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We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave.  

Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind 

werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg 

ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want 

samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN 
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Beste lezers,
Begin dit jaar had ik kort ach-
tereen de trieste rol  om als 
spreker namens de IMMS bij 
hun uitvaartplechtigheid een 
laatste eerbewijs te brengen 
aan onze bekende leden Rudi 
Schimmel en Tjerk de Haan.  
De eerste overleden op een 
respectabele leeftijd, de an-

der in verhouding veel te vroeg. Hun overlijden is een 
gevoelig verlies voor de IMMS en niet minder in de 
persoonlijke sfeer. Ook in dit blad hebben beiden in 
het verleden hun toontje meegeblazen, Rudi op histo-
risch gebied en zonder Tjerk had Defilé  in zijn huidige 
verschijningsvorm nooit kunnen bestaan. Helaas, dit-
maal een afscheidssaluut aan beiden.
In de winter vinden er diverse jaarconcerten plaats, 
waar wij in dit nummer gepaste aandacht aan geven. 
Ook kijken we met plezier terug op de actuele Nacht 
van de Militaire Muziek.
Op internationaal gebied krijgt in dit nummer opnieuw 
de Engelse militaire muziek aandacht. Die staat in 
onze kring hoog aangeschreven en zeker de Royal Ma-
rines, samen met de beroemde Guards Bands. Onze 
redactie bezocht ditmaal de Marines op diverse plaat-
sen en geeft daar een beeld van. 
De oproep om bezitters van miniatuurkorpsen aan het 

schrijven te zetten heeft vooralsnog geen reacties op-
geleverd. Gezien de plaats die deze verzamelhobby 
inneemt in ons interessegebied zullen we hier bij ge-
legenheid in dit blad wel ruimte aan besteden.
In het lopende jaar staan er weer allerlei nieuwe acti-
viteiten op het programma, waarover u in de bijlagen 
van Defilé en in de digitale nieuwsbrief informatie ont-
vangt. 
Graag tot ziens waar de muziek is en anders tot het 
volgende nummer. 

Johan de Vroe
redactie@imms.nl

Redactioneel
REDACTIONEEL

In augustus gaat de IMMS naar Hongarije! Hier de Hongaarse 

Central Band die daar vast niet zal ontbreken. 

Van de voorzitter
Bij Koninklijk Besluit Nr. 5 van 
20 mei 1948 heeft Koningin-
regentes Juliana de Regimen-
ten Grenadiers, Jagers en 
Fuseliers per 1 juni 1948 de 
status van Garderegiment ver-
leend. Bij de inhuldiging van 
Koningin Juliana in datzelfde 
jaar kregen de drie Gardere-
gimenten, de Koninklijke Mi-
litaire Kapel en het tamboer-

korps van de Garde Grenadiers ceremoniële tenues. 
Dit jaar bestaan de Garderegimenten derhalve 70 jaar 
en aan dit jubileum zal de nodige en ook muzikale 
aandacht worden besteed. IMMS is hier nauw bij be-
trokken door het organiseren van een symposium en 
het uitbrengen van de CD '70 jaar Garde'. 

Vorig jaar is een informele werkgroep ’70 jaar Garde’ 
opgericht om het programma verder uit te werken. Van-

uit het bestuur van de IMMS is dit initiatief van harte on-
dersteund en hebben wij mogen adviseren over de mo-
gelijke militair muzikale inbreng in het geheel. Voor de 
liefhebbers van de militaire muziek valt er dan ook het 
nodige te genieten. Op hoofdlijnen ziet het programma 
er als volgt uit. Op 25 april 2018 brengen de regimen-
ten een bloemenhulde ter ere van de verjaardag van 
de Koning. De Garderegimenten zijn bijzondere infan-
terie-eenheden van de Koninklijke Landmacht. Ze zijn 
van oudsher nauw betrokken bij het Koninklijk Huis en 
verzorgen onder andere een deel van de ceremoniën tij-
dens Prinsjesdag. Met de bloemenhulde onderstrepen 
ze traditiegetrouw hun verbondenheid en trouw aan het 
Koninklijk Huis in het algemeen en aan de Koning in het 
bijzonder. Op 10 mei 2018 vindt het traditionele Slag om 
De Residentie concert plaats in de Kloosterkerk in de 
Hofstad, waarbij ook de bevrijding van Den Haag wordt 
herdacht. De Garderegimenten hebben zowel in de Slag 
om de Residentie, als bij de bevrijding een belangrijke 
rol gespeeld en hebben daardoor een bijzondere band 
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met Den Haag. Het concert is sinds vorig jaar niet al-
leen toegankelijk voor genodigden, maar ook voor de 
burgers van Den Haag. Hierdoor is het voor IMMS-leden 
mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Voor aanvang van 
het concert zal het Traditioneel Jachthoornkorps van het 
voormalig Garderegiment Jagers een buitenoptreden 
verzorgen. Het concert zal mede in het teken staan van 
70 jaar Garde en wordt uitgevoerd door de Koninklijke 
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Op 26 mei 2018 vindt 
een van Landmachtdagen plaats op het Plein en omge-
ving van de Hofvijver in Den Haag. De Garderegimenten 
zullen zich hierbij presenteren en uiteraard is militaire 
muziek aanwezig. Op 1 juni 2018 vindt de hoofdviering 
van het jubileum plaats in Schaarsbergen met een bij-
zonder Garde-appèl, sportactiviteiten en Garde-borrel. 
Tevens vindt de aanbieding plaats van onze CD ’70 jaar 
Garde’. We streven ernaar dat het voor onze IMMS-leden 
mogelijk is om hierbij aanwezig te mogen zijn. Op 2 juni 
vindt in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg 
het IMMS-symposium '70 jaar Garde' plaats met lezin-
gen over verleden en heden van de Garderegimenten en 
de Garde-muziek komt natuurlijk ruimschoots aan de 
orde. Muzikaal wordt aan het symposium meegewerkt 
door de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' 

en het Traditioneel Jachthoornkorps van het voormalig 
Garderegiment Jagers. We hopen ook op de deelname 
van het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers. 
Het belooft een mooie muzikale dag te worden en voor 
u de gelegenheid om de CD '70 jaar Garde' aan te schaf-
fen. Voorts zal tijdens de Veteranendag op 30 juni 2018 
en de Nationale Taptoe, eind september, aandacht wor-
den geschonken aan het feit dat de Garde een jubileum 

viert. Op zondag 16 september 2018 organiseren wij 
een IMMS-bijeenkomst tijdens het vooroefenen van 
de Koninklijke Stoet voor Prinsjesdag, waarbij we kun-
nen genieten van het Ere-escorte Cavalerie en zal ook 
hier aandacht zijn voor '70 jaar Garde'. Details van onze 
activiteiten worden tijdig aan u bekend gesteld. Bij de 
verschillende gelegenheden, dit jaar voor het eerst ook 
tijdens Veteranendag, is onze wervingsstand aanwezig 
en wordt de mogelijkheid geboden om de Garde-CD 
aan te schaffen. Verder is de wervingsstand een soort 
meetingpoint waar we elkaar kunnen ontmoeten om bij 
te praten. Geheel passend in het thema Garde is ons 
orkestbezoek aan de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan 
Willem Friso' op 6 april a.s. in Assen. Een groot aantal 
leden heeft zich hiervoor aangemeld en we kijken uit 
naar een bijzondere dag bij de muzikanten die 'dienen 
onder het oog des Konings'. Hier zullen we meer horen 
over het onderwerp 'wat maakt een mars nu een goede 
mars'? Verder kan ik u melden dat na lang beraad bin-
nen het bestuur de keuze voor onze buitenlandreis is 
gevallen op Hongarije. Er wordt nog gewerkt aan de 
concrete invulling, maar we weten zeker dat er een 
zeer aantrekkelijk programma wordt geboden met Hon-
gaarse en andere buitenlandse militaire orkesten. We 

hebben voor komend verenigingsjaar een redelijk vol 
programma, met voor elk wat wils. Op 17 maart jl. spec-
taculair van start gegaan met de Nacht van de Militaire 
Muziek. Ik reken op grote deelname van onze leden en 
hoop u op een of meerdere van onze bijeenkomsten te 
mogen ontmoeten. 

Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

Even een uitstapje: IMMS-voorzitter (oud KLu-commodore) kondigt de FKNR ‘Egerländer’aan tijdens de Nacht van de Militaire Muziek
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BIJZONDERE  CD-OPNAME
In de recente editie August 2017 
van het internationale IMMS 
tijdschrift Band International 
is een artikel van mijn hand 
opgenomen, getiteld “About the 
march Amsterdam and its com-
poser Ray Woodfield”. De aan-
dachtige lezer zal het niet zijn 
ontgaan, dat aan het slot van 

dat artikel melding gemaakt wordt van een CD met 
Ray’s composities, die door de Royal Marines Band 
Service zal worden opgenomen ter ere van Ray. Wel-
nu: deze CD is inmiddels opgenomen en ik had de 
eer en het genoegen daarbij aanwezig te mogen zijn. 
Over die opnamen wil ik graag wat meer vertellen. 

Voor het opnemen van de CD is de keuze gevallen op 
The Band of HM Royal Marines Plymouth onder gelijk- 
tijdige benoeming van zijn Director of Music, Major
Huw Williams, tot projectmanager. De Band is gele-
gerd in de Marinekazerne met als naam ‘HMS Raleigh’, 
gelegen te Torpoint, vlak bij Plymouth. Wanneer je 
de kazerne binnen gaat kom je – in marinetermen 
gesproken – aan boord, maar dat is in Nederland ook 
de traditie bij marinekazernes. 
Het is niet zomaar dat dit orkest gekozen is voor de 
CD-opname: het beschikt namelijk over een eigen 
studio met alle bijbehorende moderne apparatuur. 
De grote repetitieruimte, voorzien van alle faciliteiten, 
is genaamd ‘Alford Hall’. ter nagedachtenis aan Major 
F.J. Ricketts alias Kenneth Alford, die Director of Music 
van deze band is geweest. 

De opnamesessies
Voor de opnamen waren vier dagen gepland, van 29 
januari tot en met 1 februari. Ik kwam dus aan bij de 
band op maandag de 29e, vergezeld door Ray Wood-
field, die inmiddels 86 jaar is, maar nog bijzonder 
vitaal. Hij heeft ook alle dagen de opnamen bijge-
woond. 
De dagplanning voor de opnamen was: van 09.30 tot 
10.30, van 11.00 tot 12.00, van 13.15 tot 14.30 en van 
15.00 tot 16.30 uur. Tussendoor was er tijd voor be-
sprekingen, pauzes en lunch. 
De vaste procedure was dat ieder muziekstuk eerst 
helemaal werd doorgespeeld om de muzikale puntjes 
op de i te zetten, waarna een eerste opname volgde.
In de studio waren aanwezig Bandmaster WO2 Julian 
Cook als Klankregisseur en Chris Lambert als Sound 
Engineer. Zij gaven hun reactie, waarna in overleg met 
de DoM werd afgesproken welke gedeeltes opnieuw 
moesten worden opgenomen. Julian gebruikte daar-
bij een eigen standaard uitdrukking: “There is some 
great stuff in there, but…” uiteraard net zo lang tot 
de opname perfect was. Ook Ray zat regelmatig in de 
studio om zijn reactie op de interpretatie te geven. 
Daarnaast werd hij frequent geraadpleegd over even- 
tuele onvolkomenheden in de partituren. 
Het was vier dagen hard werken voor de band en de 
solisten, maar het lukte om de opnamen binnen die 
tijd te voltooien, dit ondanks het feit dat niet alle 
stuken tevoren konden worden gerepeteerd in ver-
band met andere verplichtingen. 
In totaal werden er 19 muziekstukken opgenomen, 
waaronder enkele die echt heel moeilijk waren voor 
de muzikanten en solisten: 8 marsen, 5 klassiek 
getinte stukken en 6 stukken uit het lichtere genre, al 
met al dus een aantrekkelijke afwisseling.

Het vervolg
Ter gelegenheid van dit CD-project heeft Ray vorig 
jaar een speciale mars gecomponeerd, Onward 
and Upward en dat wordt ook de titel van de CD. 
De verwachting is dat deze in de loop van de zomer 
zal uitkomen. Meteen daarna zal ik een meer gede-
tailleerde aankondiging plaatsen in Defilé met o.a. 
een tracklist (waarin de mars Amsterdam uiteraard 
niet zal ontbreken).
Wel kan ik vast mededelen dat de CD bij IMMS Neder-
land kan worden besteld. 
Gedurende de vier opnamedagen heb ik vastgesteld 
dat de Plymouth Band over uitstekende muzikanten 
beschikt, die kwalitatief een prestatie op hoog niveau 
hebben geleverd. Dat geldt ook voor de gastsolisten, 
die hun bijdragen aan de CD hebben geleverd. Alles 
mede dank zij de dirigent, die met zijn rustige en 
toch stellige manier van werken iedereen op de juiste 

IMMS WorldWide
Column van ons International IMMS Committee 
Member John Kroes (e-mail: jj.kroes@compaqnet.nl
website : www.imms-online.org) 
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Nieuw lid Comité van Aanbeveling Theo Vleugels 
stelt zich voor

Graag maak ik van 
de gelegenheid ge-
bruik om me voor 
te stellen als nieuw 
lid van het Comité 
van Aanbeveling 
van de IMMS.
Mijn naam is Theo 
Vleugels. Ik ben 
geboren en op-
gegroeid in een 
warm nest in Lim-
burg waar ze op de 
middelbare school 

hebben vastgesteld dat ik absoluut geen talent had 
voor muziek. Blokfluiten na drie lessen opgegeven en 
bij de muziekles mocht ik op de gang plaatsnemen. 
Op 18-jarige leeftijd naar de KMA als cadet om daar,  
36 jaar later terug te keren als Commandant van de 
Nederlandse Defensie Academie. In de tussentijd 
zeven keer verhuisd en vijf keer uitgezonden, naar 

Libanon, Bosnië en Afghanistan. In 2016 bij Defensie 
met  functioneel leeftijdsontslag gegaan. Inmiddels 
aan de slag als Algemeen Directeur bij de Oorlogsgra-
venstichting. 
Hoewel dus geen talent voor muziek, toch 14 jaar lid 
geweest van de Harmonie Pieter Aafjes. 14 jaar plezier 
beleefd met het hele gezin aan het zelf muziek maken 
op de bastuba. Op den duur vastgesteld dat de mu- 
ziekleraar op de middelbare school gelijk had. Inmid-
dels gestopt als muzikant.
Tijdens mijn diensttijd ben ik geïnteresseerd geraakt 
in de toepassing van militaire muziek, met name naast 
de ceremoniële taak. Ik ben overtuigd van de toepas-
baarheid van militaire muziek in het ondersteunen van 
de boodschap van Defensie. Het is boeiend om daarin 
grenzen te verkennen en nieuwe wegen te ontdekken.

IMMS informatie

wijze wist te motiveren en stimuleren. Ik heb daarom 
het volle vertrouwen in het eindresultaat. 
Ook door de vriendschappelijke atmosfeer, waarin 
Ray en ik werden ontvangen en behandeld (wij 
voelden ons echt een lid van de ‘band familie’), kan ik 
terugkijken op een heel bijzondere ervaring, die nog 
lang in mijn herinnering opgeslagen zal blijven.   

Over de mars Amsterdam
Voor degenen, die uitsluitend een abonnement op 
Defilé hebben, wijs ik graag op de uitgave van augus-

tus 2017 van het interna-
tionale IMMS tijdschrift 
Band International.
Daarin is een artikel met 
foto’s opgenomen over de 
geschiedenis van de zeer 
bekende mars Amsterdam 
met informatie over zijn 
Engelse componist Ray 
Woodfield. 

Degenen, die interesse hebben in dat artikel, worden 
in de gelegenheid gesteld om éénmalig de betref-
fende uitgave van Band International te bestellen.
Wanneer u daartoe een bedrag van € 7,=  overmaakt 
op rekening no. NL45INGB0001474968 ten name van 
Stichting International Military Music Society te Olst 
onder vermelding van “Band International August 
2017”, wordt het tijdschrift toegestuurd.  

Lieutenant Ray Woodfield in 1970

Band of HM Royal Marines Plymouth
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In memoriam Rudi Schimmel (1929-2018)
IMMS Nederland heeft in januari afscheid moeten 
nemen van Rudi Schimmel, een bevlogen lid van het 
allereerste uur. 
In mei 1981 vond er een bespreking plaats in de So-
ciëteit ‘Amicitia’ te Amersfoort, waarbij vijf toenmalige 
leden van IMMS Internationaal aanwezig waren. Rudi 
Schimmel was er één van, dus zo lang had ik al het 
genoegen hem te kennen. Tijdens deze bespreking 
werd het initiatief genomen om de mogelijkheid tot 
oprichting van een Nederlandse IMMS Afdeling te 
onderzoeken, hetgeen daadwerkelijk heeft geleid tot 
de oprichting van IMMS Nederland in oktober 1981. 
Vanaf het begin was hij in ons midden bijzonder actief 
en zijn brede kennis van de militaire muziek in al zijn 
facetten was voor een ieder zeer stimulerend. Hij had 
de gave om interessante informatie op een plezierige 
wijze en vaak met humor over te brengen, waardoor 
een luisterend oor altijd verzekerd was. Bovendien 
had hij altijd wel nieuwtjes over ons interessegebied 
te melden, vaak van ver over de grens, waardoor onze 
scope kon worden vergroot. 
Binnen onze hobby was hij ook als verzamelaar erg 
druk en zeer gewaardeerd; denk aan de geluidsdra- 
gers, boeken en miniaturen van militaire muzikanten. 
Hiervoor was hij ook een belangrijke vraagbaak met 

diepgaande kennis, een 
ware autoriteit (maar 
absoluut niet ‘auto- 
ritair’) dus, die altijd 
klaar stond voor gelijk-
gestemden. 
Ook als Bestuur van 
IMMS Nederland 
konden we voor advies 
altijd bij hem terecht: hij 
wees ons dan de weg, waarmede veelvuldig een ver- 
rijking van onze activiteiten tot stand kwam. 
Met veel genoegen en respect denk ik ook terug aan 
de vele jaren, waarin ik samen met Rudi en zijn echt- 
genote Wya talrijke activiteiten op het gebied van 
de militaire muziek mocht beleven. Je leert elkaar 
daarmee heel goed kennen, hetgeen ook tot waar-
devolle gesprekken over andere onderwerpen heeft 
geleid. Als enthousiaste mede-hobbyist, maar zeker 
ook als mens, zal hij worden gemist en zal ik met vele 
IMMS-leden nog vaak aan hem terugdenken: ik ben 
dankbaar dat die herinnering zal voortleven.  

       
John Kroes

Afscheid met Het laatste saluut
Het was Rudi´s eigen keuze dat wij op de muziek 
van de treurmars Het laatste Saluut van de dirigent 
en componist Paul A. Stenz op 8 januari in Den Haag 
afscheid namen van Mr. Rudolf Albert Schimmel. Een 
afscheid dat muzikaal in het teken stond van jazz en 
de militaire muziek. Twee muziekstijlen, die wellicht 
ver van elkaar verwijderd lijken, maar toch zo eng met 
elkaar verbonden zijn. Zo was het de saxofoon, die in 
de negentiende eeuw als instrument voor de militaire 
muziek ontwikkeld was, maar vervolgens een niet 
meer weg te denken plaats in de jazz veroverde. Dat 
klonk ook door in Double Bass Hit  gespeeld door het 
Miller sextet met de legendarische saxofonist Herman 
Schoonderwalt.
Dat Rudi zich tot de militaire muziek aangetrokken 
voelde was niet verwonderlijk, gelet op het feit dat 

zijn vader als officier bij de landmacht carrière had 
gemaakt. Zijn liefde voor de opwekkende klanken van 
militaire orkesten groeide uit tot een professioneel 
niveau, waardoor hij een graag geraadpleegde 
vraagbaak werd voor iedereen die zich in de militaire 
muziek wilde verdiepen. Zo is het ook mij gegaan 
toen de militaire muziek mij in haar ban begon te 
krijgen. Aanvankelijk in de De Mildestraat in het 
Haagse Benoordenhout en later in zijn flat aan de Jan 
Muschlaan was Rudi altijd bereid om zijn kennis met 
mede-belangstellenden te delen en zijn archief open 
te stellen, waardoor ook ik door Rudi gestimuleerd 
ben om op mars te gaan op het pad der militaire 
muziek. In de muziek leeft Rudi voor ons voort.

George Reuchlin 

In memoriam Tjerk de Haan (1948-2018)
Na een korte doch fatale ziekte overleed ons IMMS-
lid Tjerk de Haan op 15 februari jl. 
Tjerk heeft voor ons als IMMS Nederland bijzonder 
veel betekend en daarop wil ik hierbij graag terug-
kijken, niet alleen als IMMS Bestuurslid, maar ook als 
persoonlijke vriend.
Tjerk was lid sinds 1982 en tijdens de eerste buiten-
landse IMMS-reis in 1983 hadden we de gelegenheid 
hem beter te leren kennen. Het reisdoel was het UK 

met geplande bezoeken aan de Royal Marines te 
Portsmouth en de ‘Wembley Military Musical Pag-
eant’ te London. 
Vanwege Tjerks beroepsmatige activiteiten als eige-
naar van een drukkerij konden we met hem sindsdien 
brainstormen over de mogelijkheid om een eigen blad 
uit te geven, want vanaf de oprichting in 1981 verliep 
de communicatie via een bulletin genaamd ‘Neder-
lands Nieuws’, hetgeen op de toen gebruikelijke wijze 
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van stencil-drukwerk werd geproduceerd. Dankzij 
de sponsoring van Tjerks drukkerij kon in Septem-
ber 1987 een grote kwalitatieve stap vooruit worden 
gezet: het blad werd professioneel gedrukt op A5-for-
maat met een aantrekkelijke omslag in kleur. 
In de daarop volgende jaren en opnieuw dank zij Tjerk 
konden er met ons blad verdere kwaliteitsslagen 
worden gemaakt, waardoor we nu de beschikking 
hebben over Defilé als een prachtig full colour maga-
zine, waarvoor we hem natuurlijk zeer dankbaar zijn. 
Mede door het enthousiasme van Tjerk konden we 
als IMMS in 1992 het eerste lustrum vieren in Sneek 
met een grootse manifestatie van twee dagen met 
concerten, straatparades en een internationale tap-
toe. Tjerk zorgde voor alle benodigde ondersteuning 
(ook financieel) via zijn contacten in Sneek, zodat een 
uniek evenement kon worden aangeboden. Tijdens 
de langdurige voorbereidingen met vele vergaderin-
gen van de projectgroep gebeurde het af en toe dat 
wij ons als IMMS vertegenwoordigers afvroegen of 
het ambitieuze plan wel zou gaan lukken, maar het 

standaard antwoord van Tjerk was altijd “Niet zo neu-
zelen”, hetgeen betekende dat alles in orde kwam. 
Overigens gebruikte hij deze uitdrukking nog vele 
malen daarna bij diverse gesprekken over projecten.  
Een ander groot project, waarvan Tjerk de geestelijke 
vader was, was de uitgave van het boek Muzikale 
Manoeuvres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van IMMS Nederland in 2006. Een prachtig boek van 
kwaliteit, dat zonder de ondersteuning van Tjerk niet 
mogelijk was geweest.
Tjerk en zijn echtgenote Hieke deden aan veel IMMS 
activiteiten mee en hun enthousiasme was voor het 
bestuur een stimulans: ook kwamen ze vaak met 
nieuwe ideeën, die bijna altijd realiseerbaar waren. 
Meestal kwamen die tot stand tijdens de ‘Stamtafel 
Sneek’, een traditionele en informele  ‘denktank’ 
van de IMMS. Beiden stonden voortdurend klaar 
voor onze ‘club’ wanneer er een beroep op hen werd 
gedaan, bijv. op organisatorisch en administratief 
gebied. 
Tjerk was een markant en creatief persoon met een 
intensieve betrokkenheid bij de IMMS: met deze ei-
genschappen heeft hij actief bijgedragen aan de groei 
en ontwikkeling van onze organisatie en als zodanig 
zal hij in onze herinnering blijven.
Tijdens de crematieplechtigheid op 20 februari was 
het IMMS Bestuur vertegenwoordigd door Johan de 
Vroe met echtgenote, Gerrit Jan van den Burg met 
partner,  lid van verdienste Rino van der Luyt en on-
dergetekende met echtgenote, waarbij Johan namens 
de IMMS het woord voerde.
Van de tijdens de plechtigheid gespeelde muziek 
noem ik o.a. Nimrod van Elgar en de IMMS-Holland 
mars, als een toepasselijk laatste eerbetoon aan een 
in alle opzichten unieke IMMS-vriend.  

  John Kroes

Nederlandse Militaire Muziek
Opening expositie militaire muzikanten in Museum Militaire 
Traditie
door Erwin Voorhaar, incl. foto’s

Het gebeurt niet zo vaak dat we als IMMS present 
kunnen zijn bij de opening van een tentoonstelling, 
speciaal over militaire muziek. Op deze zaterdag, 27 
januari 2018, was dat gelukkig wel het geval want in 
Driebergen werd in het kleine museum ’t Schilder-
huys annex Museum Militaire Traditie een nieuwe 
display geopend van uniformen, gedragen door onze 
Nederlandse militaire muzikanten. 
Vele genodigden, IMMS leden, donateurs van het 

museum en andere belangstellenden wisten hun 
weg naar Driebergen te vinden. Meteen kon kennis 
worden gemaakt met onze IMMS via de informatie-
stand met CD verkoop. Maar zeker na de openings-
speech van onze IMMS voorzitter Geert Bergsma 
wisten alle aanwezigen waar de IMMS nationaal en 
internationaal voor staat. Na een toespraak door 
de voorzitter van het museum werd de trap naar de 
zolder beklommen waar een geheimzinnig zwart doek 
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de eregalerij van de Nederlandse militaire muziek 
nog even bedekte… totdat, onder het spelen van en-
kele signalen voorzitter Bergsma de tentoonstelling 
opende door dit doek te verwijderen. 
Nu was het zicht vrij op de nieuwe opstelling waar 
vele uniformen stonden te pronken. Wat zijn sommige 
ceremoniële kostuums toch fraai. Wat er allemaal 
staat en hangt? Dat kunt u natuurlijk het beste zelf 
eens komen bekijken, op de website vindt u meer 
informatie. 
Zelf had ik ooit eens enkele stukken geschonken aan 
het museum (o.a. een ‘nieuw’ Dagelijks Tenue Ser-
geant-Muzikant (DT) en het oude ceremoniële tenue 
Fanfarekorps Natres (dat zo rond 2005 is vervangen) 
en het was natuurlijk extra leuk om te zien dat deze 
twee pakken ook in de tentoonstelling zijn opge-
nomen, al heb ik natuurlijk ook wel een persoonlijke 

voorkeur voor het atilla Trompetterkorps der Cava- 
lerie, dat eveneens in de collectie wordt getoond. Om 
maar een klein tipje van de sluier op te lichten!

De verbinding IMMS – Museum Militaire Traditie gaat 
al ver terug, zoals onze voorzitter memoreerde in de 
openingsspeech: al in 1982 gaf museumoprichter en 
IMMS lid Piet van der Burg een lezing over de unifor-
mering van de militaire muziek en in 1986 werd het 1e 
lustrum van IMMS Nederland hier gevierd, toen met 
muzikale ondersteuning van het dienstplichtige Fan-
farekorps der Genie. 

Ik kan alleen maar zeggen: gaat u allen naar het mu-
seum in Driebergen, u kunt er zeker van zijn hartelijk 
te worden ontvangen!
www.museummilitairetraditie.nl

Het voormalige FKNR-tenue van de schrijver

Voorzitter IMMS en vice-voorzitter MMT bekijken de tentoonstelling
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Nacht van de militaire muziek 2018 
door Erwin Voorhaar, incl. foto’s

En dat was dan weer de vierde Nacht van de Militaire 
Muziek, dachten we toen we na middernacht weer 
richting huis reden. Eentje om op terug te kijken met 
een plezierig gevoel? Zeker! Vanuit het besef dat 
sommige muzikale items min of meer tegelijk worden 
uitgevoerd zal het u duidelijk zijn dat we niet alle 
optredens hebben kunnen zien en horen, maar dat 
is juist ook wel een van de doelen van deze avond en 
nacht; je bekijkt zo hier en daar op een relaxte manier 
verschillende optredens van ensembles en orkesten. 
Een impressie van het gebodene dus, en wat werd 
geboden was weer veelzijdig en interessant.

In de file voor de militaire muziek
Meest opvallende ruimte in het Nationaal Militair Mu-
seum is de plaats waar de straaljagers hangen en de 
tanks staan opgesteld. Met wat aanpassingen heb je 
een concertruimte waar heel wat mensen plaats kun-
nen vinden. Maar ook deze editie was uitverkocht en 
het gebodene in deze ruimte, welke men ‘the Dogfight’ 
noemt dermate breed dat er ook veel staande toehoor-
ders waren. 
Voordat je echter bij een van de uitvoeringen plaats 
kon nemen moest je wel naar binnen. Dat duurde met 
filevorming vrijwel net zolang als onze totale heenreis. 

Trompetterkorps KMar in het F-16 theater

Tamboers en Pijpers zorgen met signaaltrompetten voor de traditionele noot
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Kennelijk toch een gebrek aan verkeersregelaars, mis-
schien niet helemaal onverwacht door de Siberische 
temperaturen die buiten heersten, maar toch jammer. 
Ondanks op tijd van huis lukt het niet om voor het be-
gin binnen te zijn. 
Maar eenmaal binnen was het warm en gezellig en 
soms een grote reünie. Onze IMMS stond opgesteld 
met een stand, strategisch en wel, direct bij de ingang, 
samen met o.a. Marechaussee, Korps Mariniers, Natres 
en Veteranendag. 

Weinig traditioneels
En toen de muziek. Voor ons: wervelend, veel afwis-
seling, weinig marsmuziek (het is dat de Tamboers & 
Pijpers van het Korps Mariniers de eer van de traditie 
hoog houden) maar wel veel muziek waaruit blijkt dat 
onze militaire orkesten en ensembles veel stijlen en 
soorten beheersen. Zo was daar het optreden van de 
bekende jazz-fluitist en componist Ronald Snijders 
die met de Fanfare Bereden Wapens de herinneringen 
ophaalde aan zijn vader Eddy Snijders (1923-1990) 
die kapelmeester was van de destijds beroemde TRIS 
kapel, waarmee in 1969 ook in Nederland (o.a. Taptoe 
Delft) werd opgetreden. Swingende kaseko werd aan-
gevuld met Surinaamse marsen en enkele jazzstukken 
van Ronald zelf, die hoopte de zaal (de ietwat koude 
big band tent) flink op te warmen, missie geslaagd! 
Maar we begonnen eigenlijk met de Air Force Wood-
winds (Klarinetkoor) van het orkest Koninklijke Lucht-
macht o.l.v. Jasper Staps, met werken gearrangeerd 

door Clare Fisher. Diverse bekende stukken met (flinke) 
jazzinvloeden zoals Jeru (Gerry Mulligan en Miles 
Davis) en latin stukken van o.a. Jobim en Fisher zelf. 
Apart! Wij beluisterden ook het Groot Koper Ensemble 
van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. 
Onder leiding van Tijmen Botma werden verschillende 
werken gespeeld, o.a. een ode aan een zieke trompet-
tist uit een Amerikaans orkest, waar destijds de grote 
namen Doc Severinsen en Arturo Sandoval aan hebben 
meegewerkt. Uiterst beheerst en emotioneel. Maar ook 
het swingende Brass Machine (Scream Machine) dat 
door weer een andere trompettist bekend werd ge-
maakt…. De grote highblower Maynard Ferguson. Dat 
was een swingende afsluiter. 
Onder de vleugels van de F16 ging het er beschouwe- 
lijker aan toe. Schitterend (maar soms wel verstoord 
door de grote aantallen kletsende bezoekers) was het 
optreden van Palestrina tot Sparke waar leden van 
het Trompetterkorps der Marechaussee met name 
wat meer ingetogen werken ten gehore brachten en 
duidelijk maakten, waar het bij een goede fanfare – 
klank allemaal om draait. Concentratie en luisteren 
naar elkaar! 
Dit jaar waren de items in de grote hal qua geluid 
goed van elkaar gescheiden. Omdat de wat meer de- 
cibellen producerende big band bezettingen nu in de 
tent ‘buiten’ zaten, was er weinig ruis in de muziekbe-
leving bij the Dogfight, Dornier of F16 Theater. Traditie 
kwam, zoals al genoemd, voorbij door een zeer goed 
bezochte clinic, gegeven door Ed Oosterom in het F16 

Oude en nieuwe ‘Egerländer’ door de FKNR
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theater. Hier speelden de Tamboers en Pijpers van het 
Korps Mariniers diverse signalen en vooral ook (bui-
ten-) modelmarsen. Ik hoorde zelfs The Downfall of 
Paris door het museum klinken….  

FKNR zorgt voor hoogtepunt
Maar toen waren we al op weg naar The Dogfight voor 
een hoogtepunt van de avond: het concert van de 
Fanfare Korps Nationale Reserve in Egerländer bezet-
ting. Levensgevaarlijk! Deze muziek is ingewikkeld, 
en je moet het op een bepaalde manier spelen (met 
schwung zoals de Duitsers zeggen – vertaal het maar 
eens…) zodat het geen goedkope ‘Bierzelt  - Musik’ 
wordt. Een aantal leden van de FKNR waren er een 
paar maanden geleden uit enthousiasme mee begon-
nen en zijn op zoek gegaan naar authentieke instru-
menten om zo dicht mogelijk bij de Böhmische sound 
te komen. De directie was in handen van de energieke 
Simon Meurs (vroeger lid van de Kapel van de Kon. 
Luchtmacht) die duidelijk hecht aan een afgewerkt 
product, waarbij heel goed op de muzikaliteit werd 
gelet. Hij leidde de band door diverse meer moderne 
stukken voor blaasorkest zoals de polka Böhmische 
Traum (opgedragen aan de vorig jaar op 50 jarige 
leeftijd plotseling overleden FKNR muzikant Jack 
Slegers), werken van Thomas Greiner, en toch ook 
nog een koppeling naar het verleden, natuurlijk volle-
dig beheerst door de muziek van de wereldberoemde 
Ernst Mosch & sein Original Egerländer Musikanten; 
de Südböhmische Polka. De muzikanten speelden vol 
vuur voor een afgeladen Dogfight en moesten enkele 
toegiften geven…. 

Veelzijdigheid troef
Tijd om weer eens naar huis te gaan. Met in het hoofd 
nog de latin jazz van saxofonist Efraim Trujillo met de 
Fanfare Bereden Wapens (wel wennen voor sommige 
bezoekers) en al die andere optredens die lieten zien 
en horen hoe verschillend muziek kan zijn. En dat 
onze militaire orkesten het allemaal beheersen. En 
dan hebben we allerlei andere optredens dus niet ge-
hoord of gezien…. Zoals de Regimentsfanfare Garde 
Grenadiers & Jagers met een programma over Willem 
van Oranje en het Wilhelmus in al haar facetten. Tradi-
tie en een belangrijke pijler in het normale dagelijkse 
leven van de militaire muzikant. We waren ook niet bij 
de Steelband, en hebben vast wat gemist. De FKNR 
en Luchtmacht kwamen met big bands en belichtten 
o.a. Frank Sinatra en er werd trompet gespeeld door 
de ‘Trompetten van Oranje’. Maar zoals gezegd een 
impressie van een zeer muzikale en ontspannen 
avond. Met presentatie van ‘onze’ Geert Bergsma en 
orkestleden. Wel een gedoe om er te komen, je jas 
terug te vinden en de afstelling van sommige volg-
spots in de Dogfight was ook niet je van het – het 
publiek was hierdoor meerdere malen verblind. Maar 
dat zijn slechts voetnoten die onder geneuzel vallen. 
Alle deelnemers bedankt voor een fijne avond en tot 
volgend jaar!

Fanfare BW met saxofonist Efraim Trujillo
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Erewacht. Geloofsbrieven
tekst en foto’s MinDef

Marinierskapel marcheert op door het winterse Den Haag naar de ach-

terzijde van Paleis Noordeinde

Wegens werkzaamheden in verschillende straten in 
Den Haag, voor en rondom Paleis Noordeinde, vinden 
tot medio oktober de ceremoniële activiteiten vooral 
aan de achterzijde van het paleis plaats. Vaak is de 

Paleistuin dan wel toegankelijk tijdens die gebeur- 
tenissen en is het ceremonieel – net als aan de voor- 
zijde – van achter het hek goed te volgen. De ingang van 
deze ‘Princessetuin’ bevindt zich aan de Princessewal.
Op 21 februari jl. verzorgden de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine o.l.v. kapelmeester Lt1 Peter 
Bongaerts en de Tamboers & Pijpers van het Korps 
Mariniers geleid door tamboer-maître adjudant der 
mariniers Ed Oosterom de muzikale begeleiding van 
de erewacht Geloofsbrieven van ambassadeurs uit 
Libanon, Sudan en Paraguay. Het volkslied van deze 
laatste republiek is met zijn ruim 4 minuten een van 
de langste volksliederen ter wereld! De akoestiek 
aan de achterzijde van het paleis, beschut tussen 
de muren is overigens net zo uitstekend als aan de 
voorzijde. Dus zeker de moeite waard om toch eens 
te gaan luisteren én kijken naar dit kleurrijke ceremo-
nieel, ook weleens omschreven als mini-Prinsjesdag
De ceremonie Geloofsbrieven vindt altijd op een 
woensdag plaats, data worden helaas pas vlak van 
tevoren bekend gemaakt via o.a. de agenda op www.
koninklijkhuis.nl

Marinierskapel concerteert in Sarpsborg, Noorwegen
Vooraf aan de deelname aan de grote Militaire Taptoe 
in Oslo Noorwegen (20-22 april) verzorgt de Mari-
nierskapel een concert op dinsdagavond 17 april in 
het gerenoveerde theater van de stad Sarpsborg, 
ongeveer 100 km ten zuiden van Oslo. We ontmoeten 
daar een paar oude bekenden, want dit is de ge-
boorteplaats van de voormalige commandant van de 
Noorse Militaire Muziek Christer O. Johannesen, een 
charismatisch icoon van de internationale blaasmu- 
ziekwereld. Al in 1994 was hij te gast als dirigent bij 
de Marinierskapel op de toenmalige Vlootdagen in 

Den Helder en sindsdien hebben onze muzikale we-
gen zich regelmatig gekruist. Ook Lars Erik Gudim is 
afkomstig uit deze stad. Met deze dirigent, arrangeur 
en componist heeft de kapel samengewerkt o.a. in 
2011 met concerten in Zoetermeer en Den Haag. Op 17 
april zal hij het 2e gedeelte van het concert in Sarps-
borg dirigeren. De organisatie is in handen van het 
Sarpsborg Janitsjarkorps. 

Voor meer informatie: http://sarpsborgscene.no/the-
marine-band-of-the-royal-netherlands-navy/

Marinierskapel speelt volksliederen bij Paleis Noordeinde
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UIT HET PRENTBRIEFKAARTENARCHIEF VAN ERWIN VOORHAAR.
Ik verzamel nu alweer een aantal jaren prentbriefkaarten 
van onderwerpen die met de militaire muziek te maken 
hebben. Grofweg kan men de bij elkaar verzamelde 
kaarten in twee categorieën indelen. Aan de ene kant 
heb je te maken met de ‘geposeerde’ kaarten. Die zijn 
het meest talrijk vertegenwoordigd. Portretten van 
muzikanten en orkesten, netjes opgesteld. Vaak vol de-
tails…. maar soms ook een beetje saai.  Aan de andere 
kant vinden we de actie-afbeeldingen, om er zo maar 
eens een woord voor te bedenken. Dat zijn de kaarten 
waar de muziek (al dan niet spelend) actief te zien is, 
bij een defilé, show, parade, taptoe of in een oorlogs-
situatie. Deze categorie is natuurlijk veel interessanter 
want dan raken we de kern van ‘militaire muziek’. Waar 
is men mee bezig, wat doet en deed men? De kaart die 
ik wil bespreken voor deze aflevering valt in deze laatste 
categorie.
Een levendig beeld van militaire muziek, ingezet zoals 
dat destijds gebeurde, tijdens een oorlogssituatie. Mu-
ziek was en is voor de troepen, niet alleen ter vermaak 
maar ook om de zaak netjes te laten marcheren. En dat 
is wat we hier zien. Met de muziek voorop marcheert 
men de Finse hoofdstad Helsinki (= Helsingfors) binnen. 
Meestal heeft men bij het binnentrekken van ‘vreem-
de’ troepen een meer afwijzend gevoel, maar dat was 
op dat moment in Finland nu juist niet het geval. De 
geschiedenis verklaart het waarom.

Wat we hier zeer waarschijnlijk zien is een muziek- 
korps dat behoorde tot de zogeheten Ostsee – Division. 
Deze was in februari 1918 gevormd in Danzig. Ook de 
Landungsabteiling Brandenstein (Reval) behoorde tot 
deze divisie. Het ging om troepen die al in dit oostelijke 
deel van het Duitse rijk gelegerd waren en nu opnieuw 
werden ingedeeld. Binnen deze divisie bestonden aller-
lei eenheden zoals 3 Kavallerie- Schützen Regimenten, 
3 Jägerbattalions, 5 Radfahr-Kompagnieën, 1 Bayerische 
Gebirgs Artillerie Abteilung, 1 Reiter Eskadron, 1 Pionier- 
kompagnie en diverse toegevoegde eenheden. Deze 
Ostsee Division onder commando van General Rüdiger 
Graf von der Goltz kende ook orkesten. De divisie die 
Helsinki binnenmarcheerde bestond voornamelijk uit 
personeel van de Jäger-Bataillonen 4 en 14, het Reserve- 
Jäger Bataillon 3 en de drie Kavallerie-Schützen Regi-
menten (1 en 3 Garde-Ulanen  Regiment en het Sächsis-
ches Karabinier-Regiment). Deze hadden op dat moment 
allemaal al geen paarden meer. 
Het orkest heeft eveneens geen Infanteriebezetting 
maar is afkomstig van een van de Jäger – Bataillonen, 
wat o.a. kan worden afgeleid van het gedragen type 
helm. De Kavallerie droeg helmen van een ander model. 
Dat het geen Infanterieorkest is kan men ook zien aan 
de bezetting: alleen koperinstrumenten en geen hout-
blazers. 

Een greep uit de historie
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IMMS was erbij
Jaarconcert Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
Door Gerrit Jan van den Burg, foto Marloes Milatz  
   
Onder het motto ‘Wat ons dierbaar is’ gaf de Ko-
ninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ op 14 
januari 2018 haar jaarconcert in de Nieuwe Kolk te 
Assen. Dit jaar was er alleen een concert op zondag-
middag, terwijl er normaal gesproken ook altijd een 
concert op zaterdagavond was. Voordeel was nu een 
uitverkochte zaal.

Het concert werd geopend met Die Moldau van 
Bedrich Smetana. Elke muziekliefhebber kent dit 

werk en ook de muzikanten van de KMK’JWF hebben 
het stuk al vaak gespeeld. Dat was ook te horen. Het 
werd een beetje op de automatische piloot gespeeld. 
Daarna was er een prachtige uitvoering te horen van 
The Sunken Village van Philip Sparke. Dit werk werd 
in opdracht van de Fanfare St. Martinus uit Urmond 
origineel voor fanfare gecomponeerd. Er wordt een 
oude legende uitgebeeld waarin de Urmondenaren 
bestraft werden voor hun zedeloosheid door middel 
van een overstroming waarbij veel doden te betreuren 

Duitse hulp aan Finland
Al met al kan je, na wat uitzoekwerk, heel wat aan 
een dergelijke afbeelding aflezen. Maar waarom 
marcheerde het Duitse leger zo aan het einde van de 
Eerste Wereldoorlog Finland nog binnen? Dat was op 
verzoek  van Finland zelf. Finland vroeg Duitsland om 
hulp in de strijd tegen de Rode Revolutionaire re-
gering van Kullervo Männer (communisten). De strijd, 
het voert te ver om die hier te beschrijven, leidde 
met hulp van de Duitsers tot een overwinning op de 
communisten op 13 april 1918. De Einmarsch, die hier 
zo massaal wordt begroet slaat dus op de overwin-
ningsparade van enkele dagen later, gehouden op 15 
april 1918. 
Finland was zelf tot in de eerste wereldoorlog een 
deel van het Russische rijk en wilde daarvan los-

komen. In december 1918, na de Duitse interventie 
verklaarde men zich onafhankelijk wat door de (nieu-
we) Bolsjewistische machthebbers ook werd erkend. 
Finland riep daarop de monarchie uit: van 9 oktober 
tot 14 december 1918 zou het koningshuis bestaan, 
met twee maanden misschien wel het kortste uit de 
Europese geschiedenis… 
Na een burgeroorlog eind 1918, begin 1919 tussen  
‘roden’ en ‘witten’ waarbij de roden wederom het 
onderspit moesten delven was de onafhankelijkheid 
van Finland echt een feit. Maar toen was de Ostsee- 
Division al verdwenen. Deze verliet Finland definitief 
op 16 december 1918. 
En zo resteert een goed voorbeeld van het inzetten van 
militaire muziek in een politieke en militaire situatie.
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waren. Het werk is een aaneenschakeling van gedra-
gen muziek en feestmuziek; soms tegelijkertijd. Hier 
liet het orkest horen waartoe het in staat is. Er werd 
ingetogen, helder, uitbundig, robuust, vrolijk, feeste- 
lijk en meeslepend gespeeld. Kortom geweldig. 
Het laatste werk voor de pauze was The Castle of Dr. 
Bassclar (Ferrer Ferran) Dit werk is een prachtige solo 
voor basklarinet, een instrument dat bijna niet wordt 
gebruikt als solo-instrument, maar in dit werk heel 
goed tot zijn recht komt. Solist Aoo Jan Wijenberg, de 
vaste basklarinettist van de kapel, speelde fantas-
tisch en werd uitstekend begeleid.    
Na de pauze werd het wat lichtere werk gespeeld. 

Hierbij trad in twee blokjes zangsolist Bert Heerink 
op, bekend van Kajak en enkele reclamespotjes van 
Heineken.
Kpl Marije Slot was solist in Gabriëls oboe van Ennio 
Morricone. Ook hier een goed spelende solist met een 
mooie begeleiding. Het orkest speelde daarna nog 
een amusante uitvoering van The Fly , Hercab en Song 
for Hope, een solowerk voor drie trompettisten.
Het geheel overziend kan de KMK’JWF’ terugkijken 
op een zeer goed concert met een goed gekozen pro-
gramma. Als u nieuwsgierig bent geworden;  een aan-
tal werken wordt nog uitgevoerd tijdens een tournee 
door Nederland. 

Van barok tot DJ: geanimeerd jaarconcert RF’GGJ’
Door Johan de Vroe, foto Marloes Milatz

Het jaarconcert van de Regimentsfanfare ‘Garde 
Grenadiers en Jagers’ vond plaats in Akoesticum 
aan de oostrand van Ede, op 8 februari, met als titel 
‘Baroque and Beats’. Deze locatie is het Nationaal 
trainingscentrum voor muziek, dans en theater en 
is de voormalige infanteriekazerne ‘Johan Willem 
Friso’, één van de acht die Ede rijk is geweest. Zoals 
gebruikelijk bij kazernes is de toegang niet zomaar 
te vinden, maar eenmaal daar is er ruimte te over en 
de trein stopt aan de overkant.

De titel van het concert deed vermoeden dat er vóór 
de pauze klassieke barokmuziek zou klinken en daar-
na rock- en popmuziek. In het volgende programma is 
te zien dat Kapitein Harry van Bruggen en zijn mensen 
heel wat meer genres in petto hadden, met van alles 
tussen klassiek en dance in:
Canzon Duodecimi Toni - Giovanni Grabieli (ensem-
ble); Grenadiers-Marsch - Francois Dunkler sr.

Osterfjorden - Stijn Aertgeerts; Lady Stewart’s Air 
- Peter Graham; Peer Gynt Suite - Edvard Grieg (Mor-
genstimmung, Âses Tod, Anitras Tanz, In der Halle des 
Bergkonigs); Slava! - Leonard Bernstein
Knight Templar - George Allen; Cats Tales - Deel 3 
Scat! - Peter Graham; Zimba Zamba - Goff Richards 
(Solist Sld1 Kevin Tolkamp - marimba); Don’t Shoot 
the Banjo Player - Allan Botschinsky (ensemble)
My One and Only Love - Guy Wood (Solist Kpl1 Ger-
ben Pol - bugel); Los Hermanos de Bop - Mark Taylor; 

Now We Are Free - Hans Zimmer (i.s.m. DJ Kpl1 Jimmy 
Ouwens, solist sld1 Gijs Heusinkveld - euphonium); 
Boogie Wonder Land - Earth, Wind & Fire (i.s.m. Jim-
my Ouwens).
In de suite van Grieg werd het uiterste van de muzi- 
kanten gevraagd, waar één of twee instrumenten nu 
de partij moesten vertolken die in de bekende symfo-
nische uitvoeringen van dit beroemde werk door een 
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Gevarieerd ‘lustrumconcert’ door Fanfare ‘Bereden wapens’
Door Hein Jansen, incl. foto’s

Ik weet het, ik verval in herhalingen. Maar toch 
zeg ik ’t nog eens. Het blijft bijzonder hoe vol en 
gevarieerd van klank ook een klein orkest kan klin-
ken. Ik heb het hier over de Fanfare ‘Bereden 
wapens’. Ik was daarvan opnieuw getuige bij het 
jaarconcert van de fanfare op 8  maart, uiteraard in 
De Speeldoos in Vught, standplaats van de kapel. 
Eigenlijk moet ik van een lustrumconcert spreken, 
want dit jaar bestaat de fanfare vijf jaar. Niet zonder 
enige trots vermeldde de commandant, ritmeester 
Pieter Kusters, dat in zijn welkomstwoord.

Het programma was, wat je zou kunnen noemen, tradi-
tioneel van opbouw waar overigens nog niks mis mee 
is: voor de pauze het zwaardere muzikale kaliber, daar-
na het lichtere. Daarin nam de fanfare ook vast een 
voorschot op de ‘Nacht van de militaire muziek’.
Openingsnummer was Godspeed van Stephen Melillo,  
van origine een wiskundige die ook een muzikale 
carrière heeft gemaakt. Dit werk geldt bij uitstek als 
synthese van zijn mathematische en compositorische 
kwaliteiten. Qua uitvoering was het een veelbelovend 
begin van dit concert onder leiding van ritmeester  
Harold Lenssen.

hele partij voor haar rekening wordt genomen. Het 
blijft onvergankelijk klassiek repertoire, ook in deze 
bescheiden bezetting. Een modern klassiek stuk als 
Slava klonk meer aan de fanfarebezetting toever- 
trouwd, populair als het is bij militaire bands. 

Bij het lichtere klassieke werk was het leuk nu eens 
niet de overbekende Czardas van Monti of Zirkus 
Renz te horen, maar Zimba Zamba, een stuk waarin 
genoemde solist virtuoos kon laten horen hoe goed 
marimba en blaasorkest samengaan. In Don’t shoot 
the banjoplayer, een lekker ouderwets dixieland- 
nummer werd de (veiligheidshalve?) afwezige banjo 

probleemloos vervangen door andere instrumenten. 
Het concert werd afgesloten met echte eigentijdse 
dance-muziek met een DJ in legergroen, Jimmy  
Ouwens, die op dit terrein al de nodige bekendheid 
schijnt te genieten. Ja, de militaire muziek gaat ook 
bij de RF’GGJ’met zijn tijd mee. Waarbij de roots met 
enkele marsen even goed werden geëerd. 
Kortom, een onderhoudende avond ‘voor elk wat 
wils’ in een akoestisch prettige, volle zaal met soms 
ambitieus repertoire, zonder de genietbaarheid voor 
het publiek (ook qua geluidssterkte) uit het oog te 
verliezen. 

Dirigent Harold Lenssen en solist Jori Klomp
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Jori Klomp, solist uit eigen gelederen, kreeg vervol-
gens alle kans te schitteren in Blue Rhapsody van 
Jerry Bilik voor altsax en orkest. Ik heb zelden ge-
hoord hoeveel klankkleuren dit instrument heeft, van 
diep tot hoog, of moet ik zeggen: hoe deze saxofoon 
bespeeld kan worden. Vermeldenswaard is trouwens 
de veelzijdigheid van Klomp: hij behaalde zijn bache- 
lordiploma klassieke saxofoon aan het conservato-
rium Maastricht, speelt sinds 2014 in de fanfare, is 
lid van een saxofoonkwartet, zingt professioneel als 
countertenor en is koordirigent. Die diversiteit kon 
uiteraard niet tot uitdrukking komen, de muzikale 
kwaliteit wel.

Uit het royale repertoire van Philip Sparke was 
gekozen voor Tallis variations in een arrangement 
van Harold Lenssen. Het gaat om rijkgeschakeerde 
variaties op een koraal van de 16-eeuwse componist 
Thomas Tallis.
In een bewerking van bugelist Bart Roobol klonk daar-
na Danzon no. 2 van de Mexicaanse componist Arturo 
Marquez, wel het tweede volkslied van Mexico ge-
noemd. Aanvankelijk leek het er rustig aan toe te gaan, 
maar toen sloeg de vlam er in en werd het een vurige 
uitvoering door ritmeester Lenssen en zijn musici.
Slotnummer voor de pauze – hoe zou het ook anders 
kunnen of moeten – was de Boreelmars van J.A. Reyn-
houdt, uiteraard met het staande gezonden trio ‘Wij 
zijn huzaar. Wij zijn huzaren van Boreel…’

Fanfare en fluit
Belangrijk aandeel in het gedeelte na de pauze had 
fluitist Ronald Snijders, met wie de fanfare ook zou 
optreden tijdens de ‘nacht van de militaire muziek’; 
een verrassende en aanstekelijke combinatie. Ronald 
is in Paramaribo geboren als zoon van Eddy Snijders, 
die daar muzikaal gezien een heel belangrijke rol 
heeft gespeeld. Hij was onder meer oprichter en di-
rigent van de Politiekapel en kapelmeester in de TRIS 
Kapel. Ook als componist heeft hij naam gemaakt. 
Het moet gezegd: Ronald Snijders deed zijn Suri-
naamse, muzikale roots,  evenals zijn vader alle eer 
aan. Waarbij de fanfare hem adequaat ondersteunde.
Daarnaast vertolkte de kapel zelf zogenaamd licht 
repertoire, wat niets zegt over de moeilijkheidsgraad. 
Zo klonken o.a. een selectie van nummers van Queen, 
met voeten en handen door het publiek ondersteund, 
Speak low (Kurt Weill) en La almeja pequeña (Gordon 
Goodman).
Ook in dit jaarconcert heeft de Fanfare ‘Bereden wa-
pens’ zich weer van haar beste kan laten horen.

“Wij zijn huzaren van Boreel”
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Mountbatten Festival of Music 2018
Door Johan de Vroe, foto’s uit het programmaboek

Begin maart had ik na een aantal jaren weer eens 
het genoegen om in Londen het jaarconcert van de 
Royal Marines bij te wonen. Dit is voor menig lief-
hebber, ook buiten het VK, een uniek hoogtepunt in 
de wereld van de militaire muziek. Wanneer zie je 
drie volledig geïntegreerde bands met een drum-
corps van zo’n 50 man als één groot concertorkest? 
Inderdaad, dat doen ze elders vrijwel nergens en 
nooit. De pure grootte van het orkest maakt deze 
uitvoering uniek, al bijna 50 jaar. Daarbij worden de 
Royal Marines alom erkend tot de beste bands ter 
wereld te behoren met een navenante reputatie en 
indrukwekkende traditie. Ze hebben gewoon een 
geheel eigen sound in de militaire muziek, niet goed 
onder woorden te brengen, maar des te beter te ho-
ren. Elk jaar komen er een paar in eigen gelederen 
gecomponeerde nieuwe marsen bij, altijd in de her- 
kenbare RM-stijl. 

Diverse malen heb ik u kunnen laten meelezen in mijn 
enthousiasme en bewondering na Beating Retreats 
of andere manifestaties van de Royal Marines. Als 
daar nog eens de volle (6000!) Royal Albert Hall – 
een fenomeen op zich – bij komt kan ik niet anders 
dan weer onderschrijven dat dit op ons gebied het 
summum is, als het gaat om massaliteit, klankpalet, 
uitstraling, sfeer en fijn repertoire, al is dat laatste 
natuurlijk smaakgevoelig. Maar wie kan er nou niet 

genieten van een groot-symfonische 
blaasuitvoering van populair licht 
klassiek als de ouverture Isabelle van 
Von Suppé, Méditation uit Thaïs van 
Massenet, Flight of the Bumble Bee 
van Rimsky Korsakov, Star Wars van 
Williams en Rhapsody Espagnol van 
Chabrier. Voeg daar nog eens aan 
toe de marsen The King’s Badge, 
Zeebrugge en The Captain General, 
die laatste wegens de benoeming van 
Prins Harry als zodanig, aanwezig in 
de koninklijke loge met zijn Ameri-
kaanse verloofde en de First Sea Lord, 
herkenbaar aan zijn gouden mouwen. 
Afgewisseld met filmmuziek, classic 
rock en pop, drumrolls en natuurlijk 
de traditionele dagsluitingsmuziek 
en regimentsmarsen. Een zorgvuldig 
opgebouwde mix van gevarieerde 
publieksvriendelijke en gewilde mu-
ziek, zonder overtrokken pretenties en 
concessies op artistiek niveau. 
En niet zonder Rule Britannia,  
meegezongen, zwaaiend met Engelse 
vlaggetjes. Ik moest mij nog excuse- 
ren bij een oudere dame, die mij een 
extra vlaggetje aanreikte, dat ik als 

Europeaan natuurlijk moeilijk kon meedoen aan dit 
onverholen patriottisme. Het is ze gegund hoor, na zo 
een overweldigende avond. En het feit dat wij ervan 
kunnen meegenieten roept ook bij ons warme gevoe-
lens op. Op naar de Beating Retreat eind mei.

Prince Harry, Captain General RM
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door Rob Ouwens

Domus Novae Lucis, Ab Ovo Adhuc
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ o.l.v. 
Majoor Tijmen Botma,
m.m.v. Ernst Daniel Smid
De Haske DHR 10-051-3
Verkrijgbaar via www.kloosterterapel.nl 
Domus Novae Lucis, Ab Ovo Adhuc / Gloria Patri / Mis-
sa Canta Caecilia / Jubilate / Offertorium / Odillia.

Erkenning, Waardering en Zorg
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee o.l.v. 
Kapitein Peter Kleine Schaars
Particuliere uitgave verkrijgbaar via Vrienden TKKMar
Born on the Fourth of July / Remembrance / Brothers 
in Arms / Market Garden / Honestum / John Brown’s 
Body / Mijn Soldaat / The Family Tree / Leningrad / 
Elegy in the RAF Theme / Andrew Sisters Medley.

Las Vegas Strip
Banda de Musica da Forca Portuguesa
MBCD 311145720
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Festival Flourish / Las Vegas Strip / Saint Louis Fanta-
sy / A Spring Lullaby / Olympic Fire / Avem / A Taste of 
Blof / Hill Street Blues / The Girl in 14G / Another Day 
In Paradise / Innuendo / Radio Gaga.

The Cotton Phoenix
Banda Sinfonica de Policia de Seguranca Publica Por-
tuguese
MBCD 311146720
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Fanfare Brilliante / The Cotton Phoe-
nix / Old Marker Square / Máxima 
(Prinses Máxima Mars) / Ritual of 
Light / Sempre Unita / Mama Mia / 
Slava! / Roll in the Ground / Remem-

brance / Christmas die Five / A German Carol / March 
Majestic / Snapshots of Unity / Guus Meeuwis Trilogy.

Royal Air Force in Concert - American Legends
Massed Bands of the Royal Air Force
RAFMusic RAFMRL021
Verkrijgbaar via www.airtattoo.com
Hoe Down / Holyrood & US Air Force Song / Stars 
and Stripes / Second Clarinet Concerto / Send in the 
Clowns / Slava! / Afterlife / Motown Medley / Space 
Oddity / High Voltage / San Francisco / Lover / From 
Sea to Shining Sea / Hands Across the Sea / Pomp 
and Circumstance March No. 1 / RAF March Past.

On Parade with....
Central Band of the Royal Air Force
Particuliere Uitgave
Verkrijgbaar via www.rafmct.org.uk
Blue Devils / The Jolly Airmen / Eagle Squadron / Kri-
egie March / Out of the Blue / The Skywriter / Stars 
and Stripes / Flying Review / Cavalry of the Clouds / 
Vimy Ridge / Under the Allied Banners / Holyrood / 
Skywatch / Dambusters March / National Emblem / 
Evening Hymn and Sunset / RAF March Past.

Metropolis 1927
Band of HM Royal Marines Portsmouth
Chevron Recordings CHVCD46
Verkrijgbaar via www.royalmarinesbands.co.ij
Between the Lines / Far from Home / Metropolis 1927 
/ Chanson de Normandie / Gallipoli 100th Suite / Dan-
ceries / Fictitious Folk.

CD en DVD nieuws

Redactie@IMMS.nl
Overleden: R.A.  Schimmel
 Tj.  de Haan

Nieuw lid: R. Derksen

NB: heeft u de jaarbijdrage 2018 betaald? Zo nee, 
haast u, anders mist u volgende Defilé.
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DISCURIOSITEITEN
Door Erwin Voorhaar

Binnen onze liefhebberij militaire muziek bestaan 
duizenden geluidsdragers. Van bijna elk orkest zijn 
wel opnamen gemaakt, taptoes en andere evene-
menten verschenen op LP of Cd, de lijsten zijn soms 
eindeloos. Maar hebben we dan ook de platen en 
CD’s meegeteld waarop slechts een of twee stukken 
staan van een militair orkest, en de overige mu- 
ziekjes tot geheel andere stromingen behoren? Nee, 
meestal niet want als men dat zou doen wordt de 
lijst oneindig langer….

Verzamel-LP’s
Al vanaf het bestaan van de 78-toeren grammofoonplaat 
is het gebruik in de platenwereld dat opnamen worden 
hergebruikt. Een goed voorbeeld: de Philips-uitgave van 
de marsen De Stad Amersfoort en Huzaren van Boreel 
door het Trompetterkorps Regiment Huzaren van Boreel. 
Deze, de enige door een dienstplichtig orkest opge-
nomen 78-toeren plaat verscheen later in de jaren ‘50 en 
‘60 meerdere malen op verschillende 45 toeren singles, 
vaak ook weer met andere hoezen. 
Dat is dan nog een eenvoudig geval. Bij opnamen van 
andere orkesten, zoals de Marinierskapel, is het heel 
wat moeilijker. Er verschenen tientallen originele LP’s en 
vanuit die LP’s heeft men allerlei titels, meestal marsen, 
gebruikt voor de meest uiteenlopende ‘verzamelaars’ . 
Verzamel LP’s, zo noemen we deze muzikale bloemlezin-
gen. Soms is het van weinig niveau (het gevreesde ‘alle 
13 goed‘ gehalte…) en soms heeft men een speciaal the-
ma genomen, bijvoorbeeld liedjes en muziek over een 
bepaalde gebeurtenis of stad. Dat zijn verzamelplaten 
waarover beter is nagedacht. Negen van de tien keer zijn 
de opnamen, met toestemming van betrokken uitgevers 
en oorspronkelijke platenmaatschappijen, op die ver-
zamelaars gezet. Bij de Marinierskapel zijn liefhebbers 
wel begonnen met het uitzoeken van dit wespennest 
want… soms staan er op niet-militair getinte verzamel 
LP’s ineens nieuw opgenomen marsen of andere titels, 
die nergens anders te vinden zijn. De in deze rubriek al 
eerder door mij beschreven LP ‘The Floor Show’ met de 
Floor Wijngaard Mars uitgevoerd door de Marinierskapel 
valt in deze categorie.

Nauwelijks op CD
Komt deze praktijk nu ook op CD’s voor? Ja, maar veel 
minder dan bij grammofoonplaten. In mijn collectie 
heb ik ze eigenlijk nauwelijks. Maar soms duikt er 
iets op waarvan het bestaan tot dan toe niet bekend 
was. Deze uitgave is daar een van. Met dank aan de 
geliefde kringloopwinkels, want als je ze niet toevallig 
daar tegenkomt dan weet je vaak niet eens van het 
bestaan van dergelijke CD-projecten af. Gepromoot op 
radio of TV? Dat gebeurde vroeger nog wel eens, maar 
dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer het geval. 
Deze vondst was dus ook puur toeval. 

Het gaat om de CD met de titel Hilversum Getoond. 
Hilversum, toevallig mijn woonplaats, is natuurlijk 
bekend als mediastad. Een vrij grote concentratie 
van omroepbedrijven, studiogebouwen (publiek 
en commercieel) en toeleveraars van diensten; 
denk aan audiovisuele ondersteuning, decorbouw, 
props, computerfaciliteiten, etc. en een omvangrijk 
audiovisueel archief annex museum. Maar door die 
omroepgeschiedenis bulkte Hilversum wel van de 
muziek. Tot de dag van vandaag wordt er opgenomen, 
uitgezonden en muziek gemaakt. Er waren en zijn 
veel orkesten en verenigingen, zowel professioneel 
als amateur (denk maar aan de Beatrix korpsen) en 

door de studiofaciliteiten kwam en komt men van 
heinde en verre naar de stad om opnamen te maken, 
bijvoorbeeld bij het Muziekcentrum van de Omroep 
of de Wisseloord Studio’s. Ook vele militaire orkesten 
wisten hun weg te vinden naar deze locaties.
De CD beoogt een ode te zijn aan componisten en 
muzikanten die in Hilversum hun naam en faam heb-
ben opgebouwd, er woonden en werkten. Het is een 
uitgave van Het Gilde Hilversum-Wijdemeren. Dat is 
een organisatie van vrijwilligers die de 50 gepasseerd 
zijn en onder het motto ‘ouderen voor anderen’ vrijwil-
lig taken vervullen op allerlei gebieden in de lokale 
samenleving. 
De CD werd in 2011 uitgegeven om te vieren dat men 
25 jaar bestond. Op de CD staat met name werk van 
Hilversumse componisten in allerlei genres zoals Ed-
ward Mebius (kamermuziek), Stephen Emmer (tunes 
voor mediaprogramma’s), Jan Huydts (jazz) en Han 
Reiziger (programma Reiziger in Muziek). 
Maar ook vinden we hier de naam van de welbekende 
klassieke componist Hugo de Groot. En een uitvoering 
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door de Johan Willem Friso Kapel van diens Holland 
Rhapsodie. En keurig erbij vermeld de herkomst: 
Wereldomroep. En dan weten we dat we niet zomaar 
met een kopie van een andere plaat of CD te maken 
hebben, maar met een unieke opname, opgediept 
uit het immense archief van deze helaas verdwenen 
omroep.

Wereldomroep
In de begeleidende tekst in het boekje wordt gerept 
dat ‘men niet snel beter zal worden dan de Neder-
landse militaire kapellen’ en dat deze muziek ooit een 
vast bestanddeel vormde van het Hilversumse radio- 
leven… Hier is duidelijk een samensteller betrokken 
geweest die op de hoogte was! Dank dus aan initia- 
tiefnemers Marijke Koeman en G.J. van Lonkhuyzen 
om deze muziekvorm niet te vergeten. 
Maar waar komt deze opname nu vandaan? De Wereld- 
omroep werd opgericht als de Internationale publie- 
ke omroep van Nederland op 15 april 1947. In 1961 
betrok men het architectonisch beroemde Wereldom-
roep-pand (architecten Van den Broek & Bakema) 
nabij Crailoo. Tegenwoordig huist de combinatie  
AVRO-TROS in dit gebouw. 
Er werden muziekregistraties en gesproken woord 
opgenomen in verschillende talen, o.a. Papiamento, 
Arabisch, Indonesisch, Portugees en Frans. Uitge-
zonden werd via de korte golf en men kon het signaal 
per wereldontvanger beluisteren. De opname van 
de JWF op de CD heeft een Franse aankondiging. 
Orkesten als de Skymasters werkten ook mee aan 
deze programmering, met andere namen en aankon-
digingen in het Spaans werden er bijvoorbeeld ‘latin’ 
muziekshows gebracht. Gelukkig zijn veel van die 
opnamen bewaard gebleven. Ditzelfde deed men ook 
met verschillende Nederlandse militaire orkesten en 
enkele jaren geleden is al eens een (beperkt verkrijg-
bare) box met CD’s uitgegeven met opnamen door de 
Wereldomroep in ons verzamelgebied. De opnamen 
werden meestal in Hilversum gemaakt in de grote 
omroepstudio’s, bijvoorbeeld in de nu gesloopte KRO- 
studio of de grote AVRO-studio. 
Radio Nederland Wereldomroep was een makkelijke 
en populaire manier om wereldwijd op de hoogte te 
blijven en ‘een stukje Nederland’ in huis te halen. Als 
pauzeteken gebruikte men o.a. het in onze kringen 
ook niet onbekende Merck toch hoe Sterk. Tot 2012 
zond men op de korte golf uit, daarna werd de om-
roep door een enorme bezuinigingsronde wegge- 
vaagd. Grote delen van het archief raakten daarna 
zoek. Gelukkig is het enorme geluidsarchief, in de 
vorm van tientallen meters verhuisdozen, opgenomen 
in de collectie Beeld en Geluid, dat nu wacht op sub-
sidie om met de ontsluiting te kunnen beginnen. Bin-
nen deze collectie zal waarschijnlijk nog veel meer te 
vinden zijn op militair muziekgebied. 
Tegenwoordig bestaat de Wereldomroep vooral nog 
als onderdeel van RNWMedia en richt zich, vooral 
via de computer, op landen waar geen persvrijheid 
bestaat. Eigen muziekopnamen worden helaas niet 
meer gemaakt.

Hugo de Groot
Hugo de Groot leefde van 8 september 1897 (gebo- 
ren in Den Haag) tot 6 november 1986 (overleden in 
Hilversum). Hij studeerde viool in Den Haag en kon 
violist worden in het Concertgebouworkest, destijds 
onder Willem Mengelberg. Al snel kreeg hij echter het 
aanbod uit Hilversum om te komen werken voor de 
nog jonge omroep, waarmee het Hilversumse avon-
tuur begon. 
Tussen 1929 en 1940 is hij vooral actief als dirigent 
bij VARA-orkesten. In de oorlog weigerde hij samen 
te werken met de Duitsers. Na de oorlog werd hij di-
recteur Afdeling muziek van de Wereldomroep (!) en 
bleef hij als dirigent actief, o.a. bij het omroeporkest 
dat voorheen werd geleid door Nico Treep. 

Hugo de Groot (foto C. Ferguson, 1976)

Hij dirigeerde ook wel eens grote amusementsor- 
kesten, zoals De Zaaiers (van Jos Cleber) en ook daar-
van bleven gelukkig fraaie opnamen bewaard. Bij de 
Nederlandse Radio Unie (NRU) kwam hij in dienst als 
dirigent van het bekende Promenade Orkest. Onder-
tussen componeerde De Groot meer dan 1000 com-
posities, waaronder vele marsen. Veel muziek was 
bedoeld voor de HaFaBra wereld.
In die tijd waren in de Hilversumse omroepwereld 
meer van dergelijke dirigent-componsten aanwezig 
die een klassieke carrière kenden en tegelijkertijd 
voor de HaFaBra wereld bijzonder veel gecomponeerd 
hebben. Zomaar drie namen: Pi Scheffer, Walter 
Kalischnig en Meindert Boekel.
De keuze voor een opname van de Wereldomroep, 
waar De Groot dus een belangrijke functie vervulde, 
gekoppeld aan het drukke Hilversumse leven en de 
importantie van militaire muziek voor de omroep 
maken de keuze voor dit stuk op de CD dus geheel 
begrijpelijk.
De Holland Rhapsodie, bestaat uit de thema’s  
O Nederland let op uw Saeck,  Een scheepje, Wilt 
heden nu treden en Al is ons prinsje nog zo klein. Een 
medley van volksliedjes dus, in een klassieke setting. 
In het buitenland (Percy Grainger, Malcolm Arnold) 
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CD Bespreking
‘BLUE PLUME, The Music of the Irish Guards’ door The 
Band of the Irish Guards o.l.v. Major Bruce Miller, BMus 
(Hons), LLCM (TD), ARCM, psm.  
m.m.v. the Corps of Drums and the Drums and Pipes of 
the 1st Battalion Irish Guards.

Deze CD bevat de vol-
gende muziekstukken:
If you’re Irish (arr. Jae-
ger), The Irish Guards 
March (Hassell, arr. Por-
ter), Irish Guards Patrol 
(Le Thière, arr. Porter), 
The Irish Guards Song 
(German, arr. Miller), The 
Irish Guards (Shrimpton, 

arr. Mitchell), Soldiers (arr. Lane): There’s Something 
About A Soldier, When The Guards Are On Parade, 
They’re Changing Guard At Buckingham Palace, The 
Changing Of The Guard, Soldiers Of The Queen; Mes-
sines Ridge (Miller), Star of Erin (Horabin), Proud Heri-
tage (Miller), At Kitty O’Sheas (de Meij), I’ll Tell Me Ma! 
(arr. Barnwell), Believe Me, If All Those Endearing Young 
Charms (arr. Miller), Blue Plume (Jaeger), Carrickfergus 
(arr. Henderson), Folk Songs Of Erin (arr. Miller), Sara-
fand (Willcocks), Erin My Home (arr. Shannon), Paddy’s 
Day (Jaeger),  
Regimental Call, Company Marches Of 1st Battalion Irish 
Guards (arr. Scott), Regimental Slow March: Let Erin 
Remember (Trad.), Regimental Quick March  
St. Patrick’s Day (trad.), Last Post, Rouse.  
Het meerendeel van alle opgenomen muziekstukken is 
gecomponeerd resp. gearrangeerd door (deels voorma-
lige) Directors of Music en Bandmasters van dit orkest; 
ik noem slechts de beroemde Lt Col C.H. Jaeger en ook 
Captain Hassell (hij is afgebeeld met de Band op de 
frontpagina van het CD-boekje, een verkleinde prent 
naar een schilderij uit 1901). Uitgevoerd wordt niet al-
leen een aantal hele goede marsen, maar ook veel Ierse 
volksmuziek, mooie melodieën die de echte Ierse sfeer 
goed weergeven.
Van de opgenomen ‘pennevruchten’ van Major Miller  is 
de Irish Guards Song speciaal door hem gearrangeerd 
voor deze CD. En voor de Queen’s Birthday Parade 

2017 heeft hij maar liefst vier stukken gecomponeerd/
gearrangeerd: de quick march Messines Ridge, de slow 
march Proud Heritage, de inspection tune Believe Me, 
If All Those Endearing Young Charms en de quick march 
Folk Songs of Eri”. Voor mij zijn de volgende marsen fa-
vorieten: The Irish Guards, Star of Erin en Paddy’s Day, 
laatstgenoemde met sfeervolle Ierse thema’s. 
Wat we gewend zijn van een Guards Band wordt ook 
hier duidelijk waargemaakt: het muzikale niveau is uit-
stekend te noemen met een goede balans en zuiverheid 
in het orkest, waardoor het beluisteren een waar kwa-
litatief genoegen is. Over de technische kwaliteit alleen 
maar positieve indrukken, maar dat is geen wonder, 
want Mike Purton was daarvoor verantwoordelijk. 
Het tekstboekje van 28 blz. bevat waardevolle infor-
matie en een aantal mooie foto’s.
Ik wil deze CD met 78 minuten muziek graag van harte 
aanbevelen.

Degenen, die interesse hebben voor deze CD kunnen 
hem bestellen bij IMMS Nederland. 
In dat geval wordt u verzocht een bedrag van € 13,= 
over te maken op rekening no. NL45INGB0001474968 
ten name van Stichting International Military Music 
Society te Olst onder vermelding van “CD Blue Plume”, 
waarna toezending volgt. 
 John Kroes 

‘A Fúvószene Szárnyán’ 
(‘The Wings of Music’) door 
The Hungarian Defence 
Forces Central Band o.l.v. 
Colonel Csizmadia Zsolt, Lt 
Col Tibor Kovács en Major 
Imre Szabó.  
Deze CD bevat de volgende 
muziekstukken:

A Festive Overture (Alfred Reed), The Magic Potion 
(Ránki György), Flute Concerto (Hidas Frigyes), 
Symphonic Overture (James Barnes), Candide Overture 
(Leonard Bernstein), Danzon No. 2 (Arturo Marquez) en 
El Camino Real (Alfred Reed). 

kwamen dit soort medley’s vaker voor. Deze rapsodie 
is in ieder geval een goed Nederlands voorbeeld,  
overigens ook meerdere malen door symfonische or- 
kesten op geluidsdragers gezet.
De Johan Willem Friso Kapel speelt hier waarschijnlijk 
onder leiding van J.P. Laro of P. van Bruggen. Aan het 
geluid te horen is het een wat oudere opname. Helaas 
ontbreken de gegevens als opnamedatum en dirigent. 
De Johan Willem Friso speelde natuurlijk veel vaker 
voor de radio, iets dat door de andersdenken- 
den van de jaren ‘60 en ‘70 snel werd omgebogen. Het 

aandeel beat en rock steeg en de grote orkesten,  
zowel civiel als militair, verdwenen van onze nationale  
zenders. Gelukkig bleef men zelf wel platen en CD’s 
opnemen en kan men daarvan tot op de dag van 
vandaag genieten. 
Voor wie wil proberen aan deze CD te komen: Hilver-
sum Getoond, uitgave Gilde Hilversum -  Wijdemeren. 
Kapittelweg 339a (de Koepel), Hilversum. Initiatief: 
Marijke Koeman en G.J. van Lonkhuyzen, persing: 
Mirasound, techniek en montage: Lex Tanger en Jan 
Huydts.
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U ziet het: een aantal bekende concertwerken zoals 
bijv. het eerste (aangename concertmuziek) en de Can-
dide Overture (één van mijn grote favorieten en naar ik 
meen ook van wijlen Jaap Koops). 
The Magic Potion (4 delen) is van een Hongaarse com-
ponist: een plezierig en ontspannend muziekstuk. Het 
Lute Concerto (3 delen) is eveneens van een Hongaarse 
componist: het is een mooi werk in een rustig tempo. 
Bij de tevens bekende en in langzaam tempo gespeel-
de Symphonic Overture legt het orkest goede accen-
ten. De componist van Danzon No. 2 is van Mexicaanse 
oorsprong: dit is een vrolijk muziekstuk in de stijl van 
Spaanse folk music. 

Het orkest is van een uitstekende en professionele 
kwaliteit en de CD met 70 minuten muziek is echt aan-
genaam om te beluisteren als ‘huiskamerconcert’. Het 
tekstboekje bevat ook toelichtingen in het Engels. Ik 
wil deze CD graag aanbevelen bij de lezers van Defilé.

Degenen, die interesse hebben om deze CD in hun 
bezit te krijgen, worden verzocht zich vóór 16 april a.s. 
bij mij te melden via email of telefoon (zie Colofon). 
Daarna kan ik dan een collectieve bestelling doen bij 
het orkest in Hongarije. 
       
   John Kroes   

De redactie vroeg mij 
om een stukje te schrij-
ven over mijn affiniteit 
met de militaire muziek 
en mijn lidmaatschap 
van de IMMS. Daar vol-
doe ik graag aan.

Mijn naam is Arnold 
Bouman, getrouwd met 
Ellen en we hebben één 

dochter. Ik ben geboren in 1946 in Ede en eigenlijk is 
dat feit alleen al voldoende om mijn affiniteit te ver- 
klaren. Toen mijn actieradius begin 50-er jaren steeds 
groter werd ontdekte ik dat Ede gedomineerd werd 
door het leger. Ik woonde in de Grotestraat, vlakbij de 
Markt en als je op vrijdag- 
avond (koopavond) door die straat liep was het één en 
al groen wat je zag . Het wemelde van de officie- 
ren, met hun dames, waarvoor allemaal gesalueerd 
moest worden door het lagere volk, met hun vrouwen. 
Het was eigenlijk net na de Tweede Wereld Oorlog en 
Nederland had besloten om een groot leger op te bou-
wen. Want wat er voor de oorlog gebeurd was  
mocht niet nog eens gebeuren. Bovendien waren er 
de militaire ontwikkelingen in Nederlands Indië en 
heel veel Indië-gangers vertrokken via Ede. Bij al deze 
activiteiten hoorde natuurlijk muziek. Militaire muziek! 
Met grote regelmaat marcheerden afdelingen door de 
straat waar ik woonde. Meestal werd er gestart op de 
Johan Willem Friso Kazerne nabij het station en ging de 
mars over de Stationsweg naar het centrum, waar een 
half uur gerust werd. Uiteraard liep ik en een aantal 
vriendjes mee als de school het toeliet. Logisch dat 
ik geïnfecteerd werd door het militaire muziek virus. 
Echter dat was niet het enige. Vrijwel elk ander mo-
ment waren wij te vinden op de hei, waar het leger met 
verschillende eenheden elke dag oefende. Men had 
bedacht dat als we weer aangevallen zouden worden 
dit op de Lüneburgerheide in Duitsland zou gebeuren 

door de ‘Rus’ zoals ik later als dienstplichtige zou le- 
ren. Dus ook daar speelde mijn leven zich af tussen het 
leger. Verder waren er elke week wel jubilea te vieren 
in één van de acht (!) kazernes die Ede toen rijk was, 
vaak met parades en muziek. Ook was ik lid van een 
padvindersgroep die geheel in de stijl van Lord Baden 
Powell eigenlijk een soort militaire jeugdafdeling was. 
Daar vond ik in het troephuis te midden van allerlei 
spullen een echte voor-oorlogse infanteriehoorn com-
pleet met groene koorden. En o wonder ik kreeg er 
meteen geluid uit ook nog. Ik was de koning te rijk en 
nam het ding mee naar huis om te oefenen. Dat ging 
me vrij makkelijk af, maar ja veel kon je er niet mee. 
Dus besloot ik om lid te worden van een muziekkorps. 
Ik meldde me als 12 jarige aan bij De Harmonie. Ede 
had twee orkesten De Harmonie en de Edesche Harmo-
nie. De Harmonie had een repetitielokaal op de Markt 
dus het was logisch dat ik daar belandde. Allebei de 
orkesten behoorden in die tijd tot de top van Neder-
land, ook op marsmuziek gebied. We speelden alleen 
maar topmarsen van o.a.  Alford, Sousa, Blankenburg 
en vele anderen zoals Wichers. Maar het zwaartepunt 
lag toch bij de concertwerken. Zo speelden we vele 
transcripties van de grote componisten; Richard 
Strauss, Tschaikovski, Wagner, noem ze maar op. In die 
tijd werd elk jaar als tegenhanger van Taptoe Delft in 
Arnhem de NATO Taptoe gehouden. Daar zag ik tijdens 
de repetitie voor het eerst de Band of the Grenadier 
Guards onder leiding van Captain Rodney Bashford 
toen nog een or-kest van 70 man. Ik stond perplex ! 
Dat was pas MILITAIRE MUZIEK met hoofdletters. Later 
zou ik Londen vele malen bezoeken. Ik ben nog steeds 
dol op de Britse militaire muziek in al zijn facetten. Al 
is er daar ook veel veranderd en helaas niet ten goede. 
Maar ook aan de vele Nederlandse taptoes die ik be-
zocht heb bewaar ik zeer goede herinneringen, zeker 
aan de openlucht taptoes zoals in Delft en Breda. Ik 
ben lid geworden van de IMMS bij één van die gelegen- 
heden en hoop dat nog lang te blijven.

Leden aan het woord

Defilé  -  maart 2018 23



Evenementenagenda

Douane Harmonie Nederland
4 mei Dodenherdenking te Rotterdam

5 mei Bevrijdingsconcert te Woerden

24 mei Afscheidsconcert F. Koops

15 juni Concert te Doetinchem. 

30 juni Nationale Veteranendag te Den Haag

20 juli Intocht Vierdaagse te Nijmegen

Fanfare Korps Nationale Reserve
4 mei Orry-la-Ville (F), Brussel (B), Düsseldorf (D),   

 Frankfurt (D), Osnabrück diverse optredens   

 koperensembles en hoornblazers 

17 mei Kapelle, Franse Ereveld, herdenking 

 koperensemble 

3 t/m 7 juni Normandië, diverse herdenkingen D-Day 

 koperensemble 

23 juni Wageningen, beëdiging 20Natresbataljon 

30 juni Den Haag, Nationale Veteranendag 

Fanfare ’Bereden Wapens’
4 mei Nationale Kinderherdenking, Madurodam

10 mei  Concert, Paleis het Loo Apeldoorn

24 t/m 26 mei  Taptoe Lille (Fr.)

1 juni Veteranenconcert, Theater de Lievekamp, Oss

2 juni Veteranenconcert, het Bastion, Schoonhoven

15 juni Veterananconcert Partycentrum Het dak, 

 Leerdam

29 juni Veteranenconcert, CC Van Gogh, Zundert

30 juni  Nederlandse Veteranendag, Den Haag.

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
7 april Benefietconcert voorpremière ‘Missions’

 in Zevenaar

14 april Voorpremière ‘Missions’in Neerbeek

21 april Show ‘Missions’in de sporthal te Overasselt

KMK ‘Johan Willem Friso’
5 mei Concert, Johannes de Doperkerk, Wageningen

10 mei Relatieconcert, Kloosterkerk, Den Haag

19 mei Concert, Spanjaardsgat, Breda

2 juni Veteranenconcert, Koningskerk,Voorburg

29 juni Concert Koopmansplein, Assen

Marinierskapel der Koninklijke Marine
17-22 april Deelname aan de Norwegian Military Tattoo

26 april Koningsmars & Taptoe in Den Helder

4 mei Dodenherdenkingen Den Helder en op de Dam,  

 Amsterdam

5 mei Bevrijdingsconcert in Zoetermeer

13 mei Middagconcert op landgoed Bronbeek 

 in Arnhem

14 mei Herdenking bombardement Rotterdam bij het  

 monument

18 mei Concert in Bergen op Zoom

27 mei Herdenking Memorial Day Margraten

31 mei Herdenkingsbijeenkomst CZSK, Den Helder

1 juni Concert tijdens festival ‘Muziek op de Dommel’ 

 in Eindhoven

6 juni Veteranenconcert in Hoofddorp

9 juni concert voor de Stichting Vrienden van de 

 Marinierskapel op de VGKaz

13 juni Tuinconcert voor de Noordwest Ziekenhuisgroep  

 in Den Helder

23 juni Concert in Luxor Theater Rotterdam

30 juni Nederlandse Veteranendag in Den Haag

6 juli Grote beëdiging Den Helder

Vanaf 9 juli tournee naar ‘De West’, Aruba en Curacao

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
1 juni Relatieconcert, Nat. Militair Museum, 

 Soesterberg

2 juni Relatieconcert, Nat. Militair Museum, 

 Soesterberg

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
6 april Relatieconcert Oijen, Dorpshuis Hart van Oijen

13 april Galaconcert Kerkrade, Abdij Rolduc

1 juni Relatieconcert, Theater Het Kruispunt, 

 Barendrecht

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

websites voor actuele info. Idem voor de reünieorkesten. 

Internationale agenda 2018
20-04 t/m 22-04 Norwegian Military Tattoo te Oslo (N)

14-05 t/m 17-05 Woche der Militärmusik te Kempten (D)

19-05 Tattoo Saint-Quentin (F)

26-05 Major General’s Review Trooping the Colour 

 te London (UK) 

30-05 t/m 31-05 Beating Retreat Royal Marines te London (UK)

02-06 Colonel’s Review Trooping the Colour

06-06 t/m 07-06 Beating Retreat Household Division te London

09-06 Trooping the Colour te London

22-06 t/m 23-06 Tattoo in Parijs (F): nog onder voorbehoud !

26-06 t/m 30-06 The Household Division Music Festival, 

 Guards Chapel, London 

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) 

09-08 t/m 11-08 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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