ceremonieel gaat,
veel terugkerende optredens. Volgens mij ligt het routineuze dan op de loer.
“Daar moet je voortdurend voor waken. Neem 4 mei: je
speelt dan niet ‘even’ een koraal van Bach. Hoe heeft hij
dat bedoeld? Wat zijn de diepere lagen? Dit heeft niets te
maken met instrumentatie of authenticiteit, maar met de
ziel van de muziek. Als je routineus speelt, val je door de
mand. Terwijl je juist de luisteraars wilt raken. Met marsmuziek is het niet anders. Er zijn slechte en goede marsen. Een goede mars moet je zo goed mogelijk spelen.
Ook dit heeft alles met muziek te maken. Laatst nog, de
kapel dacht even een mars door te spelen… We hebben
5
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er een half uur aan gewerkt. Kortom: de routine voorbij.”
“Over routine gesproken: bij een concert voor de pauze
het zware werk, daarna de lichte kost…
“In de eerste plaats is elk concert maatwerk, rekening
houdend met de context. Je stelt al naar gelang de omstandigheden een goed, samenhangend programma samen, dat je vervolgens zo goed mogelijk uitvoert. In de
tweede plaats is het onderscheid tussen zwaar en licht
nogal gekunsteld.
Bij het korpsconcert, dit jaar 7 november in Rotterdam,
gooien we het helemaal over een andere boeg. Het wordt
een concert van 75 minuten, non stop, waarin de verschillende genres elkaar afwisselen. Dat wordt een heel nieuwe ervaring.”
Tot slot: plannen voor CD-opnamen met de kapel?
“Ja, in november een CD met transcripties van Russische
klassieke muziek en in februari een lichte CD met onder
andere muziek van Billy May.”
Je hebt dus wel degelijk ook affiniteit met de lichte muziek?
“Ik heb heel vaak voor het Metropole Orkest gestaan, inclusief CD- en DVD-opnamen. Het lijkt me wel…”

CV Arjan Tien
Tien studeerde viool en altviool. Hij studeerde in 1994
met onderscheiding af als uitvoerend musicus. In
zijn jonge jaren was hij aanvoerder van de altviolen
in het Nationaal Jeugd Orkest. Van 1992 tot 2005 was
hij altviolist bij het Radio Filharmonisch Orkest, waar
hij nog tijdens zijn studie was aangenomen. Orkestdirectie studeerde hij bij George Hurst, Roberto Benzi
en Jean Fournet. Van 1999 tot 2001 was hij assistentdirigent bij het ‘Radiofil’ en de Nationale Opera.
In 1998 dirigeerde Tien voor de eerste keer het KwaZulu Natal Philharmonic Orchestra in Durban. Sindsdien leidt hij regelmatig producties bij dit orkest en
andere in Zuid-Afrika.
In eigen land dirigeerde hij onder meer het Residentie
Orkest, het Orkest van het Oosten, het Gelders Orkest, de Philharmonie Zuidnederland, het Metropole
Orkest en de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.
Voorts heeft hij in verschillende landen zowel klassieke als hedendaagse opera’s gedirigeerd, waaronder die van Mozart, Mascagni, Verdi, Puccini, Purcell
en Krüs.
Tien is hoofdvakdocent orkestdirectie aan het conservatorium in Maastricht. Voorts geeft hij zowel in
binnen- als buitenland masterclasses en workshops.
Sinds 2011 heeft Arjan Tien al een aantal gastdirecties
bij de Marinierskapel uitgevoerd.

TROMPETTERKORPS DER KONINKLIJKE MARECHAUSSEE IN POLEN
door Wachtmeester 1e klassse Gilian Schmidt, foto’s: Wachtmeester Moniek van der Wal – Marsman.
Uitwisselingscontact met de Band van de Poolse
Grenswacht
18 en 19 november 2016 vond in Oosterbeek het veteranenconcert plaats waarbij majoor Leszek Mieczkowski als gastdirigent aanwezig was. Onder leiding
van majoor Mieczkowski speelde het Trompetterkorps
Remembrance – een compositie van Nigel Everett –
gecomponeerd voor herdenking ceremonieën voor
oorlogsveteranen. En een unieke mars Market Garden
van Grzegorgz Duchnowski. In september 1944 gedurende de operatie Market Garden nam de 1e Onafhankelijke Poolse Parachutistenbrigade onder bevel van
generaal-majoor Stanisław Sosabowski deel aan de
slag om Arnhem. Als eerbetoon aan deze Poolse veteranen werd de mars Market Garden uitgevoerd onder
leiding van Leszek. De uitnodiging van Leszek voor dit
veteranenconcert kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Adjudant Marc Gouswaart kwam in contact met
majoor Leszek tijdens de taptoe in Oslo en zo begon
het balletje te rollen en in samenspraak met kapitein
De Boer werden de eerste ideeën geopperd majoor
Mieczkowski in november 2016 als Poolse eregast uit
te nodigen voor een uitwisselingscontact tussen het
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee en de
Band Border Guard Poland. En zo verder kwamen de
plannen op tafel om een muzikaal bezoek aan Polen te
brengen. Van 6 juli t/m 10 juli dit jaar, bracht het Trom6

petterkorps der Koninklijke Marechaussee een bezoek
aan Krynica Zdrój, Zuid-Polen voor een concertserie in
de streek.
Donderdag 6 juli.
Krynica Zdrój
De vlucht van Schiphol naar Krakau duurde een kleine
anderhalf uur. Na aankomst op het vliegveld van deze
Poolse stad vervolgde een busreis – van maar liefst
tweeëneenhalf uur – naar Krynica-Zdrój, een stad gelegen in de Powiat Nowosądecki. Verzonken in bosrijk gebergte gaf dit kuuroord mij een gemoedelijke
uitstraling. In de volksmond word deze stad met oprechtheid The Pearl of the Polish Spas genoemd. De
avonduren die ons nog restten, stond een gezellige
barbecue op het programma.
Vrijdag 7 juli.
Piątkowy concert na Rynku
Een ochtendje vrije tijd gaven de collega’s van het
Trompetterkorps de gelegenheid de binnenstad van
Krynica Zdrój te bezichtigen. In de middag stond het
vertrek naar de plaats Nowy Sącz gepland waar het
orkest zich zou opmaken voor het eerste openluchtconcert.
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Met veel genoegen zal op dit concert terug worden
gekeken. De publieke belangstelling (ondanks een
regenbui) was boven verwachting en de waardering
van het publiek was duidelijk aanwezig in hun warm
applaus. Er was echter één klein puntje aan deze
avond; het overdekte concertpodium bood nog maar
net genoeg ruimte om zowel het Trompetterkorps als
de Band of the Border Guard een plaats te bieden.
De normaliter comfortabele concertopstelling hield
nauwelijks nog over… Desondanks kunnen we - nogmaals gezegd - terugkijken op een grandioos muzikale
avond.
Het avondprogramma was wederom een gevarieerde
muzikale presentatie van klassiek tot pop waarin
schitterende solistische uitvoeringen niet mochten
ontbreken. Om maar even enkele composities/arrangementen te noemen: Festival Bells van Thomas Doss,
een energiek en opzwepend openingswerk en El Camino Real van Alfred Reed in Spaans-Latin stijl. De schitterende trompetsolo in Born of the Fourth of July van
John Williams werd door wachtmeester Marnix Coster
op sublieme wijze uitgevoerd. Land of Make Believe
van Chuck Mangione, een unieke Jazz-song (1973)
voor flugelhorn solo, met intense en warme klanken
gesoleerd door wachtmeester Louis Wilhelmus.
Pezi’s Tenorhorn van Martin Scharnagl, een virtuoos
Boheems tenorhoorn solowerk, briljant uitgevoerd
door wachtmeester Kobus Verheij waarin zijn technisch spel verbluffend werd gedemonstreerd.
Het concertprogramma had een bijzondere gedenkwaardige afsluiting. Het Trompetterkorps speelde gezamenlijk met de Band Border Guard Poland het werk
Music van John Miles. De Poolse zangeres en dirigent
Peter Kleine Schaars namen verassend deze song voor
hun rekening - een vermakelijk zangduo mag worden
gezegd. Een mooi moment tijdens Music was het feit
dat majoor Leszek Mieczkowski (de gastdirigent van
het trompetterkorps) het dirigentstokje van Peter Kleine Schaars had overgenomen.

Zaterdag 8 juli.
Koncert Muszyna
Muszyna is een stadje in het Poolse Województwo enkele kilometers van de Slowaakse grens.
Een bezienswaardigheid van deze stad zijn de Sensory
Gardens ofwel de Sensorische tuinen.
Vanuit een hoge toren die diende als uitzichtpunt, was
het berglandschap zowel richting Muszyna als Slowakije te bewonderen. Een bloedhete dag beloofde een
voortreffelijke weersvoorspelling voor het openluchtconcert dezelfde avond.
Om 19.00 uur stond het concert gepland in een klein
openlucht amfitheater van het recreatie- en zwemaccommodatie Willa Eliza. Nadat de eerste maten van
het openingswerk Festival Bells waren gespeeld, kwamen de onweerswolken aandrijven. Het publiek heeft
het jammer genoeg niet droog gehouden. Dit drukte
het enthousiasme van het concertpubliek (en de muzikanten) echter niet.
Met een wat ingekort programma heeft het trompetterkorps het publiek van Muszyna op een muzikale
energieke ‘performance’ getrakteerd.
Zondag 9 juli .
Koncert Pijalnia Główna
Om 10.00 uur vertrok de bus naar Jaworzyna Krynicka
voor een vrijetijdsbezoek aan dit bekende skioord.

>>

Het TKKMar en de Band van de Poolse Grenswacht spelen samen
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Met de kabelbaan op zo’n 726 meter hoogte had men
vanaf de Malnik gebergte een schitterend uitzicht.
Het derde avondconcert werd gehouden in Pijalnia
Główna, het grote cultuurhuis midden in het stadscentrum van Krynica Zdrój. Dit concert was tevens de
opening voor de galerij- tentoonstelling met als thema
het Koninklijke bezoek van prinses Juliana en prins
Bernhard. De Koninklijke familie bracht op hun huwelijksreis in 1937 een bezoek aan Krynica Zdrój. Wegens
deze koninklijke banden vanuit het verleden was het
trompetterkorps uitgenodigd deze ‘koninklijke tentoonstelling’ te openen met een galaconcert. Met hetzelfde muzikale programma werd de avond voor een
groot concertpubliek uitgevoerd en eveneens met veel
waardering ontvangen.
Drie succesvolle concertavonden in Polen, door het
Trompetterkorps voor een groot publiek, waar het Wapen trots op mag zijn!

Dirigenten Leszek Mieczkowski en Peter Kleine Schaars in Krynica Zdrój

Internationale Militaire Muziek
Zeer geslaagde ‘international gathering’ 2017 van de IMMS
in Zweden – nu is Nederland aan de beurt
Door Johan de Vroe, foto’s Marloes Milatz/JdV
Jaarlijks, soms om het jaar, wordt er door de overkoepelende IMMS een evenement georganiseerd door
één van de aangesloten landen voor internationale
deelname. Dat was in 2014 in Londen, waarover in dit
blad te lezen is geweest. Aan de ‘gathering’ 2015 in
Washington DC namen geen leden van onze afdeling
deel maar weer wel aan de volgende, afgelopen eind
augustus in Stockholm. Daar was IMMS-NL vertegenwoordigd door Gerrit Jan van den Burg en Johan de
Vroe met hun dames. Zij hebben alle vier wel wat met
Scandinavië, niet het minst met de militaire muziek
aldaar en grepen deze gelegenheid aan voor een bijzondere muzikale stedentrip.
Zweden heeft geen eigen IMMS-afdeling. Net als in
Duitsland bestaat daar een grote actieve nationale
MMS. Maar twee van de leden daarvan zijn al lange tijd
ook lid van onze afdeling. U kent hen misschien wel,
Sgtmaj Johanna Lundgren en Maj b.d. Per-Eric Jansson.
In 2003 gaven zij in Delft een presentatie over de taptoe in Ystad, waarnaar een jaar later een IMMS groepsreis werd georganiseerd. Sindsdien heeft het bestuur
altijd met deze beide actieve vertegenwoordigers van
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de Zweedse militaire muziek contact gehouden en bezochten zij ook diverse van onze evenementen hier. Wij
waren dan ook blij verrast dat zij, zonder een lokaal
IMMS-bestuur, de organisatie van de internationale
bijeenkomst 2017 voor hun rekening wilden nemen.

De organisatie van het evenement:
Per-Eric Jansson en Johanna Lundgren (MM)
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Wij wisten uit eerdere bezoeken dat de Zweedse militaire muziek een indrukwekkende schat aan historie,
traditie en bijbehorende marsmuziek te bieden heeft.
Soms Duits geïnspireerd maar meestal goed herkenbaar door typisch eigen accenten, met sonore hoornklanken, veel trompetsignalen en een stevige slagwerkinbreng; van vergelijkbaar niveau als de Engelse,
Duitse en Oostenrijkse militaire muziek. Hoewel al 200
jaar zonder oorlog, in Zweedse marsen klinken vaderlandsliefde en trots hoorbaar door.
Paarden in de hoofdrol
Die trotse traditie was onmiskenbaar aanwezig op de
grote cavaleriekazerne midden in Stockholm, waar het
internationale gezelschap van muziekliefhebbers uit
Europa, Canada, USA, Pakistan, Japan en Nieuw-Zeeland als eerste een bezoek aan bracht. Hier huist het
bereden regiment van de fameuze Koninklijke Garde
Dragonders, dat met paarden erbij enkele jaren terug
de Nationale Taptoe bezocht. We konden hun manege
en stallen zien en de voorbereidingen van het orkest
met het peloton te paard voor de wisseling van de
wacht bij het koninklijk paleis een dag later; een en
ander o.a. toegelicht door de Inspecteur militaire muziek Överste Olle Hermansen.
Aansluitend werden de koninklijke stallen bezocht
met de historische rijtuigen van het koninklijk huis en
de opnieuw perfect verzorgde paarden die daarbij horen. Het gezelschap kon vervolgens weer even rustig
zitten bij een presentatie over de Zweedse militaire
muziek in verleden en heden.

send bij machtige militaire positie die Zweden door de
eeuwen heen in Scandinavië en rond de hele Oostzee
heeft ingenomen.
Met pauken en trompetten
De tweede dag begon met een rondleiding door het
koninklijk paleis, een overtuigend bewijs van de grootse status van de koningshuizen Wasa en Bernadotte in
de Zweedse en Europese historie. Bij de wisseling van
de wacht om 12.00 uur viel weer op hoe loepzuiver de
bereden beroepsfanfare van het Lifgardets Dragonmusikkår klinkt.

Met hun mooie paarden en uniformen een parel aan de
Zweedse drie kronen en een toeristische attractie van
de eerste orde. Al heeft de Zweedse koning wettelijk
nog minder zeggenschap dan de onze, als het gaat om
koninklijke pracht en praal wint hij ruimschoots. Dat
mag in het socialistische Zweden wèl een paar centen
kosten, ook al worden de forse kosten van de paarden
van de Garde naar bleek door een aparte stichting betaald.

Stijlvol diner in de cavaleriekazerne (MM)

De dag werd besloten met een formeel diner in het
statige officiersgebouw van de cavaleriekazerne, met
schilderijen van vroegere Zweedse koningen aan de
wanden. Sfeervol, met respect voor het erfgoed, pasDefilé - september 2017

Paukenist in typisch Zweedse houding aan het eind van een muziekstuk
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In de middag werd het Koninklijke Legermuseum bezocht, afgesloten met een groepsdiscussie over het
wel en wee van de IMMS en de ideeën voor de toekomst. Duidelijk werd dat er vooral aan het blad Band
International veel te verbeteren valt. Wij konden met
genoegen aankondigen dat IMMS Nederland bereid is
de internationale bijeenkomst in 2019 te organiseren,
samenvallend met de herdenking van 200 jaar militaire muziek in Nederland.

De internationale groep bij het Legermuseum: Johanna roept “Everybody say cheese!”

Die avond werden we getrakteerd op een speciaal
concert door de band van de territoriale strijdkrachten
uit Söderström. Deze vrijwilligersband van actieve reservisten, zoals het land er 25 van heeft, bracht een
aantrekkelijk programma met Zweedse militair getinte
muziek. Mede door de brede organisatie van de vrijwillige strijdkrachten, voor bijna de helft ook vrouwen,
krijg je de indruk dat defensie met haar mensen vaster
in de samenleving is verankerd dan bij ons. Daar doen
de forse bezuinigingen sinds het einde van de nabije
Sovjet-Unie niets aan af.

Op mars door Stockholm
Op de derde en laatste dag van het evenement werden
de bezoekers in staat gesteld de hele mars te volgen
van het Legermuseum tot het Koninklijk Paleis door de
dienstdoende band, ditmaal die van de Zweedse Marine, met een peloton van de Koninklijke Garde. Het Marinens Musikkår is één van de drie militaire beroepsorkesten, niet zo groot als onze Marinierskapel maar van
vergelijkbare kwaliteit, zoals wij al eerder in dit blad
hebben verhaald. Het was een feest om met deze fijne
kapel een flink eind te kunnen meemarcheren door de
brede niet al te drukke straten van de Zweedse hoofdstad; onder de tonen van Zweedse en internationale
topmarsen, met stimulerend slagwerk in eigen stijl.
Ook de ceremoniële show bij de wisseling van de
wacht is van opvallende klasse, natuurlijk bijzonder
om die zo vlak na die van de bereden gardeband te
kunnen bijwonen. De ervaren tamboer-majoor van de
marineband, Karin Svensson, blijkt na afloop een toegankelijke militair te zijn die vriendelijk alle vragen van
de internationale kenners beantwoordt en hun honger
naar CD’s stilt. De Zweedse militaire muziek van zijn
beste kant, in de eerste plaats dank zij de
inspanningen van Johanna Lundgren die
het hele programma
voorbereidde en begeleidde. Een prestatie waar wij veel respect en waardering
voor hebben en dat
hebben we haar duidelijk laten weten.

Tamboer-majoor
Karin
Svensson van het Marinemuziekkorps

Het Marinemuziekkorps met wachtpeloton bij het Rijksdaggebouw (Zweedse Parlement)
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We hadden hierna nog een geanimeerde lunch te goed
en een toeristische toer naar het buitenverblijf van de
Zweedse koning, Drottningholm. Opnieuw een fraaie
kennismaking met de veelbewogen geschiedenis van
Zweden en zijn koningshuizen met een hoog cultureel
gehalte.
Altijd vers repertoire
Op de dag van de terugreis konden wij het niet laten
nogmaals de hele stadsmars en de ceremonie van de

wisseling van de wacht door de Marineband van dichtbij te volgen, met – anders dan bij ons – geheel ander
repertoire, want dat is men aan zijn stand verplicht.
Daarmee was de koek echt op.
Dank zij dit initiatief van onze Zweedse leden hebben
we optimaal kunnen genieten van het vele moois dat
de Zweedse militaire muziek te bieden heeft, in combinatie met een koninklijk getint toeristisch programma.
Een forse uitdaging voor onze afdeling om dat in 2019
te evenaren!

Even geen marsmuziek: de Marineband neemt de helling naar het Koninklijk Paleis (MM)

Een greep uit de historie
De omzwervingen van het militair-muzikale erfgoed in de
Tweede Wereldoorlog
Door drs. John Smit
Ter gelegenheid van de verjaardag van prinses Juliana
gaf de stafmuziek van het Vijfde regiment infanterie
uit Amersfoort op 30 april 1940 in de gemeentelijke
muziektent in het Plantsoen een concert.1 Het was
het eerste concert dat de kapel onder leiding van haar
nieuwe kapelmeester H.J.A. Bokhove (1893-1956) ten
gehore bracht. Het werd traditioneel geopend met het
Wilhelmus en afgesloten met Wien Nêerlands Bloed,
in een afwisselend programma dat door het publiek
zeer werd gewaardeerd. Toch waren er veel mensen
die door de muziek heen bleven praten, wat ook de
kapelmeester stoorde. Hij moest deze ‘overtreders’
verzoeken om zich tijdens het spelen rustig te houDefilé - september 2017

den. Ongetwijfeld zullen een paar gesprekken met
de dreigende oorlogssituatie te maken hebben gehad. Op 6 mei meldde de krant dat de kapel, zoals
ieder jaar gebruikelijk was, elke dinsdag een muzikale mars door de stad zou maken.2 Tien dagen later
capituleerde het Nederlandse leger voor een Duitse
overmacht, en is het waarschijnlijk de laatste mars
door de stad geweest. Na de capitulatie hield het
leger overigens niet direct op te bestaan. Pas op 14
juli 1940 werd het Nederlandse leger definitief ontbonden, tot die tijd gingen de werkzaamheden min of
meer gewoon door.
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Het muziekkorps verzorgde een concert in het militair
hospitaal in Amersfoort op 10 juli, dat volgens de correspondent een sfeer van vreugde en verpozing had
gebracht voor de patienten.3 Op 12 juli volgde er zelfs
nog een concert in het sanatorium Hebron.4 Hoewel
het muziekkorps officieel na 14 juli dus niet meer bestond, bleef het wel bij elkaar en repeteerde ook gewoon door. Waarschijnlijk was het al bekend dat het
muziekkorps niet ontbonden zou worden. Als repetitielokaal was een van de vertrekken van het O.&O.huis5 ter beschikking gesteld.6
Aangevuld met muzikanten van het voormalige stafmuziekkorps van de Marine, vertrok Bokhove met
zijn kapel in september naar Apeldoorn, om er een
‘opbouwkorps’ te maken. In eerste instantie was het
muziekkorps achtendertig man sterk, maar de bedoeling was het uit te breiden naar vijfenveertig.7 Op 17
oktober 1941, dus ruim een jaar later, presenteerde het
korps zich onder leiding van Bokhove op het Plein 1813
in Den Haag als stafmuziekkorps van de Haagse Politie
aan de Befehlshaber der Ordnungspolizei, generaalmajoor Schumann (1886-1952).8
“De kapel is 40 man sterk en zal staan onder leiding van
den kapelmeester H. J. A. Bokhove vroeger als kapelmeester werkzaam bij de infanterie te Amersfoort. De
manschappen krijgen een volledige politieopleiding,
doch hun hoofdtaak zal bestaan uit de beoefening der
muziek. Als zoodanig zal het korps marschen maken,
concerten geven voor liefdadige doeleinden en de
korpsavonden der Haagsche politie opluisteren, eventueel omgezet in een strijkorkest. Dit politiestafmuziekkorps is het eerste in den lande, dat thans officieel
in functie treedt”.9 Aldus een krantenbericht. Korte
tijd later werden er nog twee andere politiekapellen
geformeerd. Eén kreeg Amsterdam en de andere Rotterdam als standplaats.10 Alle drie de stafmuziekkorpsen hadden muzikanten van leger en marine als basis,
aangevuld met pas aangenomen jonge burgermusici.
Blijkbaar had Bokhove de hele organisatie over de samenstelling van deze muziekkorpsen gekregen.

Opening van de nieuwe politiekazerne op het Cornelis Troostplein
(hoek Ferdinand Bolstraat) te Amsterdam. Een overvalwagen trekt
voorbij. Van rechts naar links; senator dr. Böhmker (sic), E.J. Voûte, burgemeester van Amsterdam, Brigadeführer Rauter, generaal Schumann
en commissaris van politie S. Tulp (Bron: GaHetNa (Nationaal Archief
NL).
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Het Afwikkelingsbureau.
In ’s-Gravenhage had men ondertussen niet stil gezeten. Op 4 juli 1940 schreef kolonel M.W.L. van Alphen
(1884-1947) van het Algemeen Hoofdkwartier, dat het
in zijn voornemen lag om alle bibliotheken en militaire
verzamelingen te inventariseren en zo nodig onder te
brengen bij plaatselijke musea.11 Het was zijn bedoeling om te zijner tijd hiervoor een geschikte locatie
te vinden en alles centraal op te slaan. In een aparte
aantekening hoopte hij dat kapitein C.L. Walther Boer
(1891-1984), directeur van de Koninklijke Militaire kapel, bereid zou zijn zich met de bibliotheken van de
muziekkorpsen te willen belasten. Verder stelde hij
voor om C.F. Poortvliet (1899-1975) als beheerder van
de muziekfondsen aan te wijzen.
Dezelfde dag hadden Walther Boer en Poortvliet samen met de luitenant-kolonel W.A. de Groot (18831943)12 al een bespreking gehad en hiervan een verslag gemaakt. Gelet op de historische waarde van de
bibliotheek, waaronder partituren van bijvoorbeeld
Dunkler, had Walther Boer de directeur van het Gemeentemuseum bereid gevonden om de complete
verzameling onder zijn hoede te nemen.13 Het ging
verder om portretten, diploma’s en souvenirs. De KMK
zou haar archief in bruikleen afstaan aan het museum.
Omdat de historische waarde van de andere kapellen
niet opwoog tegen die van de KMK, stelde de werkgroep voor om deze onder te brengen in een gebouw in
Delft, waar ook andere archieven van het ‘in opheffing
zijnde leger’ zouden worden ondergebracht. Walther
Boer verklaarde zich genegen om rechtstreeks verantwoording aan het Afwikkelingsbureau af te leggen. De
baten van de muziekfondsen van de muziekkorpsen
van het Eerste, Vijfde en Zesde regiment moesten worden gestort op de girorekening van de KMK. De Groot
en Walther Boer stelden voor dat Poortvliet als blijvend
ambtenaar op het Departement beheerder van de rekening zou worden. De kasboeken en betalingsstukken van de muziekfondsen moesten naar hem worden
gestuurd. Uit het muziekfonds kon dan de verhuizing,
het aanmaken van bergruimte enz. worden bekostigd.
“Ten slotte merken de in commissie vereenigd zijnde
heeren op, dat, alvorens een beslissing wordt genomen, zal moeten vaststaan of vorenbedoelde goederen niet als oorlogsbuit zullen worden beschouwd”.14
Omdat de bibliotheken hoofdzakelijk tot stand waren
gekomen uit de opbrengsten van concerten, vonden
ze overigens dat deze archieven onder de oorlogsbuit konden vallen. Mocht het onverhoopt toch tot die
beslissing komen, dan ware [...] te trachten de bezittingen van de KMK op grond van hare traditie en samengroeiing met de gemeente ’s-Gravenhage, aan het
Gemeente-museum te ’s-Gravenhage in bruikleen te
doen afstaan”. Hier klonk duidelijk de stem door van
Walther Boer, die probeerde te redden wat er te redden viel.
Op 9 juli stuurde kapitein B.R.P.F. Hasselman (18981984), hoofd van het Afwikkelingsbureau, het verslag
door aan kolonel Van Alphen. In zijn begeleidende
brief belastte hij Walther Boer officieel met het beheer
van de goederen van de KMK en de muziekkorpsen
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van het Eerste, Vijfde en Zesde regiment. Aan de commandanten van het Eenenvijftigste, Zevenenvijftigste
en Zestigste regiment infanterie deelde hij mee dat de
muziekbibliotheken, bijzondere instrumenten als piano, pauken, klokkenspel enz. alsmede de overige roerende goederen van de muziekkorpsen van het Eerste,
Vijfde en Zesde regiment moesten worden verzameld
en verstuurd naar de voormalige sigarenfabriek van de
Firma Hillen in Delft.15

Sigarenfabriek Hillen in Delft

Maatregelen moesten worden getroffen om op 16 juli
1940 alles in Delft af te kunnen leveren. Naar eventueel
zoekgeraakte instrumenten en muziek moest een onderzoek worden ingesteld, en de uitslag daarvan aan
Poortvliet worden medegedeeld. Hasselman dankte
Walther Boer dat hij na zijn op non-actiefstelling het
beheer op zich wilde nemen. Om de piano’s die bij de
muziekkorpsen aanwezig waren te beschermen tegen
vocht, gaf hij toestemming om deze bij particulieren
onder te laten brengen. Ook het regelmatig laten
stemmen van de piano’s kon uit het muziekfonds worden betaald. Onduidelijk in de brief van Hasselman
was waar de boedel van de KMK naar toe zou gaan.
Van Duitse zijde kwam er in ieder geval een positief
bericht. Der Deutsche Kommissar für die Demobilmachung der Niederländischen Wehrmacht, de Oberstleutnant Otzen (1896-1943), bevestigde de voorstellen
van Hasselman en ook dat
de goederen “nicht unbedingt unter die Heeresbeute
fallen”.16 Otzen was in het
voorjaar van 1940 als tweede militaire attaché in Den
Haag geplaatst.17

Wilhelm Otzen in 1940
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Muziek terug naar de muziekkorpsen.
Wat er gedurende de bezetting met de muziek is gebeurd, blijft vaag. Walther Boer had weliswaar de verantwoordelijkheid over het uitlenen van muziek en
muziekinstrumenten, maar hij was tussen mei 1942 en
mei 1945 zelf geïnterneerd in achtereenvolgens Neurenberg-Langwasser (Offlag XIII-B), Stanislau (Stalag
371) en Neu-Brandenburg (Offlag 67). Dat de muziek
– gedeeltelijk – is gebruikt bij de politiekapellen is wel
zeker. Op een aantal partijen uit de bibliotheek van het
Zesde regiment staan dateringen 1942 en de plaats
Rotterdam. Ook correspondentie van Walther Boer
met de Rotterdamse Politie uit 1946, waarin hij het
verzoek deed illegaal overgeschreven partituren terug
te sturen wijst in die richting. Deze partituren van de
KMK zouden onrechtmatig zijn overgeschreven ten behoeve van het Stafmuziekcorps te Rotterdam.18 Of er
tussentijds overleg is geweest blijkt niet uit de stukken, maar op 4 april verzocht hij de kopieën alsnog te
laten vernietigen.19 Uiteindelijk zijn er drie partituren
op de Inspectie Militaire Muziek terecht gekomen en
nu ondergebracht in de collectie historische muziek in
het Nederlands Muziek Instituut. Of het om deze afschriften gaat is niet duidelijk.
Op 3 september 1945 refereerde de nieuwe Beheerder
van het Algemeen Muziekfonds, A. Dalen Gilhuijs in
een brief aan de minister van Oorlog, dat hij van Walther Boer en Poortvliet had vernomen dat zij hem een
brief hadden gestuurd over aangerichte waterschade
aan de muziek. Dalen Gilhuijs was bereid deze schade
in een persoonlijk onderhoud met de minister te bespreken.20 De brief van Walther Boer en Poortvliet
aan de minister bevindt zich helaas niet in het dossier,
en of er een onderhoud tussen Dalen Gilhuijs en de
minister is geweest is niet bekend.21
Poortvliet was ontslagen, zo blijkt uit het proces verbaal dat samen door hem en Dalen Gilhuijs op 3 september was opgemaakt. Dalen Gilhuijs had het beheer
over het Algemeen Muziekfonds op 29 augustus van
Poortvliet overgenomen. Ze hadden samen de schade
in Delft bekeken. Uit het proces verbaal komt naar
voren dat de waterschade niet is ontstaan in de sigarenfabriek van Hillen, maar dat de archieven waren
verplaatst naar drie vertrekken in de kelder van de
Technische Hogeschool, Poortland 1. De waterschade
is ontstaan “als gevolg van de Duitsche maatregelen”.
Welke maatregelen dit zijn geweest wordt niet nader
gespecificeerd. De bezittingen van de muziekkorpsen
van het Eerste, Vijfde en Zesde regiment, plus die van
de KMK lagen er opgeslagen. Blijkbaar waren de uitgeleende eigendommen teruggebracht en ook hier
opgeslagen. Het ging voornamelijk om muziekinstrumenten die waren uitgeleend aan de politiekapellen en
aan particulieren. Alles was in cahiers opgeschreven.
Zelfs aan wie het was uitgeleend, met naam en adres
erbij. In de kas van het Algemeen Muziekfonds bevond
zich ƒ 134. Poortvliet had blijkbaar zijn huiswerk goed
gedaan, want alle kwitanties en de correspondentie
waren aanwezig. Een specificatie van de instrumenten
en muziek wilde Dalen Gilhuijs niet maken, omdat hij
vanwege zijn drukke werkzaamheden op het Departe13

>>

ment geen tijd kon vrijmaken. Bovendien moest eerst
de schade maar eens opgenomen worden en gekeken
wat nog wel bruikbaar was.
Conclusie.
De verhalen over waterschade blijken te kloppen. Welke schade er was aangericht, en waarom de bezetter
tot die maatregel was gekomen is uit de beschikbare
stukken niet op te maken. Opvallend is ook dat er over
de archieven van de stafmuziek van de Marine niet gesproken wordt. Maar dat deze in dezelfde kelder lagen
opgeslagen, lijkt aannemelijk. Omdat na de bezetting
het ministerie van Oorlog en Marine weer separate Departementen werden, is het logisch dat Walther Boer
zich ook heeft gewend tot de minister van Marine. Het
is nog niet gelukt om daar stukken over terug te vinden. Maar in juli 1940 had de bibliotheek van de Marine wel in de correspondentie meegenomen moeten
worden. Het initiatief in 1940 kan zeker van Walther
Boer zijn gekomen om de muziek veilig te stellen. Wellicht had hij te weinig connecties bij de Stafmuziek van
de Marine om hier invloed uit te kunnen oefenen. Of
heeft hij er simpelweg niet bij stilgestaan.
Omdat Bokhove met zijn kapel verder ging met musiceren na 14 juli 1940, is het onduidelijk of de archieven van het Vijfde regiment ook werden overgedragen.
Zonder instrumenten en muziek kon er natuurlijk niet
gewerkt worden. Al was het zo dat de instrumenten
particulier bezit waren, in de dertiger jaren waren de
rijksinstrumenten afgeschaft, een aantal van deze instrumenten waren wel eigendom van het Rijk. Verder
1	Amersfoorts Dagblad / De Eemlander, 1 mei 1940, p. 5/10.
2	Ibidem. 6 mei 1940, p.5/6.
3 Ibidem. 10 juli 1940, p.5/6.
4 Ibidem. 13 juli 1940, p.7/12.
5	O&O stond voor Ontwikkeling en Ontspanning voor gemobiliseerde militairen,
en werd aan het begin van de mobilisatie in 1939 in het leven geroepen. Ook tijdens de mobilisatieperiode 1914-1919 was er een afdeling O&O. Onder de sectie
ressorteerden een aantal bureaus, die elk een min of meer scherp afgebakend
terrein bestreken, onder andere onderwijs, film, kleinkunst, toneel, muziek,
sport, lectuur, mobilisatie-periodiek, culturele voordrachten en lezingen.
6 Ibidem. 20 augustus 1940, p.5/6.
7 De Eembode. 29 november 1940, p.3/6.
8	Schumann was van juni 1940 tot december 1942 in Den Haag als Befehlshaber
der Ordnungspolizei geplaatst. (Bron; https://de.wikipedia.org/wiki/OttoSchumann_(General) : bezocht 22 augusutsu 2017).
9	Amersfoorts Dagblad / De eemlander. 18 oktober 1941, p.5/6.
10	In Amsterdam stond het muziekkorps onder leiding van J.K. Pinkse, en in Rotterdam onder H. van Vessem. Het stafmuziekkorps van de Nederlandschen Arbeidsdienst kwam onder leiding van L.H.F. Leistikow te staan.

onderzoek kan nog nieuw licht werpen op de periode
1940-1945. Ook zijn er mogelijk lijsten van muzikanten
die bij de politie in dienst traden, ze werden speciaal
hiervoor gekeurd. In 1946 heeft Walther Boer zelf een
lijst opgesteld van muzikanten die weer terug moesten keren in werkelijke dienst, om de stafmuziek van
het Eerste regiment in Assen en de Stoottroepenkapel
te vullen.
De muziekkorpsen van Rotterdam en ’s-Gravenhage
waren direct opgeheven na de oorlog, het muziekkorps van Amsterdam bleef nog tot in de jaren tachtig
bestaan.
De bewering van A.C. van Leeuwen (1887-1991) dat hij
nog twee kisten met muziek van het Zesde heeft weten te redden op het station van Zevenaar is twijfelachtig.22 Van Leeuwen zegt dat hij in 1942 opdracht
heeft gehad van Walther Boer om naar het station van
Zevenaar te gaan omdat de bezetter de muziek van het
Zesde naar Duitsland wilde brengen. Vervolgens zegt
hij dat de muziek in overleg met Walther Boer naar de
Calvé fabriek in Delft werd gebracht, en het later in het
gemeentemuseum in Den Haag werd verstopt, “waar
ten lange leste de Duitsers ze toch nog wisten te vinden om ze weg te voeren richting Duitsland”. Slechts
enkele werken zouden gered zijn volgens Van Leeuwen. Dit laatste is onjuist. De complete bibliotheek
is samen met die van het Vijfde na 1945 eerst bij de
Stoottroepenkapel en in 1951 bij de Luchtmachtkapel
terecht gekomen.
11	Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Oorlog: Geheim Archief, 1813-1945,
nummer toegang 2.13.67, inventarisnummer 315.
12	De Groot overleed op 12 april 1943 in Amsterdam. Op 13 maart 1943 had hij als
krijgsgevangene het kamp in Stanislau verlaten.
13	De partituren van Dunkler dateerden vanaf 1854 volgens het verslag.
14	NL-HaNA, Oorlog / Geheimarchief, 2.13.67, inv.nr. 135.
15	De sigarenfabriek van Hillen was in 1937 failliet gegaan, en in 1938 gesloten.
16	NL-HaNA, Oorlog / Geheimarchief, 2.13.67, inv.nr. 135.
17	In augustus 1940 vertrok Wilhelm Otzen uit Nederland. Via Parijs en Rome
belandde hij op 1 oktober 1940 in Madrid. Op 1 juli 1943 werd hij bevorderd
tot generaal-majoor, maar verongelukte in zijn dienstvoertuig op 18 juli 1943.
(Bron: www.lexicon-der-wehrmacht.de)
18 Dr. C.L. Walther Boer, 26 februari 1946.
19 Ibidem, 4 april 1946.
20	NL-HaNA, Oorlog / Geheimarchief, 2.13.67, inv.nr. 135.
21	Uit een P.M. op 5 oktober 1945 blijkt dat de brief van Walther Boer en Poortvliet
niet in de Algemene Index is opgeslagen. Mogelijk heeft Walther Boer de brief
persoonlijk aan de minister overhandigd, en heeft die hem vervolgens niet via
de officiële kanalen laten archiveren.
22	John Simons, ‘Afscheid van het Zesde’. Breda 1984, p. 61.

UIT HET PRENTBRIEFKAARTENARCHIEF VAN ERWIN VOORHAAR
Mijn bijdragen voor deze Defilé zijn dit keer nogal
Duits getint, maar omdat wij als Nederlandse IMMS
in november het Musikkorps der Bundeswehr bezoeken is een beetje ‘lekker maken’ misschien niet zo’n
gek idee. Zeker als je weet dat de huidige Duitse militaire muziek gestoeld is op een enorme traditie. Hier
dan een afbeelding uit de muzikaal gezien misschien
wel rijkste periode, die van het Duitse keizerrijk.
Zoals we wel weten liep dit tijdperk af met het eindigen
van de eerste wereldoorlog. Wat we hier zien is een
schitterende fotokaart van Berlijn, eentje uit (waarschijnlijk) een serie, gemaakt bij een parade van het
14

Erstes Garderegiment zu Fuss. Locatie is het plein bij
de Neue Wache (Hinter dem Giesshaus / Am Festungsgraben), een plein dat nog steeds bestaat. De fraai
geüniformeerde muzikanten begeleiden de Kronprinz
en de Ehrenkompagnie. Deze Kronprinz was Wilhelm
von Preussen (Hohenzollern) (Potsdam 06/05/1882
– Hechingen 20/07/1951), beoogd opvolger van zijn
beroemde vader, de starre en eigenzinnige Duitse keizer en Koning van Pruisen Wilhelm II (1859-1941). Deze
keizer was de bekende balling van Kasteel Huis Doorn,
die na het einde van het keizerrijk in 1918 asiel aanvroeg in Nederland en dat ook kreeg. Zoon Wilhelm,
die we hier trots op het paard zien deed hetzelfde,
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Musikkorps Erste Garderegiment zu Fuss Neue Wache Berlin

maar werd in eerste instantie geïnterneerd in Wieringen. Hij vertrok uiteindelijk weer terug naar Duitsland.
Nu naar het afgebeelde muziekkorps, een elite-eenheid, gestoken in een zeer fraai uniform en luisterend
naar het Musikkorps Erstes Regiment zu Fuss. Dit muziekkorps kwam er toen het regiment in 1806 werd
opgericht. Het behoorde direct tot de Leibkompagnie
(lijfwacht van de Koning van Pruisen) en had in eerste
instantie 48 ‘Hoboïsten’, later teruggebracht tot 42 en
na 1912 tot 36. Deze afbeelding dateert uit ca 19001905 en een deel van de uitgebreide harmoniebezetting is hier te zien. In 1912 kwam het orkest direct onder het regiment (als ‘Regimentsmusik’) te vallen en
bestond tot 1919, toen het tegelijk met het regiment
werd ontbonden. Het regiment bestond uit vrijwilligers en soldaten die werden overgeplaatst uit andere
regimenten. Bij de muziek kwamen vooral goed opgeleide muzikanten terecht, die in hun ‘dienst’ verder
konden studeren aan de Musikhochschule. Voor het
leiden van het orkest werden belangrijke dirigenten
aangetrokken. Zij hadden hun muzikale sporen vaak
al ruimschoots in het burgerbestaan verdiend, zoals
Stabshoboïst Friedrich Wilhelm Voigt, die in 1857 op
verzoek van Wilhelm Wieprecht (Direktor der gesammten Musikchöre des Gardecorps) deze belangrijke
positie innam. Deze Voigt werd in 1878 bevorderd tot
Königlich Preusischen Musikdirektor, niet gek voor iemand die als burger bij de Leibgarde was binnengekomen.
Ehren-Taktstock
Opvolger van Voigt als muzikaal leider werd Frits Möller (1890). Voigt kreeg bij zijn afscheid een EhrenTaktstock. Dit unieke voorwerp bestaat nog steeds en
is in het bezit van de Deutsche Gesellschaft für Militärmusik. Na 1896 werd bepaald dat de Hoboïsten en
Spielleute de Grenadiermütze zouden dragen. Deze
zeer bijzondere hoofddeksels zijn op de kaart goed
te zien. Het gaat hier om ‘blech’, ietwat oneerbiedig
vertaald als ‘blik’, als materiaal voor deze muts, die diDefilé - september 2017

rect afstamt van een
van de illustere voorgangers van het regiment; de zogeheten
lange kerels. Dit was
een
uitzonderlijk
lijfregiment van de
vorsten, onder de
naam ‘Regiment der
Langen Kerls’, grenadiers die inderdaad
allemaal bijzonder
lang van gestalte waren. Het na 1806 ontstane regiment nam
de hoofddeksels, die
de Langen Kerls nóg
langer deed lijken,
over. Overigens kennen we natuurlijk
nog de in 1922 gecomponeerde Parademarsch der Langen Kerls die op
veel CD’s met historische marsmuziek te vinden is.
Het muziekkorps had de keus uit heel wat verschillende Regiments- en parademarsen die overgeleverd
waren uit de diverse voorganger-regimenten, zoals
de Alter Russischer Marsch (AM I, 24 van Von Glück
– officiële presenteermars), ‘Marsch des 1. Batallons
und das Regiment Garde Nr 15’ (AM I, 54), ‘Marsch des
York’schen Korps’ (AM II, 37 van Ludwig van Beethoven – de officiële parademars en nu nog zeer bekend)
en de eveneens veel gespeelde ‘Helenenmarsch’ (Lübbert, AM II, 173).
Nog even over die markante Grenadiermütze: deze
werden na het verdwijnen van het orkest in 1919 verkocht aan verzamelaars en de Kölner Prinzengarde
(Roten Funken), de bekende carnavalsgarde die nog
ieder jaar deze mutsen gebruikt. Dus als u ze ergens
van kent zal het van deze bekende garde zijn.
De afbeelding op de kaart stamt uit de tijd van Frits
Möller als muzikaal leider. Het geliefde en qua niveau hoogstaande orkest werd daarna nog geleid
door Walter Bernhagen en Fritz Bauerfeld, die de laatste Stabshoboïst zou zijn voor opheffing van orkest
en regiment. Officieren betaalden de instrumenten,
waaronder ook een schellenboom. In de eerste wereldoorlog speelde men vaak tijdens de campagnes in
Frankrijk, waarbij de vrachtwagen met instrumenten
door een voltreffer werd geraakt, en op 11-12-1918 had
men waarschijnlijk het allerlaatste optreden in Potsdam.
Maar helemaal over is het niet. Er is inmiddels weer
een Traditionsmusikkorps Erstes Garderegiment zu
Fuss (e.V.) opgericht dat deze traditie als een van de
belangrijkste regimenten in het keizerlijke leger levend wil houden.
Bronnen DGfMM; internetsite Semper Talis.
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IMMS was erbij

Festival van Saumur: ook zonder Fransen nog steeds een topper
Door Johan de Vroe

Nadat onze IMMS-afdeling in 2001 een groepsbezoek
had gebracht aan het internationale militaire muziekfestival in het Franse Saumur zijn sommigen van ons
naar alle volgende uitvoeringen terug geweest. Als
ergens nog de volledige lading van militair, internationaal en originele blaasmuziek wordt gedekt dan is
dat namelijk om de twee jaar in het charmante stadje
aan de Loire met zijn fameuze cavalerie-traditie.
Geen Fransen
Eind juni dit jaar stond de 17e editie van dit festival
op het programma. Met levende herinnering aan onder meer de spectaculaire Mexicaanse megaband van
twee jaar terug stond Saumur al bij de eerste jaarplanning in onze agenda. Wat voor surprises zou de organisatie van Monsieur Mazé ditmaal in petto hebben?
Allereerst onze eigen Regimentsfanfare GGJ, in één
van de weinige buitenlandse trips die de Nederlandse
militaire orkesten dit jaar konden maken. Altijd leuk,
kijken hoe ‘ons’ orkest het in den vreemde tussen al
die andere doet. Verder bands uit nog zeven (!) andere
landen.

Bien étonnés de se trouver ensemble
Het is fris en nat als wij voor die ceremonie op het
lege plein aan de rivier aankomen. Alleen een groep
in camouflage gekleed met enkele bekende gezichten
zit onder het regenscherm van een verder lege terras.
Eén van hen houdt zichtbaar een oogje in het zeil, in
afwachting van het einde van de regen en de aanvang
van het programma. Jawel, kapitein Harry van Bruggen
van de RFGGJ die zich keurig op tijd heeft gemeld maar
in Franse stijl moet afwachten wanneer het de lokale
organisatie belieft van start te gaan. Best wel verrast
elkaar hier zo tegen te komen, zogezegd. Maar ook
weer niet helemaal, want de IMMS en de RFGGJ kennen elkaar goed. In de taptoe heeft hij voor de IMMS
nog wel een echte verrassing, verklapt de Capitaine
du Régiment de la Garde des Grenadiers et Chasseurs,
die er met zijn muzikanten duidelijk zin in heeft. Even
later komt er steeds meer publiek en arriveren diverse
bussen met de collega’s uit de andere deelnemende
landen die vervolgens één voor één hun volkslied spelen bij het hijsen van de diverse landsvlaggen. Daarna
is het afmarcheren en verplaatsen met de bus naar het
hotel. De RFGGJ was die ochtend in alle vroegte uit
Assen vertrokken en kan na de lange reis naar halverwege Frankrijk een goed diner en een vrije avond wel
gebruiken.

De RFGGJ bij de openingsceremonie
Handen op elkaar voor de militaire band uit Kameroen

Opvallend genoeg na al die jaren geen Franse, omdat
de militairen daar niet meer aan ‘commerciële’ manifestaties mogen deelnemen. Vreemd dat Saumur daar
ook toe wordt gerekend: het enige waarvoor (laag) entreegeld wordt geheven is de taptoe, omdat de kosten
van de indoor-manege uiteraard gedekt moeten worden. Een hoofdpijn-dossier voor de organisatie ongetwijfeld, want Fransen hechten niet gering aan nationaal prestige. Het gezichtsverlies in letterlijke zin werd
nog enigszins beperkt door een korte deelname van
de kleine Genie-fanfare uit het naburige Angers aan de
openingsceremonie bij het stadshuis.
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Ons orkest met onze mars
Eerder duurde het festival drie dagen, maar nu is dat,
ongetwijfeld door het kostenaspect, nog maar twee.
Hoewel dat overal steeds moeilijker wordt was de
organisatie er opnieuw in geslaagd om een zeer internationaal deelnemersveld te arrangeren: naast de
RFGGJ militaire orkesten uit Denemarken, Zweden,
Oostenrijk, Wit-Rusland, Kameroen, de Verenigde Arabische Emiraten en tenslotte de banda van het Commando van de Spaanse Luchtmacht. Zij brachten alle
een landseigen taptoeshow, met voor ons als inderdaad verrassend hoogtepunt de IMMS Holland-mars
door de RFGGJ. Een bijzondere eer en genoegen, die
wondermooie eigen mars in den verre te mogen beluisteren. De fanfare vervolgde haar show met Walking
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with Heroes (Paul Lovatt Cooper), de Mars van het 1e
Legerkorps (Joop Laro) en marcheerde af met uiteraard de Grenadiers Marsch van François Dunkler sr.
Een cultureel verantwoord repertoire van hoge kwaliteit en een voortreffelijk visitekaartje door rasechte
gardegrenadiers in gala. Op zo’n moment ben je trots
daarvan landgenoot te zijn.

De band uit de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi) in de streetparade

De RFGGJ in de taptoe in het hippisch centrum van Saumur

Aan dit niveau kwamen hoogstens de Spaanse professionals toe, die met een aantal bekende marsen en pasodobles natuurlijk het publiek volop meekregen. Ook
de beide Scandinavische reservistenbands brachten
een aardig programma en het was goed te horen dat
de muziek van het mooie orkest uit Abu Dhabi door
toevoeging van enkele Engelse oud-beroepsmuzikanten nu beter klonk dan de vorige keer toen deze band
aan dit festival deelnam. Of zou ons westerse oor nu
wat meer gewend zijn aan de scherpe, minder sonore
klanken van Arabische muziek… Niet dat in de finale
de zang van cantatrice Natasha ‘de Onvermijdelijke’
(de vrouw van de organisator), inmiddels op leeftijd,
ook vals klonk maar voor sommigen zijn met name
haar doordringende vibrato’s altijd weer een test voor
de verdraagzaamheid. Het applaus was er niet minder
om maar betrof allicht ook het hele programma dat
weer tot veel tevredenheid stemde.

Met internationale militaire muziek aan tafel
Waar de taptoeshow doorgaans het hoogtepunt van
een militaire muziekmanifestatie is doet in Saumur
de tweede dag daar bepaald niet voor onder, met
een lange streetparade met alle bands door de stad
en een hele avond doorlopende concerten buiten aan
de rivier. Gezeten aan een dinertafeltje op één van de
belendende terrassen kun je genieten van alle muziekprogramma’s die daar gratis worden gegeven, met
een ongekende internationale diversiteit. Met zoveel
verschillen in het gebodene ga je onwillekeurig onderling vergelijken. Voor ons hadden de Spanjaarden het
meeste in huis, qua compleetheid van geluid, repertoire en uitvoering. Maar ook de Denen en Zweden waren goed te genieten en alle andere smakelijk genoeg.
Zo’n combinatie van culinair en muzikaal genoegen is
in onze ervaring nergens anders te vinden, vandaar
ook de blijvend warme plek in ons hart voor Saumur.
Dit jaar niet minder dan anders, al misten wij enkele
ons bekende trouwe festivalgangers wel een beetje.
Als het even kan over twee jaar encore.

De territoriale marineband uit Gotenburg geeft een pleinconcert
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CD en DVD Nieuws
Samengesteld door Rob Ouwens
Tour of Duty in Concert
Fanfare Bereden Wapens o.l.v. Ritmeester Harold Lenssen
m.m.v. Ingrid van den Nieuwenhuizen & Dennis Kroon.
Uitgave Ministerie van Defensie (CD)
Goodnight Saigon / Nooit Meer Een Morgen / Tour of Duty Medley
/ Liefs uit Londen / River Deep Mountain High / Hallelujah / Feeling
Good / Ain’t No Mountain High Enough.

Remembrance Hymn – Tierolff for Band no. 35
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht o.l.v.
Kapitein Matty Cilissen
Tierolff TMPCD130635 (CD). Verkrijgbaar via www.tierolff.nl
of Belder 25, 4704 RK Roosendaal
Remembrance Hymn / 2nd Romanian Rhapsody / Redhill / The Revenge of the Witch / Eris, Historia Planetulae / Impressions for Tuba /
Chopsuey! / Erbarme Dich (from Matthäus Passion).

Mutations – Masterpieces vol. 13
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen o.l.v.
Kapitein Yves Segers
Hafabramusic 89103-2 (CD). Verkrijgbaar via
www.hafabramusic.com
The Tsar’s Bride Overture / Rapsodie Polyruthmique / Réminiscence
Diabolique / The Ruins of Palmyra / L’Ombre du Vent / Mutations.

Euphoria
Heeresmusikkorps Ulm o.l.v. Oberstleutnant Matthias Prock
Rundel MVSR102-2 (CD). Verkrijgbaar via www.rundel.de
Uno Marsch / Im Weissen Rössel / Berliner Luft / Cartoon Spectacular
/ Gabriellas Sang / 80erKult(tour)/ The Way Old Friends Do / Musik
Liegt in der Luft / My Dream / So schön ist Blasmusik / Heublumen
Polka / Fast Himmelblau / Euphoria / So schön wie heut’/ Abendmond. (zie de recensie elders in dit blad).

60 Jahre Militärrmusik aus Hessen
Heeresmusikkorps Kassel o.l.v. diverse dirigenten
B-Ton BCD74454 (CD met historische opnames).
Verkrijgbaar via Ehemalige Lüttich-Kaserne,

Minna Bernst Strasse 2, D-34131 Kassel
Jubelklänge / Königsmarsch / Rhapsody in Blue / Der Dessaur / Kassel grüsst euch / Die diebische Elster / Kürassiermarsch Grösser
Kurfürst / Krönungsmarsch aus der Oper Der Prophet / Dichter und
Bauer (Ouverture) / Grosse Zeit, Neue Zeit / I Will Always Love You /
Hessenlied / Alte Kameraden / Radetzky Marsch.

The Mountbatten Festival of Music 2017
Massed Bands of HM Royal Marines o.l.v. Lt.Col.
Nick Grace
Chevron CHVCD45 (live CD). Verkrijgbaar via
www.royalmarinesbands.co.uk

The Mountbatten Festival of Music 2017
Massed Bands of HM Royal Marines o.l.v. Lt.Col.
Nick Grace
RMB DVD05 (Live 2DVD). Verkrijgbaar via
www.royalmarinesbands.co.uk
The National Anthem / Overture from Wing Commander / On the
Quarterdeck / Flight of the Silverbird / Redetentin 60 / Detrrence /
Astute / Le Corsaire / Malaguena / La Califfa / Maple Leaf Rag / Piano Man /Another Brick in the Wall / Stick-otto / Short Ride in a Fast
Machine / All That Jazz / Women of the Waves / Pioneers of the Seas
/ Britannic Salute / Heart of Oak / Sarie Marais / A Life on the Ocean
Wave / + behind the scenes and interviews.

Royal Air Force – 100th Anniversary
Central Band of the Royal Air Force, Band of the Royal Air
Force College, Band of the Royal Air Force Regiment
Chandos CHAN10973(2)X (2CD). Verkrijgbaar via o.a.
www.chandos.net of www.amazon.co.uk
CD1: Royal Air Force March Past / Spitfire Prelude / Come Fly With Me
/ South Rampart Street / 633 Squadron / Songs of the Early Airmen /
Those Magnificent Men in Their Flying Machines / F35 Lightning II /
To Lusher with Love / Skywatch / Out of the Blue / Fighter Command
March / The Battle of Britain March / The Way to Heaven / Battle of
Britain Suite.
CD2: The Shining Sword / Pathinders March / Oh, Johnny / The Jaguar
/ Global C0-operation / Queen Medley / Diamond Nine / Air Cadets
March / Ladies in Lavender / Sing, Sing, Sing / Holyrood March / College March / Songs that saw us Through / Elegy on the Royal Air Force
March Past / The Dambusters March.

Zodiac Dances – The Concert Band Music of
Philip Sparke
Central Band of the Royal Air Force o.l.v. Wing Commander
Duncan Stubbs
Anglo Records AR032-3 (CD). Verkrijgbaar via
www.bandmusicshop.com
Spirit of Andalusia / Song of Friendship / Reflections on an Old Japanese Folk Song / Winds in the Reeds / The Way to Heaven / The
Legend of Spirit Island / St. Paul’s Suite / In Memoriam: For The Fallen / Zodiac Dances.

Alliance
Japan Ground Self Defence Force 14th Band o.l.v.
Major Yozika Moriya
EMP003-2013 (CD). Verkrijgbaar via
www.europamusicapublishing.com
Araiansu / Concertino / Concerto / Le Scorpion.

Overture from Wing Commander / On the Quarterdeck / Flight of the
Silverbird / Pedetentin 60 / Deterrence / Astute / Malaguena /La Califfa /Another Brick in the Wall / All That Jazz / Women of the Waves /
Pioneers of the Seas / Britannic Salute.
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CD Bespreking
Zeer gevarieerde CD Heeres
Musikkorps Ulm het
aanschaffen waard
De firma Rundel heeft van dit 50 koppen tellende orkest , op de foto te
zien 57 musici, een heel mooie CD
uitgebracht met als titel Euphoria. De
klank van dit orkest ligt heel goed in
balans vooral van het hout ( klarinetten etc.) Opgenomen is ook een aantal gedragen werken. Onmiddellijk hoort men dat er een dirigent voor
staat die het klappen van de zweep kent en beheerst.
Matthias Prock is afgestudeerd met als hoofdvak orgel. De gedragen nummers op deze CD klinken als een
koraal. Luister naar Gabriellas Sang een ballade uit de
film Wie im Himmel van Stefan Nilsson in een arrangement van Kurt Gäble met zang van Kathrin Müller.
Schitterende muziek. Zo ook het laatste nummer op
deze schijf, Abendmond. Dit nummer is opgedragen
aan Antonie Rundel ( 1943 – 2016) Senior Cheffin bij
de muziekuitgeverij Rundel. Arrangeur Thiemo Kraas
heeft een mooie bewerking gemaakt van twee Duitse
volksliederen te weten Abend wird es wieder en Der
Mond ist aufgegangen. Natuurlijk staan er ook marsen
op. De United Nations March van niet minder dan Robert Stolz in een arrangement van Stefan Schwalgin,
Berliner Luft van Paul Lincke ook in een arrangement
van Schwalgin en de mars Euphoria de gebruikte titel
voor deze CD. Wie van Beierse dan wel Oostenrijkse
muziek houdt is dit een CD om , als u na de vakantie
nog geld over heeft, aan te schaffen. Er komt van alles
voorbij… volksmuziek, polka, wals , swing, enz. Wat
betreft het laatste vind ik het persoonlijk niet de swing
die mij aantrekt. Het is, op z’n Hollands uitgedrukt, te
stijf en log.
Resumé: een heel mooie CD gespeeld door een heel
goed klinkend orkest. Echt de moeite waard om aan te
schaffen voor € 15 bij muziekuitgeverij Rundel
Rino van der Luyt

Maskarade: perfecte combinatie Musikkorps der Bundeswehr
en Rundel
Voor mij ligt een uitgevers-CD. U weet
wel, zo’n schijfje dat volgespeeld is
met werken en werkjes waarop de
betreffende muziekuitgever de commerciële aandacht wil vestigen. Vaak
bevat zo’n CD - onder het motto ‘voor
elck wat wils’ muziek uit vele genres, variërend van geDefilé - september 2017

makkelijk speelbare stukjes tot uitdagende concerten concourswerken. In dit geval betreft het een CD opgenomen door het Musikkorps der Bundeswehr met
nieuwe muziek uitgegeven door de bekende Duitse
uitgever Rundel. Die combinatie maakt nieuwsgierig,
niet in de laatste plaats omdat de uitgever in de te beluisteren composities podium geeft aan componisten
en arrangeurs van naam, waaronder twee componisten uit de eigen Rundel-stal (Thiemo Kraas en Markus
Götz). Bovendien staat het uitvoerend orkest bekend
als het muzikale vlaggenschip van de Bundeswehr dat
alweer vijf jaar onder leiding staat van de bescheiden
maar ook veeleisende chef-dirigent LKol Christoph
Scheibling. De nieuwsgierigheid maakt al heel snel
plaats voor waardering en puur genieten. De ruim vijf
kwartier muziek laat zich in één adem beluisteren.
Het openingswerk Vita pro Musica, een compacte
compositie bestaande uit een fanfare en een lyrische
melodie, biedt het orkest de gelegenheid zich als homogene eenheid te presenteren en de luisteraar kennis te laten maken met de geheel eigen sound van
het orkest. Na deze muzikale vingerafdruk volgt een
ouverture van een opera. Niet van zomaar een opera
maar van de, helaas alleen in Denemarken zeer geliefde, komische opera Maskarade. De oorspronkelijk
symfonische versie is recent op een verrassende wijze
georkestreerd voor harmonieorkest. De blazersversie verlangt van de musici optimale concentratie (en
snelle vingers!) bij de technisch veeleisende passages
en bovendien een strenge coördinatie van de in elkaar
overlopende stemmen. Het resultaat is een ouverture
die van de eerste tot de laatste toon boeit. Een groot
compliment voor Scheibling’s orkest dat hiermee aantoont ook dit deel van het artistieke metier tot in de
puntjes te beheersen.
Na deze uitbarsting van artistieke creativiteit volgt een
toegankelijker werk onder de titel Prayer and Jubilation. Deze Amerikaanse compositie belicht twee belangrijke kenmerken van religieuze beleving, namelijk
gebed en lofzang. Dit werk staat in het teken van de
zeggingskracht van de verschillende registers in het
orkest: het gebed in langzaam tempo wordt vertolkt
door de houtblazers die de melodie dragen over een
prachtig tapijt in het tenor- en basregister, terwijl de
lofzang wordt gekenmerkt door de interactie tussen
de legato passages van de houtblazers en het marcato
karakter van het koper.
Een groot contrast vormt het volgende werk waarin
een leider van de Zuid-Duitse boerenopstanden uit
het begin van de zestiende eeuw centraal staat. Zijn
naam (Joss Fritz) is dan ook de kernachtige titel van
dit rapsodische werk. Thema’s zoals het trieste en
uitzichtloze landleven, een eenvoudige volksdans, de
onderdrukking van de plattelandsbevolking, de boerenopstand, het onvermijdelijke verraad en de daarop
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volgende volkswoede vormen de rode draad in deze
muzikaal-biografische schets. Van de rapsodische,
dus fragmentarische, opzet moet je houden. Muzikaal
is er echter veel moois te beluisteren.

shire Posy van Percy Grainger. Deze associatie was nu
precies de intentie van James Hosay die met dit werk
in de stijl van Grainger een hulde wilde brengen aan
deze unieke componist.

Dat geldt evenzeer voor de Dance Variants van James
Barnes, één van de meest gezaghebbende componisten van harmoniemuziek van de twintigste eeuw. In
deze tien minuten durende compositie uit 2013 wordt
een levendig dansthema in verschillende variaties bewerkt, gescheiden door een romantisch middendeel.
Harmoniemuziek van het hoogste niveau, waarin zowel de individuele als collectieve kwaliteiten in het
orkest op perfecte wijze worden uitgebuit.

Lichtvoetiger is het volgende stuk. Sergej Rachmaninov hoorde in Italië een melodie die kraakte uit een
oud draaiorgel. Het wijsje beviel hem en hij werkte het
uit tot pianostuk voor vier handen. Zijn Polka Italienne komt op deze CD opnieuw tot leven in een frisse
bewerking voor modern harmonieorkest, maar in de
verte hoor je nog de piano.

Maar er volgen nog meer uitdagingen. Zou een Duits
militair orkest in staat zijn het oriëntaalse karakter
van muziek uit bijvoorbeeld Israël weten te treffen?
Het antwoord is duidelijk na het beluisteren van Israeli Folk Songs van de in Roemenië geboren en in
Israël en Duitsland opgeleide componiste Eva Fodor.
Zij koppelde twee traditionele joodse volksmelodieën
aan elementen van onze westerse muziek. Daarnaast
moeten de muzikanten nog veel meer doen dan blazen: neuriën in het eerste deel, en stampen, met de
vingers knippen, klappen en roepen in het tweede
deel. Door deze ‘body percussion' komt de luisteraar
bijna vanzelf in oosterse sferen.
Het orkest wordt nu reislustig: ook zonder de titel Schweizer Mosaik wordt in de volgende compositie al snel
duidelijk dat we in Zwitserland zijn beland. In de vorm
van aan elkaar geregen fragmenten (mozaïeken) wordt
een totaalbeeld van het land geschetst: zeer traditioneel maar ook modern, landelijke melodieën maar ook
pop-achtige effecten, en vanzelfsprekend een muzikale impressie van het indrukwekkende berglandschap
compleet met echo’s en koebellen. Een veelzijdig land
gepresenteerd in de vorm een indrukwekkend klanklandschap.
Terug op zeeniveau kunnen we vervolgens genieten
van een mars. Niet zomaar een mars maar deel 4 uit
de reeks Pomp and Circumstance van Elgar. Elgar-liefhebbers zullen in het trio de melodie van de Song of
Liberty herkennen. Misschien iets minder bekend dan
deel 1 (met Land of Hope and Glory als trio) maar minstens zo mooi, zeker in de vertolking van Scheibling’s
mannen en vrouwen.
Een groot contrast is de mars Prager Burg, een opnieuw bewerkte Tsjechische mars uit de negentiende
eeuw waarin de Boheemse folklore duidelijk doorklinkt.
Deze twee marsen dienen als overgang naar een werkelijke parel van verhalende karaktermuziek. Carrickfergus Posy is de verklanking van het aangrijpende
verhaal uit een zeer bekende Ierse folksong. Bijzonder
is de toevoeging Posy (boeket), die we eigenlijk alleen
maar kennen van de bekende zesdelige suite Lincoln20

De polka wordt gevolgd door Adelhausener Impressionen, een ware concertmars met alles erop en eraan,
die Markus Götz vorig jaar in opdracht schreef. Zonder
overdrijving een juweeltje.
Als laatste concertstuk kunnen we genieten van een
rapsodisch werk, getiteld Lignum. Deze term staat
voor hout, maar ook voor boom. De boom als teken
van leven, macht, traditie, groei en continuïteit. In
deze compositie, waarin twee Duitse volkswijsjes zijn
verwerkt, worden luisteraars met zeer uiteenlopende
muzikale voorkeuren op hun wenken bediend. Voor
mij persoonlijk enkele kippevel-momentjes: zie ik daar
in de verte Van Lijnschooten tevreden glimlachen?
Zoals het betaamt wordt de CD afgesloten met een
pittige mars, Stets Treu. Een welkome aanwinst als
loopmars, geschreven in de stijl van de vroege militairmuzikale traditie.
De CD is verkrijgbaar bij www.rundel.de/nl en kost
€ 17,50. Een aanrader voor elke liefhebber van blaasmuziek.
M. van Beusichem

FREEDOM – THE WASHINGTON
WINDS (Rundel Compact MVSR
107, 2016)
Een CD met muziek, waarvan de bladmuziek te koop is bij uitgeverij Rundel (www.rundel.de). De stukken op
de CD kunnen als speelvoorbeeld
dienen of als idee voor een repertoire
uitbreiding van een (harmonie-) orkest. Er staat zeker genoeg interessants op deze CD
om als inspiratie te dienen!
Op de CD vinden we de volgende titels:
Festivus Fanfare (Martin Scharnagl); een frisse openingsfanfare met een gemiddelde moeilijkheidsgraad.
Jump and Joy (Markus Götz), een vrij eenvoudige (en
zo klinkt het ook) pop-ouverture. Vrolijk is het maar
ook wel simpel.
A sign for Freedom (Thomas Asanger); gecomponeerd
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met als achtergrond de vluchtelingen crisis in Europa
is dit een karakteristiek werk met een helder thema,
kort maar krachtig!
Alpine Inspirations (Martin Scharnagl): Hier wordt de
schoonheid der bergen beschreven in verschillende
muzikale ‘settings’, vrolijk, helder, maar ook majestueus en gevaarlijk. Een werk dat neigt naar filmmuziek.
Apertum (Thiemo Kraas): Een op het slagwerk geconcentreerd stuk met een sterke melodielijn. Volgens het
Cd-boekje mag de dirigent in dit werk spelen met variaties, het thema en vooral het tempo. De titel zegt het
wanneer men deze vertaalt: Open ruimte.
König David overture (Georg Stich): Dit stuk beschrijft
in muziek het leven van de grote Koning van Israël, David, gebaseerd op Samuel boek 1 en 2 uit de Bijbel.
Een werk in 5 delen met een meer serieuze inslag en
een breed klankpalet. Voor het wat meer gevorderde
orkest. En… ergens komen we een klein beetje ‘Ben
Hur’ tegen…!
Little Concert Suite (Fritz Neuböck): Oorspronkelijk geschreven voor 2 trompetten, hoorn en bariton. Maar nu
is er een versie voor harmonieorkest gemaakt, maar
de dirigent is vrij om het klankidioom aan te passen
naar zijn of haar inzicht. Het is een in eerste instantie
voor jeugdorkesten bedoeld werk dat een opmaat kan
zijn naar het ‘grotere’ klassieke werk.
Maraba Blue (A. Ibrahim / James L. Hosay): Ibrahim
stamt uit Kaapstad en hoorde in deze havenstad veel
jazz en verwerkte dat in zijn stukken, die altijd ook iets
Afrikaans bleven houden. Het Hosay – arrangement is
vooral in een latin-big band stijl, en die doet het na al
die tijd nog goed.
Mango Walk (Luigi di Ghisallo): een zeer bekend rumba – thema. Dit eenvoudige stuk kan als makkelijk tus-

sendoortje worden gespeeld door met name jongere
muzikanten.
Hinterm Horizont (Udo Lindenberg / Briegel): een van
de bekendste Duitse rocksterren, Udo Lindenberg
werd 70 en had o.a. met dit gevoelige nummer een hit.
Het gaat over de liefde tussen de rockster en Jessy, een
meisje uit de DDR, Hinterm Horizont, achter de muur
wellicht? Een ballad met bugelsolo en een optimistisch einde.
Downtown (Tony Hatch): een wereldhit uit 1964 van
Petula Clark en ook door Frank Sinatra op de plaat
gezet. Arrangeur Stefan Schwalgin ging terug naar de
basis; deze opname is dus een meezinger!
Lenas Song (Stefan Nilsson / Kraas): een belangrijk
lied uit de emotionele film ‘As it is in Heaven’ uit 2004,
op de CD ook met zang (de dame wordt niet genoemd)
uitgevoerd. Een mooie ballad voor ‘na de pauze’. Kijk
voor het origineel eens op Youtube.
Latino Mallets (arr. Stefan Schweigern): een medley
van 3 standards die we allemaal kennen: Tico Tico, Tea
for Two en Mambo Jambo. Welke orkesten hebben ze
niet gespeeld? Denk aan Xavier Gugat, Edmundo Ros,
Tito Puente en onze eigen Malando. In dit arrangement
kan men die sfeer makkelijk oproepen; met een sportlight op de solo door de xylofoon.
Weer een aantal zeer bruikbare en goed speelbare arrangementen, niet van de allerhoogste moeilijkheidsgraad, maar waar je makkelijk naar kunt luisteren.
Uitvoerden zijn de Washington Winds, een orkest met
muzikanten uit de regio in en om Washington, bestaande uit huidige en voormalige (militaire) muzikanten, dus dat het allemaal goed op CD is gezet behoeft
geen uitleg.
Deze CD is voor € 15 te bestellen bij muziekuitgeverij
Rundel.
EV

Discuriositeiten
Door Erwin Voorhaar
Soms krijg je een echte discuriositeit binnen. In dit
geval helemaal, want een cadeautje van een collega.
Een grammofoonplaat die er meteen al niet alledaags
uitziet. Geen 33, 45 of 78 toeren. Wat kan dat dan
zijn? Daarvoor moeten we terug naar het begin, toen
het registreren van geluid maar nét was begonnen….
We hebben het nu over de plaat Disque Pathé nr.
15392 / 15390 met daarop de marsen Waidmannsheil
en Unter dem Siegesbanner. Beide zijn in kringen van
de liefhebbers natuurlijk geen onbekende. De naam
Pathé zal velen ook nog bekend in de oren klinken,
al maakt deze firma allang geen grammofoonplaten
meer. In 1896 besloten vier Franse broers (Charles,
Emile, Théophile en Jacques) tot de oprichting van een
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bedrijf dat zich zou gaan bezighouden met vooral twee
zaken: filmproducties en wasrolopnamen (‘cilindres’).

Broer Charles had in 1894 al een winkel en zette kort
daarna een fabriek op in Chatou bij Parijs waar men
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vooral wasrollen met muziek ging produceren. Het
grote werk begon met de oprichting van de Compagnie
Générale des établissements Pathé Frères Phonographes et Cinematographes in 1897. Na het verkrijgen van
de rechten van de filmpioniers de gebroeders Lumière
kwam Pathé vast in het zadel te zitten als filmproductiemaatschappij, bioscoopexploitant en fabrikant van
projectoren. De beroemde en in miljoenen exemplaren
geproduceerde Pathé Baby zie je nog steeds voorbijkomen op tweedehands sites, camera’s en 9.5mm
films voor thuisgebruik. Om kort te gaan; het ging Pathé voor de wind, maar in de crisisjaren ’30 viel ook dit
bedrijf om, in 1935. Toch werd een doorstart gemaakt.
Maar toen was de fonografische kant van het bedrijf
al afgestoten. Men concentreerde zich op filmproductie en exploitatie. In 1990 nam Jerome Seydoux (Chargeurs) de belangen over en men fuseerde met het miljardenbedrijf Vivendi. In de bioscoop voert men tot op
de dag van vandaag de naam Pathé.
Afwijkende techniek
Maar dan terug naar de platen. Charles en Emile Pathé
stortten zich op deze markt, maar men deed dat wel
op een vreemde manier. Eerst verkocht men kopieën
van Columbia Fonografen. Al snel zette men een eigen lijn op. Tot ca. 1914 produceerde men wasrollen,
ook met veel militaire muziek (niet alleen Frans!) en
vanaf 1906 probeerde men het met schellak platen.
Men gebruikte een aantal afwijkende maten (o.a. 24,
32 en zelfs 50cm platen) en men had een van de andere maatschappijen (Edison, Columbia etc.) totaal
afwijkende opnametechniek. Voor de reproductie van
platen had men ook heel speciale technische mogelijkheden uitgevonden die hier te ver voeren, maar kort
gezegd: men kopieerde de platen van wasrollen. De
opnametechniek is wel belangrijk, want die slaat meteen op de hier afgebeelde plaat: men sneed verticaal
in plaats van zijde-naar-zijde. Daardoor kon men de
groef alleen afspelen - uitlezen, zou dat nu heten - met
een speciale saffiernaald (Disques á Saphir). Dat had
een goed bijeffect: je hoefde geen versleten naalden
te wisselen, dus het slijten van de plaat bleef beperkt.
Ook opvallend: deze platen spelen van binnen naar
buiten af. Je hebt er dus speciale afspeelapparatuur
voor nodig. Bijgaande foto laat een Pathé apparaat,
een zogeheten Diffusor zien waarop de plaat kan worden afgespeeld. Dit exemplaar is in de collectie van
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te vinden en is speelklaar. De klank is helder en rond. Op
internet kan men de Waidmannsheil in deze uitvoering
vinden op Youtube.
En dan is er nog een leuke wetenswaardigheid: deze
plaat speelt af op 90 toeren i.p.v. de bekende 78. Niet
zo gek, want in de begintijd van geluidsregistratie op
platen gebruikte men snelheden tussen 60 en 110 toeren per minuut. Het houdt wel in dat je deze Pathé platen dus niet zomaar kan afspelen. Misschien wel een
reden waarom er dus ook niet zoveel van deze platen
bewaard zijn, het is zeker moeilijk om er een (met militaire muziek) te vinden. Pathé ging pas in 1927 over
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op ‘modern’ elektrisch opnemen met microfoons,
maar kort daarna was het al gedaan met het bedrijf
als platenproducent: het Britse deel werd in 1928 verkocht aan de Columbia Graphophone Company en het
Amerikaanse deel kwam bij de ARC (American Record
Corporation). De naam Pathé bleef als merknaam op
de labels wél bestaan, en dat zelfs heel lang want ook
opvolger EMI gebruikte de naam Pathé nog. En als
laatste stukje techniek in deze aflevering van discuriositeiten: u ziet dat de plaat niet een echt label heeft
in de vorm van een etiket zoals we dat gewoonlijk kennen. Deze plaat, daterend van ca 1906-1910 heeft een
gegraveerd opschrift en geen versiering, eigenlijk zeer
ouderwets.
Laten we dan eens kijken naar de opname op deze
plaat. Unter dem Siegesbanner is een mars van Franz
von Blon (1861 –1945) en de aanzienlijk meer bekende
mars Waidmannsheil komt uit de pen van August Reckling (1843 –1922). Beide marsen zijn overigens ook te
vinden op allerlei CD’s en LP’s met name van de diverse
Duitse Heeresmusikkorpsen.
Waidmannsheil komt ook voor in de Armeemarschsammlung. Deze verzameling marsen stamt uit een
officieel decreet uit 1817 waarin een overzicht van belangrijke marsen en muziekstukken voor de toenmalige Pruisische regimenten en muziekkorpsen werd samengesteld. Deze historisch belangrijke verzameling
bestond uit drie ‘Sammlungen’: Langsame Märsche
für Fusstruppen (115), Parademärsche für Fusstruppen (269) en Kavalleriemärsche (149). Waidmannsheil
komt voor in Band II onder nummer 155.
Na de oorlog bleek veel oorspronkelijk materiaal
(bladmuziek) verloren te zijn gegaan. Uiteindelijk is
deze verzameling opgeschoond en aangepast door de
bekende Wilhelm Stephan (64 Märsche für Fusstruppen). Naast deze Armeemarschsammlung was er in
1925 ook Hermann Schmidt die de Heeresmarschsammlung samenstelde. Tezamen vormen deze een staalkaart van de Duitse traditionele militaire muziek. De
mars van Von Blon komt hierin overigens niet voor.
Bijzonder geheel
Het uitvoerende orkest behoorde tot het IV Garde Grenadier Regiment Kaiserin Augusta Berlin. Dit regiment
werd opgericht op 5 mei 1860 en bleef tot 1893 in Koblenz en een korte periode in Düsseldorf gelegerd.
Van 1893 tot 1897 bevond men zich in Spandau en na
1897 in Berlin. Na 1890 heette het regiment officieel
het Kaiserin Augusta Garde Grenadier Regiment nr. 4.
Militaire inzet was er in Denemarken (1864), Oostenrijk (1866) en tegen Frankrijk 1870/1871. Gedurende
de Eerste Wereldoorlog was het regiment vrij constant
betrokken bij oorlogshandelingen. Na het einde van
deze oorlog én het keizerrijk werd op 1 juli 1919 het
regiment opgeheven. Nadien was het nog een vrijwilligersregiment (Grenzschutz) dat uiteindelijk opging in
het Reichswehr Infanterie Regiment 51. Maar toen was
het met de muziek bij dit specifiek Pruisische regiment
al gedaan.
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Kaiserin Augusta, naamgeefster van het regiment en
orkest was de vrouw van Keizer Wilhelm I en heette
voluit Augusta Marie Luise Katharina von SachsenWeimar-Eisenach (Weimar 1811 – Berlin 1890). Nog
veel straten in Duitsland herinneren aan deze keizerin.
Al met al vormt deze opname een bijzonder geheel;
een Franse uitgave van een typisch Pruisische kapel,
en ondanks de vermeende vijandigheden tussen beide landen (Wilhelm I kwam in 1871 als keizer aan de
macht na de Frans-Duitse oorlog) had Pathé ook vestigingen in het toenmalige Duitsland, want o.a. militaire
muziek was populair en goed te verkopen. En de plaat
is door de opnametechniek- en weergave zeer bijzon-

der. Een mooi moment om deze opname eens aan de
lezers voor te stellen.
Bronnen
Toeche-Mittler; J. Armeemärsche. Band II, die Armeemarschsammlung; die Regimenter mit angabe ihrer
Präsentier- und Parademärsche
Oirschot, H. van & Belle, H European Record Labels
Internetpublicaties

IMMS informatie
Voorbereidingen ‘200 jaar militaire muziek’ officieel
van start
De voorbereidingen van de viering van ‘200 jaar militaire muziek’ in 2019 zijn officieel van start gegaan. Er
zijn al de nodige ideeën die de komende tijd op hun
haalbaarheid worden getoetst en zo mogelijk verder
worden uitgewerkt. Dat gebeurt onder aanvoering van
Thijs van Leeuwen, vooraanstaand lid van de IMMS en
groot kenner van militaire muziek en ceremonieel. Met
een handdruk bezegelde voorzitter Geert Bergsma de
start van het ambitieuze project. Dit gebeurde tijdens
een min of meer informele bijeenkomst van IMMS-leden uit alle geledingen op 17 september in Den Haag.
Aanleiding om de Hofstad als ontmoetingspunt te kiezen was de generale repetitie voor Prinsjesdag van de
bereden eenheden van de Cavalerie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie. Na het voorbij trekken
van de vele ruiters, zowel heen richting Ridderzaal als
terug, ontrolde zich op het Lange Voorhout, het ‘schelpenpad’, een uitvoerig programma. Allereerst was er
een defilé van de diverse Cavalerie-eenheden, ondersteund door de Fanfare ‘Bereden wapens’. De diverse
regimentsmarsen klonken met
recht en reden als muziek in de
oren. Vervolgens demonstreerden cavaleristen gevechtstechnieken te paard, met zwaard en
lans.
Tenslotte gaven twee reünistenorkesten acte de présence, het
Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee en het
Traditioneel Jachthoornkorps van
het voormalig Garderegiment Jagers. Na afzonderlijke optredens
sloten de korpsen hun presentatie gezamenlijk af.

Agenda
14 oktober bezoek aan de Fanfare Korps Nationale Reserve, Amersfoort. Zie de uitnodiging bij vorig nummer.
14/15 november groepsreis naar Duitsland met bezoeken aan Das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr
in Hilden en aan Das Musikkorps der Bunderswehr in
Siegburg. De inschrijving is gesloten.
6 april 2018 bezoek aan de KMK Johan Willem Friso te
Assen.
Nieuwe leden derde kwartaal 2017:
J. Hendriks
Cuijk
T. de Roos
Ferwert
H. Schellekens Erp

HJ
De formele ‘aftrap’ van de projectgroep met Thijs van Leeuwen (l) en voorzitter Geert Bergsma (r)
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Evenementenagenda
Douane Harmonie Nederland
6 en 7 oktober	Taptoe te Oostende (België)
14 oktober	Goodwillconcert te Kamerik
10 november	Promsconcert Annabel te Rotterdam
5 december	St. Nicolaas concert, Sophia Kinderziekenhuis,
Rotterdam
20 december	Kerstconcert te Ittervoort
22 december	Kerstconcert te Rotterdam.

Fanfare Korps Nationale Reserve
07 oktober	Roermond, Beëdiging Korps Nationale Reserve
14 oktober	Amersfoort, IMMS-dag
Voor de meest actuele en uitgebreide agenda zie
www.FKNR.nl/agenda

Fanfare Bereden Wapens
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.

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
6 okt0ber	Relatieconcert Amsterdam
13 oktober
Relatieconcert Burgum
1 november
Erewacht geloofsbrieven
3 november
Relatieconcert “ de Schalm” Veldhoven
11 november
Relatieconcert Woerden
17 november
Relatieconcert Rucphen
6 december
Erewacht geloofsbrieven
19 december
Kerstlunchconcert Woensdrecht
20 december
Kerstlunchconcert Woensdrecht
21 december
Kerstlunchconcert Eindhoven

KMK Johan Willem Friso
09 oktober	Benefietconcert TivoliVredenburg, Utrecht
‘Mag ik dan bij jou’ met Claudia de Breij, Paul
de Leeuw, Ellen ten Damme, Ernst Daniel Smid,
Céline Jansen
15 oktober	Relatieconcert Emmerich am Rhein
03 november	Relatieconcert Nieuwe Kerk, Zierikzee
04 november	Relatieconcert sporthal de Stenge,
Heinkenszand
08 november	Relatieconcert de Meenthe, Steenwijk
10 november	Relatieconcert Adams, Ittervoort
16 november	Liebesmahl, Prins Claus kaserne, Munster
22 november	Jubileumconcert Militaire Administratie,
Figitheater Zeist mmv Erica Yong
28 november	Benefietconcert stichting Hulphond, Flint
Amersfoort mmv Peter van Uhm en Erica Yong
30 november	Relatieconcert Leens
09 december	Play-inn Muziekbond Groningen
15 december	Veteranenconcert Appingedam mmv
Linda Wagenmakers
16 december	Kerstconcert Emmen mmv Linda Wagenmakers

Marinierskapel der Koninklijke Marine
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

Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers
02 oktober	Concert Alkmaars ontzet, grote kerk.
13 oktober	The Battle Emmen, Atlas theater
19 oktober	The Battle, Goor
02 november	Schoolconcert Heinkenszand
06 november	Schoolconcert Arnemuiden
08 november	The Battle, de la Mar theater, Amsterdam
12 november	Herdenking Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument Apeldoorn
18 november	Relatieconcert Mattelier, Groenlo
20 november	The Battle, Veenendaal
28 november	Speculaasconcert, De Nieuwe Kolk, Assen
16 december	Relatieconcert Lions, Oirschot Gen de Ruyter
van Steveninckkazerne

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
2 oktober	Herdenking Groot Schuilenburg Apeldoorn
6 oktober	Veteranendag KMar Apeldoorn
27 oktober	Wapendag KMar Apeldoorn
2 november	Medaille Uitreiking Den Haag
9 november	Medaille Uitreiking Nieuwegein
24 november 	Gala Concert te Wijk en Aalburg,
Aanvang: 19.30 uur
1 december 	Herdenking Keienmonument door
Koperensemble, Sportlaan, Apeldoorn
8 december	Beëdiging Apeldoorn.
Zie voor de niet nader genoemde militaire orkesten Facebook
onder ‘Dutch Military Music’ en voor de reünieorkesten hun
websites.

Internationale agenda 2017
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.

Jaarconcert 2018: 14 januari De Nieuwe Kolk, Assen
26 april 2018 Groet aan de Koning, De Nieuwe Kolk, Assen
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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			
J.J. (John) Kroes - vice-voorzitter / lid Int. Committee IMMS 		
M. (Menno) Nanninga - secretaris				
G.J. (Gerrit-Jan) van den Burg - penningmeester 			
J. (Johan) de Vroe - eindredacteur Defilé 				
A.J.H.W. (Bart) Pennings - bestuurslid 				

voorzitter@imms.nl
jj.kroes@compaqnet.nl
secretaris@imms.nl
penningmeester@imms.nl
redactie@imms.nl
ajhw.pennings@gmail.com

www.berlintattoo.eu
Join us live to experience the electrifying “Berlin Tattoo”
on 04th and 05th of November 2017
Germany's largest indoor tattoo presents its new show in the
Max-Schmeling-Halle. Enjoy a superlative music experience: In front
of 15.000 visitors, orchestras and artists from ten nations present
their skills against the impressive backdrop of the Brandenburger
Tor. Immerse yourself in the majestic world of great military and
brass music and enjoy the new program 2017.
Tickets and information: +49 (0)441 20 50 920
post@musikparade.com · www.berlintattoo.eu

The new music show with 10 nations

Bremen Tattoo
www.brementattoo.com
20th and 21st of January 2018
700 artists and a breathtaking show – This ist the brand
new show “Bremen Tattoo” in January 2018 in the ÖVB
Arena in Bremen. Music corps, massed pipes and drums,
choirs and dancers from all over the world present the
best brass music with majestic choreographies. Experience
a music show in a perfect collaboration with high-profile
musicians and representative orchestras.
Tickets and information: +49 (0)441 20 50 920
post@musikparade.com · www.brementattoo.com

