
Defilé
D e c e m b e r  2 0 1 2

Omslag_Defile_Dec2012.indd   1 16/03/2012   16:39

juni 2018
37e jaargang nr. 148



drive
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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Mocht u deze juni-uitgave 
van ons lijfblad niet in deze 
maand ontvangen maar iets 
daarna dan heeft dat te ma-
ken met recente evenemen-
ten in eigen land en daar-
buiten, die wij actief hebben 
bijgewoond en in dit nummer 
willen meenemen. Dan blij-
ven wij als kwartaalblad toch 

redelijk actueel, beter dan een harde deadline die dat 
een paar maanden doorschuift. 
In de afgelopen periode was ons bezoek aan de KMK-
JWF in Assen de eerste eigen activiteit. Daar wordt 
in dit nummer uiteraard op teruggekeken, evenals 
op het jubileum 70 jaar Grenadiers en Jagers waar 
de IMMS actief aan meewerkte door uitgave van een 
gelegenheids-CD met marsmuziek. Enkele leden, 
waaronder uw eindredacteur, woonden begin juni de 
Beating Retreat van de Royal Marines en de repetitie 
van Trooping the Color in Londen bij. Die manifesta-
ties, waarbij vijf RM-bands en resp. vijf Guards Bands 
één groot orkest vormen zijn in de militaire muziek on-
overtroffen hoogtepunten. Hierover willen wij achteraf 
echter weinig aan dit blad toevoegen, gezien de grote 
herhalingsfactor in deze uitvoeringen en de beperkte 
attentiewaarde die dat oplevert. Youtube geeft een 
goede indruk en beter nog: volgende keer er gewoon 

ook heen gaan. Ook in eigen land is er op ons terrein 
weer het nodige te doen geweest, dit nummer geeft 
daar een ruim beeld van. De vaste rubrieken van onze 
redactieleden en andere diverse bijdragen, van onze 
voorzitter Geert Bergsma, Rino van der Luyt, Theo de 
Haan, de FKNR en Walt Bettonvil zijn daar onderdeel 
van. 
Dank aan allen voor  die enthousiaste inspanning en u 
als lezer genoegen gewenst met het resultaat. 

Redactioneel
REDACTIONEEL

Londen begin juni 2018: Massed Guards Bands op weg terug naar 

Wellington Barracks na de Colonel’s Review van Trooping the Color 

(JdV)

Van de voorzitter
De statutaire doelstelling 
van de International Military 
Music Society, Afdeling Ne-
derland is “Het bevorderen 
van de belangstelling voor de 
militaire muziek en het uitwis-
selen van informatie daarover 
met onze leden”. Door onze 
activiteiten proberen wij de 
aanwezige kennis over de his-
torie van de militaire muziek 

in de volle breedte als specifiek onderdeel van het 
Nederlands cultureel erfgoed naar buiten te brengen. 
Waarbij cultureel erfgoed kan worden uitgelegd als 
voor onze cultuur en geschiedenis waardevol geachte 
(im)materiële kenmerken van die cultuur uit het ver-
leden.  

Het behouden van ons cultureel erfgoed is van belang 
omdat het huidige en toekomstige generaties een beeld 
geeft van het verleden en kan bijdragen aan de culturele 

identiteit. Dit doen wij onder andere door bezoeken aan 
onze militaire orkesten, het uitgeven van een kwartaal-
blad 'Defilé', organiseren van buitenlandreizen, het 
houden van lezingen en symposia en incidenteel de pu-
blicatie van een boek of CD. Het uitgeven van een CD 
met militaire muziek is dus een mooi voorbeeld van hoe 
wij als IMMS invulling geven aan onze doelstelling. 
Dit jaar bestaan de Garderegimenten 70 jaar. Met Ko-
ninklijk Besluit Nr. 5 van 26 mei 1948 heeft Prinses-
Regentes Juliana uit naam van Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina goedgevonden en te verstaan te bepalen 
als volgt:
"Het Regiment Grenadiers zal met ingang van 1 juni 
1948 de naam dragen van Garderegiment Grenadiers; 
Het Regiment Jagers zal met ingang van 1 juni 1948 de 
naam dragen van Garderegiment Jagers; Het Regiment 
Prinses Irene met ingang van 1 juni 1948 de naam dra-
gen van Garderegiment (Fuseliers) Prinses Irene". 
Daarmee wenste Koningin Wilhelmina de bijzondere 
betrekking tussen de regimenten en het Koningshuis te 
benadrukken. Aan dit jubileum is de nodige muzikale 

Johan de Vroe
redactie@imms.nl
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aandacht besteed, onder andere tijdens de Nacht van 
de Militaire Muziek eind maart en het Concert van de 
Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' op 10 
mei jl. in Den Haag ter gelegenheid van de Slag om de 
Residentie. 
Militaire muziek is nauw verweven met de rijke historie 
van de Garderegimenten. In het verleden kenden we de 
Stafmuziek van de Grenadiers en ook de Jagers beschik-
ten over een eigen muziekkorps. De Prinses Irene Briga-
de had in de oorlogsjaren een eigen orkest in Londen. In 
de jaren na de Tweede Wereldoorlog waarin wij nog de 
dienstplicht kenden, waren de Tamboerkorpsen van de 
Garde Grenadiers, Garde Fuseliers en het Jachthoorn-
korps van de Garde Jagers hét muzikale visitekaartje en 
graag geziene gasten tijdens parades en taptoes.
Thans zorgt voornamelijk de Regimentsfanfare 'Garde 
Grenadiers en Jagers' voor de muzikale ondersteuning 
van activiteiten en ceremonieel bij de Garderegimenten. 
Dat er weer veel belangstelling bestaat voor de histo-
rie van de militaire muziek binnen de regimenten wordt 
onderstreept door het Traditioneel Jachthoornkorps van 
het voormalig Garderegiment Jagers en sinds kort ook 
het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers. 
Het was alweer enige tijd geleden dat de IMMS een 
eigen CD heeft geproduceerd en dit Garde-jubileum is 
voor de IMMS een goede reden om de muziek die ge-
relateerd is aan de Garderegimenten uit te brengen op 
CD, onder de titel '70 jaar Garde'. Het eerste exemplaar 
van de CD is op 1 juni 2018 tijdens een bijzonder Garde-

Appèl ter gelegenheid van de zeventigjarige gardesta-
tus van Grenadiers, Jagers en Fuseliers 'Prinses Irene' 
in Schaarbergen door mij uitgereikt aan de Gardecoör-
dinator, Kolonel Joost Doense. 
Op de CD '70 Jaar Garde' staan uiteraard de drie regi-
mentsmarsen, muziek speciaal geschreven voor de 
Garde en meer eigentijdse werken, de zogenoemde 
signatuur, gespeeld door de Regimentsfanfare 'Garde 

Grenadiers en Jagers'. Bijzonder is dat het Traditioneel 
Jachthoornkorps van het voormalig Garderegiment Ja-
gers een aantal nummers heeft opgenomen met het 
unieke geluid van de Jachthoorn.
De CD '70 Jaar Garde' is mede tot stand gekomen door 
medewerking van het Impresariaat Militaire Muziek 
Krijgsmacht. Ik wil hen, namens de IMMS, daar heel 
hartelijk voor bedanken, met name de Ritmeester Rob 
Sloekers. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar de mu-
zikanten van de Regimentsfanfare onder leiding van 
Kapitein Harry van Bruggen en de muzikanten van het 
Traditioneel Jachthoornkorps onder leiding van Ruud 
Böhmer en Hans van den Bos. En we mogen niet ver-
geten het Hoofd Militaire Muziek van de Regimentsstaf 
Garde Grenadiers en Jagers, ons  IMMS-lid, Rien van 
Beusichem. Hij heeft zorg gedragen voor de toelichten-
de teksten in het CD-booklet. Productie was in handen 
van Lex van Diepen Music Productions en het grafisch 
ontwerp is verzorgd door Susanne van Diepen.
Naast de uitgave van de CD stond op 2 juni 2018 het 
IMMS-symposium '70 jaar Garde' in het Nationaal Mili-
tair Museum (NMM) te Soesterberg op het programma. 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om het sym-
posium op die datum geen doorgang te laten vinden. 
Redenen voor dit besluit waren een uiterst moeizaam 
verlopen overlegtraject met het NMM in de voorberei-
ding en het te kleine aantal deelnemers, ook van buiten 
de IMMS, om een financieel verantwoord evenement te 
kunnen organiseren. Het is echter wél de bedoeling om 

dit IMMS-evenement op een later tijdstip dit jaar en op 
een andere locatie, Historisch museum Grenadiers en 
Jagers te Schaarsbergen, alsnog te laten plaatsvinden. 
Te zijner tijd zullen wij u daarover nader informeren.
 

Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

Overhandiging van de nieuwe CD (foto Iris Wetzels, 17 Painfbat GFPI)
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Om te beginnen meld ik graag 
even de militaire orkesten, die 
dit jaar deelnamen aan de Tattoo 
Saint-Quentin in Noord Frankrijk: 
de Presidentiële Militaire Kapel 
uit Wit-Rusland (zie foto), La 
Musique de l’Infanterie uit Lille 
(Frankrijk) en the HMS Colling-
wood Volunteer Navy Band uit 

Fareham (UK). Samen met vijf burgerorkesten waren 
er dus in totaal acht orkesten bij deze Tattoo, die 
traditiegetrouw plaatsvindt gedurende het Pinkster-
weekend. Voor de toekomst misschien een aanrader 
voor Nederlandse IMMS-leden? De te rijden afstand 
valt best mee. 

Dat London op het gebied van de militaire muziek 
veel te bieden heeft is natuurlijk niets nieuws, dus 
dat mocht ik gelukkig weer eens beleven tijdens mijn 
verblijf aldaar van 27 tm. 31 mei j.l. Het begon op de 
maandagavond met de repetitie voor de Beating Re-
treat Royal Marines, die vanuit St. James’ Park uitste-
kend te volgen was. Op de dinsdag was er in de Guards 
Chapel een lunchconcert door het Flute Ensemble of 
the Guards met een prachtig klassiek programma. 
Overigens voor mij de eerste keer dat ik een basfluit 
zag bespelen. 
Woensdagochtend de traditionle Changing of the 
Guard (die tegenwoordig trouwens nog maar vier keer 
per week plaatsvindt) met maar liefst twee Bands: The 
Band of the Rifles vertrok vanaf St. James’ Palace en 
The Band of the Irish Guards vanaf Wellington Bar-
racks. En op de woensdagavond tenslotte de Beating 
Retreat Royal Marines met een traditioneel program-
ma wat betreft de gekozen muziek (dus geen zangers, 
koren, gitaren en keyboards, etc.) maar ook met een 

aantrekkelijke choreografie. Het muzikale niveau was 
bijzonder hoog en het was dus genieten van het begin 
tot het eind. De CD ervan (studio opname door de RM 
Plymouth Band) was ter plekke reeds verkrijgbaar en 
kan dus ook worden besteld. De volgende Beating Re-
treat Royal Marines staat gepland voor 2020. 

Tot besluit van mijn column nog een nieuwtje uit eigen 
land: op zaterdag 8 september a.s. vindt in het Waterli-
niemuseum in Bunnik de Nationale Figurendag plaats 
voor verzamelaars van diverse soorten miniaturen. 
Voor verdere bijzonderheden verwijs ik u graag naar 
de betreffende website:  www.figurendag.nl 
Verder nog wat deze hobby betreft: wist u dat in de 
IMMS promotiestand ook miniaturen te koop zijn van 
militaire muzikanten? Ga er gerust eens op uw gemak 
kijken.  

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

Massed Bands of HM Royal Marines op Horse Guards Parade, gezien vanuit St. James’ Park (JdV)

De Presidentiële Militaire Kapel uit Wit-Rusland staat gereed voor de 

streetparade in Saint-Quentin
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Nederlandse Militaire Muziek
IMMS’ERS ACHTER DE MUZIEK AAN BIJ BEZOEK AAN
KONINKLIJKE MILITAIRE KAPEL ‘JOHAN WILLEM FRISO’
door Erwin Voorhaar

De weergoden hadden het goed met ons voor. De vrij-
dag 6 april was een zonovergoten dag. Het zette de 
toon voor een zeer gezellig en ontspannen bezoek 
aan de Koninklijke Militaire Kapel  ‘Johan Willem Fri-
so’ op de JWF Kazerne te Assen. Het programma had 
veel IMMS-leden naar het noorden weten te lokken. 
Naast een dag vol militaire muziek is het natuurlijk 
ook altijd een soort reünie. Het bekende beeld: mu- 
ziekliefhebbers vol verwachting, onze IMMS-stand 
aanwezig en de kapel, klaar voor de start.

Beginnen doe je natuurlijk met een welkom en uitleg 
door de commandant. Dat was dit keer met een bij-
zonder randje: sinds 1 april (geen grap) is majoor Gert 
Versteeg in dienst als commandant van het orkest en 
de Regimentsfanfare. De meeste IMMS-leden zullen 
hem zeker kennen. Hij was jarenlang commandant van 
de Fanfare Korps Nationale Reserve in Amersfoort (en 
speelde daar heel vroeger ook nog op de bas). Iemand 
die dus door en door bekend is met het reilen en zeilen 
van de militaire muziek. Na dit welkom was het woord 
aan Kapelmeester Jody van Overbeek, die vandaag de 
kapel zou leiden.
Een simpele opdracht aan orkest en gasten: buiten op-
stellen en op mars! Dat horen we natuurlijk graag. De 
kapel bracht ons zo met muziek naar het nabijgelegen 
museum Stoottroepen Prins Bernhard met de meeste 
IMMS’ers zoals gevraagd achter de muziek aan, maar 
sommigen renden vooruit om wat leuke plaatjes te 
maken van het orkest in actie.

Na het bezoek aan het interessante Stoottroepen 
Museum, met vitrine waarin aandacht is voor de 
geschiedenis van de militaire muziek bij deze eenheid, 
volgde de prima verzorgde lunch.

Twee concerten
Terug in de repetitieruimte van het orkest konden we 
twee concerten bijwonen, of - zo men wil - een gedeelte 
voor en na de pauze met een heel verschillend karak-
ter. Het orkest begon met een selectie van bekende en 
minder bekende marsen. Dit werd op komische wijze 
becommentarieerd door trombonist Willem Cage-
ling, die af en toe wat hulp kreeg van het publiek en 
orkestleden. Al met al werd een fraaie staalkaart van 

Speciaal voor de IMMS: verplaatsing met muziek binnen de JWF-kazerne (EV)

De kapel treedt aan vóór het museum voor nog een paar extra marsen 

(foto Ferd. Rijkse)
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marsmuziek gepresenteerd, waarbij de Nederlandse 
traditie niet werd vergeten.
Nog even de titels van de gespeelde werken: Un-
der Blagul Fana (Widqvist) / Aan mijn volk (Wichers) 
/ Marsch van de Heer van der Duijn (trad) / Mars De 
Jonge Prins van Friesland (trad) / H.M. Jollies (Alford) / 
Telefunken (Evert) / KMK Mars (Bosch). 
Diverse van deze titels kan men terugvinden op de re-
cente CD-uitgave ‘Wat ons dierbaar is’. (Deze CD krijgt 
men wanneer men lid wordt van de stichting vrienden 
van de KMK’JWF’.)

Van mars- tot filmmuziek
Na de pauze werd het concert voortgezet met een 
mars, maar nu weer uit een heel ander deel van Eu-
ropa: Herzegowina (Fucik), gevolgd door een stuk van 
het componisten-collectief Two Steps From Hell: High 
C’s en het schitterende Gabriels Oboe (The Mission), 
eveneens filmmuziek, uit de onvermoeibare pen van 
de legendarische Ennio Morricone. Soliste op hobo 
was Marije Slot. Wat volgde was, voor ondergetekende 
althans, een verrassing: Hercab van Gianluigi Trovesi. 
Het is Italiaanse jazzmuziek, maar met een directe link 
naar jazz uit de ‘speakeasies’ van de jaren ’20 -30; 
drooglegging, Once upon a Time in America, u weet 
wel… zoek het maar eens op bij het kanaal Youtube. 
Sterke solistische rollen voor basklarinet en saxofoon. 

Maar terug naar het KMKJWF programma: filmmu-
ziek uit ‘The Green Hornet’ (James Newton Howard) 
een film uit 2011 en als afsluiter nog een vrolijk stuk 

filmmuziek: de Barn Dance uit de westernkomedie ‘A 
Million Ways to die in the West’, in de film gezongen 
als If I only got a Moustache, muziek en tekst van de 
bekende Stephen Foster. Met die vrolijke maar tech-
nisch lastige dans kwam een einde aan dit wervelende 
concert. Het werd beloond met veel applaus.
Een ding mocht natuurlijk niet uitblijven: na de ge-
bruikelijke dankwoorden, geschenken en het verzoek 
om nog na te genieten van / met een borrel moest 
er natuurlijk nog één werk gespeeld worden: de  
IMMS-Holland Mars. En daarmee kwam echt een  
einde aan de zeer ontspannen verlopen muzikale dag 
met de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. 

Kapelmeester Jody van Overbeek: het belangrijkste is
de musici van de kapel zo goed mogelijk te faciliteren 
Door Hein Jansen

Eerste Luitenant Jody van Overbeek is kapelmeester, 
van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Fri-
so’. Zo bezien zou hij in het rijtje kunnen passen van 
vader en zonen Bach, Joseph en Michael Haydn, Mi-
chael Praetorius en anderen die ook deze titel hebben 
gevoerd. Maar dat zou toch wat te ver voeren. Dit heeft 
er alles mee te maken dat de inhoud van de functie 
kapelmeester – oorspronkelijk: maestro di capella – in 
de loop der geschiedenis is veranderd. Het waren in 
vroeger tijden vooral componisten, in dienst van kerk 
of de adel, die verantwoordelijk waren voor de uitvoe-
ring van de muziek in een (hof)kapel. Gaandeweg werd 
kapelmeester synoniem voor dirigent in het algemeen 
(‘Herr Kapelmeister’) en kreeg het ook een militaire 
lading. Tegenwoordig is kapelmeester in de eerste 
plaats een aparte functie in een militair beroepsorkest, 
met bijbehorende rang.

Hij is nog geen 17 als Van Overbeek, als klarinettist, 
solliciteert bij de toenmalige Johan Willem Friso Kapel 
in Assen. In eerste instantie krijgt hij nul op het rekest  

omdat er in de kapel ‘voor vrouwen geen plaats is.’ Na-
dat hij het misverstand omtrent zijn voornaam heeft 
opgehelderd, krijgt hij een uitnodiging voor het proef-
spel.  Hoewel dat positief wordt beoordeeld, krijgt hij 
geen aanstelling. Dirigent Gert Jansen vindt hem nog 
wat te jong en adviseert later een nieuwe poging te 

Elt Van Overbeek dirigeert in eigen huis een speciaal concert voor de 

enthousiaste gastengroep (EV)
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wagen, met als niet onbelangrijke kanttekening dat hij 
dan niet opnieuw hoeft te solliciteren maar een uitno-
diging voor het proefspel zal krijgen. Aldus geschiedt 
en in 1988 wordt Van Overbeek als derde klarinettist 
aangesteld. In de loop van de tijd schuift hij op naar 
de eerste rij.

Kwetsbaar
Overigens is een vaste aanstelling nog geen garan-
tie voor bestaanszekerheid, want de kapel is nog wel 
eens met opheffing bedreigd. Van Overbeek: “Met 38, 
later 42, musici waren we de kleinste van de beroeps-
orkesten. En we waren ook nog in een ‘uithoek’ gele-
gerd. Dat maakte ons kwetsbaar. Ik herinner me nog 
de brieven van Jansen naar Den Haag, waarin hij stevig 
beargumenteerde dat we wel degelijk bestaansrecht 
hadden. Je zou kunnen zeggen dat we als JWF altijd 
ons best hebben gedaan dat te bewijzen en strijdbaar 
zijn geweest. Dat tekende de kapel.”
Tot de zoveelste reorganisatie van de militaire muziek 
zich aandient en de KMK uit Den Haag en de JWF in 
Assen worden samengevoegd. De Belgische dirigent 
Norbert Nozy krijgt als interim-dirigent de opdracht 
beide orkesten tot een eenheid te smeden. Een pro-
ces dat, onder meer vanwege cultuurverschillen en 
persoonlijke belangen, begrijpelijkerwijs niet zonder 
fricties verloopt.
De recente geschiedenis mag bekend worden veron-
dersteld: na Nozy staat Arnold Span op de bok, die la-
ter als stafdirigent vertrekt naar het nieuw opgerichte 
Impresariaat Militaire Muziek. Op zijn beurt wordt 
hij opgevolgd door Tijmen Botma, afkomstig van het 
opgeheven Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Be-
reden Wapens’. Weer heeft zich een reorganisatie vol-
trokken.

Intensief
In 2014 wordt Van Overbeek aangesteld als kapel-
meester, naast zijn functie als musicus. Daar gaat, na 
zijn sollicitatie, een intensieve selectieprocedure aan 
vooraf met onder meer een asssessment, proefdirec-
tie, een buitenoptreden en een gesprek op de KMA 
waarin hij wordt doorgezaagd over zijn kennis van 
staatsrecht, protocol, enz.  Ook het orkest heeft een 
stem bij de benoeming, al is die ‘slechts’ adviserend. In 
het geval van Van Overbeek is het advies positief. Zelf 
daarover: “Je moet er niet aan  denken dat je ondanks 
een negatief advies toch zou worden aangesteld. Dan 
begin je onmiddellijk met een achterstand. Geen mis-
verstand, als het vertrouwen ontbreekt kan een orkest 
je maken en breken. Dat geldt ook voor een dirigent.” 
Zelf omschrijft hij zijn functie als ‘schakel tussen mu-
sici en staf’. Het gaat hem er in het bijzonder om de 
52 musici van de kapel zo goed mogelijk te faciliteren. 
Daarin zit volgens hem de uitdaging van zijn functie 
als kapelmeester. “Die hoeven dan alleen nog maar te 
spelen, bij wijze van spreken, en zich geen zorgen te 
maken over allerlei praktische zaken.” Dat betekent in 
de praktijk veel regelwerk: het opstellen van roosters 
voor optredens in samenspraak met het Impresariaat 
Militaire Muziek in Utrecht, verlof van musici regelen, 

overleg met organisatoren van optredens binnen en 
buiten defensie, ervoor zorgen dat de faciliteiten bij 
concerten in orde zijn (van kleedkamers tot koffie en 
broodjes), afspraken met gastdirigenten maken, niet 
vergeten dat de marsenboekjes op orde zijn, enz. enz. 
De term duvelstoejager is wellicht wat plat, maar komt 
aardig in de buurt. Van Overbeek: “Weet je, als je goed 
voor de mensen zorgt, echt aandacht hebt, loont dat. 
Dan lopen ze vanzelf een beetje harder als dat nodig 
is. Dan hoef je daar niet om te vragen.”
Soms is dat nodig ook, want het bestaan van een mili-
taire muzikant is allerminst geordend. Van Overbeek: 
“Planning is en blijft een lastige zaak, omdat er zich 
altijd onvoorspelbare situaties kunnen voordoen. Ik 
geeft een simpel voorbeeld. Je hebt een repetitie voor 
een concert gepland, maar als je opdracht krijgt er-
gens te komen spelen, bijvoorbeeld bij een comman-
do-overdracht die zich ineens aandient, dan heb je 
maar te komen. Je kunt zo lang vooruit plannen als je 
wilt, onverwachte situaties kunnen zich altijd aandie-
nen. Dat vergt van de muzikanten een grote mate van 
flexibiliteit. Dat blijkt meer dan eens in de praktijk.”

Ceremonieel
Als kapelmeester dirigeert Van Overbeek ook. Bij alle 
buitenoptredens staat hij voor de kapel, of het nu om 
een commando-overdracht gaat of groot ceremonieel 
als Prinsjesdag of het aanbieden van geloofsbrieven 
door nieuwe ambassadeurs. Bij uitzondering dirigeert 
hij ook wel eens een concert, bijvoorbeeld als een diri-
gent uitvalt. “Tijmen en ik hebben dat zo afgesproken 
en de taakverdeling functioneert uitstekend. Niet voor 
niets hebben we veel en goed overleg. Zo kan het ge-
beuren dat hij op de Nederlandse Veteranendag ook 
meeloopt voor de kapel, maar dat ik het commando 
voer. Dat Tijmen majoor is en ik ‘maar’ eerste luitenant 
maakt dan niets uit.”
Wat zijn rol misschien nog wel belangrijker maakt, is 
dat de kapel niet over een vaste tambour-maître be-
schikt.
Van Overbeek mag dan de praktische zaken voor een 
gastdirigent regelen, als die voor het orkest staat is 
niet de kapelmeester het eerste aanspreekpunt. “Dat 
is de concertmeester, de klarinettist op de eerste 
stoel. Die is het scharnier tussen orkest en dirigent, 
net als in een symfonieorkest. De concertmeester is de 
aanvoerder, net als bij een voetbalelftal.”
Wat gastdirecties betreft is hij uitgesproken: “Een uit-
stekende zaak. Als dezelfde dirigent lang voor hetzelf-
de orkest staat, kan er een zekere vervlakking – zeg 
maar: routine – optreden.  Gastdirigenten houden het 
orkest scherp en laten ze nieuwe mogelijkheden ont-
dekken. Dat werkt net zo als wanneer Tijmen ergens 
gastdirigent is.”

Extra oefenen…
Van Overbeek zou het klarinetspel zeker niet willen 
opgeven, ondanks de drukte die zijn gecombineerde 
baan vaak met zich brengt. “Wie ooit een instrument 
heeft bespeeld of dat nog doet, weet dat het geweldig 
is deel uit te maken van het geheel dat een orkest is, 
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daarin op te gaan.” Maar dat heeft zijn prijs. “Soms 
moet ik een repetitie missen en heb ik thuis maar extra 
te oefenen, al is het in de kleine uurtjes. Want ik word 
geacht bij concerten gewoon mee te spelen. Ik ben wel 
teruggegaan naar de derde klarinetpartij. Na de pauze 
versterk ik als regel de saxofoons op de tweede tenor-
partij, omdat een stevige saxensectie belangrijk is in 
het lichtere repertoire.”
Net als elke andere officier is Van Overbeek voor zeven 

jaar op zijn post benoemd. Dit betekent dat de functie 
van kapelmeester in 2021 weer vacant wordt. Hij zou 
dan opnieuw kunnen solliciteren of iets heel anders 
gaan doen. “Eerlijk gezegd houdt me dat nog niet zo 
bezig. Ik ben heel tevreden met wat ik nu doe en wat 
ik daarvoor terugkrijg. De toekomst zal leren welke 
mogelijkheden ik nog krijg. Daar loop ik nu niet op 
vooruit.”

Presentatie van de CD '70 Jaar Garde' 
Op vrijdag 1 juni 2018 werd het 70-jarig bestaan van de 
Nederlandse Garderegimenten gevierd in Schaarsber-
gen met een bijzonder Garde-Appèl. De IMMS-leden 
waren ook uitgenodigd om bij deze ceremonie aanwe-
zig te zijn. Een klein aantal leden heeft hiervan gebruik 
gemaakt en waren reeds om 07.15 uur aanwezig om 
getuige te kunnen zijn van een unieke interne Land-
macht-ceremonie. Een nieuwe lichting luchtmobiele 
infanteristen sloot die ochtend de Algemene Militaire 
Opleiding Luchtmobiel (AMOL) af. De AMOL is een 
19-weekse opleiding waarbij de fysieke conditie en 
het geestelijk incasseringsvermogen behoorlijk op de 
proef wordt gesteld. Na de eindoefening van meerdere 
dagen volgt de traditionele eindmars van 25 kilometer. 
Op dit vroege tijdstip verwelkomen familie en vrienden 
hun relatie. Honderden mensen stonden langs de kant 
om de nieuwe lichting door de poort naar binnen te 
zien marcheren, onder aanvoering van de Dutch Milita-
ry Pipes and Drums 'The Falcon Guards'. Luid applaus 
viel hen ten deel. Vervolgens konden we plaats nemen 
op de tribune op het paradeterrein. Onder de gasten 
was aanwezig de Staatssecretaris van Defensie, me-
vrouw Barbara Visser. De Regimentsfanfare 'Garde 
Grenadiers en Jagers' (RFGGJ) stond daar al aangetre-

den om de aanwezigen muzikaal te vermaken. Dat is 
gelukt, want de stemming zat er goed in bij het pu-
bliek. Na het aantreden van de troepen en het muzi-
kaal eerbewijs voor de generaal volgde de uitreiking 
van de rode baretten. Wereldwijd is de rode baret hét 
symbool voor parachutisten en air assault-eenheden. 
Nadat eerst de 'normale' baretten met een doffe dreun 
op de grond werden gegooid mochten de nieuwelin-
gen zich tooien met dit bijzondere hoofddeksel. Waar-
na een heuse bierdouche volgde om de rode baret in te 
wijden. Tijdens de uitreiking werden militaire marsen 
ten gehore gebracht door de RFGGJ. 

Al met al een mooi spektakel om eens in het echt mee 
te mogen maken. De baretuitreiking werd afgeslo-
ten met een geanimeerde receptie. Voor het tweede 
gedeelte van deze dag werden de genodigden voor 
het Garde-Appèl, oud-commandanten, veteranen en 
de IMMS-leden voor een kop koffie ontvangen in het 
Historisch museum Grenadiers en Jagers. Op een ta-
fel lagen al exemplaren van de nieuwe IMMS-CD '70 
Jaar Garde' klaar voor de verkoop. Nieuwsgierig werd 
de CD bekeken, want hoe was de vormgeving, welke 
marsen staan er op? In elk geval waren er op voorhand 

De RFGGJ zorgt voor de muzikale omlijsting op het Garde-Appèl op 1 juni (foto Iris Wetzels, 17 Painfbat GFPI)
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veel positieve reacties. Voor het Garde-Appél moesten 
we weer terug naar de tribune. Terwijl wij plaats kon-
den nemen en de gardisten van de twee regimenten 
aantraden was er uiteraard weer stemmige muziek 
verzorgd door de RFGGJ. De Gardecoördinator, Kolo-
nel Doense, was de Parade-Inspecteur. In zijn luchtige 
toespraak ging hij in op de geschiedenis van de garde-
regimenten en hetgeen een gardist nou zo bijzonder 
maakt. Met name het zijn van een parate operationele 
militair, maar ook het bijdragen aan het (koninklijke) 
ceremonieel door Defensie. Vervolgens kreeg onze 
voorzitter het woord. In zijn toespraak legde hij uit  
wat de IMMS is en gaf een toelichting waarom de IMMS 
 voor dit gardejubileum een CD heeft uitgebracht. Het 
eerste exemplaar werd uitgereikt aan de Gardecoördi-
nator. De ceremonie werd afgesloten met het spelen 
van de beide regimentsmarsen. Aan het einde van de 
‘Grenadiersmars’ lieten de Grenadiers en Jagers een 
soort strijdkreet klinken. Het trio van de ‘Prinses Irene 

Mars’ werd luidkeels meegezongen door de aanwe-
zige Fuseliers. Tot slot volgde het Wilhelmus. Om de 
dag af te sluiten volde de Gardeborrel, waarbij ieder-
een zich te goed kon doen aan halve kippen met friet 
en een drankje. In het museum was nog een korte bij-
eenkomst van de IMMS met allen die betrokken wa-
ren bij de productie van de CD. Onze voorzitter Geert 
Bergsma sprak zijn dank uit aan het Impresariaat Mili-
taire Muziek Krijgsmacht, dirigent en muzikanten van 
de RFGGJ, het bestuur en muzikanten van het Traditi-
oneel Jachthoornkorps van het voormalig Garderegi-
ment Jagers, ons IMMS-lid Rien van Beusichem en Lex 
van Diepen. Ook zij kregen namens de IMMS een CD 
aangeboden. Uiteraard hebben we de CD gekocht en 
op de terugweg naar huis in de auto goed kunnen be-
luisteren. Het resultaat mag er wezen! Zie de recensie 
in dit blad.

Veteranenconcerten worden Anjerconcerten 
door Geert Bergsma 

Het Nationaal Comité Veteranendag organiseert al 
jaren in samenwerking met het Impresariaat Militaire 
Muziek Krijgsmacht de zogenoemde Veteranencon-
certen. De naamgeving is echter veranderd. Deze con-
certen die bijdragen aan de waardering voor veteranen 
heten voortaan Anjerconcerten. Hierdoor is het mo-
gelijk een breder publiek te bereiken dan alleen maar 
veteranen. De naam is afkomstig van de in 2005 in 
Nederland geïntroduceerde Witte Anjer als uiting van 
waardering voor Nederlandse Veteranen.

Gemeenten en Veteranenorganisaties kunnen voor 
het houden van een Anjerconcert een aanvraag indie-
nen bij het Nationaal Comité Veteranendag. Jaarlijks 
vinden zo’n 30 concerten plaats. Hiervoor kunnen in 
principe alle Nederlandse Militaire orkesten worden 
ingezet. In het boekje ‘Anjerconcerten 2018-2019’ 
wordt per orkest een korte toelichting gegeven. Het 
organiserend comité kan daarmee inschatten wat van 
het concert verwacht kan worden. De Marinierskapel 
van de Koninklijke Marine wordt omschreven als een 
enorm veelzijdig orkest waarvan het mooie orkest-
geluid zeer wordt gewaardeerd. De concerten zijn 
meestal in twee delen. Voor de pauze met het accent 
op symfonische blaasmuziek. Na de pauze wordt ge-
speeld in een big bandopstelling en wisselen jazz, pop 
en entertainment elkaar op. Over de Koninklijke Mili-
taire Kapel ‘Johan Willem Friso’ wordt gemeld dat dit 
het enige orkest is met het predikaat Koninklijk en dat 
bij concerten het muzikaal erfgoed hoog in het vaan-
del staat. De KMKJWF speelt zoveel mogelijk eigen 
repertoire en brengt eigen versies van klassieke en 
filmmuziek. De omschrijving van de Kapel van de Ko-
ninklijke Luchtmacht luidt: High Tech, soulvol en mes-
scherp. De topmusici spelen symfonische popmuziek  

met een krachtige groove en vette beat. Ieder seizoen 
wordt een eigentijds programma gepresenteerd. Dit 
jaar onder de naam ‘Missions’. De lichtshow en beel-
den op een grote led wall zorgen voor een spectaculair 
decor. Het Trompetterkorps van de Koninklijke Mare-
chaussee heeft een repertoire van symfonische blaas-
muziek, bewerkingen van popmedleys en bigbandmu-
ziek. Het programma kan doorgaans in overleg met 
de opdrachtgever speciaal vorm worden gegeven. De 
Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ wordt 
aangekondigd als een compacte regimentsfanfare die 
zich de laatste jaren heeft toegelegd op het produce-
ren en uitvoeren van schoolconcerten. Dit jaar is dat 
een flitsende multimediavoorstelling onder de noe-
mer ‘The Battle’. Ook van de Fanfare Bereden Wapens 
wordt gemeld dat het een compacte regimentsfanfare 
is, maar met combo. ‘Tour of Duty in Concert’ is de 
tweede productie waarin het werk en de beleving van 
veteranen centraal wordt gesteld. Tot slot wordt de 
Fanfare Korps Nationale Reserve genoemd als deeltijd 
orkest en daardoor beperkt(er) inzetbaar. Qua grootte 
zit de FKNR tussen de orkesten ne fanfares in met een 
repertoire dat varieert van symfonische blaasmuziek 
tot bewerkingen van popmedleys. Om het voorberei-
dend werk van een organiserend comité te vergemak-
kelijken worden de maten van het speelvlak genoemd 
en benodigde extra’s als geluidsinstallatie, beamer en 
licht. Het is een goede zaak dat Defensie de mogelijk-
heid biedt om militaire muziek in te zetten om onze 
veteranen in het zonnetje te zetten. De kans is groot 
dat bij u in de buurt een dergelijk Anjerconcert gaat 
plaatsvinden. Als IMMS-lid een goede gelegenheid 
om daarbij aanwezig te zijn en te kunnen zien dat de 
inspanningen van de militaire muzikanten en hun mu-
ziek zeer worden gewaardeerd door de veteranen en 

Defilé  -  juni 2018 9



         

het overige publiek. Ikzelf had deze mogelijkheid op 
2 juni 2018.

Door het Veteranencomité van de gemeente Leid-
schendam-Voorburg werd ter gelegenheid van de 10e 
Veteranendag in die gemeente een Anjerconcert geor-
ganiseerd in de Koningskerk in Voorburg. Het concert 
werd uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel 
‘Johan Willem Friso’. Deze kerk heeft een goede akoes-
tiek waardoor de mooie klankkleur van dit orkest (ge-
lukkig niet versterkt!) goed uit de verf kwam. Op het 
programma was niets aan te merken. Geopend werd 
met de Ouverture uit Fra Diavolo (1830) van de Franse 
componist Daniel Auber. Wat volgde was wel heel bij-
zonder. Deel 1 en 3 van de Piccolo Sonate in een ar-
rangement voor harmonieorkest van de Amerikaan 
Lowell Liebermann. Soliste was Sgt1 Diana Mols. De 
veelzijdigheid van het orkest kwam uitstekend naar 
voren bij de Fantasy Variations on a Theme by Paga-
nini (1978), van James Barnes. Deze Amerikaanse com-
ponist tekende ook voor het volgende werk: Eisenho-
wer-Centennial March. Na een ongedwongen pauze 

waarbij het mogelijk was om met de muzikanten van 
gedachten te wisselen volgde het tweede, lichtere, 
deel van het concert. Begonnen werd met de Vetera-
nenmedley met muziek die veteranen aanspreekt en 
afkomstig is uit de veteranen Top-50. De marsenko-
ning Sousa ontbrak niet deze avond, gespeeld werd 
The Diplomat. Een nummer dat veel veteranen aan 
zal spreken is Song of Hope, een compositie van de 
Brit Peter Meechan. Met drie solisten op trompet: Sgt1 
Christelle van den Berg, Sgt1 Friso Valkema en Sgt1 Ri-
chard Visser. Dit nummer zorgde voor kippenvel bij de 
aanwezigen. Dit nummer zou zeker niet misstaan in de 
finale van de Nationale Taptoe! Op verzoek van het or-
ganiserend comité moest er iets worden gespeeld van 
Glenn Miller. Dus werd de medley The New Glenn, een 
arrangement van Jasper Staps, gespeeld met soli voor 
de alt- en bariton sax. Bij een Anjerconcert mag eigen-
lijk het nummer Band of Brothers, de soundtrack uit de 
veel bekeken TV-serie, niet ontbreken en dit stond dus 
ook op het programma. Weer een kippenvel moment! 
Afgesloten werd met een vrolijker werk: Hercab van de 
Italiaanse saxofonist en klarinettist Gianluigi Trovesi. 
Het publiek nam het ritme maar al te graag over. Na 
een dankwoord van de burgemeester en het uitreiken 
van bloemen aan Chef-dirigent Tijmen Botma en de 
solisten werd als toegift de Veteranenmars ten gehore 
gebracht. Hiermee kwam een mooie muzikale avond 
tot een einde. Ik heb ervan genoten. Mijn advies aan u: 
als er een Anjerconcert bij u in de buurt wordt gehou-
den, dan moet u er zeker naar toe gaan. Ook kunt u als 
IMMS-lid in uw gemeente het initiatief nemen om een 
dergelijk concert te organiseren. De veteranen zullen u 
daar dankbaar voor zijn.

FKNR verovert België! 
door Sld1 Liesbeth Geerts / Sm Bertrand Verbeek, foto’s: Günther Verhaverbeke

De Fanfare van het Korps Nationale Reserve was van 
22 t/m 25 mei te gast bij de Internationale Militaire 
Taptoe in België. Deze stond dit jaar in vier steden in 
het teken van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog.

De FKNR was in ‘goed gezelschap’. Naast de FKNR na-
men telkens de volgende orkesten deel: 
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen – België 
Koninklijk Escorte van de Federale Politie – België
Orkest van het Cavalerie Tankregiment uit Metz – Frankrijk
Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht – België.
Op dinsdag 22 mei is de FKNR gestart in Namen (Na-
mur). Vervolgens ging zij naar Aarlen (Arlon) en Sint 
Truiden  en eindigde ze op vrijdag 25 mei in Oudenaar-
de. De shows hadden door de wisselende omgevin-
gen elke keer een ander tintje. Waar het orkest in Ou-
denaarde op een groot strak plein voor het prachtige 
oude stadhuis en in de zon stond, was dat in Aarlen 
op het hobbelige plein en met een dikke plens regen 
wel even anders. Maar niks stond de FKNR in de weg 

om overal de prachtige show ‘Heroes’  ten tonele te 
brengen. Deze show is een ode aan de veteraan en 
vertelt in korte tijd een oorlogsverhaal. Ze bestaat o.a. 
uit fragmenten met muziek van films waarin helden de 
hoofdrol hebben. Denk hierbij aan ‘Batman’, ‘Ironman’ 
en ‘Gladiator’. De opmars van de show is ‘The Cham-
pions’ van Major G.H. Willcox, arrangement Jeroen 
Geevers.
Het eerste deel van de ‘Heroes’ Show is met muziek uit 
de films ‘Where Eagles Dare’ en ‘The Great Escape’. Als 
stilstaand werk speelde de FKNR ‘Can You Dig It’ van 
Brian Tyler uit de film ‘Iron Man 3’ in een arrangement 
van Steven Walker. Het tweede deel van de show werd 
gelopen op muziek uit de films ‘Gladiator’ en ‘Batman’. 
Bezinnen en herdenken deed de FKNR met het prach-
tige koraal ‘Eternal Father’, dat ook te horen is in de 
film ‘Crimson Tide’. En met de mars ‘Royal Salute’, een 
groet aan alle veteranen, van Richard Waterer werd het 
taptoeveld verlaten.
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Vier dagen, vier steden, vier fantastische taptoes en 
elke keer weer een geweldig publiek!
Het publiek was laaiend enthousiast, zo ook de colle-
ga-orkesten! Op Facebook schreef een collega van het 
Franse orkest: “Ce fut un grand plaisir pour la Musique 
de l'Arme Blindée Cavalerie de partager ces 4 jours 
avec vous tous! Encore bravo pour vos magnifiques 

prestations et d'avoir été si courageux sous la pluie!” 
Prachtig toch?

Voor de FNKR is dit nog niet einde van het Belgische 
avontuur. In oktober keert zij terug voor de Internati-
onale Taptoe van België met 5 shows in Oostende en 
Lommel.

De FKNR op de pittoreske Markt van Oudenaarde

Nieuwe Chef-dirigent voor FKNR 
Met het vertrek van kapitein Harrie Wijenberg – voor 
hem zat na 6 jaar zijn termijn er op – moest de FKNR 
op zoek naar een nieuwe dirigent. Na een eerste selec-
tie en een aantal gesprekken, waren er in december 
op twee dagen proefdirecties met in totaal vier kan-

didaten. De orkestleden kozen uiteindelijk voor de uit 
Gramsbergen afkomstige Alfred Willering.
Willering kwam al op vroege leeftijd in aanraking met 
muziek. Zijn vader was organist en bassist, en van hem 
kreeg hij zijn eerste orgellessen. Hij begon al jong een 
opleiding aan de muziekschool in Hardenberg. Eerst 
op orgel en later ook op flügelhorn. Na een aantal 
jaren op flügelhorn stapte hij over op euphonium en 
weer later op tuba. Op 18-jarige leeftijd werd Alfred di-
rigent van het plaatselijke jeugdorkest. Hij voelde het 
meteen, de muziek zou zijn toekomst worden!
De jaren orgellessen die hij heeft gevolgd, zijn voor 
hem nog steeds van groot nut voor het componeren en 
arrangeren van muziekstukken.
Willering studeerde bastuba en directie aan het ArtEZ 
Conservatorium in Zwolle. In juni 2001 is hij afgestu-
deerd, met het einddiploma HaFaBra-directie. Gedu-
rende zijn opleiding was hij al muzikaal actief op di-
verse gebieden. Samen met enkele medestudenten 
speelde hij in het ensemble Riverbrass en werd hij 
aangenomen als bassist bij het Trompetterkorps Bere-
den Wapens in Amersfoort en bij de Regimentsfanfare 
"Garde Grenadiers en Jagers" in Assen.
Om Willering in actie te zien hoef je niet lang te zoe-
ken. Hij dirigeert vele orkesten en met zijn lengte (2 
meter 8!) is hij waarschijnlijk de enige dirigent in Ne-
derland die geen bok nodig heeft!
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Het  Tamboerkorps  der  Aan-  en  afvoertroepen

door John Kroes

Inleiding
Als liefhebber van militaire muziek, maar ook voormalig 
dienstplichtig AAT-er, leek het mij interessant en gepast 
om eens aan dit Tamboerkorps enige aandacht te beste-
den. 

Dit artikel kwam tot stand door de combinatie van be-
scheiden bronnenonderzoek en eigen herinneringen uit 
mijn diensttijd bij het dienstvak, dat de zinspreuk ‘Nil No-
bis Absurdum’ (niets is ons te dol) voert.  

Een greep uit de historie

         

IGK: “Militaire muziek vervult belangrijke functie” 
Dat de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), 
Luitenant-Generaal Hans van Griensven, de militaire 
muziek een warm hart toedraagt blijkt wel uit zijn face-
book bericht van 12 juni 2018. Deze tekst willen we u 
niet onthouden.
"Muziek hoort evenveel bij het militair optreden als 
tanks, vliegtuigen of schepen. Door de eeuwen heen 
is de muziek vaak voorop gegaan in de strijd en zorg-

de voor communicatie en moreel. Die functie is nu dan 
wel vervallen, maar militaire muziek speelt nog steeds 
een belangrijke rol binnen Defensie. Vandaag een af-
vaardiging van muzikanten van Marine, Luchtmacht 
en Marechaussee ontvangen op de Zwaluwenberg. De 
landmacht collega’s had ik al in een eerdere fase ge-
sproken.”

Tamboerkorps Depot AAT 1958
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De historie
Bij het Regiment Aan- en Afvoertroepen, dat destijds ge-
legerd was te Grave, heeft omstreeks 1949 een formatie 
bestaan met trommels en signaalhoorns, welke als een 
soort voorloper van het latere Tamboerkorps zou kunnen 
worden beschouwd.
Vermoedelijk wordt het korps in 1955 heropgericht bij 
het Depot AAT, toen te Tilburg.
In januari 1958 wordt het korps beoordeeld door ser-
geant-majoor J.H. Jansen (Maître de Clairon van het 
Jachthoornkorps Garde Jagers) en geschikt bevonden 
voor ‘uitrukkende diensten’. Het korps bestaat uit be-
roepsonderofficieren en beroepsinstructeurs en – chauf-
feurs. De eerste tamboer-maître was H. Appeldoorn. 
De instrumenten worden bekostigd uit de kantinekassen 
van de Koning Willem II-kazerne en de Generaal Majoor 
Kromhoutkazerne, alsmede uit de kassen van de offi-
ciers- en onderofficierskantines. Vier jachthoorns maken 
o.a. deel uit van het instrumentarium. De trommen zijn 
blauw met gele banden en de klaroenkoorden hebben 
de AAT-kleuren (zie foto). Het korps wordt in 1970 opge-
heven. 

Muziek van de AAT
De ‘Kolonel Hinrichs-mars’ is gecomponeerd door 
tamboer-maître Appeldoorn ter gelegenheid van het af-
scheid van Kolonel Hinrichs als Depotcommandant AAT. 
Hij was benoemd tot Inspecteur van het Vervoerswezen 
in de rang van brigade-generaal. In die tijd bestonden 
namelijk nog alle Wapen- en Dienstvakinspecties. Deze 
mars is geschreven voor een bezetting van signaalinstru-
menten in Bes.
Het depot AAT bestond overigens uit de rekrutenoplei-
ding + ondersteunende eenheden (o.a. garnizoensgara-

ge) in de Kromhoutkazerne en de Kaderschool + School 
Reserve Officieren + Rijopleidingsgroep in de Koning Wil-
lem II-kazerne. 
De luitenant-kolonel H.J.W. Visser was (ook in mijn tijd) 
de Regimentscommandant AAT en bij zijn afscheid als 
zodanig werd de muziek door het Tamboerkorps ver-
zorgd. Ter gelegenheid van dit afscheid componeerde 
tamboer-maître Appeldoorn de mars ‘Saja Poenja Resi-
men’ en droeg deze op aan de overste; de mars is ge-
schreven voor een bezetting van signaalinstrumenten in 
Es zonder jachthoorns. 
Verder bestaat er de ‘Colonne-Mars Aan-en Afvoertroe-
pen’, gecomponeerd door Van de Ven en de bijhorende 
tekst van het lied ‘Nil Nobis Absurdum’ is van Van Oort 
(zie foto). Over beide heren heb ik geen bijzonderheden 
kunnen achterhalen. 
De officiële Defileermars van het Regiment AAT is (nog 
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UIT HET PRENTBRIEFKAARTENARCHIEF VAN ERWIN VOORHAAR
Een recente aanwinst. Een kaart waarop nu eens keu-
rig (achterop) staat vermeld wat we zien en waarom. 
Er staat alleen niet bij waar. Maar dat is met moderne 
zoektechnieken wel uit te vinden. En na het betere 
speurwerk kan weer een interessant stukje militaire 
muziekgeschiedenis worden toegevoegd aan deze ar-
tikelenreeks in Defilé.

De kenners en liefhebbers zien meteen dat hier een 
Britse band is afgebeeld, van de Household Division. 
Maar welke, en waarom? Daarop geeft de achterzijde 
van de kaart antwoord: ‘Funérailles du Maréchal Foch, 
26 Mars 1929, Musique des Coldstream Guards, made 
in France’. Niets meer aan toe te voegen…. Of toch? 
Natuurlijk wel. Om maar eerst te beginnen met dat-
gene wat niet is vermeld: de locatie. Maarschalk Foch 
werd op de 26e maart 1929 begraven in Parijs, in de 
Dôme des Invalides. Gewoon eens even googlen en 
op google maps kijken. Want het ziet er grootstede-
lijk uit…. Het is makkelijk om de situatie van de kaart 
met de huidige omgeving te vergelijken. Aanknopings-
punt: een toegangspoort rechts en de gebouwen op 
de achtergrond. De locatie laat zich makkelijk vinden: 
Dôme des Invalides te Parijs, de gebouwen staan bui-
ten beeld rechts. De zuilen zijn van het nog bestaande 
toegangshek. De gebouwen op de achtergrond staan 
aan de Rue de Constantine, het orkest marcheert van-
uit de Dôme de Rue de Grenelle op. Hartje Parijs dus, 
en kennelijk is de foto, de kaart is een niet bewerkte 
fotokaart, gemaakt na afloop van de plechtigheden 
want er valt langzaam duisternis in en de straatlam-
pen lichten al op.
Glanzende carrière
Ferdinand Foch (Tarbes 02-10-1851 / Paris 20-03-1929) 
was een van de belangrijkste Franse leger- aanvoer-
ders uit de geschiedenis. Hij schreef als student boe-
ken over oorlogsvoering en gebruikte zijn theorie, ge-

baseerd op het offensief, ook in het veld want al snel 
maakte hij een glanzende carrière ten tijde van de Eer-
ste Wereldoorlog. Mede omdat het einde van die oor-
log nu exact 100 jaar geleden is leek mij op zijn plaats 
om deze kaart te bespreken.
Na de slag om de Marne in 1914 werd Foch opperbe-
velhebber van de noordelijke legergroep (geallieerde 
legers van Groot-Brittannië, Frankrijk en België) en 
was hij betrokken bij de Slag aan de IJzer en de be-
ruchte slag om Ieper. Daarna leed hij zware verliezen 
en leek zijn ster te dalen. Toch werd hem op 26 maart 
1918 de geallieerde bevelvoering gegeven en tevens 
de tactische en strategische leiding aan het westelijk 
front. Dat leidde op 6 augustus 1918 tot de benoeming 
tot maarschalk. Kort daarop werd onder Foch’s leiding 
een geallieerd offensief ingezet dat uiteindelijk leidde 
tot de aftocht van het Duitse leger en de wapenstil-
stand op de 11 november 1918.
Foch werd daarna gezien als held in Frankrijk en daar-
buiten en kreeg tientallen standbeelden. Begraven 
werd hij in de Dôme des Invalides, zoals de kaart laat 
zien. Dit was een hospitaal annex woongelegenheid 
voor voormalige soldaten, zo ongeveer als ons Bron-
beek in Velp. Ook ligt hier het praalgraf van Napoleon 
Bonaparte. Het grootste deel is tegenwoordig een zeer 
attractief ingericht legermuseum.
Dat de Band of the Coldstream Guards hier opwachting 
maakte is niet verwonderlijk. Het regiment behoorde 
tot de allereerste Britse troepen, ingezet tijdens de 
WO 1 en onder bevel van Foch. In de slag bij Ieper wer-
den onder de Coldstreamers zware verliezen geleden. 
Dit onderdeel van de beroemde Guards Division werd 
opgericht in Coldstream, Schotland, in 1650 door Ge-
neraal George Monck, later  in London benoemd als 
‘Second Senior Regiment of Household Troops’. Van-
daar de wapenspreuk: “Nulli Secundus – Second to 
None”.

steeds) ‘On the Road’ van A. Calvert, een bekende En-
gelse componist voor brassbands, die nog tenminste 9 
andere marsen heeft gecomponeerd. De mars ‘On the 
Road’ is meerdere malen in Nederland op CD opgeno-
men, o.a. in 2006 op de CD ‘Ook muzikaal kleur beken-
nen, Marsmuziek van de vier Logistieke Regimenten’ 
door de KMKJWF en de RFGGJ. 

Eigen herinneringen
Vanaf het voorjaar 1963 was ik voor opleiding een aantal 
maanden gelegerd in de Willem II-kazerne en daar repe-
teerde ook het Tamboerkorps en was natuurlijk ook inge-
deeld bij militaire ceremonieën. 
Peter Grootemaat zet in zijn boek bij H. Appeldoorn een 
vraagteken bij 1965 als eindjaar van zijn functie als zo-
danig. Hierover kan ik iets nauwkeuriger zijn: in de loop 
van 1963 was de Sergeant der Eerste Klasse Reutelings-
perger reeds tamboer-maître, dat weet ik nog uit eigen 

ervaring op de kazerne. In het dagelijkse militaire leven 
was hij overigens werkzaam als Coördinator van de Rij-
opleidingen. Op Koninginnedag 1963 deed het Tamboer-
korps mee aan de militaire parade in Breda. Ik weet dat 
nog omdat ik zelf als dienstplichtige deel uitmaakte van 
het AAT-detachement, dat bij de parade was ingedeeld. 
Over verdere optredens van het Tamboerkorps is helaas 
weinig bekend. Waarschijnlijk vonden die hoofdzakelijk 
plaats in de beide Tilburgse kazernes en in de stad zelf. 

Bronnen: 
•  Peter Grootemaat: ‘Met Muziek op Mars, Nederlandse 

militaire tamboerkorpsen en andere muziekformaties 
van 1945 – 2003’. 

• Tijdschrift ‘Veterans B & T’. 
•  Historische Collectie Bevoorradings - & Transporttroe-

pen te Soesterberg. 
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Eigen orkest
Zonder de hele geschiedenis van het regiment uit de 
doeken te willen doen kunnen we wel een blik werpen 
op de inzet na de Eerste Wereldoorlog: onder andere 
in Aden, Noord-Ierland, de Golfoorlog, in Bosnië, Irak 
en Afghanistan. Na 1993 bleef er één inzetbaar batal-
jon over. 
De Band of the Coldstream Guards is elk IMMS-lid na-
tuurlijk bekend. Toch nog wat geschiedenis. Al rond 
1742 was er sprake van een Corps of Drummers en een 
Band of Music. Deze werden ingehuurd door officieren. 
Toen hen in 1785 werd gevraagd op te treden in Green-
wich, werd dit geweigerd omdat men allerlei andere 
dingen te doen had. Vervolgens wendden de officieren 
zich tot de Duke of York met het verzoek om een ‘re-
gular band’ te mogen installeren. Dat kon en zo werd 
op 16 mei 1785 officieel begonnen met de Band of the 
Coldstream Guards. De muzikanten en dirigenten wer-
den in Duitsland (Hannover) gevonden. De bezetting: 
2 hobo’s, 2 hoorns, 4 klarinetten, 2 fagotten, 1 trompet 
en 1 serpent. Al snel volgden veranderingen en uitbrei-
dingen. Pas met Charles Godfrey (1825) kwam er een 
van origine Britse dirigent voor het orkest te staan. 
Natuurlijk kennen we deze Household Division bands 
allemaal van traditionele Britse evenementen als Troo-
ping the Colour en de Changing of the Guard. Dat zijn 
volgens strenge protocollen verlopende gebeurtenis-
sen, waarvan nooit wordt afgeweken, met één uitzon-

dering: koningin Elizabeth gaf kort na de aanslagen 
op de Twin Towers in New York (september 2001) toe-
stemming om het Amerikaanse volkslied uit te voeren 
tijdens Changing of the Guard, hetgeen door iedereen 
zeer positief werd ontvangen. Orkest van dienst tij-
dens die memorabele wisseling van de wacht: de Band 
of the Coldstream Guards.

V1
Op 18 juni 1944 concerteerde de band in Wellington 
Barracks, waar de huidige kapel nog altijd gelegerd is, 
toen er een Duitse V1 ontplofte en meer dan honderd 
mensen omkwamen onder wie vijf leden van het or-
kest en de dirigent James Causley Windram. 
Maar gelukkig zijn er ook positieve en mooie gebeur-
tenissen in de geschiedenis van het orkest; zo werd 
in 2009 een deal gesloten met Universal (label Decca) 
voor een CD-contract. Het binden van een militair or-
kest exclusief aan een platenlabel is iets dat in deze 
door popmuziek beheerste tijd nauwelijks nog voor-
komt. De band won meteen de prestigieuze Classical 
Brit Award (Album of the year) voor de CD-productie 
Heroes. Overigens werden door de band onder de 
energieke dirigent John MacKenzie Rogan (1896-1920) 
al in 1898 wasrol- en later 78- toerenplaatopnamen 
gemaakt. Daarmee was men een van de eerste in 
Groot-Brittannië. 
Tegenwoordig bestaat de band uit 44 muzikanten en 
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IMMS was erbij
Korpsconcert Fanfare Korps Nationale Reserve
door Theo de Haan 
   
Twee zaterdagavonden achter elkaar naar Amers-
foort, vol verwachting wat we deze keer aan militair 
muzikaal spektakel voorgeschoteld zouden krijgen.

Allereerst 17 maart, de Nacht van de Militaire Muziek. 
Voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik hiervan ge-
tuige was, en meteen ook de laatste keer. Ik kan van 
deze avond, met alle respect overigens voor de uit- 
voerende muzikanten, alleen maar zeggen dat het 
voor wat mij persoonlijk betreft weinig of helemaal 
niets met militaire muziek te maken had. Het is mis- 
schien verstandiger om dit muzikale spektakel, wat 
zich overigens op een zeer hoog niveau bevond, de 
‘Nacht van de Militaire Muzikanten’ te noemen.

Maar nu wat het korpsconcert betreft. Op 24 maart jl. 
was het wederom tijd voor het traditionele korpscon-
cert van de Fanfare Korps Nationale Reserve, ditmaal 
voor de laatste keer o.l.v. Chef-dirigent kapitein Harrie 
Wijenberg, in theater De Flint in Amersfoort. Mocht-
en er misschien mensen zijn die bij zichzelf gedacht 
hebben ‘nu deze keer maar even niet’, die hebben 
echt een concertavond gemist waar ze nog heel lang 
spijt van zullen hebben. Misschien dat men na het 
lezen van deze recensie eveneens tot die conclusie zal 
komen. Deze avond werd ook traditioneel weer gep-
resenteerd door de charmante presentatrice Astrid 
Boonemeyer. Speciale gast deze avond was de Belgis-
che artieste Belle Perez met haar “grote broer” (Nanny 

Slagwerkers aan de slag (foto kap Fred Warner, Korpsbureau KNR)

werkt men onder leiding van Simon Haw MBE.
Bekende namen van dirigenten uit de geschiedenis 
waren o.a. Douglas A Pope (1944-1963), Trevor Sharpe 
(1963-1974), Richard Ridings (1974-1985) en Robert 
George Evans (1920-1930) onder wiens leiding de 
band die we op de kaart zien afgebeeld optrad in Pa-
rijs in 1929. 

Wie meer wil weten kijkt op coldstreamguards.co.uk 
waar o.a. een compleet boek kan worden gedownload 
(John Gleeson ‘Pomp and Circumstance’ ) en een dis-
cografie van Bill Dean-Myatt.
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Guerrero) als begeleider op gitaar zoals ze hem zelf 
introduceerde. 
De FKNR heeft in de loop der tijd een enorme muzikale 
vooruitgang geboekt, die ik weer onder het allereer-
ste werk waarnam, nl. Silverado van Bruce Broughton, 
in een arrangement van Wilbert van Arendonk. Ik heb 
het al vaker genoemd, maar weer viel me de uitzonder- 
lijk warme klank van dit orkest op. In vorige korpscon-
certen waren de bassisten wat ruimer vertegenwoor-
digd, maar dat verschil was absoluut niet te horen! 
Schitterend wat die beide heren voor fundament onder 
dit orkest gelegd hebben. 
Het volgende werk waar men voor gekozen had was 
ook een heel bekend nummer uit de film muziek 
wereld, n.l. The Magnificent Seven, van Elmer Bern-
stein, gearrangeerd door Jan Bosveld, met een over-
tuigende xylofoon en hoornpartij en een schitterende 
solo op trompet.
Back to the Future III  van Alan Silvestri, gearrangeerd 
door Ben Wezel, was het derde filmmuziekstuk wat 
enorm verassend gespeeld werd. Gevolgd door Cra-
zy Army van Ed Lemley, uitgevoerd door de tamboer-
groep.
The Wellingtonian  van Bandmaster Harold Scotney in 
een arrangement van Hendrik de Boer is echt een mars 
waar wij als marsenliefhebbers op zaten te wachten. 
En dat vind ik persoonlijk zo prachtig bij de reper-
toire keuze van deze avond(en). Net als het volgende 
gevoelige koraal Nimrod van Edward Elgar in een ar-
rangement van Rienks van der Velde. Brassbandwerk 
ten top! Prachtig gespeeld.
En dan komt echt een van de hoogtepunten voor mij 
persoonlijk, van deze avond. Fire in the Blood van Paul 
Lovatt-Cooper gearrangeerd door Luc Vertommen. Een 
schitterend werk niet alleen om te horen, maar ook 
om te spelen denk ik, al moet ik er ook snel achter-

aan toevoegen dat er technisch zeker een en ander 
van de muzikanten verwacht wordt. Het werk is geba-
seerd op het 200 jarig bestaan van het Leger des Heils, 
en de thema’s die er in voorkwamen waren dan voor 
mij ook bijzonder herkenbaar. Shine as the Light van 
Peter Graham, gearrangeerd door Tom D’Joos, is ook 
echt een werk wat veel wordt gespeeld door de toon- 
aangevende Staffbands van het Leger des Heils en 
ook dit werk was bijzonder herkenbaar en werd heel 
overtuigend neergezet. De Regimentskinder Marsch 
van Julius Fucik onder een arrangement van Georges 
Moreau, een prachtige compositie van de Tsjechische 
componist en dirigent, die leefde van 18 juli 1872 tot 15 
september 1916. 
En als laatste werk voor de pauze de Defileermars 
Nationale Reserve van Gert Buitenhuis. Geweldig dat 
dit iedere keer weer gespeeld wordt. Met stram in de 
houding, de beide handen strak naast het lichaam met 
gebalde vuisten, en getooid met zijn pet op, het regi-
mentslied meezingend, de commandant van het Korps 
Nationale Reserve, Overste Hans Berding. Evenals al 
de geüniformeerde militaire gasten. Bijna zou ik ook 
gaan staan, maar dat was alleen weggelegd voor de 
militairen. 
En wat er na de pauze werd gepresenteerd, dat over-
trof alle verwachtingen. Eerst werd het podium iets 
aangepast omdat twee tamboers (de soldaten Marvin 
Alex Schaap en Dennis de Rooij) een zeer eigentijdse 
uitvoering gaven van de Digital Drums. Klonk heel erg 
melodisch slagwerk en het was bijzonder beide heren 
enthousiast bezig te zien.
Astrid Boonemeyer had de rest van de avond zogezegd 
een “makje” want een Spaanse show vertolkt door een 
Belgische super artieste, Belle Perez, met begeleiding 
van een Nederlands militair orkest en haar vaste gi-
tarist, dat was een geweldige keuze dit jaar. Ze vroeg 

De FKNR op de Spaanse toer (foto kap Fred Warner, Korpsbureau KNR)
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naar o.a. de dresscode voor deze militaire concerta-
vond, en daarop kreeg ze de opdracht: “strak in het 
pak”. Nu, dat was ze. En wat een temperament! Dat 
haar enthousiasme ook op het publiek en natuurlijk 
de muzikanten van de FKNR oversloeg was te zien en 
te horen. De nummers die ze vervolgens zong waren  
Malaguena, van Ernesto Lecuona, gearrangeerd door 
D. Morris / L. Antkowiak, Ponte a Cantar, van Jose 
Feliciano, gearrangeerd door Nanouck Brassers, Ave 
Maria, van K. Santandar, gearrangeerd door Hendrik 
de Boer, Besame Mucho, gearrangeerd door Rickwin 
Poelma, Hijo de la Luna, van Mecano, gearrangeerd 
door Hendrik de Boer, Enamorada, van B. Perez/F. de 
Meersman/J. Guerrero/ J. Sarria/P. Renier, arrange-
ment van Bert Willemsen, en als laatste nummer, El 

Mundo Bailando, van B. Perez/F. Palmeri/J. Guerrero/ 
P. Renier, arrangement van Bert Willemsen en geor- 
kestreerd voor fanfare door Geerd Doomen.
En dat was dan weer een schitterende concertavond, 
gebracht door de enthousiaste leden van de Fanfare 
van het Korps Nationale Reserve, en de temperament-
volle Belle Perez. Hartelijk bedankt beste mensen van 
dit geweldige militaire orkest voor alle inzet die jullie 
ons als publiek weer hebt gegeven. Jullie verdienden 
als geen ander een staand applaus!

Belle Perez, Spaanse warmbloedigheid en Belgische charme (foto Th. de Haan)

ROA naar Noord-Brabant met film- en marsmuziek én 
Brabantse hits
door Johan de Vroe

Noord-Brabant, dat wil iets specifieker zeggen Uden en 
nog wat meer uitvergroot het theater Markant aldaar. 
Niet eerder in hun bestaan hadden de reünisten van het 
Artillerie Trompetterkorps in een concertzaal in Brabant 
opgetreden en dat deze première daar een doorslaand 
succes was, dat stond 14 april duidelijk vast.

Het voorjaar deed zich die zaterdag al een eerste beetje 
voelen en orkest en publiek stonden  deels nog lekker 
buiten toen wij bij dit moderne stadtheater arriveerden. 
Via interne relaties was het het ROA-bestuur gelukt om 
in Uden een sponsor te vinden en wel de plaatselijk Ra-
bobank die de kosten voor het theater voor zijn reke-
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ning nam. Vandaar deze uitstap onder de rivieren voor 
dit orkest, dat gewoonlijk in het midden des lands op-
treedt. 

Het jaarconcert van de oud-dienstplichtige artilleristen 
is een evenement om naar uit te kijken, wetende hoe-
veel inspanning men er altijd in steekt om daar iets 
moois van te maken. Zeker het gegeven dat het genre 
mars onverminderd door het ROA wordt gekoesterd, 
trekt meerdere IMMS-leden naar deze uitvoering. Zo 
ook deze keer In het Brabantse land. Zij werden geen 
moment teleurgesteld, met het thema Space and Movie, 
een gevarieerd programma uit het rijke genre filmmu-
ziek, met werken als Thunderbirds (Gray), Cinema 
Paradiso (Morricone), Orion (v.d. Roost), Skyfall (Ad-
kins), Dances with Wolves (Bernaerts) en El Cordobes 

(Flik). Deze effectvolle muziek, die soms het uiterste 
van het orkest vroeg, werd afgewisseld met een achttal 
(!) marsen, de muziek die het orkest het beste afgaat, 
gezien de overtuiging en het martiale tempo (beter rof-
felen dan raffelen…)  waarmee deze altijd worden ge-
speeld. Wij hoorden de Mars der medici, Royal Salute, 
Lynwood, Colonel Bogey, The Cross of honour, de MRA 
mars en uiteraard de Artillerie mars. Weer een fraai pa-
let met Engelse klasse ruim voor handen. Om de lokale 
bezoekers te plezieren, en zeker niet hen alleen, werd 
de hit Mijn Brabandse Land (“Het leven is goed in…”) 
uitgevoerd en dat paste helemaal in de toch al op-
gewekte sfeer van deze middag. En toen als toegift Dan 
denk ik aan Brabant van Guus Meeuwis werd gepeeld 
kon het helemaal niet meer stuk. Een leuke uitstap, he-
ren! Het was de omweg meer dan waard.

Mariniers op mars
Als het gaat om de militaire traditie is het het Korps 
Mariniers dat die als geen ander altijd hoog in het 
vaandel heeft. Anders dan de andere krijgsmachtde- 
len handhaaft het 367 jaar oude korps ook in deze tijd 
de historische gewoonte om regelmatig met de troe-
pen, voorafgegaan door muziek, een mars door de stad 
te maken. In dit geval Den Helder, ter gelegenheid van 

Koningsdag. Op de middag ervóór marcheert de Ma-
rinierskapel met een eenheid mariniers van het KIM 
dwars door het stadscentrum van de ‘stelling’ op de 
maat van internationale marsen, afgewisseld met alou-
de Tamboers en Pijpers-muziek. Professionele militaire 
muziek in zijn oorspronkelijke vorm, kostbaar erfgoed 
van de eerste orde. Of het aan het winkelend publiek 
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Het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers speelt op 10 mei bij de Kloosterkerk in Den Haag waar de KMKJWF het concert t.g.v. de Slag om de Resi-

dentie zal geven (foto Frans van der Walle)

besteed is doet er niet toe, maar de marine toont zich 
van haar mooiste kant.  In de avond van 26 april wordt 
op het terrein van de oude Rijkswerf een traditionele 
marine-taptoe uitgevoerd voor genodigden en de be-
langstellende burgerbevolking, die altijd ruim aanwe-

zig is. De marine en Den Helder, zij kunnen niet zonder 
elkaar en dat mag iedereen af en toe horen en zien

.JdV
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door Rob Ouwens

70 Years of Music
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht 
o.l.v. Kapelmeester Matty Cilissen
Verkrijgbaar via www.airforceband.be
(tevens een boekwerkje over 70 jaar geschiedenis van 
dit orkest te bestellen)
CD 1: Eagle's Flight / Euphonium  Concerto / Windy 
City Heartbreak / Ascension / Cantiphonia.
CD  2: Belgian Air Force 70 Overture / Marche de la For-
ce Aerienne Belge / Marche du CCAir / Colonel Teddy / 
349 Squadron March / 350 Squadron March / Marche 
des Commandos / Marche du Service Médical / 
Marche de la Marine / Marche de l'Ecole Militaire / 
Marche des Parachutistes / Tattoo 2016 / NATO Hymn 
/ La Brabançonne.

Menu
Banda do Exercito - Porto o.l.v. Capitao Alexandre 
Coelho
Molenaar MBCD 311147720
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Overture to a Jubilee / Menu / Lights in the Mirror / 
Baba Yetu / March of the Toys / The Show Must Go On 
/ Evil Overture / A Hairy Scary Spider / Song of the 
Spirits / Watch Out for the Creep / Catharines Song / 
Young Latin Collection.

Blake - Celebrating 10 Years
Central Band of the Royal Air Force o.l.v. James Sher-
lock m.m.v. Blake, Military Wives Choirs
Blake Records BL657
Verkrijgbaar via www.amazon.co.uk
Somewhere / Au Font du Temple Saint / O Waly Waly / 
All of Me / Hymne a l'Amour / Places / Love Theme 
from Paradiso / The Impossible Dream / Here There 
Everywhere / Because / Carusso / Nimrod / The Dam-
busters March.

Walking with Heroes
Band of the Royal Regiment of Scotland, Pipes and 
Drums and vocals 
Music House Profuctions MHP 118
Verkrijgbaar via www.poppyscotlandstore.com
(tevens het programmaboek van de tour hier verkrijg-
baar)
Fanfare for the Brave / The Music Makers / Mars from 
The Planets / The Western Front / The Bloody Fields of 
Flanders / Sgt MacKenzie / Cortege from Beyond the 
Lines / Festive Overture / Coming Home / And the Mo-
ther did Weep / Liberty Fanfare / No Man's Land / For 
the Fallen / Walking With Heroes / Scotland the Brave.

Brass Passion - Musique Suisse vol. 4
Rekrutenspiel 16-3/2016 o.l.v. ObLt. Roger Hasler.
AMOS 6147
Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch

Brass Passion / Finale aus Aida / Terra Pacem / Daft 
Punk Medley / The Kingdom of Magic / Smash / And 
then She Stopped / The Crazy Turkey / A la Barre / 
Cantina Band / Gymnopedie nr. 1.

Marschmusik International
Militärmusik Tirol o.l.v. Oberst Hannes Apfolterer
Verkrijgbaar via www.amazon.de of www.jpc.de
Gemeinsam Voran / Ehre und Pflicht / Optimisten 
Marsch / Mit Humor durchs Leben / Marsch bis Sieben 
/ Flieger Revue / Bregenzer Promenadenmarsch / Mili-
tary Escort / Im Schritt Marsch / Salemonia / Laridah / 
The British Grenadiers / Pochod Textilaku / Abel Tas-
man / Andullu / Astronauten Marsch / Anchors Aweigh 
/ Musik - Mein Leben / Auf zu neuen Ufern.

Benefiz Galakonzert 2017 - Live im Großen Festspiel-
haus Salzburg
Militärmusik Salzburg o.l.v. Oberst Ernst Herzog
Mako Records CD-988TM
Verkrijgbaar via www.amazon.de
Overture Zampa / March der Militärmusik Salzburg / 
Mon Rêve / Hans Peter Doskozil Marsch / Rumäni-
scher Tanz / Im Zeichen des Kreuzes / Pantomime / 
Pequeña Czardaz / Trompetenalarm / Ballade / Rainer 
Marsch.

Für Österreich!
Militärmusik Salzburg o.l.v. Oberst Ernst Herzog
Mako Records CD-963TM
Verkrijgbaar via www.tonstudio-martin.de
Mein Österreich / Hans Peter Doskozil Marsch / Un-
tern Montfortbanner / Wir sein die Kaiserjäger / 
Khevenhuller Regimentsmarsch / Rainer Marsch / 
47er Regimentsmarsch / Hessenmarsch / Schönfeld 
Marsch / Wien Bleibt Wien / Radetzky Marsch / 76er 
Regimentsmarsch / Marsch Frisch Auf / Flieger Marsch 
/ Marsch der Landstreitkräfte / Bundeshymne.

The Music of the Royal Lancers
Band of the Royal Armoured Corps o.l.v. Major Ian 
Johnson
Private Uitgave RLCT2017
Verkrijgbaar via www.theroyallancers.oef
CD1: Knightsbridge / Wellington / Coburg / God Bless 
The Prince of Wales / Men of Harlech / Rawhide / Sta-
ble Jacket / Omdurman / Stable Jacket Song / Scarlet 
and Green / Queen Charlotte / The White Lancers / 
Rienzi / Saint Patricks Day / Let Erin Remember / Gar-
ryowen / Soldiers Chorus / Vesper Hymn / Spanish 
Chant / Russian Hymn / 8 Regimental Calls.
CD 2: English Patrol / Marcha Real / Occasional Orato-
rio / The Merry Month of May / Encore / Keel Row / B 
Trot / The Irish Washerwoman / Rory O'More / Cavalry 
Walk / Dragoner Reitermarsch / With Sword and Lance 
/ Punjaub / Magnificent Seven / Jerusalem / Last Post 
/ Reveille / Fanfare Royale / National Anthem / 3 Regi-
mental Calls / 9 Trumpet Calls.

CD en DVD nieuws
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DISCURIOSITEITEN
De Luchtmacht zingt
Door Erwin Voorhaar

Ooit was het in mijn woonplaats Hilversum druk met 
militaire activiteiten en waren er verschillende ka-
zernes en complexen te vinden, zoals de Korporaal 
van Oudheusden kazerne (voorheen Marine Oplei–
dings Kamp), het Wisseloord-complex, de Zwaluwen-
berg (Inspecteur Generaal der Krijgsmacht) en de Van 
Helsdingen kazerne. Over deze laatste locatie gaat 
het huidige verhaal – want ook in Hilversum was mili–
taire muziek te vinden. Over de muzikale activiteiten 
op het Marine Opleidings Kamp heb ik al eens eerder 
geschreven. Nu staat de Luchtmacht centraal.

Het Van Helsdingen-complex, zoals deze kazerne 
meestal werd genoemd, bevond zich dichtbij de be-
kende TV-toren van Hilversum in het noorden van de 
stad. In kort bestek de geschiedenis: het complex be-
stond uit de gebouwen van de Rudelsheim Stichting 
(opvang van geestelijk gehandicapte Joodse kinderen) 
dat in de oorlog een militaire bestemming kreeg. In dit 
bestek voert een uitgebreide beschrijving van deze pe-
riode te ver, maar hierover zijn vele publicaties te vin-
den; onder andere op het internet.  Na de oorlog, in 
september 1952, werd het terrein inclusief de Duitse 
bunkers door het Ministerie van Oorlog aangekocht. 
Hier werd de luchtmacht de grootste gebruiker.
Diverse onderdelen hebben er onderdak gehad. Wie 
daarover meer wil lezen verwijs ik graag naar het in 
de bronnenopgave genoemde boek over de lucht-
macht in Hilversum. Om kort te gaan: de uiteindelijke 
bestemming was voor de ver-
bindingsdienst en luchtmacht 
meteorologische groep, die 
later werden samengevoegd. 
Was daar dan ook muziek? Ja-
zeker. Zelfs verantwoordelijk 
voor een van de grootste hits 
van na de oorlog! 

Vera Lynn                                              
Eind 1953 hoorde de vaandrig J.J. Kiela op de radio de 
zangeres Vera Lynn (momenteel 101…) met een koor 
en hij vond dat zoiets ook bij het toenmalige CVV-
squadron (Centrale Vluchtinlichtingen- en Verbin-
dingsgroep) mogelijk moest zijn. Na toestemming van 
de commandant volgde op 8 januari 1954 formeel de 
oprichting van het Luchtmachtkoor Hilversum. Het kon 
direct beschikken over 70 leden. De bekende zangpe-
dagoge Bep Ogterop werd door de luchtmacht bereid 
gevonden het koor te gaan leiden. Ogterop (Amster-
dam 05-05-1909 – 04-04-1993) was een beroemde 
zangeres bij de omroep die onder pseudoniem Rita 

la Roche ook licht repertoire zong. Als zangpedagoge 
leidde ze naast het Luchtmachtkoor ook enkele kinder-
koren en operagezelschappen en was ze onder meer 
betrokken bij René Sleeswijks Snip & Snap Revue. Dat 
verklaart wellicht het feit dat ook het Luchtmachtkoor 
zich (wel in de traditie van de Luchtmacht) direct met 
modern en fris repertoire presenteerde. Repetities 
vonden vanaf 1954 plaats in de kantine van de Van 
Helsdingen kazerne. 
In hetzelfde jaar maakte het koor al het radiodebuut in 
het programma ‘Op de plaat rust’ met Mieke Telkamp 
als soliste. Ogterop schreef ook een herkenningsme-
lodie ‘Wij zijn de mannen van de luchtmacht en meer 
omroep gerelateerde optredens volgden, o.a. voor de 
NCRV (Steravond), AVRO (met Vera Lynn!) en ook werd 
opgetreden met het beroemde Radiodansorkest The 
Ramblers van Theo Uden Masman waarin de later voor 
het koor zo belangrijke Jack Bulterman speelde. En 
ook op de televisie was men er vroeg bij: op 4 juni 1955 
deed men mee aan een KRO-programma vanwege het 
10-jarige bestaan van de Bond van Militaire Oorlogs-
slachtoffers. 

‘Ik sta op wacht’
Ondertussen was het opnemen van platen met het 
koor ook op gang gekomen. Soms werd men daarbij 
ook door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht be-
geleid. De absolute topper kwam in 1957: samen met 
de dienstplichtig korporaal LSK Joop de Knegt (Nieu-
wer Amstel 01-03-1931 – Amsterdam 22-10-1998) werd 
de enorme hit Ik sta op wacht geschreven door Stan 
Haag en André de Raaff opgenomen. De Knegt was tij-
dens een excursie naar de KRO studio ontdekt en werd 
daarna door de beroemde Tobi Rix (Tobias Lacunes) – 
de man van de ‘Toeterix’ -  gecoached. De Knegt kreeg 
meteen sterrenstatus toen een van zijn eerste num-
mers, het wereldberoemde High Noon 180.000 keer 
werd verkocht. Over de productie van Ik sta op wacht 
vertelt toenmalig radiotechnicus Ruud van Lieshout 
een leuke anekdote: “Ik was altijd blij wanneer ik bas-
sist Ger Daalhuisen in de studio zag. Het produceerde 
op zijn bas een mooie klank en dat maakte opnemen 
heel gemakkelijk. Hij was ook erg handig. Zoals bij Ik 
sta op wacht. Bij het marsintro, waarbij Kees Kranen-
burg (drums) roffelde en dus een hand te kort kwam 
voor de klappen op de grote trom nam Ger de stok ter-
wijl hij met zijn ene hand speelde op de bas, gaf hij 
met de andere de nodige klappen op de basedrum van 
Kees. Ik (van Lieshout) hoorde later dat dit liedje na de 
opname door de producer werd afgekeurd als zijnde 
te slecht. Door een fout van de technicus ging de band 
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toch naar de fabriek en de plaat werd goud!” (Bron: 
Band Loopt – backstage verhalen uit de platenstudio 
– Phonogram / Ruud van Lies-
hout.}
Voor de eerste 33.333 ver-
kochte platen werd aan Joop 
de Knegt in de kantine van de 
Van Helsdingen  kazerne een 
speciale gouden plaat uitge-
reikt op 31 juli 1957. 

Jack Bulterman
Ondertussen maakte het Luchtmachtkoor nogal wat 
plaatopnamen die eerst op 78 toeren werden uitge-
bracht en daarna op EP en vaak (vanwege het succes) 
later nog eens werden heruitgegeven, met een andere 
hoes. Dat was normale praktijk in die dagen. Een over-
zicht van de singles en EP’s die zijn gemaakt vindt u 
aan het eind van dit artikel. 
In september 1957 werd de leiding van het koor overge-
nomen door Jack Bulterman (Amsterdam 27-09-1909 – 
27-05-1977) een grote bekende in het Hilversumse ra-
dio- en televisiewereldje. Als arrangeur, trompettist en 
pianist werkte hij al sinds 1935 bij het beroemde radio 
orkest The Ramblers en leidde na de dood van Theo 
Uden Masman het ook enkele jaren. Bulterman was 
iemand met moderne opvattingen en had commerci-
eel inzicht; iets wat minder goed samenging met het 
koor. Onder zijn leiding werden LP’s gemaakt met een 
eigen orkest (wat overigens neerkwam op omroepme-
dewerkers die hierin tijdelijk plaats hadden genomen 
en het geheel had verder geen binding met de lucht-
macht meer. Aan het einde van de jaren ‘50 kwam de 
klad er in. 

Soesterberg
In Soesterberg werd ook een mannenkoor opgericht 
bij de luchtmacht. Het Luchtmachtkoor Hilversum (la-
ter ook Gemengd Luchtmachtkoor genoemd) fuseerde 
op 29 oktober 1962 met het koor uit Soesterberg tot 
Luchtmacht Gemengd Koor. Ook hier werden in het 
dagelijks spraakgebruik meerdere namen gebruikt. 
Al snel had het koor 99 leden. Leiding hiervan was in 
handen van de befaamde dirigent Kapitein H.F.W. van 
Diepenbeek. 
Doordat deze tevens dirigent was van de Kapel van de 
Koninklijke Luchtmacht werd het koor steeds vaker 
betrokken bij optredens met de kapel. Maar toch ver-
dwijnt het gezelschap, zoals vaker in defensiekringen, 
in de mist van de tijd. Het zou rond 1965 door teruglo-
pende belangstelling zijn opgeheven.
Wordt er dan helemaal niet meer gezongen binnen 
de luchtmacht? Het begon weer te kriebelen…. En dat 
leidde op 1 september 1980 tot de oprichting van het 
Luchtmacht Militair Mannenkoor Groot Soesterberg 
dat weer vaak met allerlei HafaBra-orkesten en na-
tuurlijk de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht zou 
optreden. Het bestaat nog steeds, is ondergebracht 
in Deelen en bestaat vooral uit oud-militairen van de 
luchtmacht. Dirigent was Hans Janssen met wie o.a. op 
Taptoe Breda en bij het 75 jarig bestaan van de KLU 

(1988) werd opgetreden. Ook werd weer samenge-
werkt met (Dame) Vera Lynn. 
Na 2000 werd Henk Heins (onderdirecteur van de ka-
pel) dirigent van het koor. Onder zijn leiding werd ook 
met de drumfanfare opgetreden. Erg positief was het 
weer groeiende ledental. Men zingt een breed reper-
toire en niet alleen in de Nederlandse taal. 
Het huidige koor, de verre opvolger van het Lucht-
machtkoor Hilversum staat onder leiding van Rienus 
Oude Kempers, eveneens met flink wat roots  bij de 
luchtmacht als hoboïst van de kapel.
Dit keer bekeken we eens een stukje militaire muziek-
historie die het verdient wat vaker in de schijnwerpers 
te staan, al was het alleen maar door de geschiedenis 
die met de hit Ik sta op wacht is geschreven.

Bronnen
Th. J. de Jongh De Koninklijke Luchtmacht in Hilversum 
en wat eraan vooraf ging. (Bureau Drukwerk voorzie-
ning KLU, 1992)
Rinus Blijleven (Stichting De Weergever)
Internet (websites met discografieën) 
Eigen collectie.

Discografie (45 toeren platen) van het Luchtmacht-
koor Hilversum:

- Ik sta op wacht / Nog zeven dagen
 Joop de Knegt met het Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips 317 785PF (aug. 1957) 
- Er is geen trouwer Hart / Adieu Sophie
  Joop de Knegt met koor Marine Opleidingskamp 

Hilversum
- ‘k verlang naar jou Karolien / Korporaal
 Joop de Knegt met het Luchtmachtkoor Hilversum
- Er is geen trouwer Hart / Adieu Sophie
 Joop de Knegt, Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips 318 056 PF (maart 1958)
- Links, Links! – Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips 318 111 PF (juni 1958)
- De Vierdaagse (mars) / Kramp in je kuiten
 Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips PF 318 142 (1958) 
- Eurovision March / March of Friendship
  Luchtmachtkoor Hilversum (als Hilversum Air Force 

Choir)
 Fontana TF 266 037 (1958)
- Big Ben March / Sailing over Seven Seas 
  Luchtmachtkoor Hilversum (als Hilversum Air Force 

Choir)
 Fontana TF 266 051 (1958)
- Eurovision March / March of Friendship
 Big Ben March / Sailing over the Seven Seas
  Luchtmachtkoor Hilversum (als Choeurs de la Royal 

Air Force d’Hilversum) (!)
 Fontana TF 463 111 (1958, EP, heruitgave in 1959)
-  Goede vrienden blijven vrienden / Zie ginds komt 

het vliegtuig
 Joop de Knegt met Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips 318 191 PF (april 1959)
- De Luchtmacht Zingt! No. 1 (potpourri)
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 Luchtmachtkoor Hilversum
  Philips 422 479 PE (1960, 

EP)
-  De Luchtmacht Zingt! No. 2 

(potpourri)
 Luchtmachtkoor Hilversum
  Philips 422 485 PE (1960, 

EP)
-  Dag lief hartje / Als ik vanavond
  Joop de Knegt met het Luchtmachtkoor Hilversum 
 Philips 318 345 PF (april 1960)
-  Parijs ligt aan de Seine (Kalkutta liegt am Ganges) / 

Souvenirs (Souvenir, souvenir)
 Max van Praag met het Luchtmachtkoor Hilversum 
 Philips 318 461 PF (december 1960)
- Wij zwaaien af! / Marjolijntje
 Joop de Knegt met het Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips 318 489 PF (februari 1961)
- Auf Wiederseh’n Marleen / Als de heide bloeit
 Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips 318 769 PF (01-08-1962)
- Meisjelief, ik zal je schrijven / In m’n bivak op Biak
 Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips 318 785 PF (15-08-1962)
- De Langste Dag / Vliegerslied
 Luchtmachtkoor Hilversum
  Philips 318 844 PF (01-12-

1962)
-  Soesterberg Lied / Vier-

daagse Mars (van Mechel-
en)

  A: Luchtmacht Gemengd 
Koor, B: Kapel van de Kon-
inklijke Luchtmacht / van 
Diepenbeek

 CNR UH 9643
-  De Vierdaagse Mars / 

Kramp in je kuiten – mars
 Luchtmachtkoor Hilversum
  Philips 327 679 JF (29-06-

1964)
-  D.W.S. Mars / Oh when the 

Saints go Marching in
  A: Rob de Nijs met Luchtmachtkoor, B: Orkest o.l.v. 

Ger Daalhuisen
-  Muzikale herinneringen: Ik sta op wacht / Wij zwaa-

ien af
 Joop de Knegt met Luchtmachtkoor Hilversum
 Philips 327 823 JF (15-03-1965) 
- Ik sta op wacht / Wij zwaaien af
 Joop de Knegt met het Luchtmachtkoor Hilversum 
 Philips 6817 042 (1979)
- De Grote Vier nr. 5
  Ik sta op wacht (Joop de Knegt & Luchtmachtkoor). 

Met Johnny Hoes, Ria Roda, Limburgse Zusjes
 Philips 422 222 PE (1958, EP)
- De Grote Vier nr. 6
  Veel bittere tranen (Luchtmachtkoor Hilversum). 

Met Annie de Reuver, The Butterflies e.a.
 Philips 422 278 PE (1958, EP)

78 toeren (voorlopige) discografie:

-  Een kusje links, een kusje rechts / Zeg, mag ik je 
eens wat vragen

  Annie de Reuver met het Luchtmachtkoor Hilversum 
en orkest o.l.v. Tom Erich

  Philips P 17666 H (26-10-1956)
- Ik zal op je wachten / Jongens van de koopvaardij 
  Ria Verda met het Luchtmachtkoor Hilversum en ork-

est o.l.v. Ger van Leeuwen
  Fontana M 64111 (03-1957)
-  Ik sta op wacht / Nog zeven dagen (Me voy al Pueb-

lo)
  Joop de Knegt met het Luchtmachtkoor Hilversum en 

orkest
  Philips P 17785 H (29-06-1957)
- ‘k verlang naar jou Karolien / Korporaal 
  Joop de Knegt met Luchtmachtkoor Hilversum (A) / 

Koor MOK Hilversum (De Malva’s) 
 en orkest Jack Bulterman
  Philips P 18004 H (10-1957)
- Er is geen trouwer hart / Adieu Sophie
  Joop de Knegt met het Luchtmachtkoor Hilversum, 

orkest o.l.v. Jack Bulterman
  Philips P 18056 H (12-1957)
-  Zo is het leger nou (Honey 

Babe) / Johnny Peel
  Luchtmachtkoor Hilversum 

met Kapel van de Koninkli-
jke Luchtmacht o.l.v. H. van 
Diepenbeek

  Telefunken AH-143 (1955)
-  Soesterberglied / Defileer-

mars Koninklijke Luchtmacht
  Luchtmachtkoor Hilversum, Kapel van de Koninklijke 

Luchtmacht o.l.v. H. van Diepenbeek
  Philips P 17413 H 

Overige geluidsdragers
25cm LP: De Luchtmacht Zingt (Philips 422 485 PE)
30cm LP: De Luchtmacht Zingt (o.l.v. Bep Ogterop) 
(Fontana 826411 QY)
30cm LP: Rats, Kuch en Bonen (o.l.v. Jack Bulterman) 

Aanvullingen zijn altijd welkom:
evoorhaar@beeldengeluid.nl 
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CD Bespreking

Deze nieuwe CD van Garde Grenadiers en Jagers en Fu-
seliers wil ik graag voor u doornemen en wel gesplitst 
in twee delen. Als eerste valt de beurt aan de RFGGJ uit 
Assen o.l.v. Kapitein Harry van Bruggen. Dit ensemble 
opent met de altijd nog mooie ‘Grenadiersmars’ van 
Francois Dunkler Sr. , gecomponeerd in 1829. Ik neem 
niet alle marsen onder de loep; u kunt deze alle op uw 
dooie akkertje beluisteren en elke mars heeft zo zijn of 
haar charme. Deze marsen worden gespeeld door een 
voortreffelijk ensemble. Het orkest met nog geen 25 
muzikanten vormt de top op zijn terrein. Dat is op deze 
CD goed te horen, mede door de vakkundige klankre-
gie van  Lex van Diepen. Wat vooral opvalt is de dyna-
miek en articulatie bij deze marsen.  Overgangen van 
licht naar zwaar koper springen er uit. De tenorsec-
tie  heeft een mooie klank, de bassen eveneens. Ook 
klinkt af en toe de Es trompet goed door in de melo-
dielijn, wat mij betreft had het op sommige momenten 
nog iets sterker gemogen.  Het geheel klinkt heel fris. 
Het tweede gedeelte wordt passend ingevuld door het 
Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers o.l.v. Ruud 
Böhmer. Het is natuurlijk heel apart zo’n korps heden 
ten dage te kunnen beluisteren, er zijn sowieso maar 

weinig opnamen van. Het heeft qua bezetting een heel 
aparte samenstelling, die van het TJKGJ past goed en 
maakt er één geheel van. Wel heeft dat instrumenta-
rium beperkende mogelijkheden. De opgenomen wer-
ken worden beheerst gespeeld. De ritmiek is niet altijd 
perfect maar dynamisch goed. Voor  jachthoorns blijft 
het moeilijk om altijd de juiste intonatie te vinden, af 
en toe is die niet 100 % trefzeker. Samengevoegd met 
het slagwerk en de blazers vormen de jachthoorns een 
gaaf ensemble wat bijdraagt aan het genoegen om 
deze CD te beluisteren. Een representatief overzicht 
van de muziek van dit aloude regiment, onmisbaar in 
de muzikale wereld. 

Van het CD boekje is terecht veel werk gemaakt. Het 
geeft goede informatie over de gelegenheid, de be-
trokken regimenten en muziekkorpsen plus – en dat 
ontbreekt nog wel eens – degelijke toelichting op de 
gespeelde werken. Die maken deze CD  een historisch 
document voor zowel hen die in deze regimenten die-
nen of gediend hebben als de liefhebbers van pure mi-
litaire muziek. 
Resumé :  een bijzondere, leuke CD. Zeker een aan-
winst om bij uw verzameling te voegen. 

Rino van der Luyt

Deze CD is verkrijgbaar bij de IMMS-promotiestand 
voor € 10 of door overmaking van € 13 (incl. porti) op 
rekening NL45INGB0001474968 van IMMS. Niet-le-
den of abonnees graag adres vermelden.

Mijn ‘ietwat bijzondere’ verzameling
Door Walt Bettonvil

Als kleuter van 3 jaar oud (in 1963) kreeg ik van mijn 
ouders na hun bezoek aan Londen mijn eerste 10 mu-
zikantenpoppetjes. Plastic poppetjes met beweegba-
re armen, en voorzien van zo’n beetje alle denkbare 
instrumenten uit een muziekkorps. Het waren Scots 
Guards, bekend van het wisselen van de wacht voor 
Buckingham Palace in Londen. In de jaren daarna 
breidde dit plastic orkest zich uit tot wel 40 figuurtjes. 
Allemaal van plastic en ook met figuren van de Royal 
Marines. Met dit orkest heb ik heel wat afgespeeld, en 
dat leidde tot veel beschadigingen en kapotte figuur-

Leden aan het woord

Defilé  -  juni 2018 25



tjes. Dus toen ben ik me maar bezig gaan houden met 
het opknappen van de figuren (van meerdere kapotte 
één goede maken) en het opnieuw beschilderen van 
deze figuren, waardoor het orkest er weer strak in het 
pak en in het gelid bij stond. Maar het originele en het 
magische was er daardoor wel wat vanaf.
Tot deze figuren in een doos belanden en uit het zicht 
geraakten. Ik heb er op een gegeven moment nog een 
neefje blij mee gemaakt, want die vond ze prachtig en 
was er zeer mee in zijn sas. Hij heeft er ook nog jaren 
mee gespeeld.
Maar het hebben van zo’n model muziekkorps is altijd 
deel van m’n leven gebleven, ik wilde graag weer een 
nieuw en mooi korps verzamelen, maar deze figuren 
waren in Nederland moeilijk te krijgen en dus heeft het 
lang geduurd voor ik opnieuw kon beginnen.
Tot ik in 1996 aangenaam verrast werd in een speel-
goedwinkel in mijn geboortestad Den Bosch. Deze 
winkel was destijds officieel dealer geworden van dit 
bekende Engelse merk ‘William Britain’ en had een 
korps – de Royal Anglian Band- in de vitrine staan. 
Dus de koop was snel gedaan en ik kon me weer eige-
naar van een modelfiguren korps noemen. De figuren 
uit mijn jeugd bleken ook figuren van datzelfde merk 
te zijn geweest, een merk dat eigenlijk tinnen figuren 
maakte maar in de tijd dat het plastic opkwam even 
een uitstapje naar plastic figuren heeft gemaakt (jaren 
’60 en ’70 want plastic was veel goedkoper). Hier zijn 
ze op terug gekomen aangezien tinnen figuren voor 
verzamelaars mooier zijn en gedegener ogen. Inmid-
dels zijn ook op plastic gebied mooie figuren beschik-
baar, en waardevol om te verzamelen.

In de doos van dit nieuwe orkest zat een formulier om 
lid te worden van de William Britain verzamelaarsclub. 
Als je lid bent van deze club word je in de gelegenheid 
gesteld speciaal voor de club gemaakte items te ko-
pen, items die dus niet op de markt komen en daar-
door meer waard zijn in verzamelaarsland. Dus ben ik 
lid geworden en vanaf dat moment is mijn verzameling 
zich snel gaan uitbreiden. Via de winkel in Den Bosch 
en een particuliere importeur die ik had leren kennen 
is het me gelukt een aantal eerder uitgegeven korpsen 
aan te schaffen. En al spoedig had het eerste korps 
gezelschap gekregen van nog 9 korpsen. In de jaren 
daarna heb ik jaarlijks mijn verzameling met 2 à 3 mu-
ziekkorpsen weten uit te breiden. Ook van verschil-
lende andere merken, want als je gaat zoeken in de 
wereld is er meer als dat je in eerste instantie denkt. 

Korpsen van verschillende materialen en van verschil-
lende grootte. Het Merk Preiser-elastolin is zo’n merk, 
van groot tot klein bleken ze muziekkorpsen te hebben 
en nog steeds uit te brengen. En eenmaal bezig met 
verzamelen is het einde zoek, overal waar ik kwam kij-
ken en zoeken in (speelgoed)winkels en antiquariaten. 
Ook via de club in Engeland groeide mijn verzameling 
met allerlei thema’s zoals het wisselen van de wacht, 
de kroningsoptocht uit 1953 van Koningin Elizabeth en 
allerlei korpsen uit de voormalige Engelse koloniën!

En dan komt internet en gaat de wereld helemaal 
open. Vanaf 2000 is het internet snel gaan groeien 
en kwam ook het (ver)kopen van zaken via internet 
op gang. Na enig speurwerk bleek in Amerika ook ge-
weldig veel beschikbaar te zijn op dit gebied, allerlei 
muziekkorpsen om mijn verzameling weer uit te gaan 
breiden. Alleen dan moet je het wel laten opsturen, 
en wat schets mijn verbazing toen ik het eerste korps 
uit Amerika binnen kreeg, ik moest invoerrechten be-
talen omdat ik speelgoed importeerde (alsof ik echte 
handelaar was!) en dat liep nog aardig in de papieren. 
Maar ja dan heeft het verzamelvirus je al flink te pak-
ken en wil je je verzameling zien groeien met allerlei 
korpsen van over de hele wereld. Zo kon ik in Amerika 
o.a. de ‘Blue Devils’ kopen, deze beroemde band heeft 
o.a. op het WMC van 2005 zijn kunnen laten zien en 
speciaal voor hen zijn mensen uit het hele land naar 
Kerkrade gereisd.

Mijn verzameling is nu na bijna 22 jaar serieus verza-
melen gegroeid tot een collectie van meer dan 3100 
figuren, en meer dan 100 muziekkorpsen. Naast vele 
Engelse regimenten, ook Duitse, Poolse, Griekse, 
Deense, Amerikaanse enz. Ook ben ik de verzameling 
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gaan uitbreiden met historische muziekfiguren door 
de eeuwen heen. Van Romeinse en Egyptische figuren, 
via de middeleeuwen naar de tijd van Napoleon en de 
Amerikaanse revolutie en burgeroorlog. 
Probleem is wel om al deze figuren waardig uitge-
stald te krijgen en dus heb ik een speciale kamer met 
vitrinekasten ingericht om alles neer te zetten ter be-
zichtiging door mezelf en door anderen. Veel mensen 

hebben mijn verzameling inmiddels bewonderd en van 
mijn ‘afwijking’ kennisgenomen. Maar iedereen die 
het ziet vindt het wel een hele speciale en bijzondere 
verzameling. Sinds maart 2000 ben ik begonnen om 
op mijn eigen website deze verzameling te showen. Al-
les wat ik koop (of soms krijg) wordt toegevoegd aan 
mijn verzameling en aan mijn site www.waltbettonvil.
nl , hier kun je dus een goed overzicht krijgen van het-
geen ik bovenstaand heb beschreven. Ik zou zeggen 
kom mij eens virtueel bezoeken (mijn verzameling is 
ook opgenomen op de site Online Musea)!

Komt er ooit een eind aan dit verzamelen; ik denk het 
bijna niet. Het verzamelen van (tinnen) figuren is we-
reldwijd weer in opmars. Mensen hebben het econo-
misch beter en daardoor wat meer te besteden, dus 
wordt het verzamelen van figuren weer nieuw leven 
ingeblazen. En als er een markt voor is wordt er van al-
les gemaakt. Zo ook dus muziekkorpsen van alle denk-
bare regimenten. Voordeel van deze tinnen figuren is 
dat ze hun waarde blijven behouden en gedurende 
de jaren meer waard gaan worden, dit soort collecties 
gaat regelmatig bij de grote veilinghuizen onder de ha-
mer en dan worden er soms flinke bedragen geboden. 
Hoe zeldzamer en hoe completer, hoe meer het voor 
verzamelaars waard is (en het blijft altijd een kwestie 
wat de gek ervoor over heeft). 
Ik verzamel omdat ik er zelf veel plezier aan beleef, het 
is en blijft een prachtig gezicht om deze figuren in het 
gelid opgesteld te zien staan, met een grote variatie in 
uniformen en met hun glimmende instrumenten. Zelf 
ben ik mijn hele jeugd en ook weer de laatste 15 jaar 
muzikaal actief geweest als tamboer en als Tamboer-
maitre bij verschillende drumfanfares. Ergens “zit er 
dus iets in mijn bloed” zoals je dat dan zegt!
Als je mijn collectie een keer in het echt wilt zien kan 
dat, mail me even om wat af te spreken. Iedereen is 
welkom, en misschien waait het virus nog eens over 
op een ander!

 IMMS informatie
Nieuwe leden:
B. Greven   Emmeloord
J. Mandemaker  Apeldoorn
S.Alfter   Köln (D)
M. de Geest  Deventer

Overleden:
L. Vos                             Voorhout
H. van der Meer           Eschede-Dalle (D)  
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Evenementenagenda

Douane Harmonie Nederland
4 juli  Pleinconcert Binnenwegplein Rotterdam

11 juli  Pleinconcert Domplein Utrecht

20 juli  Intocht Vierdaagse te Nijmegen

30 augustus Concert te Harlingen

13 oktober  Goodwillconcert te Kamerik.  

Fanfare Korps Nationale Reserve
7 juli  Ermelo, Regionale Veteranendag

14 juli  Heerlen, beëdiging 30Natresbataljon

20 juli  Nijmegen, Intocht Vierdaagse

4 augustus Amsterdam, Canal Parade (E)

  Rhenen, Nederlandse Ereveld, herdenking 

  Korps Nationale Reserve (K)

1 september Amersfoort, Taptoe Amersfoort

6 t/m 9 september Natzweiler (F), diverse herdenkingen 

  (koperensemble)

15 september Culemborg, Veteranenconcert

18 september Den Haag, Prinsjesdag

28 september Rotterdam, Ahoy, Medal Parade

29 september Rotterdam, Ahoy, beëdiging Korps 

  Nationale Reserve

5 t/m 6 oktober Oostende (B), Taptoe 

13 t/m 14 oktober Lommel (B), Taptoe 

27 oktober Steenwijk, Fest der Blasmusik (B)

14 december Amersfoort, Theater Flint, kerstconcert

20 december Kerstconcert (n.t.b.)

21 december Ittervoort, Muziekcentrale Adams, 

  kerstconcert

(E) = ensemble, (K) = koperensemble, (B) = Egerländerbezetting

Kijk voor de actuele agenda op www.FKNR.nl 

Fanfare ’Bereden Wapens’
8 juli   Concert Nationaal Park Hoge Veluwe, Hout-

kampweg 13, 7352 TC Hoenderloo, aanvang 

14u00

14 augustus  Indië Herdenking, Broersepark  Amstelveen, 

aanvang 19u00

15 september  Anjerconcert, Tour of Duty in Concert, De 

Lockhorst, Sliedrecht, aanvang 15u30

17 september  Strandoefening Cavalerie Ere Escorte, strand 

Scheveningen (bij Kurhaus), aanvang 10u00

18 september Prinsjesdag, Den Haag

28 september  Optreden Combo FBW, ivm Nationale Taptoe, 

Ahoy Rotterdam, voormiddag

6 oktober   Anjerconcert, Tour of Duty in Concert, Stads-

schouwburg Velsen,  aanvang 20u15

10 november  Concert, Cultureel Centrum Michielshof,  Achel 

(België) , aanvang 20u00

Marinierskapel der Koninklijke Marine
6 juli  Grote beëdiging Den Helder

6 juli  Grote beëdiging KIM in Den Helder

Vanaf 9 juli  tournee naar Aruba en Curacao

25 augustus   Concert in Feldkirchen Oostenrijk (Karintië)

1 september   Herdenking Nationaal Indië-monument 

  Roermond

7 september Anjerconcert tgv 800 jaar Zierikzee

14 september Jazz by the Sea in Domburg (bigband)

18 september Prinsjesdag, opmars Parkstraat om 12.00 u

27-30 sept.  Nationale Taptoe in Ahoy

4 oktober  Anjerconcert in Capelle aan den IJssel

5 oktober  installatie Adelborsten Den Helder

12 okt0ber  MSF concert in Den Helder

27 oktober Concert in Uddel (Apeldoorn)

8 november  Benefietconcert in Koblenz Duitsland

21 november Korpsconcert in de Doelen

10 december  353e Korpsverjaardag en herdenking 

  Oostplein Rotterdam

16 december  Matinee kerstconcert in de Grote Kerk 

  te Monnickendam

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
6 juli  Beëdiging, Marktplein Apeldoorn, 10.30 uur

15 juli   Vierdaagse Concert, Wedren Nijmegen, 

  20.00 uur

16 juli   Vierdaagse Concert, Marktplein Wychen, 

  20.00 uur

20 juli  Intocht Vierdaagse Nijmegen

21 juli  Concert, Theater Apeldoorn, 20.00 uur

30 juli t/m.5 aug Hamina Tattoo, Finland 

1 september Airborne Wandeltocht, Oosterbeek 

14 september Veteranenconcert, Theater Brunssum, 

  20.00 uur

15 september  Oefening Bereden Ere Escorte KMar/Cavalerie, 

diverse locaties in Den Haag, 

  aanvang 13.00 uur

17 september  Idem, Strand t.h.v. Kurhaus te Scheveningen, 

aanvang 10.00 uur

18 september Prinsjesdag te Den Haag

25 september Opening Lowlands Grenade te Zoutkamp 

27 t/m. 30 sept Nationale Taptoe, Rotterdam.

N.B. Alle geplande data zijn onder voorbehoud; zie Facebook en 

websites voor actuele info. Idem voor de reünieorkesten. 

Internationale agenda 2018
20-07 t/m 28-07   Basel Tattoo (CH)

30-07 t/m 04-08   Hamina Military Tattoo (FIN)

03-08 t/m 25-08   Edinburgh Military Tattoo (UK) 

07-08                  Military Bands Festival te Debreczen (H)

06-09 t/m 08-09   Avenches Military Tattoo (CH)

22-09                  Musikfest der Bundeswehr te Düsseldorf (D) 

03-11 t/m 04-11   Berlin Tattoo (D)

10-11                  Lord Mayor’s Show te London

                  Festival of Remembrance te London

11-11                  Remembrance Day UK

24-11 t/m 25-11   Birmingham International Tattoo (UK).  
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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
Drs P.H. Kamphuis - oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
GenMaj. b.d. Th. Vleugels - Voormalig Commandant Nederlandse Defensie Academie 
Mr. F. van der Walle - Vice President IMMS namens Nederland

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