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Redactioneel

Redactioneel

In deze laatste Defilé van 2016 kijken wij terug op de
belangrijkste evenementen binnen ons aandachtsgebied in het najaar. Dat waren, na de Nationale Taptoe,
twee verschillende programma’s die wij zelf hebben
georganiseerd, een bezoek aan een reunistenorkest en een themadag in samenwerking met andere
organisaties. In het najaar worden doorgaans een
aantal jaarconcerten gegeven door militaire orkesten,
waarin zij altijd hun beste beentje voorzetten. Daar
was de IMMS uiteraard bij en wij komen daar zoals
gebruikelijk nog eens met gepaste aandacht op terug.
Verder krijgt de rijke historie van de militaire muziek
vanzelfsprekend de plaats die haar toekomt. Met
daarbij een directe relatie naar ons nieuwbenoemde
erelid, jhr. George Reuchlin – als die naam u niets zegt
is dat na dit nummer wel anders - en met hem de ca-

valariemuziek, het onderwerp van onze themadag.
Wij hopen als redactie er ook dit jaar in geslaagd te
zijn om met de vaste en wisselende inhoud van Defilé
de lezers naar genoegen te hebben geïnformeerd over
wat er zoal speelt c.q. speelde in de militaire muziek
in ons land en daarbuiten.
Wij hebben het uitbrengen
van onze periodiek in elk geval weer met plezier verzorgd
en komen graag in 2017 bij
u terug. Met tot besluit onze
beste wensen voor het nieuwe jaar,
Johan de Vroe
redactie@imms.nl

Jaarconcert Reünieorkest Trompetterkorps der Cavalerie op 19 november in de Flint, Amersfoort (foto JdV, camera EV)

Van de voorzitter
Op het gebied van de militaire
muziek was er in het laatste
kwartaal van 2016 gelukkig
weer veel te beleven. Op een
zon overgoten Lange Voorhout
in Den Haag vond op zondag 18
september 2016 het vooroefenen plaats voor de rijtoer van
H.M. de Koning op Prinsjesdag.
Altijd indrukwekkend om de
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stoet met veel paarden en koetsen langs te zien komen.
Wat mij niet bekend was, was dat er ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van het Ere-Escorte Cavalerie een
officiële presentatie plaatsvond van de verschillende
onderdelen van het Ere-Escorte: Commandogroep met
trompetters, Bereden Standaardwacht, en het Eerste
(Officieren) en Tweede Peloton (Onderofficieren en Huzaren). Het deskundig commentaar werd verzorgd door
Ed van den Bent en de muzikale ondersteuning werd
geboden door de Fanfare Bereden Wapens. De verschilDefilé - december 2016

lende regimentsmarsen werden ten gehore gebracht,
waarbij de aanwezige Cavaleristen uit volle borst meezongen. Van oudsher werden Cavaleristen van alle legers te paard geoefend in individuele vaardigheden
met hun wapens. Een demonstratie van deze vorm van
bereden wapenvaardigheid, tent-pegging, kon rekenen
op een enthousiast publiek. Een van de hoogtepunten
op het gebied van de militaire muziek is uiteraard de
Nationale Taptoe. Deze vond plaats van 30 september
t/m 2 oktober 2016. Tijdens de taptoe heb ik een aantal
van u mogen ontmoeten en hebben we onze indrukken
van deze editie met elkaar kunnen delen. De reacties
waren om begrijpelijke redenen heel verschillend. Ondanks een beperkte(re) deelname van de Nederlandse
militaire orkesten, is de organisatie er mijns inziens wederom goed in geslaagd om een aantrekkelijk en onderhoudend programma te bieden. Dit is een behoorlijke
uitdaging, zeker wanneer men ook een breder, maar
vooral jonger publiek wil bereiken. Het is dan ook een
goed initiatief van de Taptoe stichting om een enquête
onder de bezoekers te houden. Ik hoop dat u hiervan
gebruik heeft kunnen maken om uw mening te geven
over het (toekomstige) gebodene. Dit roept bij mij wel
de vraag op hoe de 'ideale' taptoe er in de ogen van
onze IMMS-leden uit zou moeten zien. Misschien een
suggestie voor een nieuwe rubriek in Defilé, waarin u
ons laat weten welke orkesten u zou willen laten optreden, welke marsen en andere muziek er gespeeld zou
moeten worden, welke buitenlandse militaire orkesten uitgenodigd zouden moeten worden en eventueel
welke speciale acts het geheel zouden moeten completeren. Ik ben benieuwd naar uw reactie! Zoals eerder gemeld besteden wij in toenemende mate de nodige aandacht aan de traditionele en reünie-orkesten, die het
behoud van de militaire muziektraditie van opgeheven
regimenten en (muziek)korpsen hoog in het vaandel
hebben staan. Op 8 oktober 2016 hebben wij daartoe
als IMMS een bezoek mogen brengen aan het Reünie
Orkest Artillerie Trompetterkorps op de schitterend gelegen Legerplaats bij Oldebroek, ’t Harde. Dit erkende

militair vrijwilligersorkest houdt de traditie van het
voormalige Artillerie Trompetterkorps in stand en heeft
de nodige militaire marsen op de lessenaar en in het
marsboekje staan. Het dreunde behoorlijk daar op die
heide! Op 14 oktober jl. vond in het Kessels Muziek Instrumenten Museum (het museum waar muziek in zit!)
te Tilburg de boekpresentatie plaats van het door ons
IMMS-lid George Reuchlin geschreven boek ‘Muziek te
Paard’. Het eerste exemplaar van het boek werd in drievoud aangeboden aan de voorzitters van de Vereniging
Officieren der Cavalerie, de Vereniging Officieren der Artillerie en de IMMS. Een grote eer om namens u allen dit
boek in ontvangst te mogen nemen. Ik kan u dit boekwerk van harte aanbevelen! Op 19 november jl. heeft
de door de IMMS, in samenwerking met het Nationaal
Militair Museum, de Vereniging Officieren der Cavalerie en de Vereniging ‘Mars et Historia’, georganiseerde
themadag 2016 plaatsgevonden met als onderwerp ‘De
Nederlandse Cavalerie: Muzikale Tradities, tanks en
toekomst’. Deze themadag is succesvol verlopen en wij
hebben positieve reacties van de deelnemers mogen
ontvangen. De combinatie van lezingen, museumrondleiding en concert door een militair orkest is een goede
formule gebleken en is zeker voor herhaling vatbaar!
Al met al hebben we een druk activiteiten programma
2016 achter de rug, waar wij als bestuur hebben geprobeerd om een aantrekkelijk programma te bieden
met voor elk wat wils. Het activiteitenprogramma voor
2017 staat inmiddels stevig in de grondverf en daarmee
belooft 2017 weer een boeiend militair muziek jaar te
worden. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen
voor het project ‘200 jaar Nederlandse Militaire Muziek’
in 2019, zodra wij daarover iets definitiefs kunnen melden, laten wij u dat zeker weten. Rest mij tot slot u allen
een heel goede jaarwisseling toe te wensen in goede
gezondheid en met de nodige portie militaire muziek.
Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

IMMS WorldWide

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

Ditmaal is het woord weer eens aan een gast en wel majoor Gert Versteeg, commandant Fanfare
Korps Nationale Reserve, een goede bekende van de IMMS.

Bijna 200 jaar militaire muziek en 30 jaar FKNR:
wat is er allemaal veranderd?
Er werd mij een aantal weken geleden gevraagd of ik
als gastcolumnist een artikel wilde schrijven, misschien iets over 30 jaar FKNR.....? Ik heb daar even
over nagedacht en al snel kwamen er een aantal
dingen naar boven die mij inspiratie gaven. Niet alleen in de afgelopen 30 jaar bij de FKNR, waar al vele
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veranderingen hebben plaatsgevonden, maar ook de
veranderingen binnen de militaire muziek, qua organisatie en zeker met de muziek. Even iets over mijzelf,
in 1984 (lichting 84-2) ben ik als dienstplichtig militair
begonnen, opgekomen op de Bernhardkazerne, het
OCC in Amersfoort bij de Cavalerie en na het bijna
>>
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afronden van mijn opleiding als boordschutter punt
50 op een YPR werd ik geplaatst bij het Trompetterkorps der Cavalerie (TDC), want bij mijn keuring had
ik aangeven dat ik bij de muziek wilde en zo is het
begonnen. Nu, bijna 33 jaar later, ben ik nog steeds
werkzaam op die zelfde Bernhardkazerne: wat toen af
en toe de repetitieruimte was van het toenmalige TDC
is nu de thuisbasis van de FKNR, waarvan ik sinds
2009 de Commandant mag zijn.
Na een korte onderbreking van het militair zijn liep ik
in 1991 een oude dienstmakker tegen het lijf tijdens de
Taptoe Breda, Henk Meijer, die vanaf het eerste uur bij
het toenmalige tamboerkorps van de Natres aangesteld
was en probeerde mij over te halen om ook bij de Natres
te komen en om mee te gaan spelen, ze waren bezig om
alles om te zetten van Tamboerkorps naar Drumfanfare
en zo is het begonnen. Overigens, dat was voor mij wel
de taptoe. Ik was snel op mijn plek en het bracht de
goede dingen vanuit mijn tijd als dienstplichtig muzikant
weer naar boven, maar in die 6-7 jaar dat ik eruit was
geweest waren er al dingen veranderd en het opschorten van de dienstplicht kwam eraan, een paar jaar later,
acht dienstplichtige orkesten verdwenen, de organisatie
Militaire Muziek Krijgsmacht was aan het bewegen.
Reorganisatie op reorganisatie, bezuiniging op bezuiniging waren de klanken die gevoerd werden en nu vraag
ik mezelf wel eens af, waar stopt het. Deze verandering
is ook terug te vinden in de muziek, waarbij 200 jaar (en
misschien nog wel langer) geleden de muziek gebruikt
werd om aan te geven om ten strijde te gaan en berichten door te geven, is er qua muziek veel veranderd. Waar
naast de trom- en trompetsignalen de militaire marsen
gespeeld werden, kwamen er mensen die dit allemaal
te ‘modern’ vonden, terwijl er nu groepen met mensen
zijn die juist deze muziek weten te waarderen en het
hedendaagse maar niets vinden, te vooruitstrevend,
te ‘nieuwerwets’. Waar mensen in de jaren zestig de
Beatles verfoeiden, is deze muziek toegevoegd aan de
muziekgeschiedenis en wordt nu door zeer velen gekoesterd. Zo ook met de militaire muziek, zoals ik eerder
aanhaalde over de taptoe, Taptoe Breda was voor mij de
taptoe en dat stak ik ook niet onder stoelen of banken,
4

maar gelijk kreeg ik dan te horen: “Jij hebt Taptoe Delft
niet meegemaakt, dat was pas de echte taptoe ". Nu
vele jaren later zitten we met de taptoe in Ahoy Rotterdam en is er alweer een generatie die hiermee opgroeit
en misschien Taptoe Breda of Delft oubollig vindt, want
daar werd vrijwel alleen maar marsmuziek gespeeld
terwijl er nu een veel breder programma geboden wordt.
Gelijktijdig blijft er echter een groep mensen weg die
namelijk wel voor de militaire marsen komen. Waar
maak je de juiste keuze? En hoe kun je het zo maken dat
al deze groepen samen komen luisteren en elkaar respecteren qua muziek keuze. Waren de veranderingen,
die in vele decennia hebben plaats gevonden, bewust of
misschien gedwongen door de op dat moment geldende
financiën? Bezuinigingen, die doorgevoerd moesten
worden vanwege reorganisaties of bezuinigingen die
ten deel vielen door reorganisaties, veranderingen in
de politiek, verandering van beleid, mensen die de
militaire muziek niet meer belangrijk vinden; Defensie
is toch voor de slagkracht, missies in het buitenland,
wederopbouw en wordt er minder waarde gehecht aan
traditie en ceremonie. Toch hoop ik en zal mij daar zeker
hard voor blijven maken, dat we nog in lengte van jaren
mogen genieten van de Militaire Muziek.
In de afgelopen 25 jaar dat ik deel uitmaak van de
inmiddels 30 jaar oude FKNR, heb ik een enorme grote
ontwikkeling en verandering meegemaakt binnen de
fanfare van goedwillende muzikanten, al dan niet met
een dienstplichtig verleden, naar ‘spijkerbroeken’ die
zich in de muziek bekwaamd hebben en dit op hoog
niveau ten gehore willen brengen in een deeltijd functie als reservist. Waar de oude muzikant de gezelligheid van het muziek maken hoog in het vaandel heeft
staan is het voor de nieuwe generatie juist de kunst
om met nieuwe muziek een hoogwaardig product neer
te zetten of in muziek termen te spreken, ten gehore
willen brengen. Zoals er voor een taptoe een juiste
mix gevonden moet worden, waarin je alle partijen
tevreden kan houden met een juiste programmering,
waardoor er dan veel publiek komt (dat genereert dan
weer inkomsten om mee verder te kunnen en te zorgen
voor continuïteit, de cirkel is weer rond). Het is ook
de kunst om binnen het orkest de mix te vinden waar
een ieder zich in kan vinden en wat misschien wel het
allerbelangrijkste is: ‘het publiek’ een programma aan
te bieden waarvan iedereen gelukkig wordt! Dit gaan
we proberen met het komende Korpsconcert hetgeen,
zoals inmiddels al als traditie, zal plaatsvinden op zaterdag 25 maart in Theater de Flint in onze ‘garnizoensstad’ Amersfoort. Op dit moment zijn we druk bezig
met de voorbereidingen van een paar kerstshows, Holidays Are Coming, welke wij voor het vijfde jaar mogen
gaan uitvoeren voor het thuisfront van de individuele
uitgezonden militairen, veteranen en vrienden van de
FKNR. De programmering voor het Korpsconcert is nagenoeg rond en dus kunnen we daarmee in januari van
start gaan. Ook staat voor 2017 de Nationale Militaire
Taptoe gelukkig weer op de agenda en wordt er op dit
moment druk gewerkt aan het schrijven van de muziek
en de show met als thema ‘HEROES’, een mix met voor
een ieder wat wils......!
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Nederlandse Militaire Muziek
Muziekhistorie nieuw leven ingeblazen in Tilburg
Door Johan de Vroe, foto’s Rutger Murk (Cavaleriemuseum)
14 oktober jl. was een bijzondere dag in de Nederlandse militaire muziek. Op deze dag werd geschiedenis geschreven en wel in letterlijke zin. Of werd,
anders gezegd, geschreven geschiedenis aan de nationale literatuur toegevoegd tijdens een presentatie
in Tilburg. Aldaar, in het auditorium van het Textielmuseum, annex aan de historische tentoonstelling
van Kessels Muziekinstrumenten, werd aan een gezelschap genodigden het nieuwe boek ‘Muziek te
paard’ aangeboden, over de historie van de muziek bij
de bereden wapens van de cavalerie en de artillerie.

De FBW speelt Nederlandse marsen in het Textielmuseum
bij de boekpresentatie van ‘Muziek te paard’
De schrijver van dit standaardwerk, jhr. George Reuchlin, is in onze kring bekend door zijn eerdere speciale
projecten om de geschiedenis van de Nederlandse militaire muziek beter vast te leggen voor het nageslacht.
Vooral zijn initiatief in de jaren ’70 om een belangrijk
deel van alle regimentsmarsen uit te brengen op LP resulteerde in een blijvend hoogtepunt in het totale oeuvre van de nationale militaire muziek. Wie heeft ze niet
in huis, die serie platen in artistieke hoezen door de
Marinierskapel onder Laro en Koops zo voortreffelijk
vertolkt en later ook op CD uitgebracht?
In zijn presentatie gaf de heer Reuchlin aan dat de literatuur over militaire muziek in ons land, anders dan
in alle omringende landen, er nogal bekaaid afkomt.
Minder dan in goede verhouding tot de muziek zelf.
De kans dat naar de toekomst toe deze onderbelichting alleen maar toeneemt zette hem aan daar zelf
fundamenteel wat aan te doen, door het samenstellen en het particulier uitbrengen van een historisch
overzicht van de muziek bij de bereden wapens. Een
veelzeggend citaat van de schrijver zelf: “Militaire muziek is het enige aanvalswapen dat Defensie heeft. Ze
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verovert geen landen, maar harten. De enige eenheid
die altijd vol paraat is en overal ingezet kan worden”.
Woorden van een gedreven liefhebber, wiens hart nog
steeds vol is van alles wat ons verenigt in de Nederlandse IMMS. Die had bij de aanloop naar de feitelijke
productie van het boek concrete ondersteuning verleend, naast enige organisaties van betrokken (oud)
militairen die eveneens in Tilburg vertegenwoordigd
waren. Ook was de IMMS betrokken bij de muzikale
aankleding van deze presentatie, die verzorgd werd
door de Fanfare Bereden Wapens uit Vught onder leiding van Ritmeester Harold Lenssen.
Karakteristieke marsen
Zeer toepasselijk werden een aantal karakteristieke
cavalerie- en artilleriemarsen uitgevoerd. Daaronder
één ‘ondergesneeuwde’ oude huzarenmars, de Feestmarsch ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van
het 3e Regiment Hussaren, gecomponeerd in 1884
door de Kapelmeester van dat Regiment, L.M. van
Waasdijk. Daarvan bestond alleen nog een pianopartituur, nu werd die gespeeld in een speciaal nieuw
fanfarearrangement van bastrombonist Jos Jansen.
Opwekkende klanken bij het ‘te water laten’ (George
is Rotterdammer) van een fraai geïllustreerde documentaire in boekvorm.
De eerste exemplaren werden uitgereikt aan brigadegeneraal b.d. A.M. Rosengarten, voorzitter Vereniging Officieren Artillerie; generaal-majoor b.d. Jhr. J.H. de Jonge,
voorzitter Vereniging Officieren Cavalerie en commodore
b.d. Geert Bergsma als voorzitter van de IMMS.
Opnieuw een wezenlijk stuk geschiedschrijving van
ons gewaardeerde lid jhr. Reuchlin, waarover inhoudelijk meer elders in dit blad.

v.l.n.r. de schrijver George Reuchlin en de voorzitters
De Jonge, Bergsma en Rosengarten

5

>>

Informatieve en welluidende themadag over cavalerie
en muzikale tradities
Tekst en foto’s Hein Jansen
“Cavalerie zonder trompet is als een meisje zonder
geliefde.” Deze Franse zegswijze gaf IMMS-voorzitter Geert Bergsma als motto mee aan de themadag
‘De Nederlandse cavalerie: muzikale tradities, tanks
en toekomst’. En voor wie het nu vast weten wil: de
muzikale tradities kwamen ruimschoots aan bod
met medewerking van de Fanfare ‘Bereden Wapens’.
De themadag vond in een zeer passende entourage
plaats, het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Vermeldenswaard is evenzeer dat de IMMS bij de organisatie van deze dag heeft
samengewerkt met de Vereniging Officieren Cavalerie,
de Vereniging ‘Mars et Historia’ en het museum. Goed
voorbeeld van gezamenlijke inspanning, die in de toekomst navolging verdient.
Alle participanten kwamen ruimschoots aan hun trekken met verhandelingen over verleden en heden van
de cavalerie en de bijbehorende muziek.
In zijn openingstoespraak kon mr Fred de Graaf, lid van
het Comité van Aanbeveling van de IMMS, niet heen om
de bezuinigingen die de Nederlandse defensie stelselmatig hebben getroffen, óók met aanzienlijke gevolgen
voor de militaire muziek. Des te verheugder was hij
dan ook te kunnen constateren dat tradities levend zijn
gehouden en nog steeds tot klinken worden gebracht.
“Militaire tradities zijn onderdeel van het Nederlandse
erfgoed”, aldus De Graaf. Het muzikale aspect daarvan
is hemzelf allerminst vreemd, als voormalige burgemeester van onder meer Vught en Apeldoorn waar vanouds militaire orkesten hun domicilie hebben.
Ruiterij
Lkol der Cavalerie b.d. Eric Puik schetste vervolgens de
geschiedenis van dit wapen tot de Tweede Wereldoorlog, te beginnen met de oprichting van het ruitervolk in
opdracht van Willem van Oranje.
Maar de inzet van paarden om militairen snel te kunnen verplaatsen en meer gevechtskracht te geven gaat
al ver daarvoor terug. Lanciers, kurassiers en dragonders hebben in de loop van de tijd heel wat strijd geleverd. Heiligerlee, Nieuwpoort, Waterloo, Tiendaagse
Veldtocht… Namen in het collectieve geheugen, die
maar een heel beperkte samenvatting vormen van het
krijgsgeweld door de jaren heen. Repeterende ontwikkelingen zijn ook bezuinigingen op het leger als de
vrede weer is aangebroken. Zo heeft de mechanisering
van de cavalerie vóór WO II zich maar mondjesmaat
voltrokken, om maar één voorbeeld te geven.
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Muziek!
In zijn muzikale ‘geschiedenisles’ ging schrijver van
‘Muziek te paard’ George Reuchlin ver terug in de tijd,
tot het Oudtestamentische Numeri, om de functies en
ontwikkelingen van de militaire muziek te illustreren.
Het begin van hoofdstuk 10 van dit boek geeft nauwgezette instructies voor de signalen. Het begon ooit
met een of twee bazuinen om soldaten op te peppen,
bevelen te geven op het slagveld en vreugde te uiten na een overwinning. Het resulteerde uiteindelijk
in volwaardige orkesten die het militaire ceremonieel
ondersteunen en Defensie buiten de kazernepoorten
in de samenleving representeren.

Spreker George Reuchlin met de FBW ‘op de plaats, rust’
Deze metamorfose schetste Reuchlin in het bijzonder aan de hand van de ontwikkeling van de trompet
– het muziekinstrument van de cavalerie bij uitstek:
de natuurtrompet, de trompet met kleppen en uiteindelijk de trompet met ventielen. Opmerkelijke
uitspraak: “Het samenspel van trompet en pauk is
het mooiste huwelijk in de (militaire) muziek.” Navenant hebben de technische ontwikkelingen van
de trompet (klassieke) componisten geïnspireerd
die nadrukkelijk in composities te instrumenteren.
Denk bijvoorbeeld aan Haydn (trompetconcert) en
Van Beethoven (Yorkscher Marsch). Reuchlin onderstreepte zijn betoog met klinkende voorbeelden,
met als ‘meesterstuk’ ‘Der alte Dessauer’, inclusief
virtuoze solopartij voor natuurtrompet. (Eigenlijk
past het niet in deze hoogmuzikale verhandeling,
maar in onze dagen is de Dessauer ook een carnavalshit…)
Fanfare ‘Bereden Wapens’
Inmiddels aangetreden stond de Fanfare ‘Bereden Wapens’, onder leiding van ritmeester Harold Lenssen,
voor deze gelegenheid in ceremonieel tenue! Het is
vaker geconstateerd, maar het moet nog maar eens
worden gezegd: beperkt in opvang, maar groot in kwaliteit.

Defilé - december 2016

De FBW brengt muzikaal erfgoed ten gehore in het
auditorium van het Nationaal Militair Museum
De fanfare speelde een aantal minder en meer bekende marsen die alle het stempel ‘cavalerie’ dragen. Alle
regimenten (Boreel, Prins Alexander, Van Sytzama)
kregen aldus hun muzikale eerbetoon, met als klapstuk de ‘Huzarenmars’ van ritmeester/kapelmeester
H. Karels, aangepast door diens zoon opperwachtmeester A. Karels. Dé mars om staande aan te horen
en het trio mee te zingen. Afgesloten werd met ‘Tineke
van Heule’ van Emil Hullebroeck. Het is een raadsel
hoe dit liedje over een meisje uit het Vlaamse Heule in
het repertoire van de cavaleristen terecht is gekomen,
maar het is onverwoestbaar. Een aanwijzing zou kunnen schuilen in de eerste regels: Tineke van Heule, ons
maartje, kan werken gelijk een paardje.
Erelid Reuchlin
Dit zou het slot van het ochtendgedeelte zijn geweest,
ware het niet dat IMMS-voorzitter Geert Bergsma de
gelegenheid te baat nam om George Reuchlin nadrukkelijk te complimenteren voor het vele werk dat hij
heeft verricht om de militaire muziek te promoten. Als
geen ander, of in ieder geval één van weinigen, heeft
hij zich beijverd om de rijkdom van dit genre te boekstaven én op geluidsdragers te laten vastleggen. Wie
ook maar een beetje thuis is in de wereld van de mili-
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taire muziek kent zijn naam. Voortaan is hij niet alleen
lid van het eerste uur, maar ook erelid van de IMMS.
Bergsma overhandigde hem, blij verrast en ontroerd,
de bijbehorende oorkonde.
Tijdens de lunchpauze was er alle gelegenheid kennis
te nemen van zijn nieuwe boek, ‘Muziek te paard’.
Uitersten
Generaal-majoor b.d. Harm de Jonge leidde het middaggedeelte in met ‘De ontwikkeling van de Nederlandse cavalerie na 1945 en een toekomstvisie’. Zijn
betoog omspande twee uitersten: van 960 gevechtstanks op het hoogtepunt van de ‘koude oorlog’ tot het
leasen van Duitse tanks heden ten dage.

Oud-generaal der cavalerie Harm de Jonge aan het
woord

>>
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bood en nog steeds biedt. Bij de ontwikkeling van het tankwapen heeft vooral een
belangrijke rol gespeeld dat in de loop van
de tijd de verdedigingslinie gaandeweg
naar het oosten is opgeschoven: het tankwapen heeft ruimte nodig om zich te kunnen ontplooien.
Even heeft het er naar uit gezien dat er
nauwelijks nog sprake zou zijn van een Nederlandse cavalerie toen de gevechtstanks
werden wegbezuinigd. Nieuwe politieke
en militair-strategische inzichten hebben
er evenwel toe geleid dat Nederlandse
militairen weer tanks bemannen, geleend
van de Bundeswehr, in een opmerkelijk
samenwerkingsverband. Wat de toekomst
betreft, had De Jonge een eenvoudige les:
houd niet vast aan oude doctrines, maar
sta open voor nieuwe ontwikkelingen –
niet het minst in technisch vlak.
De FBW o.l.v. Harold Lenssen musiceert in het NMM,
met een Sherman-tank op de achtergrond
Vooral voor de niet-ingewijden vertelde hij op boeiende wijze de totstandkoming van de cavalerie na de
Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de richtingenstrijd tussen officieren die teruggekeerd waren uit
Duitse krijgsgevangenschap en zij die waren uitgeweken naar Engeland en aan de strijd op het vasteland hadden deelgenomen. De eersten leunden – nog
steeds – zwaar op de infanterie, de laatste hadden
kennis gemaakt met de mogelijkheden die het pantserwapen

Slotconcert
Afsluiting van de themadag, na een rondleiding langs
pantservoertuigen met deskundige toelichting, was een
concert door de Fanfare ‘Bereden Wapens’ in de ‘Dogfight’ van het museum. Daarbij liet het orkest zich van
een heel andere kant horen dan tijdens het optreden in
de ochtend: pop en jazz hadden de boventoon. Zij het
dat ook nog het fanfare – en marsrepertoire aan bod
kwam en wel onze eigen ‘IMMS Holland mars’ die uiteraard in de houding werd beluisterd. Zowel als ensemble als individueel liet de fanfare de deelnemers aan de
themadag en museumbezoekers horen over welke veelzijdige kwaliteiten zij beschikt. Bij wijze van spreken,
een klinkend slotakkoord van deze themadag.

IMMS te gast bij het ROA
Door Johan de Vroe
Voor de letterlijke buitenstaander heeft de legerplaats
bij Oldebroek, soms ook t‘Harde genoemd naar het nabije dorp op de Veluwe, wel iets geheimzinnigs. Een zo
groot centraal gelegen militair natuurgebied, wat zou
daar allemaal achter die omheining gebeuren?
Twee vliegen in één klap
Als je er onbekend bent is er tegenwoordig digitaal
makkelijk achter te komen dat daar, behalve de artillerie, ook de militaire inlichtingendienst zit. Goed verborgen, zoals je mag verwachten. En er schijnen onbemande militaire vliegtuigjes en drones te starten en
landen. Dat kun je van buiten allemaal niet zien, daar
is dit gebied te groot en heuvelachtig voor. Je kunt er
beter maar buiten blijven, want het is schietterrein en
volgens de borden levensgevaarlijk. En toch is het er
uitgesproken vredig, in elk geval in het weekeind. Dat
is dan ook wanneer de oudgedienden van het Artillerie
Trompetterkorps daar geregeld repeteren.
8

Met dit orkest, het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA), onderhoudt de IMMS vanouds een goede
relatie, gezien de wederzijdse belangstelling voor elkaars organisaties. En het ROA koestert de mars als
belangrijk militair erfgoed, wat binnen de IMMS op de
nodige weerklank kan rekenen. Het was inmiddels al
10 jaar geleden dat de IMMS bij het ROA op deze legerplaats op bezoek was, reden om onszelf weer eens
aan te dienen voor het bijwonen van een repetitie en
zo mogelijk wat extra’s. Dat was wat het ROA betreft
op korte termijn te regelen, evenals een bezoek aan
het op de legerplaats gevestigde Historische Collectie Korps Veldartillerie, het Nederlands Artillerie Museum. De voorzitter van het ROA, de Lkol der Artillerie
b.d. Frits Dürst Britt is tevens secretaris van het museum, zodoende.
Op een mooie najaarsdag
Het weer zat helemaal mee toen zo’n dertig IMMSers
zich op zaterdag 8 oktober aandienden bij de poort
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van het schietkamp. Eenmaal binnen was het voor
sommigen nog even zoeken, want de Woldberg, in de
wandeling de ‘Knobbel’ genoemd, ligt nog een heel
eind verder. Daar staat het museum, waar wij werden
opgewacht en verwelkomd door onze gastheer Dürst
Britt persoonlijk en getrakteerd op koffie. Vervolgens
vond de verplaatsing te voet plaats naar de verderop
gelegen sporthal, waar het voltallige ROA in concert
opstelling voor de gasten klaar zat.
Het korps heeft net als de andere vrijwilligersorkesten maar weinig repetitietijd dus redelijkerwijs mocht
worden verwacht dat wij getuige zouden zijn van het
instuderen van nieuw repertoire, altijd interessant
natuurlijk, dat proces. Maar begonnen werd met de
IMMS-Holland mars, een eerbetoon dat wij staande
en met graagte in ontvangst namen. Tot ons genoegen
bleek het aangeboden concert grotendeels uit marsen
te bestaan, de ene na de andere: Cardiff Castle (Powel); Euro Celebrations (Wagnain); Royal Salute (Waterer); Lynwood (Ord Hume); Castaldo Nova (Novacek)
en natuurlijk de Artilleriemars van van der Poort (“Wat
dreunt daar op die heide...”). Als intermezzo’s hoorden
wij Canterbury Coral (Van der Roost), Softly, as I leave
you (Spierings) en Prelude on Finlandia (Curnow). Dit
alles toegelicht door de chef-dirigent Harmen Klaver.
Vooral bij het laatstgenoemde stuk ging het orkest tot
het uiterste van zijn kunnen, een hele prestatie om
een dergelijk werk in het repertoire te kunnen hebben. De marsen klonken zoals het hoort: martiaal, met
flink slagwerk en niet te haastig om het ‘liedje’ even te
doen, zoals soms bij de beroeps. Vooral het Engelse
juweeltje Lynwood bleef nog lang in het hoofd naklinken. Een echt vriendenconcert, helemaal in de sfeer
van “wat forse melodie” uit de Artilleriemars en dat
beviel de bezoekers opperbest.
Na de lunch in een voor het ROA en gasten open ge-
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houden kazernerestaurant volgde een zeker zo aardige volgende verrassing. Vanaf de sporthal, een halve
kilometer verwijderd van het museum waar het programma verder ging, kwam het korps met marsmuziek
opmarcheren, het hele stuk. Om zich vervolgens bij
het museum op te stellen en nog een aantal marsen te
spelen. Wat een feest! Waar hoor je dat nou nog tegenwoordig? Minstens zo enthousiast waren de berijders
van een lange rij koetsen met raspaarden, die ook een
evenement op de legerplaats hadden en toevallig net
langs kwamen rijden.
Historische collectie boeit muziekliefhebbers
Na dit aantrekkelijke muziekprogramma door het
ROA volgde de rondleiding door het museum, onder
de deskundige leiding van onze gastheer zelf, aangevuld door de oud-voorzitter van het ROA, Kol b.d. Roel
Hoksbergen, voor een aantal van ons ook een goede
bekende.
Even opmerkelijk als de uitgebreide museumcollectie
zijn de andere gebouwen op de Knobbel, met name
het officierscasino dat in koloniale stijl gebouwd is op
40 meter boven NAP en een indrukwekkend uitzicht
geeft over de gehele Noord-Veluwe, voor Nederlandse begrippen ongekend wijds en ongerept. Van alle
tentoongestelde artilleriezaken was voor onze groep
vooral het paukenpaard met berijder op ware grootte
boeiend, als toonbeeld van de rol die de militaire muziek bij de veldartillerie heeft gespeeld.
Het dagprogramma werd afgerond met een drankje
tot besluit waarna een ieder weer zijns weegs ging, terugkijkend op een zeer geslaagd bezoek aan ’s lands
historische artillerie en haar bloeiende eigen muziek.
Nogmaals dank aan organisator en gastheer Frits
Dürst Britt die ons voor dit evenement zo voortreffelijk
tegemoet is gekomen.
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Kostbaar militair erfgoed: het

Het ROA onder leiding van
Klaver treedt aan

officierscasino op de ‘Knobbe
l’

Harmen
fhebbers

passerende paardenlie

IMMS op bezoek bij het ROA,
legerplaats bij Oldebroek
8 oktober 2016
Foto’s Rob de Vlieger en Johan de Vroe

“Wat dreunt daar op die heid
e.....
wat forse melodie”
Gastheer Frits Dürst Britt geeft uitleg

Het wijdse uitzicht vanaf de Woldberg
10
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Een greep uit de historie
Turf in je ransel
Uitgelicht 1 , door Rien van Beusichem
De termen Grenadiersmars en Turf in je ransel lijken
onlosmakelijk aan elkaar verbonden, alsof het synoniemen zijn. Maar is dat eigenlijk wel zo? Bestaat er
een liedtekst die op de melodie van de Grenadiersmars 2 gezongen kan worden? Als dat zo is, waarom
komt niemand dan verder dan Turf in je ransel (2x),
Stro dat is geen mode meer? Er circuleert wel een
(lied-)tekst van Turf in je ransel, 3 maar die past op
geen enkele manier onder de noten van de ons bekende Grenadiersmars. In zo’n geval kun je je afvragen of er misschien meer melodieën bestaan die aangeduid worden of werden met de titel Grenadiersmars.
Combinatie van historisch materiaal uit het archief
van de Historische Collectie Garde Grenadiers en Jagers (Schaarsbergen), het Nederlands Muziek Instituut (Den Haag) en het Meertens Instituut (Amsterdam) kan mogelijk enige ordening brengen in de
schijnbare chaos.
Een lied bestaat uit een melodie én uit een tekst. Beide
kunnen door de tijd een hechte twee-eenheid blijven
vormen. Maar zowel tekst als melodie kunnen door de
geschiedenis heen ook veranderingen ondergaan. Bovendien kunnen tekst en melodie elk een eigen leven
gaan leiden: dezelfde tekst op een andere melodie of
dezelfde melodie met een andere tekst. Tekst en melodie dienen dus als afzonderlijke verschijnselen te
worden benaderd.
Laten we eerst eens kijken naar de melodie van de Grenadiersmars. Enig speurwerk brengt aan het licht dat
er in de Nederlandse muziekliteratuur minstens vier
melodieën voorkomen die onder de titels Granadiers
Mars en De Granadieren zijn gepubliceerd. De oudste
komt voor in een bundel uit 1715. 4 Een omstreeks
1730 verschenen handschrift (in de 19e eeuw voorzien

1

2

3

4

5

van het opschrift Zangwijzen van Oud-Nederlandsche
Volksliederen) bevat zelfs twee verschillende marsmelodieën met een naar de Grenadiers verwijzende titel.
5
Helaas kan de hierboven genoemde liedtekst op
geen van deze drie 18e-eeuwse melodieën gezongen
worden. Verder onderzoek op het terrein van de contrafactuur is dus nodig om dit Marschlied zijn melodie
terug te geven.
Dan nu de beroemde tekst. De hierboven genoemde
tekstregels van Turf in je ransel hebben absoluut
een zekere militair-historische connotatie. De ransel
maakte deel uit van de volle bepakking. Als contragewicht dienden twee patroontassen die op de borst gedragen werden. De ransel moest model gepakt worden
met links en rechts een schoen. De schoenen gaven de
rechthoekige vorm aan de gevulde ransel. Bij inspecties langs en achter de gelederen werd af en toe een
ransel op de hand gewogen om te controleren of de
zware schoenen er wel inzaten. Sommigen namen een
risico door twee turven in de hoeken van de ransel te
stoppen. Dat scheelde aanzienlijk in gewicht maar het
geheel zag er toch netjes rechthoekig uit. Men hoopte
dat daardoor de kans op nawegen en inspectie van de
inhoud kleiner werd, maar het bleef link.
De tweede regel (Stro dat is geen mode meer) is geen
logisch vervolg op de eerste: het ligt niet voor de hand
turf (in je ransel of waarin dan ook) in rechtstreeks
verband te brengen met stro. Stro werd gebruikt als
vulling van de strozak, voorloper van het pas in 1965
ingevoerde polyether matras, maar een functionele relatie tussen stro en ransel is zeer onlogisch. We moeten het dus houden op een grappig maar verder weinig
zeggend volksrijm. Juist dit simpele volksrijmpje werd
in de negentiende eeuw erg populair en heel vaak gezongen als refrein tussen strofen van liederen die verder een eigen tekst en melodie hadden. Er zijn ongeveer 30 welkomst-, spot-, kermis- en bruiloftsliederen
bekend waarvan de refreinen op de melodie van de

 oor de rubriek Uitgelicht zal zo nu en dan worden geput uit het besloten archief van de Historische Collectie Garde Grenadiers en Jagers te
V
Schaarsbergen. Een gebeurtenis of briefwisseling uit de wereld van de militaire en/of civiele blaasmuziek wordt waar nodig voorzien van een
inleidende context. Het museum Garde Grenadiers en Jagers is vrij toegankelijk en, behoudens feestdagen, elke donderdag geopend van 1016 uur (melden en legitimeren bij de wacht van de Oranjekazerne).
Bedoeld wordt de Grenadier-Marsch die François Dunkler, kapelmeester van het stafmuziekkorps van de toenmalige Afdeling Grenadiers, in
1831 schreef. Over de herkomst van de melodie gaan verschillende - moeilijk te verifiëren - verhalen de ronde. De overeenkomst in die verhalen is dat de melodie van Pruisische afkomst is en dat prinses Louise, de echtgenote van prins Willem Frederik der Nederlanden, mogelijk een
rol heeft gespeeld bij de introductie ervan bij de Haagse Grenadiers.
Deze tekst komt als Marschlied voor in het beroemde Oranje Boekje: Liederen voor Janmaat en Soldaat, p. 48, nr. 33 (1911). Waarschijnlijk was
het ook reeds afgedrukt in oudere edities van deze bundel waarvan de eerste druk in 1895 verscheen. Daarnaast werd het lied gepubliceerd
in De Hollandsche Revue 34(13), p. 761 (1929). Dit tijdschrift wijdde op 1 juli 1929 een volledige - tevens als los nummer verkrijgbare - aflevering (pp. 647-788) aan het eeuwfeest der Regimenten Grenadiers en Jagers.
Hollantsche Schouwburg en Plugge Dansen Vermangelt Met Sangh Airen, ’T Tweede Deel, p. 14, nr. 106 (1715), samengesteld door Servaes
de Koninck, uitgegeven door Estienne Roger Muzyk en Boekverkooper te Amsterdam.
Historische Collectie van Toonkunst Amsterdam (thans beheerd door de Afdeling Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit
van Amsterdam), 212D20, f15r, f26r en f44v.
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Grenadiers op mars door Den Haag
eerste 8 maten van Dunkler’s Grenadiersmars werden
gezongen, soms inclusief de bekende ‘turf’-tekst maar
soms ook met een alternatieve ‘onzin’-tekst. Deze populaire praktijk van refrein-zingen heeft tot gevolg gehad dat de Grenadiersmars in de loop van de tijd in de
volksmond Turf in je ransel is gaan heten. De conclusie
moet dus zijn dat de puur instrumentale mars de titel
van een niet-bestaand (!) lied heeft gekregen.
Heeft zich dan werkelijk niemand gewaagd aan het
schrijven van een lied dat wél onder de noten van de
Grenadiersmars past? Jazeker! In Het Vaderland van 28
mei 1926 verscheen een gedicht van vijf strofen, geschreven door Wouter Loeb. Het is een typisch gelegenheidsgedicht en geheel gewijd aan de feestelijke
ontvangst in Den Haag van de Koninklijke Militaire Kapel, i.e. het toenmalige stafmuziekkorps van het Regi-

ment Grenadiers, na een zeer succesvolle concoursen concertreis naar Frankrijk (o.a. Le Hâvre en Parijs).
Deze tekst dient gezongen te worden op de maten 1-8
en 17-24 (de twee elementen van het A-gedeelte) van
de Grenadiersmars. Ten overvloede: ten tijde van het
ontstaan van de Grenadiersmars hadden de marsen
nog geen cantabile trio waar je bij wijze van spreken
zonder veel moeite zowel een psalm als een populaire
tekst onder kon schrijven. 6 Het trio (B-gedeelte) van
de Grenadiersmars leent zich echter absoluut niet voor
vocale invulling en zeker niet in de tijd dat de compositie werd geschreven. Des te opmerkelijker dat Wouter Loeb onderkende dat in het A-gedeelte een gemakkelijk zingbare melodie verscholen ligt, uitstekend
geschikt voor een loflied op de Haagse stafmuziek.
Viv’ la musique et vive Louis Boer!

6

12

T er illustratie: bij de tekst "En waarom zou ik treuren, want de
bajes is zo groot; van voren met twee deuren, van achteren een
sloot" begin je bijna vanzelf het trio uit De Rotterdamse Vlag van
Bart Verhallen te neuriën.
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Marschlied
TURF IN JE RANSEL
Dichter: onbekend (vóór 1911)
Turf in je ransel, turf in je ransel,
Stroo, dat is geen mode meer.
Turf in je ransel, turf in je ransel,
Flink je kop op, deze keer!
Ieder grijpt je, ieder knijpt je,
Tot je boel behoorlijk zit.
Ieder grijpt je, ieder knijpt je,
Tot je boel behoorlijk zit.
Daar komt ie aan!
Geef acht!
Kom nu maar stil gestaan,
Want daar komt de generaal.
Ziet me die Jager eens an,
Dat had ik ook wel van zoo’n vlegel verwacht.
Ik geef je een dag of acht.
En als je dan niet oppast,
Dan draag ik je voor voor overplaatsing.
En de generaal
Kwam vol met praal
En prachtige statie achteraan.
De staf reed langzaam ons voorbij
En keek ons aan zoo van terzij.
En de “hooge” was zeer voldaan,
En zei dan ook ronduit:
Kolonel, je Regiment
ziet er frappant uitmuntend uit!

TURF IN JE RANSEL
Dichter: Wouter Loeb (1926)
Komt aan de ramen, komt aan de ramen,
Meisjes uit het groot Parijs.
Hoor jullie samen, hoor jullie samen
Die betoverende wijs:
Rampam, ta rampam, de Grenadiers die zijn op toer,
Rampam, ta rampam, met Luit’nant Louis Boer!
Holland betoovert, Holland betoovert
Hâvre zonder slag of stoot,
Holland verovert, Holland verovert
Al de Franschen, klein en groot.
Rampam, ta rampam, elk meisje wuift bonjour, bonjour!
Viv’ la musique et vive Louis Boer!
Kijk ze daar loopen, kijk ze daar loopen,
Fier op de Champs Elysées.
Keurige képi’s. blinkende knoopen,
Heel Parijs loopt met hen mee.
Rampam, ta rampam, wat dreunt dat op dien
Franschen vloer,
Dat zijn de stappen van Luit’nant Louis Boer!
Turf in je ransel, turf in je ransel,
Blaas die goeie ouwe wijs.
’t Klinkt in ’t Fransch wel, ’t klinkt in ’t Fransch wel,
Winnaars van den eersten Prijs!
Welkom in ’t Haagje, gij Helden van het groot concours,
Welkom artisten, en welkom Louis Boer!
Zondag aanstaande, Zondag aanstaande
Komt het Haagsch publiek pas los.
Dan is er pas een leven gaande
Om de tent in ’t Haagsche Bosch.
De burgerij [die] is daar straks in rep en roer,
Juicht tot de mannen van Luit’nant Louis Boer!

UIT HET PRENTBRIEFKAARTENARCHIEF VAN ERWIN VOORHAAR
In deze aflevering van de rubriek komt een kaart aan
bod die zeer interessant is, omdat deze een zeer specifiek moment in de Nederlandse geschiedenis van
landsbewaking en defensie belicht. De kaart is een
recente aanwinst en werd in Duitsland op de kop getikt. Van de muziek bij het fenomeen schutterijen ziet
men niet vaak afbeeldingen, en hoewel het orkest
hier (op de grotetromspeler na) wat minder goed te
zien is, zit er aan de afgebeelde gebeurtenis een hele
geschiedenis vast die interessant genoeg is om kort
te bespreken.
Schutterijen, paramilitaire eenheden die zorgden voor
met name bescherming op het platteland en in de steden. Hoewel men ook werd getraind als schutter in de
letterlijke zin van het woord draaide het toch vooral
om taken die men nu politie- of brandweertaken zou
kunnen noemen, zoals het helpen tijdens natuurrampen etc. Overigens was de militaire inzet van de schutDefilé - december 2016

terijen, als deze ooit voor zou komen, niet heel erg duidelijk omschreven. Dit werd aan de commandanten ter
plaatse overgelaten.
De schutterijen waarover hier wordt gesproken werden gevormd na instelling van de nieuwe grondwet
van 1814. Deze voorzag in een staand leger en een paramilitaire organisatie in de steden, en als die steden
meer dan 2500 inwoners hadden sprak men van een
Dienstdoende Schutterij. Al met al kwam de oprichting
van deze schutterijen, mede door onduidelijkheden in
de wet en de structuur van reeds bestaande schutterskorpsen, maar moeilijk tot stand.
De nieuwe schutterijwet van 1827 werkt het begrip echter geheel uit, hoewel er over muziek eigenlijk niets
wordt gezegd. Ook daardoor ontstaan er allerlei (financiële) relaties tussen besturen, schutterskorpsen
en steden. Een wettelijke status ontbrak en ook dat gaf
telkens problemen bij de financiering van de orkesten.
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Stedelijk Muziekkorps
Juist in Leeuwarden, destijds een muziekstad bij uitstek was het schutterijmuziekkorps ook werkelijk
direct gelieerd aan de Dienstdoende Schutterij. Veel
werd vanuit de schutterij zelf bekostigd. Al in 1795
wordt een korps muzikanten bij de Schutterij in deze
stad genoemd, maar het orkest bestond al eerder. Met
wat ups en downs (1828 opgeheven, 1830 weer ingesteld) bereikte het orkest muzikaal gezien een prima
status en stond in die tijd onder leiding van Hendrik
Smeding en Petrus Wedemeyer jr. Maar in 1858 komt
het 8e Regiment Infanterie met een uitstekend orkest
naar Leeuwarden en daarvan ondervindt het Schutterijorkest veel concurrentie. Om invloed te vergroten
en natuurlijk ook het imago hoog te houden wil de
gemeente in 1858 graag een Stedelijk Muziekkorps.
Na veel touwtrekken werd er in 1865 met dit Stedelijk
Orkest begonnen, waarin een groot deel van de Schutterijmuzikanten werden opgenomen. Het qua bezetting ca 27 man sterke orkest fungeerde nog steeds als
muziekkorps bij alle schuttersactiviteiten maar werd
ook daarbuiten ingezet. Wedemeyer bleef dirigent, en
werd in 1883 door Herman de Jong opgevolgd die het
orkest tot 1911 leidde. Op deze kaart zal hij dan ook de
dirigent zijn geweest.
Opheffing schutterij
Op 24 juni 1901 wordt in de ‘Wet tot regeling van de Landweer en van de opheffing der Schutterijen’ al aangekondigd dat het doek voor de schutterijen zou gaan vallen,
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ten gunste van een nieuwe vorm waarin de ‘burgerinzet
bij weerbaarheid’ werd geregeld. Hoewel men streefde
naar een geleidelijke opheffing van de Schutterijkorpsen
was het dan op 1 augustus 1907 toch definitief afgelopen. De dag daarvoor hielden de Leeuwardse schutters
een afscheidsceremonie waarbij het Stedelijk Orkest
aanwezig was om voor de laatste keer ‘zijn’ schutterij te
begeleiden. De schutters gingen met groot verlof. Op de
kaart is die ceremonie te zien. Het orkest verdween niet,
maar werd steeds meer een onderdeel van het burgermuziekleven in deze wat dat betreft levendige stad (men
had de eerste muziekschool!) en het werd, na allerlei
naamswijzigingen in 1950 het Frysk Orkest.
De inzet van burgers in militaire taken, ook voor bescherming en bewaking, bleef natuurlijk bestaan, eerst
in de Landstorm en na de Tweede Wereldoorlog in de
vorm van het Korps Nationale Reserve, maar dit korps
werd wel steeds meer op een echte militaire leest geschoeid. Daar leeft de muziek natuurlijk nog steeds in
vorm van de Fanfare Korps Nationale Reserve, net als
de schutterijorkesten en Stedelijke orkesten bestaand
uit geschoolde muzikanten en goede amateurs, dus de
geschiedenis herleeft!
EV
Bron: Beusichem, R. van ‘Schutterijen en
Schutterijmuziek in de Negentiende Eeuw’ (2006)
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IMMS was erbij
Ratatouille, Nationale Taptoe 2016
Door Geert Bergsma
Het jaarlijkse hoogtepunt van de militaire muziek
in Nederland is ongetwijfeld de Nationale Taptoe in
Ahoy, Rotterdam. Dit jaar vond het militair muzikale
spektakel plaats op 30 september, 1 en 2 oktober
2016 met slechts vijf voorstellingen; een verdere inkorting van de duur van de taptoe ten opzichte van
voorgaande jaren. De streetparade is verhuisd van
de vrijdag naar de woensdag voorafgaande aan de
taptoe, waardoor het niet meer mogelijk is om na het
aanschouwen van de streetparade de taptoe te bezoeken.
Ondanks de verplaatsing naar de woensdag waren
er veel toeschouwers op de been om op de zonnige
Coolsingel te genieten van de voorbij marcherende
militaire orkesten. Aan de streetparade namen, naast
de deelnemers aan de taptoe, ook andere militaire en
burgerorkesten deel. Het defilé werd afgenomen door
de burgemeester van Rotterdam, de voorzitter van het
bestuur van de Nationale Taptoe en een vertegenwoordiger van de Commandant der Strijdkrachten. Door de
drie kapellen van Marine, Landmacht en Luchtmacht
werd een gedeelte uit de finale van de Taptoe gespeeld. In de aanloop naar de taptoe zijn ook enkele
lunchconcerten in het winkelhart van stad Rotterdam
verzorgd. Doordat hier weinig ruchtbaarheid aan was
gegeven hebben waarschijnlijk weinig IMMS-leden de
mogelijkheid gehad om hierbij aanwezig te zijn. Mogelijk kunnen we volgend jaar zo’n lunchconcert combineren met een IMMS-activiteit. Zoals al eerder bekend
was gemaakt is het niet (meer) mogelijk gebleken om
tijdens de taptoe het IMMS-concert, verzorgd door
een van de buitenlandse militaire orkesten, plaats te
laten vinden. Organisatorische, logistieke en financiële redenen liggen hieraan ten grondslag. Jammer dat
daarmee een mooie traditie binnen de IMMS teneinde
is gekomen. Dit jaar was er geen programmaboekje,
maar kon het taptoeprogramma via een app worden
bekeken op de smartphone. De taptoe moet natuurlijk met de tijd meegaan, alhoewel ik het altijd prettig
vond om na afloop van de taptoe nog eens rustig het
programmaboekje door te kunnen lezen.
Veteranen
Op vrijdag 30 september werden 2500 veteranen ontvangen om de Nationale Taptoe bij te wonen. Dit initiatief dat al een aantal jaren plaatsvindt, wordt mede
mogelijk gemaakt door het ministerie van Defensie
en het V-fonds. Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg zet zich in voor de erkenning en
waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van
de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. In de
immense hal was het een gezellige drukte en waren diDefilé - december
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2016

verse stands aanwezig gericht op onze veteranen. De
IMMS was hierbij aanwezig met de wervingsstand en
er was gelegenheid om CD’s te kopen.
De veteranen werden welkom geheten en toegesproken door de voorzitter van het bestuur van de Nationale Taptoe, Lt-gen b.d. Ad van Baal en de vicevoorzitter
van het V-fonds, Lt-gen Cees de Veer. Ook de 95-jarige
(!) generaal Ted Meines sprak enkele motiverende
woorden tot de aanwezigen.
Na een uitgebreide Indische maaltijd en een drankje
verplaatste het gezelschap zich naar het sportpaleis,
waar na een toespraak van de Inspecteur-Generaal
van de Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen,
Lt-gen Bart Hoitink, de eigenlijke taptoe een aanvang
kon nemen.
Een ratjetoe
Het thema van de taptoe werd dit jaar niet gevormd
door militair relevante gebeurtenissen, herdenkingen
of korpsverjaardagen, maar had feitelijk geen thema.
Er was gekozen voor een vrije invulling door de meewerkende orkesten, wat een allegaartje aan stijlen en
muziek tot gevolg had. De naam ratatouille was dus
goed gekozen. Van het Franse woord ratatouille, wat
een gerecht is waar van alles en nog wat doorheen zit
maar meestal wel vers is, is het Nederlandse woord
ratjetoe afgeleid. Ratjetoe was vroeger de warme
(middag)maaltijd die soldaten kregen en die bestond
uit allerlei overgebleven kliekjes die door elkaar werden gestampt. Nu krijgen de militairen gelukkig beter
te eten dan toen. Tegenwoordig betekent het woord:
een allegaartje, een rommeltje, een zootje. Het hoeft
niet altijd negatief te worden gebruikt, een ratjetoe
kan ook positief, mooi en kleurrijk zijn. Dat bewijst
deze taptoe wel!
Spectaculaire opening
De opening, Intrada, was al meteen overweldigend.
De drie beroepsharmonieorkesten van Defensie, Marinierskapel der Koninklijke Marine, Koninklijke Militaire
Kapel “Johan Willem Friso” en Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht stonden aangetreden en speelden samen
met het Fanfareteam van Koninklijke Noorse Marine,
onder leiding van de majoor Jasper Staps, de fanfare
Jubilate van McDermott, gevolgd door de magnifieke
Sousa-mars Bullets and Bayonets. Deze mars wordt
niet vaak gespeeld en in deze uitvoering, strak uitgevoerd door ruim 150 militaire muzikanten, een hoogtepunt voor de echte marsenliefhebber. Verassend was
dat na de afmars van de orkesten de vijf leden van de
Wëreldbänd, gekleed in quasi-uniform, zich voor een
eerste keer presenteerden met een intermezzo, onder
de titel ‘Uit de pas’.
De burgerinbreng bestond dit jaar uit de deelname van
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de Show-, Marching- en Concert Band Flora Band uit
Rijnsburg. Gestoken in uniformen in de stijl van van
de Coldstream Guards verzorgden zij een op de Britse militaire muziek gebaseerde show, onder de titel
‘Britain’s Best’. Veel bekende (mars)melodieën kwamen voorbij in een goed samengestelde taptoeshow,
waarbij de geformeerde drumline niet onvermeld mag
blijven.
Daarna was het de beurt aan de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Geheel passend in de moderne muziekstijl van dit militair orkest werd aandacht besteed
aan de ruimte. De show ‘Spaces’ ging spectaculair
van start met de in rook gehulde landing van een heus
ruimtevaartuig met daarin de ritmesectie van de Kapel.
Een hoofdrol was weggelegd voor de zangeres Natasja
den Toom. Muzikaal gezien geheel niets aan te merken
op het gebodene, van Star Wars Theme van John Williams tot Fireball van Pittbull, maar het gebruik van de
snoeiharde elektronische gitaren en zang vind ik zelf
beter tot zijn recht komen in een theater dan in een
taptoe. Keerzijde is natuurlijk dat deze vorm van militaire muziek een jonger publiek zeker zal aanspreken.
Ik schreef het al eerder, ook de taptoe moet met de tijd
meegaan. Na het optreden van de Luchtmacht muzikanten steeg de ruimtecapsule, met nu ook aan boord
de dirigent majoor Staps, weer op.
Hierna volgde een hernieuwde kennismaking met de
Gymnastics Club Piruette uit Estland, zij waren reeds
eerder op de taptoe aanwezig, ditmaal samen met de
dans showgroep Vikerkaar. Een mooie choreografie
waarin gymnastiek en dans samenvloeiden. Een lust
voor het oog. Een lust voor het oor was de live muzikale begeleiding door een ensemble samengesteld uit
leden van de Marinierskapel. Helaas ken ik de titel van
het gespeelde werk niet. De muziek en de gymnastische uitvoering pasten op wonderlijke wijze heel goed
bij elkaar, waardoor je op het puntje van je stoel zat.
Er wordt weleens gezegd dat dans en acrobatiek geen
plaats verdienen binnen een taptoe. Deze show ‘Messenger’ bewijst weer eens het tegendeel.
Taptoe en Rotterdam
De taptoe heeft Rotterdam als thuishaven en daar
wordt doorgaans aandacht aan besteed. Tijdens de
ontvangst gaf burgermeester Aboutaleb nog maar
eens duidelijk aan dat de taptoe en Rotterdam bij
elkaar horen en bij elkaar horen te blijven. Deze aandacht voor de Maasstad dit jaar was onder de noemer
‘Rotterdam in beeld en geluid’. Het Shantykoor de
‘Vlaardingse Muiters’ bracht bekende Rotterdamse
(zeemans)liedjes ten gehore onder begeleiding van
het Nederlands Politieorkest met als afsluiter het
‘Hand in hand kameraden’. Dit optreden viel bij met
name de lokale aanwezigen in de smaak. Het Nederlands Politieorkest heeft stevig aan de exercitie gewerkt en dat was duidelijk te zien in de prima show
met de marsen Rotterdamse Vlag en Onze Hermandad. Dit orkest heeft zich, terecht, van een vaste plaats
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in de programmering van de taptoe verzekerd. Na een
wat flauw intermezzo van de Wëreldbänd ‘Wie heeft de
grootste?’ dat zich afspeelde op een urinoir, was het
de beurt aan de Koninklijke Noorse Marine. Speciaal
voor deze taptoe werden de Koninklijke Marinierskapel uit Horten en de Band van de zeestrijdkrachten uit
Bergen samengevoegd tot een formatie van 50 man en
vrouw sterk.
De show was enigszins statisch, maar zeker de moeite waard. De gelegenheidscombinatie had een heel
mooie klankkleur en speelden de marsen Under Siege
en Anchors Away. Grandioos was de vertolking van
Tordenskjold Udi Action, het tweede deel uit de suite
Tordenskjold, van de componist Johan Halverson. Een
verademing om eens iets anders uit Noorwegen te zien
en te horen dan H.M. Kongens Guard.
Herdenken en gedenken
Het laatste item voor de pauze was de Ode aan de
Veteranen ‘When the battle is over’. Voor veel taptoeliefhebbers is doedelzakmuziek een onmisbaar onderdeel van de taptoe. Zij kwamen zeker aan hun trekken
met optreden van de Dutch Military Pipes and Drums
‘Falcon Guards’ en de Drums and Pipes van de Politie
Maastricht. Opvallend goed op elkaar afgestemd, alsof
ze al jaren gezamenlijk optreden, werden de nummers
When the Battle is o'ver en The Heroes of Afghanistan
gespeeld.
Het plaatje werd compleet gemaakt met de opmars
van een samengesteld militair orkest, met leden van
de drie beroepskapellen en het Nederlands Politieorkest onder de tonen van, natuurlijk, de Mars voor de
Nederlandse Veteranen, geschreven door Geert Flik.
Wat volgde was een indrukwekkende vertolking van
het nummer When the Pipers Play, met zang van Landmachtveteraan Dennis Kroon. Kippenvel! Een waardig
en zeer gewaardeerd programmaonderdeel.
Honden in de taptoe
Het is altijd lastig om na de pauze weer in de sfeer te
komen, maar hierbij was het intermezzo van de Wëreldbänd met een aanstekelijk liedje over een vogeltje
wel op zijn plaats.
De Marinierskapel der Koninklijke Marine pakte dit
jaar weer een flink uit met hun Amerikaanse show. de
laatste keer onder leiding van directeur majoor Peter
Kleine Schaars. Een mooi opmars met de mars Bravura, die we kennen van de vorig jaar uitgebrachte
marsen-CD ‘Semper Iuvenalis’. Hoofditem was de zeer
jazzy uitvoering van Cherokee van de componist Ray
Noble. Afgemarcheerd werd op de tonen van Hands
across the sea.
Wat volgde was een demonstratie van de diensthonden van de Koninklijke Luchtmacht en hun hondengeleiders. De honden worden niet alleen gebruikt voor
bewaking en opsporing in vredestijd, maar dragen ook
hun belangrijke steentje bij aan de verschillende vredesmissies, waaronder in Afghanistan. De samenwer-
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Foto: Marloes Milatz
king tussen mens en dier als goed functionerend team
werd zichtbaar gemaakt. Dit item werd eveneens met
livemuziek ondersteund, ditmaal door een ensemble
vanuit de Kapel van de Koninklijke luchtmacht.
Het hoofdoptreden van de Wëreldbänd had als titel
‘International Dancing’. Een combinatie van muziek,
cabaret en variété, waarmee de goed geschoolde muzikanten hun kunnen toonden op verschillende muziekinstrumenten. Knap gedaan, maar komt naar mijn
mening beter tot zijn recht in het theater.
Sterke buitenlandse inbreng en invloeden
Van heel andere orde was het optreden van het tweede deelnemende buitenlandse militair orkest, de Musique de l’Infanterie uit Frankrijk. Dit orkest met de
opvallende rode uniformbroeken draagt deze nieuwe
naam vanaf 1 september 2016. Dit heeft te maken met
de reorganisatie binnen de Franse militaire muziek.
Voorheen kenden we het orkest als orkest van de
Landstrijdkrachten en daarvoor van het 43e Infanterie Regiment. Tegenwoordig wordt opgetreden in een
brassband- en dus minder traditionele bezetting dan
vroeger. Het korps heeft een mooi bijna on-Frans geluid en bracht een keurig verzorgd programma met onder meer het bekende Auprès de ma blonde en Quand
Madelon en het minder bekende Sir Patrick, met als
afsluiting een fraaie bewerking van het obligate Tulpen uit Amsterdam.
Club Piruett verzorgde een tweede optreden in samenwerking met het gezamenlijke Noorse Marine orkest en soliste Hermine Deurloo op mondharmonica.
Sprookjesachtig was de uitvoering van Nordisk Natt
van de componist Sigmund Groven. Ahoy baadde in
het noorderlicht.
De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, gekleed in het uniform van de Garde Grenadiers en onder leiding van dirigent majoor Tijmen Botma, bracht
hoogtepunten uit het multimedia-programma ‘United
Forces’. In dit zeer verzorgde optreden kwamen de
nodige marsen voorbij, waaronder de Belgische Parachutisten mars. Rustpunt in de show was Vidda van
de Noorse componist Ole Edvard Antonsen, op indrukDefilé - december
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wekkende wijze uitgevoerd door de solotrompettist.
Het klarinetkwartet van de Koninklijke Luchtmacht
bracht in een muzikaal-filmisch-komisch intermezzo
een muzikale ode aan strip- en game held met het Super Mario Bros. Theme.
Voorfinale en finale
Wat volgde was de voorfinale door de drie harmonieorkesten van de krijgsmacht, onder leiding van
de Stafdirigent Militaire Muziek Krijgsmacht majoor
Arnold Span. Ingezet werd met het bombastisch klinkende White Rabbit, een bijzondere uitvoering van
deze pop-song van Jefferson Airplane door de militaire
orkesten met zang van Natasja den Toom. Gevolgd
door een schitterende uitvoering van Old Friend als
een hommage aan de dit jaar overleden jazz virtuoos
Toets Tielemans. Soliste hierbij was mondharmonicaspeelster Hermine Deurloo. Als laatste nummer van de
voorfinale werd uitgevoerd Circus! met de Wëreldbänd
en Hermine Deurloo. Een lekker vlot klinkend en goed
in het gehoor liggend nummer.
De finale vormt de kern van de eigenlijke taptoe met
een mars, koraal, signaal taptoe en het volkslied. Door
alle deelnemers werd opgemarcheerd met de mars
Sound Off van John Philip Sousa. Indrukwekkend bezinningsmoment was de uitvoering van het door Anton
Bruckner in 1869 (voor koor) gecomponeerde motet
Locus iste. Het Signaal taptoe werd geblazen door een
trompettiste van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan
Willen Friso’, waarna het Wilhelmus van Nassouwe
weerklonk. De aangetreden muzikanten marcheerden
af op de klanken van de speciaal voor de taptoe door
Henk van Lijnschooten gecomponeerde mars Op de
Parade.
Evenwichtige taptoe
De vraag die nu moet worden beantwoord is wat ik
van deze editie van de Nationale Taptoe vond. Aanvankelijk had ik zo mijn twijfels toen de eerste berichten
over het programma bekend werden gemaakt. Van
onze Nederlandse korpsen zouden alleen maar de drie
beroepsorkesten meedoen… Geen Trompettterkorps
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van de Koninklijke Marechaussee, geen Regimentsfanfares van de Garde Grenadiers en Jagers en van de Bereden Wapens, geen Fanfare Korps Nationale Reserve,
geen historisch programmaonderdeel, geen massaal
optreden van meerdere (historische) tamboerkorpsen,
kleinere deelname van buitenlandse militaire orkesten
en van Wëreldbänd had ik nog niet gehoord.
Toch is het de artistiek leider van de Nationale Taptoe
gelukt om met beperktere middelen op een creatieve
wijze een evenwichtige taptoe neer te zetten, die op
geen enkel moment verveelde. Alle optredens waren
van kwalitatief hoog niveau, het meerdere keren inzetten van dezelfde orkesten, het combineren van elementen uit de orkesten, het verzorgen van livemuziek

tijdens de demonstraties maakte het gemis aan de
ontbrekende militaire orkesten zondermeer goed. Ook
het vrije thema zorgde voor een verrassende invulling
van het muzikaal gebodene. De show liep lekker vlot
door en zorgde ervoor dat je vanaf het begin tot het
einde geboeid aan het kijken en luisteren was. Zoals
ieder jaar was de belichting en het geluid weer dik in
orde en zorgde het goed op elkaar ingespeelde floormanagement ervoor dat tijdig de benodigde attributen
werden opgebracht en weer weggehaald, zonder dat
het als onrustig werd ervaren. Een dikke voldoende
voor het totaal dus. Ik ben al wel nieuwsgierig naar de
volgende editie in 2017.

Jubileumconcert 30 jaar FKNR
Door Johan de Vroe
De Nationale Taptoe zonder FKNR, dat was - nadat het
orkest ook in 2015 door de vervelende urenreductie voor
reservisten ontbrak - nog steeds wennen. Maar het uitzicht om het orkest dezelfde avond nog elders aan het
werk te zien maakte dat goed. Al ver van tevoren was het
jubileumconcert ter gelegenheid van 30 jaar FKNR gepland op 30 september 2016, mede met het oog op het
afscheid van de korpscommandant Nationale Reserve
kolonel Gerard van der Thiel. De datum, waarop tegelijkertijd de taptoe in Ahoy van start ging.
Als je direct vanaf Rotterdam het centrum van Breda
in komt roept dat onwillekeurig mooie herinneringen
op aan Taptoe Breda, die daar vele jaren is gehouden
op drie verschillende locaties. Eén daarvan, de voormalige Chassé kazerne, is alleen nog herkenbaar door
de karakteristieke oude gevels aan de stadszijde, die
zowaar origineel bewaard zijn gebleven. Iets verderop
staat al weer de nodige tijd het moderne Chassé theater, annex casino, op een steenworp van wat ooit het
taptoeterrein was. In dat theater werd het jubileumconcert gegeven, gezien de relatie die de FKNR heeft
met Breda, de stad van haar oprichting. Het theater
heeft een zaal die over de hele lengte naar boven oploopt, waardoor je overal optimaal zicht hebt op het
podium. Ook de akoestiek is goed voor een orkest van
de grootte van de FKNR.
Het concert begon met een welkom door de commandant van de Fanfare, majoor Gert Versteeg, die het
woord gaf aan kolonel Van der Thiel. De scheidende
korpscommandant, zelf een bedreven amateurmuzikant, is zijn carrière bij de KL begonnen als slagwerker
bij het Cadettentamboerkorps van de KMA in Breda en
heeft altijd een warme band met de FKNR gehad gedurende zijn 10-jarige commando over de NATRES. Het
programma was dan ook voor een deel samengesteld
uit zijn favoriete muziek en werd op vlotte wijze toegelicht door de vaste ladyspeaker, Astrid Boonemeyer.

Kolonel Gerard van der Thiel
Luchtig concert
Het werd een luchtig concert in allerlei muziekstijlen met overwegend korte nummers, deels met zang
van twee verschillende solisten. Naast bekende evergreens als Fly me to the moon en Me and mrs Jones en
Hollandse meezingers als Kom van dat dak af en Als
de rook om je hoofd is verdwenen passeerden ook het
meer serieuze Deadalus en diverse marsen, plus een
nummer van de vaardige tamboersectie.
De FKNR, onder leiding van kap Harrie Wijenberg, liet
zich ditmaal zien en horen als een veelzijdig ensemble dat als het gaat om populair entertainment net zo
hoog scoort als met de meer serieuze typische blaasmuziek, zonder de militaire basis daarbij los te laten.
Gewoon een hele leuke avond, daar in Breda, qua
sfeer, ontvangst en bovenal muziek.

foto Korps Nationale Reserve, sgt1 Michel Nauta
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Installatie Korps Adelborsten Lichting 2016
Traditie is dat er daarna een defilé plaatsvindt
langs de hoofdingang van het KIM, langs o.a. de
Commandant van het KIM en de Commandant van
de Defensie Academie en natuurlijk alle andere
genodigden, onder de tonen van de Defileermars
van de Koninklijke Marine; gevolgd door de mars
door de Stelling (stad) Den Helder met natuurlijk de muziek voorop. Ook dit jaar was dat het
geval. Echter, omdat de Marinierskapel nog een
optreden in Numansdorp had, werd de mars muzikaal begeleid door de Tamboers en Pijpers van
het Korps Mariniers. Het was een mooie afsluiting
van een prachtige, indrukwekkende en emotionele dag. Inmiddels is mijn nichtje aan het varen
en vervolgt zij haar opleiding verder aan het KIM.
Het Adelborstenlied stamt uit 1887. De woorden
zijn van Adelborst der 2e klasse A.A. Visser en de
muziek werd gecomponeerd door J. Koning (voormalig Kapelmeester van de Stafmuziek van de Koninklijke Marine van1884 tot 1906).
De Tamboers en Pijpers spelen bij de ceremonie in Den
Helder een vooraanstaande rol (foto RO)
door Rob Ouwens
Op 14 oktober 2016 was het een bijzondere dag voor
onze familie. Mijn nichtje werd geïnstalleerd als
adelborst bij de Koninklijke Marine. De installatie
vond dit jaar plaats op het Bokkeveldje van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) te Den Helder.
Vele ouders, vrienden en vriendinnen en familieleden
waren naar Den Helder gekomen om deze plechtigheid bij te wonen. En ook ik mocht er bij zijn. Het gebeurt niet zo vaak dat je een echte marineceremonie
kan en mag bijwonen.
De muziek bij dit gebeuren werd uiteraard verzorgd
door de Marinierskapel der Koninklijke Marine en de
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers.
De gasten werden allereerst verwelkomd met muziek
van de Tamboers en Pijpers, gevolgd door de mars
Arnhem van A.E. Kelly en wederom de muziek van
de Tamboers en Pijpers. Vervolgens werden de hoge
gasten verwelkomd met ereroffels en ook het vaandel
van het Korps Adelborsten viel die eer te beurt. Bij de
inspectie werd de Mars van de Jonge Prins van Friesland gespeeld en de Marsch van de Heer van der Duyn.
Ook de nieuwe adelborsten hadden een muzikale verrassing, namelijk het Jaarlied 2016, dat met veel elan
werd gezongen. Na de toespraak van de Commandant
van het KIM en nadat alle namen waren voorgelezen
van de nieuwe adelborsten en men officieel geïnstalleerd was, werden het Adelborstenlied (3 coupletten)
en het Wilhelmus gespeeld.
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Waar de Ruijter eens moest sneven,
Waar en Tromp zijn roem behield,
Staan wij aan ’t begin van ’t leven,
Maar met hoop en moed bezield,
Wordt nog een in later dagen,
Neerlands Vlag ten strijd ontplooid,
Stervend zullen wij haar schragen, (bis)
Maar die Vlag verlaten nooit! (bis)
Slaat de luipaard eens zijn klauwen,
Naar het vrije Neerland uit,
Mocht de adelaar ’t beschouwen,
Als gemakkelijke buit,
Tromp, de Ruijter zal herleven,
In het vrije Nederland!
’t Voorbeeld door Van Speijk gegeven, (bis)
Volgen wij met hart en hand! (bis)
Ja, wij slaan het oog naar boven,
Waar zij wappert dag aan dag,
En wij zweren, wij beloven,
Eeuwge trouw aan Neerlands Vlag,
Wordt nog eens in later dagen,
’t Rood-wit-blauw ten strijd ontplooid,
Stervend zullen wij het schragen, (bis)
Die gelofte schenden nooit! (bis)

>>
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Tiende taptoe Delft: aan volume ontbreekt het niet…
door Rino van der Luyt
Uit nostalgisch oogpunt wilde ik een keer naar Taptoe
Delft. Een aantal keren heb ik daar tussen de kerk en
het stadhuis een show lopen trappen. Ja , dat was wel
in de vorige eeuw. Nu, begin september, kon ik meerijden met het HTKKmar: Historisch Tamboerkorps der
Koninklijke Marechaussee . Zij traden op in Delft samen met het Jachthoornkorps Garde Grenadiers & Jagers en een tamboerkorps gestoken in het oude tenue
van de Luchtmachtkapel. Samen hebben zij geoefend
op het kazerneterrein van de Willem III in Apeldoorn.
Nu moesten zij het geoefende in Delft laten zien en
horen. Het geheel was een leuk item waaraan door de
heren Coos Peters en Hans van den Bosch voldoende
aandacht was besteed. De klank en het zien van deze
onderdelen van de krijgsmacht uit de jaren 50 t/m 80
riepen de nodige herinneringen op. Later zou blijken
dat dit item prima uit de verf zou komen.
Vanuit Apeldoorn met de bus naar Delft. Die werd
gereden door m.i. de allerbeste chauffeuse van Defensie.. .Ellen. Zij manoeuvreerde dat grote gevaarte
langs files etc. en vooral in Delft waar zij door aanwijzingen van begeleiders via grachten en bruggen naar
het oude Legermuseum werd gedirigeerd. Hier en daar
was het echt centimeterwerk. Zij bleef de rust zelve.
Uiteindelijk het zootje ongeregeld losgelaten om zich
daar om te kleden. Op naar de hoofdtribune van het
taptoeterrein. Daar werden wij, Luuk Muskee en ik,
door lieve dames op een stoel geplaatst. Luuk is een
oud-bassist van het Trompetterkorps van de KMar. Hij
heeft een aantal jaren geleden een attak gehad, gelukkig is het goed afgelopen maar heeft hij wel zijn
beperkingen.
Het liep tegen 21.00 uur en de verlichting gaf aan dat
de taptoe zou gaan beginnen. O heden, dacht ik, waar
ben ik in verzeild geraakt? Wij zaten in het vak waar de
‘ sponsorballen’ werden geplaatst. Dit zijn personen
die gratis kaarten hebben gekregen en een avondje uit
zijn. Gegil en geklap, af en toe staand zodat je niets
meer zag. Aan de rechterzijde van mij kwam een ‘dame’
zitten en ik dacht nog dat is leuker dan een vent. Helaas moet ik mannen teleurstellen. Het tegendeel is
waar. Er werden door haar driftig foto’s genomen met

het toestel bijna geplaatst voor mijn neus, zodat dit
mijn uitzicht belemmerde. Dat begon mij te vervelen
en ik deed een greep naar dat geval. Zij wist het nog
net te pakken maar de schrik bij haar was groot: “Wah
doe jèh nòa?“ Blijkbaar een Haagse. Kortom haar gezegd dat het vrij onfatsoenlijk is zoiets te doen. Dit is
tegenwoordig blijkbaar het gedrag van personen die
naar een taptoe kijken en luisteren. Helemaal geen rekening houden met anderen. Afijn, het was ineens erg
rustig naast mij.
Ondertussen draaide de één na de andere band zijn
of haar show af. Ook hierin ziet men eenheidsworst
ontstaan. Ik bedoel hier mee te zeggen dat men elkaar
allemaal na-aapt. Men heeft een ’item’, wat het ook
mag zijn. Het verschil is dat men …… ja, ik weet het,
zich een andere naam laat aanmeten. De sterktegraad
is bij alle orkesten ‘plafondtissimo’ of kei- en keihard.
Ik keek naar de toren van die prachtige kerk en ik zei
tegen Luuk: “Zie je die pannen daar tegen die punt
aan … ze liggen allemaal te wippen”. Wat stellen deze
orkesten als prioriteit, muzikaal overkomen of een
kunstje maken en het eerst- genoemde vergeten of
op het tweede plan plaatsen. Ik denk dat het kan samengaan maar dan moeten de ‘kunstjes’, zoals ik het
noem, drastisch beperkt worden in de bewegingen.
Er kwam ook nog een militair orkest uit de Oekraïne .
Wij dachten dat dit beter zou zijn maar helaas bezondigen zij zich er ook al aan. Ook wisten zij niet met de
sterktegraad om te gaan. Als ik er naar vraag waarom
het allemaal zo sterk moet zijn krijg ik als antwoord
“je speelt toch buiten”. Volgens mij is dat flauwekul.
Een voorbeeld van hoe het wel kan, bewust noem ik
geen namen van orkesten, is een band uit het westen
van het land met rode uitmonstering en Engels georiënteerd. Iemand die het volgt weet welke band het
is. M.a.w. het is mogelijk. Maar genoeg gezeurd.. . Wij
hebben op een gegeven ogenblik besloten om met de
finale maar te verdwijnen. Dat was een verademing en
eenmaal buiten het taptoeterrein klonk het heel aangenaam. Terug naar de bus en Ellen had die zo neergezet dat ze heel vlot Delft achter zich kon laten. Midden
in de nacht na een heel rustige rit kwamen wij weer
aan in Apeldoorn.

Korpsconcert Marinierskapel 2016
Door Johan de Vroe, foto’s Min van Defensie
Het jaarconcert van het Korps Mariniers is in ons
land al tijden een instituut, voor veel kenners en liefhebbers een vast hoogtepunt op het gebied van de
blaasmuziek. Het is dan ook een trouw publiek dat in
november de grote zaal van de Doelen vult, met uiteraard een groot aantal (oud)marinemensen.
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Daar waar vroeger het muziekprogramma van de militaire orkesten altijd werd gepubliceerd met de toenmalige gedrukte media is het al lang de gewoonte dat
niet te doen. Ondanks de ongekende mogelijkheden
die de digitale media dezer dagen bieden om het
gekozen repertoire kosteloos onder de aandacht te
brengen van wie dat maar wil. Men gaat er kennelijk
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tain General van Sir Vivian Dunn, een voormalige Principal Director van de Royal Marines (en President van
de IMMS).
Aan vernieuwing toe?
Toen volgde het programma na de pauze, waarvan
sommige vaste bezoekers zich afvragen of dat na zoveel jaren niet eens aan een programmatische verfrissing toe is. Hierin wordt te doen gebruikelijk lichter
repertoire gespeeld dat de dirigent en het orkest goed
ligt en uitgaat van voor elk wat wils voor het publiek.
Waarbij men zich overigens steeds realiseert dat je
met zoveel verschillende stijlen nooit iedereen blij kan
maken. In onze kring is dat inderdaad deels het geval.
Een wel heel bijzondere solist: Remy van Kesteren
van uit dat de reputatie van het orkest een garantie is
voor een volle zaal, wat bij de Marinierskapel ook grotendeels het geval is. Budget voor een tweede avond,
zoals voorheen, is er bovendien niet meer. Voor de
bezoekers van dit concert is het programma dus altijd
een verrassing. Het gedrukte exemplaar dat men na
de toegang ontvangt is daarentegen de laatste jaren
een luxe uitgevoerd boekje dat passende illustraties
en veel informatie bevat en zo een mooi aandenken is
aan de avond in Rotterdam.
Het Korpsconcert 2016 was als zodanig het laatste van
chef dirigent maj Peter Kleine Schaars die na vier jaar
in 2017 zijn contractuele periode beëindigt en wordt
opgevolgd door Arjan Tien. De programmakeuze hield
deze keer dan ook rekening met de voorkeur van de
vertrekkende muzikaal leider, wat vooral na de pauze
doorklonk. Hoofdnummer van het eerste concertdeel,
traditioneel gewijd aan klassiek repertoire en originele blaasmuziek, was ditmaal Pini di Roma, een redelijk bekend symfonisch werk in vier delen van Ottorino
Respighi. Hierin kon Peter Kleine Schaars zijn klassieke achtergrond nog eens ruim tot zijn recht doen
komen. Vooral het laatste deel klonk overtuigend en
voor een orkest van deze grootte indrukwekkend vol.
Een echte verrassing vormde het optreden van de
jonge harpist Remy van Kesteren met een eigen compositie. Een buitengewoon talent in de orkestwereld,
in letterlijke èn figuurlijke zin. Weinigen zullen eerder
geweten hebben hoe leidend en swingend de harp,
met zijn lieflijke, ingetogen karakter en ‘vrouwelijke’
imago, ook kan zijn. De felle en snelle snaarklanken
blijken zomaar heel goed te mengen met het relatief
scherpe en ritmische geluid van een blaasorkest. Dat
vóór de pauze overigens werd versterkt door een contrabas en een violoncel, die niet onbelangrijk bijdragen aan de volle, symfonische klankkleur.
Een derde interessant werk in het eerste concertdeel
was Triphonia van Eduard de Boer, voor drie solisten
op euphonium en orkest. Met een perfecte beheersing
en gaaf samenspel deden drie kapelleden van de bassectie het stuk klinken alsof het ‘gewoon’ repertoire
is. Indrukwekkend. De militaire statuur van het orkest
werd met verve eer aangedaan met de mars The CapDefilé -- december
September2016
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Majoor Peter Kleine Schaars in zijn laatste korpsconcert met de euphonium-solisten uit eigen stal
Zeker met zo veel solisten als deze keer, de vocalisten Humphrey Campbell en Belle Perez, trompettist
Nanouck Brassers en nogmaals, maar nu op elektrische(!) harp Remy van Kesteren, virtuoos en wel.
Het punt is natuurlijk dat de pure orkestklank, waar
deze fans in de eerste plaats voor komen, op die momenten verscholen gaat achter het ruim versterkte geluid van de solisten. Voor hen is begeleiding door een
klein ensemble doorgaans voldoende om hun persoonlijke kwaliteiten goed uit de verf te laten komen, daar
is geen compleet blaasorkest voor nodig. Niet dat dit
elkaar bijt, maar met minder externe solisten en muziekstijlen kun je natuurlijk ook een lichte noot in het
programma brengen waarin de kwaliteit van het orkest
in zijn geheel de boventoon blijft voeren. Enfin, zoveel
hoofden, zoveel zinnen en ook dit deel van het Korpsconcert kon weer op ruime bijval van de zaal rekenen.
De veelzijdigheid en kwaliteit van het orkest en niet
te vergeten de martiale dimensie die de Tamboers en
Pijpers boven het podium toevoegen blijven ook velen van ons stimuleren om er, net als bij de Nationale
Taptoe, volgend jaar natuurlijk weer bij te zijn, wat het
programma ook zal brengen. Want de top in de hedendaagse militaire muziek blijft het.
Tip voor de liefhebbers is het bijzondere 360 graden
filmpje met Belle Perez en de Steelband op
https://youtube/FKxtLFYJEO4
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CD en DVD Nieuws
Samengesteld door Rob Ouwens
The Last Giant – Best Selections for Concert Band
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ o.l.v.
Majoor Tijmen Botma en Erik van de Kolk*		
De Haske Winds DHR 02-059-3 (2CD)
Verkrijgbaar via www.bandmusicshop.com of Businesspark Friesland-West 15, 8440 AS
Heerenveen
Intrada Eroica / Colorado – Overture on a Traditional Arapaho Folk
Song / Morning Star Variations – Choral Fantasy on How Lovely
Shines the Morning Star / The Last Giant / And Still, The Spirit* /
Snow White* / Devil’s Tower* / + werken uitgevoerd door niet-militaire orkesten.

Around the World
Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. Majoor
Peter Kleine Schaars m.m.v. Eric Vloeimans (CD)
Verkrijgbaar via de IMMS e-mail penningmeester@
imms.nl of www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl/
cd-verkoop
V-Flow / Fun in the Sun / Imagining / Tonto / Balkan Spirits / Lex /
Song for Syria / Harry Bo.

De Marine Door De Jaren Heen
Marinierskapel de Koninklijke Marine & Stafmuziek
van de Koninklijke Marine Noord-Hollands Dagblad /
Souce1 Media S1M2571671 (3DVD)
Verkrijgbaar via www.winkelvandekrant.nl
Enys House (met muziek door de stafmuziek) / Polygoon Bioscoop
Journaals / Carrier (met muziek van de Marinierskapel) / Mare Liberum (muziek gecomponeerd door Kapitein Henk van Lijnschooten
en volledig uitgevoerd door de Marinierskapel onder zijn leiding) /
Maritiem / De Ogen van de Vloot / Midden in de Marine / De Marine
een mooi leven: amateurbeelden van lezers van de krant (alle muziek uitgevoerd door de Marinierskapel (en de KMK)).

The Royal Air Force in Concert 2016 – Best of British
Central Band of the Royal Air Force o.l.v. Wing Commander Duncan Stubs RAFMRL020 (CD)
Verkrijgbaar via www.airtattoo.com
O Fortuna / 1534 – A King’s Supremacy / Devil’s Gallop / Brillante /
As Long As He Needs Me / Herb Alpert Tribute / Impossible Dream
/ 633 Squadron / The Beatles – Echoes of an Era / Life of a Dream /
F-35 – The Lightning / Crown Imperial / RAF March Past / The National Anthem.

Mountbatten Festival of Music 2016
Massed Bands of HM Royal Marines o.l.v. Lt.Col. Nick
Grace Chevron Recordings CHVCD42 (Live 2CD)
Verkrijgbaar via www.royalmarinesbands.co.uk
Silverado / The Grand Fleet / Kashmir / Anzac Cove / Clash of the
Dreadnoughts / Great Little Army / Libertango / February Song / Liszteria / The Music of Michael Jackson: Thriller, She’s Out Of My Life,
Bad!, Earth Song, Billie Jean / Fantasia / Remembering Jutland / Rule
Britannia / Duelling Strings.
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Jubilee Vibrations
Musique Militaire Grand-Ducale o.l.v. Major Jean-Claude Braun Bronsheim Music (CD)
Verkrijgbaar via www.bronsheimmusic.com of Boedapestlaan 217, 3404 VC IJsselstein
Festive Fanfare / Elegy / Jubilee Vibrations / Eugenia Lopez / Medley
from Anastasia / Marche du Corps de la Garde Grand-Ducale / Viaggio in Umbria / Time for Outrage!

Fellini
Musique Militaire Grand-Ducale o.l.v Johan de Meij
Amstel Music 2016-01-3 (CD)
Verkrijgbaar via www.bandmusicshop.com
Echoes of San Marco / American Suite / Sinfonia Espansiva / Fellini
/ Fantasia Napoletana.

Concertos for Wind Instruments
Royal Norwegian Navy Band o.l.v. Leif Arne Pedersen
Mike Purton Recording MPR003 (CD)
Verkrijgbaar via www.mikepurtonrecording.com
Concerto for Trombone and Military Band / Variations for Oboe and
Military Band / Concerto for Clarinet and Military Band / Concerto
for Trumpet and Wind Band / Concerto no. 1 for Bass Trombone and
Wind Ensemble / Concerto for Tuba and Wind Orchestra.

Solisten
Schweizer Armeespiel
AMOS 6102 (CD)
Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Concertino für Fagot und Blasorchester / Concerto pour Cor / Fantasia for Alto Saxophone / The Mission / Rusalka’s Song for the Moon
/ Fantasie über Beresina Lied / Concerto for Tuba and Brass Band
opus 139 / Harry Gliding.

Musicalis
Rekrutenspiel 16-2/2014 o.l.b. Oblt. Gian Walker
AMOS 6127 (CD)
Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Eidgenossen / Semper Musicalis / Gaelforce / Story of Anne Frank /
Erin Feathers / De Zee / Heimweh / Halleluja / The Liberty Bell / Veronika’s Mambo / Dr Philu / Challenger / Empire / Finalissima / Clap
Happy / Kingdom of RS.

Musique Suisse Vol. 1
Rekrutenspiele 16-1/2015 & 16-2/2015 o.l.v. Oblt. Gian
Walker
AMOS 6132 (CD)
Verkrijgbaar via www.blasmusik.ch
Division Mont 10 / Pro Juventute / Sound of Lucerne to Weggis /
Grüezi Wohl, Frau Stimimar / Es Burebüebli / Ich Wünsche Dir / Louenesee / Campari Soda / Follow Me / Lake Woods / Concertino for
Clarinet opus 48 / Oh La La, Ei Ei Ei / Montreux Riviera 2016 / Kingdom of RS / Passing Time.
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CD bespreking
CD ‘AROUND THE WORLD’ –
MARINIERSKAPEL met ERIC VLOEIMANS

mogelijk te zijn valt deze plaat eigenlijk in de categorie vrije jazz gemixt met een scheut wereldmuziek. Dat
maakt het tot een prima te beluisteren CD, ook voor
oren die wat minder in het métier van improvisatiemuziek thuis zijn. Het is weer eens iets anders! Toen ik op
de Nationale Taptoe in 2014 de samenwerking tussen
Vloeimans en de Marinierskapel beluisterde werd ik
met name geraakt door de uitbouw van emotionaliteit
(vooral tijdens de herdenking van gevallen militairen
op missie), die zijn muziek kenmerkt. Dat is op deze
schijf ook in grote mate (maar gelukkig wel iets vrolijker) voorhanden. Dus wilt u eens iets anders? Dan
zit de koper met deze CD ‘Around the World, zeker op
de 1e rij!
Erwin Voorhaar

Te verkrijgen via IMMS en Vrienden Marinierskapel,
zie onder ‘CD-nieuws’.
Weet U nog? Jaren geleden? Die Wagner LP van de Marinierskapel onder Jaap Koops? Daarmee begaf men zich
voor wat betreft een militair orkest op nooit eerder begeven paden…. En zo moet men dat ook zien voor de
meest recente CD van het orkest, met de titel ‘Around
the World’, die de lading dekt qua muziekstijlen die
we op deze productie tegenkomen, zo wijd de wereld
strekt, ook muzikaal. Maar dat was altijd al het motto
van de Marinierskapel.
Om dat eens in een wat moderner jasje te gieten zocht
men een bijzondere solist die al die muzikale smaken
om zou kunnen zetten in geluid en melodie. Dat werd
trompettist Eric Vloeimans (Huizen 24 maart 1963) die
al jaren behoort tot een grootheid op zijn instrument.
Hij is een jazztrompettist van origine, maar begon al
gelijk met het verbreden van zijn muzikale spectrum.
Meer dan jazz, of bebop of wat dan ook. Dat maakt
deze CD tot een aantrekkelijke productie want in die
‘flow’ is ook de Marinierskapel meegenomen. Niet dat
we het nog nooit hebben gehoord. Hoor ik daar in de
eerste titel ‘V-Flow’ (genoemd naar zijn type trompet)
niet een Fender-piano soleren die me even doet denken aan de icoon Rob Franken? Sommige titels hebben
iets van die ‘eighties’, van het Metropole Orkest onder
Rogier….. en soms is het een big band a la The Thad
Jones Mel Lewis Big Band waar ook jazz gecombineerd
werd met modernere opvattingen, muziek plotseling
werd stilgezet en ruime aandacht was voor de solist.
Nieuw is echter het schijnbare gemak waarmee Vloeimans diverse soorten muziek, zoals latin (het aanstekelijke Fun in the Sun) of balkan / gypsy (Balkan Spirits)
weet te koppelen aan een grotere big band – orkestsound. De Marinierskapel gaat hier (ook met andere
solisten zoals Rene Hendrickx op sopraansax en Nick
Caris op trombone) vol in mee en dat zorgt dus voor een
andere geluidsproductie dan we van het orkest gewend
zijn, maar is dat erg? Het onderstreept het muzikale
kunnen van de band – en die is wijds, zoals we weten!
Als je zoals ik bekend bent met o.a. de Boy Edgar Band
en Nedly Elstak, die toonsystemen loslieten om zo vrij
Defilé
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‘Battle of Narvik, General
Fleischer, til ære!’
door Forsvarets Musikkorps Nord-Norge
o.l.v. Alexander Hanson.
Deze CD bevat de volgende
marsen:
Narviksgutten (Widner), Unser General Dietl (Schweiger,
arr. Schirmer), Konig Haakon
VIIs honnørmarsj (Borg, arr.
Mellemberg), Heart of Oak
(Boyce), Preussens Gloria
(Piefke, arr. Ahrens), By Land
and Sea (Alford), General Fleischers Marsj (Evensen),
Marsz Pierwszej Brygady (Tomnikowski, (Nowowiejski), Brigade Nords Marsj – Vilje til seier (Nordhagen),
Le boudin (Wilhem), Parademarsch arr. Sledzinski),
Marche Lorraine (Ganne), Valdresmarsj (Hanssen),
Colonel Bogey (Alford), Unter der Friedensflagge der
18der Husaren (Müller), Norge i rødt hvitt og blätt
(Larsson, arr. Letting), Alte Kameraden (Teike).
De CD is uitgegeven ter herdenking van de 75e verjaardag van de Battle of Narvik in Noord Noorwegen in
1940. De Noorse troepen werden in hun gevecht tegen
de Duitsers ondersteund door geallieerde eenheden
uit Groot Brittannië, Frankrijk (Vreemdelingen Legioen) en Polen. Het resultaat was dat de belangrijke haven van Narvik op 28 april 1940 kon worden heroverd
door de Noren.
Daarom is ervoor gekozen om in deze CD marsen uit
alle bij de Slag betrokken landen op te nemen. De
meeste daarvan zijn bij de echte marsenliefhebbers
wel bekend.
Dit Noorse militaire orkest bestaat uit ‘slechts’ 30 muzikanten, maar deze hebben met de CD een prestatie
van hoog muzikaal niveau geleverd. Bovendien weten
zij de precieze stijl van de marsen uit de verschillende
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landen uitstekend te treffen, namelijk alsof ze door een
kapel uit het betreffende land zelf worden gespeeld.
Het CD-boekje bevat tevens teksten in de Engelse taal
met zowel nadere historische informatie over de Battle, als ook informatie over de opgenomen marsen en
hun komponisten.

Kwalitatief gezien is deze CD zeer aanbevelenswaardig.
Hij kan worden besteld bij: Mr. Jonas Bye Enevoldsen,
Norsk Noteservice AS, Postboks 5 Alnabru, N-0614
Oslo, Norway, email: post@noteservice.no, tel. 004723039555 (hij spreekt goed Engels).
John Kroes

Boekbespreking
‘MUZIEK TE PAARD’ door Jhr. Mr. George Reuchlin
Ingebonden en luxe uitgevoerde uitgave met talrijke
historische afbeeldingen in kleur en zwart/wit, formaat A4, 233 pagina’s.
(ISBN/EAN: 978-90-76241-47-0).
De auteur is bij liefhebbers van
militaire muziek zeer bekend en
wel door zijn persoonlijke initiatief van destijds om Nederlands
militair repertoire op een reeks
geluidsdragers vast te leggen
en in omloop te brengen. Aan
al deze actviteiten kan nu een
nieuwe verdienste van George
worden toegevoegd, namelijk
het schrijven van een boek
over de geschiedenis van de
bereden militaire muziek in
Nederland en de direct omliggende
landen. Hij heeft er bewust voor gekozen om geen
complete wetenschappelijke studie over de Cavalerie- en Artilleriemuziek te schrijven, maar meer een
toegankelijk globaal overzicht over de ontwikkeling
van de trompet en die van de muziek der Cavalerie en
Artillerie in de context van de gebeurtenissen in WestEuropa, de militaire geschiedens, de organisatie van
de legers en de muziek in het algemeen.
Voor deze recensie beschrijf ik ook enkele bijzondere
zaken, die ik in het boek tegenkwam, teneinde een zo
goed mogelijk globaal beeld van de inhoud te geven.
Zo is bijv. het begrip fanfare afkomstig van het Arabische woord nafir en dat is een soort trompet. Onder
Prins Maurits ontstonden er voorschriften ten aanzien van muzikanten: deze bepaalden in 1598 dat er
per compagnie voetvolk twee tamboers toegevoegd
moesten worden en per eskadron ruiters twee trompetters.
De Weense hoftrompetter Weidinger (1766-1852)
construeerde een trompet met een kleppensysteem
en dat was een doorbraak in de ontwikkeling van het
instrument, omdat er toen ook chromatische muziek
gespeeld kon worden. In het begin van de 19e eeuw
werd de ventieltrompet verder verbeterd door toevoeging van een derde ventiel, waardoor een volwaardige
plaats in de muziek verzekerd was. In de tweede helft
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van de 19e eeuw werden er voor de cavaleriemuziek
speciale stukken gecomponeerd en de auteur geeft
daarvan talrijke voorbeelden, o.a. uit Duitsland.
Ter gelegenheid van de val van Napoléon zijn er maar
liefst vier Nederlanders geweest, die composities over
de Slag bij Waterloo hebben geschreven voor militair
orkest.
Wat Nederland betreft is er van de Cavalerie van het
Staatse Leger nauwelijks tot geen muziek terug te vinden. De verdere ontwikkeling daarvan wordt in hoofdstuk 14 beschreven.
De officiële invoering van muziekkorpsen bij de cavalerie is geregeld in het K.B. van 21 oktober 1824.
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkelingen
bij de bereden muziek in Nederland na de afsplitsing
van België in 1830. Het laatste hoofdstuk beschrijft de
situatie vanaf de 1e Wereldoorlog tot het heden, ook in
Nederlands Indië.

Huzaar tijdens de
periode Lodewijk
Napoleon

Bereden muzikant
tijdens de Tiendaagse
Veldtocht

Tijdens zijn intensieve research en bronnenonderzoek
heeft de auteur de partituur ontdekt van een ‘vergeten’ mars: de ‘Feestmarsch ter gelegenheid van het 70
jarig bestaan van het 3e Regiment Hussaren’, in 1884
gecomponeerd door hun Kapelmeester L.M. van Waasdijk. Deze mars is door Jos Jansen (voormalig bastrombonist van de Marinierskapel) bewerkt voor de bezetting van de Fanfare Bereden Wapens en werd door de
FBW heel toepasselijk als feestelijke première uitgeDefilé
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voerd tijdens de officiële presentatie van het boek op
14 oktober j.l. in Tilburg.
George Reuchlin is ruim vier jaar bezig geweest met de
voorbereidingen. Het boek vormt een buitengewoon
interessante en kwalitatief hoogstaande bijdrage aan
de beperkte documentatie over de geschiedenis van
de Nederlandse militaire muziek, waardoor weer een
verdere stap is gezet in de vastlegging en handhaving
van dit militair-culturele erfgoed. Uit artistiek oogpunt
verdient het boek ook veel waardering vanwege de
luxe uitvoering en de vele fraaie en unieke afbeeldingen in kleur en zwart/wit van muzikanten, orkesten,
programma’s van militair ceremonieel en concerten.
Enkele afbeeldingen zijn niet voorzien van een onderschrift, maar in de tekst kan men dan meestal wel de
verklaring vinden. Het boek is een gedegen en diepgaand werk en is gemakkelijk en prettig leesbaar. Het

personenregister alsmede de lijst van geraadpleegde
bronnen vormt daarbij een waardevolle en informatieve toevoeging. Met de uitgave ervan heeft George
Reuchlin zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt.
‘Muziek te Paard’ wordt van harte aanbevolen aan alle
liefhebbers van militaire muziek alsmede aan alle geïnteresseerden in militaire geschiedenis en militaire
tradities. De prijs bedraagt € 49,50 + verzendkosten:
deze zijn voor Nederland € 6,95 en voor Europa € 8,75.
Men bestelt het boek door het van toepassing zijnde
bedrag over te maken aan rekening no.
IBAN NL45INGB0001474968 ten name van Stichting
International Military Music Society te Olst onder vermelding van ‘Muziek te Paard’ alsmede naam en volledig adres voor toezending.
							
John Kroes

Leden aan het woord
In deze rubriek vertellen leden over hun persoonlijke
relatie met ons interessegebied. Deze keer een bijdrage van Erwin Voorhaar, één van de vaste redacteuren
van Defilé.

Het is best moeilijk om jezelf voor te stellen en proberen uit te leggen wat je nou zo interesseert aan een
bepaald onderwerp. Het voorstellen is niet moeilijk:
ik ben Erwin Voorhaar, geboren op 5 februari 1974 in
Hilversum en in het dagelijks leven werkzaam bij het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, als Media Manager Instroom en selecteur van de
objectencollectie. We hebben ca 20.000 omroep- en
mediagerelateerde objecten waarmee ik dagelijks om
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mag gaan. Werk en hobby tegelijk, behoorlijk ideaal,
toch?!
Om maar eens met de deur in huis te vallen, ik ben
iemand met nogal wat interesses op verschillende
gebieden, die voor mij minstens even belangrijk zijn
als de militaire muziek. Zo ben ik ook met andere muziekstromingen actief en ben ik een trein- en tramspotter en maak dus ook heel wat reisjes… Overigens gaan
de voorliefde voor het railvervoer en militaire muziek
vaker samen, ook binnen de IMMS komen meer van
deze mensen voor. Schrijven deed ik altijd al graag en
als redactielid van Defilé kent u me ondertussen wel
van stukjes over militaire muziek, en ik heb in 2006 de
eindredactie mogen voeren over ons nog altijd schitterende jubileumboek “Muzikale manoeuvres”. Dat
geeft al een beetje aan in welke hoek ik de militaire
muziek beleef. Maar hoe rol je daar nou in?
Op mijn tiende jaar (1984) begon ik met trompetspelen. Mijn ouders waren fervente bezoekers van de
taptoes in Delft en de NATO taptoe Arnhem. Die programmaboekjes bleven ook bewaard en leerde ik als
10 jarige ook kennen. En er waren voldoende grammofoonplaten in huis van allerlei orkesten. Dus had ik eigenlijk nooit anders gehoord… Muziek moest en moet
voor mij wel melodieus zijn, of een vrije expressie (zoals bebop etc), iets wat ik ook (zeer) kan waarderen.
Aldus startte ik met een studie trompet en werd lid
van de Mars en Showband Jong Beatrix te Hilversum,
destijds onder leiding van mijn latere trompetleraren
Harry Sevenstern Sr en Jr.
Door die link naar de militaire muziek die er thuis al
was, duurde het ook niet zo lang voordat ik begon met
het bezoeken van concerten. Het eerste concert? Dat
was de Luchtmachtkapel onder leiding van majoor
van Diepen, en een van de concerten uit die begintijd, waarmee het allemaal écht begon was het 75 jaar
Luchtmacht – concert in 1988 (met ‘Ik en Bet in een
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Jet’ door Marcel Salomon gezongen – ik doe nu nog zo
mee!). Vele bezoeken volgden, bij de Marinierskapel
en eigenlijk alle toenmalige orkesten. En toen kwam
natuurlijk ook de taptoe in zicht. Mijn eerste was de
Nationale Taptoe Breda van 1986 op de KMA. Het
maakte daar in Breda als 12- jarige een enorme indruk,
vooral de dienstplichtige tamboerkorpsen en de Marinierskapel. Daar zitten gelijk twee van mijn speciale
liefhebberijen in – die voorliefde is toen ontstaan. En
dan gaat het vanzelf…. Je verzamelt geluidsdragers,
beeldmateriaal en boeken. Maar ik heb lang gewacht
met lid worden van de IMMS. Waarom? De club maakte op mij destijds een nogal ‘geleerde’ indruk en ik
voelde me als beginner nog niet goed genoeg om toe
te treden. Natuurlijk onzin achteraf. Na mijn aanmelden (in 2002) voelde ik me meteen thuis tussen de
kenners, die allemaal andere aspecten van de militaire
muziek leuk vinden.
Ik startte dus in 1984 met trompetspelen en deed dat
totdat ik er een ‘militaire’ draai aan gaf o.a. bij een Hilversums politie harmonie orkest, een Jachthoornkorps
(Hilversumse Schutterij) en een Filharmonisch orkest
(van de muziekschool). In 1994 mocht ik voorspelen bij
Jan Hendriks en werd ik aangenomen. Opleiding zou
volgen (als Huzaar) bij het Opleidings Centrum Cavalerie (OCC) op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Als
lichting 94-09 startte ik, en na een maand opleiding
voor muzikanten (stormbaan was daarbij dus niet aan
de orde…!) kon ik beginnen als bugelist (later trompettist) bij het Trompetterkorps Bereden Wapens o.l.v.
Ad van Dun, Henk van ’t Veer en Theo Bleeker. Twee
weken later speelde ik met het orkest in Canada voor
de veteranen. En daar deden we ook de fietsshow, als
Muziekkorps van het Regiment Wielrijders, het blijft
het meest bijzondere wat ik ooit heb gedaan op muziekgebied. Ook bezochten we Münster (Britse taptoe), Vlieland en Brussel.
Het was geweldig om zelf deel uit te maken van een
militair muziekkorps, zeker als je al liefhebber van het
genre bent!
Om in die sfeer te blijven solliciteerde ik in 1995 bij
de toenmalige Drumfanfare van het Korps Nationale

Reserve. Ik zou er bijna 15 jaar blijven, waarvan meer
dan 10 jaar als solobugelist. De reden? We hadden het
in dienst zo leuk gehad, dat wilden we vasthouden en
dat kon bij de Natres. Bij de FKNR maakte ik vele honderden optredens mee, en daarbij vier maal deelname
aan de (nationale) taptoe, reizen naar Rusland, Curaçao, Denemarken, Frankrijk… allemaal onvergetelijk.,
maar het vergde op een gegeven moment wel erg veel
tijd en die andere hobby was ook belangrijk voor mij.
Dus na 14.5 jaar stopte ik in april 2010 als sergeantmuzikant om daarna (op dezelfde kazerne als in 1994)
te beginnen bij het RO Trompetterkorps der Cavalerie.
Sindsdien speel ik daar nog altijd bugel en zo blijf je
ook verbonden met ‘het wereldje’. Waarom? Het is een
speciale wereld, waar altijd vrij veel kon, maar waar
naar buiten toe altijd een strak product werd neergezet, en vooral dat laatste sprak (spreekt) mij aan.
Ik verzamel vooral Nederlands materiaal, liefst zo
compleet mogelijk, en wil daar ook alles over weten,
wat weer resulteert in de artikelen die u in Defilé kunt
lezen. Verdere interesses liggen vooral bij de muziek in
Duitsland en Groot-Brittannië en in iets mindere mate
België en de USA.
De keuze voor die landen is ook duidelijk: wat mij trekt
in de militaire muziek is het muzikale kunnen van de
orkesten. En die duizendpoten heb je wel in binnen en
buitenland: de Marinierskapel, De Gidsen, The Royal
Marines, om zo maar eens enkele favorieten van te
noemen. Favoriet omdat ze alle muziekstijlen aankunnen en ze met discipline en muzikaliteit voor het voetlicht brengen. De traditie van wapens, dienstvakken en
regimenten gekoppeld aan de militaire muziek en de
uniformen trekt…. en ik ben altijd in de ban van een
‘lekker marsje’.
Maar de belangrijkste reden om liefhebber te zijn:
vanaf het moment dat ik de trompet aanraakte golden
de militaire orkesten als voorbeelden. Er is altijd een
constante in goede uitvoering van de muziek. Dat verklaart een groot deel van mijn interesse in het fenomeen militaire muziek.
Ik zal graag blijven publiceren en muziek maken om de
militaire muziek ook in de toekomst te promoten.

IMMS informatie
Jhr. George Reuchlin benoemd als erelid
Zoals hierboven beschreven heeft IMMS Nederland,
naast lkol Gert Jansen, Jhr. George Reuchlin tot erelid
benoemd. Hieronder volgt de toelichting die voorzitter Geert Bergsma bij die gelegenheid gaf.
“Hoewel tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw er honderden grammofoonplaten door Nederlandse militaire
orkesten waren uitgebracht, was daaronder het aantal opnamen met originele Nederlandse militaire muziek nogal beperkt. Veel regimentsmarsen en ander
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nationaal militair repertoire was, zo al ooit eerder op
geluidsdrager vastgelegd, niet beschikbaar. George
Reuchlin vond dat een omissie waaraan alsnog iets
moest worden gedaan. Hij nam, geheel tegen de tijdgeest in, het persoonlijke initiatief om deze oudere
muziek weer nieuw leven in te blazen. Commercieel
was het uitbrengen van marsmuziek na de bloeitijd in
de jaren ’50 en ’60 voor platenmaatschappijen niet interessant meer. Maar George wist, met medewerking
van ons erelid Joop Laro en de Marinierskapel, PhoDefilé - december 2016

nogram toch zover te krijgen, dat er een nieuwe serie
langspeelplaten werd uitgebracht die een representatief historisch overzicht gaven van de militaire muziek
bij de marine en de landmacht. Deze voortreffelijke
opnamen vormden niet alleen een documentair overzicht, zij werden een blijvend hoogtepunt in het totale
oeuvre van de Nederlandse militaire muziek en vonden
dan ook ruime verspreiding. Daardoor gesterkt ging
George nog een stap verder. Hij startte een eigen productiebedrijf, speciaal voor de uitgave van geluidsdragers met militaire muziek. Op het label Dragon bracht
hij in de jaren ’80 onder meer een reeks LP’s uit met de
muziek van de Nationale Taptoe die anders niet meer
beschikbaar zou zijn. Ook produceerde hij enkele LP’s
in samenwerking met de Koninklijke Militaire Kapel
met historische Nederlandse en Nederlands-Indische
muziek. Enkele jaren terug zette het besluit om het
tankwapen af te stoten George Reuchlin aan om met
een CD een muzikale ode aan dit onderdeel uit te brengen, inclusief het bijbehorende historische verhaal.
Aan deze indrukwekkende reeks geluidsdragers met
Nederlandse militaire muziek heeft hij nu een boek
toegevoegd vanuit een zelfde gedachtengang: dit nationale historische erfgoed verdient meer dan de summiere beschrijving die voorhanden is. Daar moet wat
aan gedaan worden. Het resultaat is, zoals wij hebben
gezien, een bijzonder fraai boekwerk geworden dat
in één keer het gat in de publieke documentatie van
onze militaire muziek voor een aanzienlijk deel opvult
en bovendien artistiek gezien daaraan het nodige toevoegt.

Dit alles bij elkaar is in ons land een ongekende persoonlijke bijdrage aan de promotie en instandhouding
van de militaire muziek, een prestatie die in de IMMS
volledig op zijn waarde wordt geschat en grote waardering en bewondering oproept. Dit is namelijk exact
de doelstelling waar onze stichting, en internationaal
onze Society, voor staat. Daarom heeft het bestuur
niet alleen het uitbrengen van deze publicatie ondersteund maar tevens besloten om producent en auteur
George Reuchlin, lid van het eerste uur, te benoemen
tot erelid van IMMS Nederland.”

Het kersverse erelid met oorkonde, geflankeerd
door Ritmeester Harold Lenssen (foto Hein Jansen)

Programma IMMS 2017
Als eerste evenement in 2017 staat op 3 maart een bezoek gepland aan het Trompetterkorps van de Koninklijke
Marechaussee op haar thuisbasis in Apeldoorn. De uitnodiging is bij
dit blad gevoegd.

IMMS DUBBEL-CD ‘40 MARCHES AROUND THE WORLD’
Een unieke opname door een international militair orkest met topmuzikanten,
geïnitieerd door de IMMS in samenwerking met Britse Guards Bands Division.
Deze CD kan worden besteld door het overmaken van € 17,50
(incl. € 2,50 verzendkosten) naar rekening NL45INGB00001474968 van IMMS
en onder vermelding van: ‘dubbel CD’. Deze wordt daarna aan u opgestuurd.
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Redactie@imms.Nl
Over smaak valt niet te twisten (?)
Toen ik een paar jaar geleden lid werd van de IMMS,
kreeg ik een mooi welkomstgeschenk : ‘Forty marches
around the world’. Een dubbel-CD met de mooiste
marsen uit maar liefst 40 landen. Dit alles tot stand gebracht door de IMMS. Prachtig! Verbaasd was ik echter
dat de Nederlandse inzending de mars ‘Hollands Glorie’ was. “Moet deze mars doorgaan voor de mooiste
Nederlandse mars?“, vroeg ik me af. Nu weet ik niet
hoe de keuze tot stand is gekomen. Mochten de leden
een stem uitbrengen? Was het een keuze van het bestuur, en zo ja, ging er nog een discussie aan vooraf?
Hoe dan ook, ik verbaasde en verbaas me oprecht over
de uitkomst: er zijn toch veel mooiere Nederlandse
marsen dan ‘Hollands Glorie’ ? Nu besef ik ook wel dat
‘mooi’ een subjectief begrip is.
Wat je mooi vindt hangt je met persoonlijkheid samen
en soms ook met je persoonlijke geschiedenis en afkomst. Een Schot die mij ervan verzekert dat “pipes
and drums” het mooiste is wat er bestaat, zal ik niet tegenspreken. Dat dat voor hèm zo is, snap ik volkomen.
“Over smaak valt niet te twisten”, zeggen we dan. En
toch. Valt over smaak ècht niet te twisten ? Ik durf die
vraag op te werpen, omdat mij wel eens is opgevallen
dat er ook wel eens dingen zijn die onbetwistbaar als
mooi worden beoordeeld. Dat de landstreek Toscane
wonderschoon is, de Mattheüs Passion ontroerend
mooi en het turnen van Epke Zonderland geweldig is
om naar te kijken, daar zul je vrijwel geen verschil van
mening over aantreffen!! Daar is ‘vriend en vijand’ het
over eens. Hoe komt dat? Dat komt naar mijn mening
door de zeer hoge kwaliteit van het gebodene. Op
één of andere manier speelt kwaliteit een belangrijke
rol in de beoordeling of iets mooi is of niet. Kwaliteit
is vaak een constituerend element in de esthetische

beoordeling. En dat brengt ons een stap verder. Want:
over kwaliteit valt wèl te twisten! Me dunkt dat aan een
muziekstuk allerlei kwaliteiten toegeschreven kunnen
worden.
Om het toe te spitsen op marsmuziek: ik beschouw
het als een kwaliteit, wanneer een mars verschillende
stemmingen weerspiegelt. Wanneer er zowel melancholie als vrolijkheid in een mars te beluisteren is,
wanneer een mars zowel tederheid als kracht uitsraalt.
Ik denk aan de ‘Florentinermars’ van Fucik. Ook kan de
instrumentatie een kwaliteit zijn: een rijk en tevens
genuanceerd gebruik van de instrumenten waarover
het militair orkest beschikt. Ik denk aan de marsen van
Alford en aan ‘In Treue Fest’ van Teike. En zo zouden
er nog wel meer dingen als kwaliteit genoemd kunnen worden. Wat bijvoorbeeld te denken van karakter.
Heeft de betreffende mars ook karakter ? En daarmee
bedoel ik mee: heeft de mars iets unieks, iets fascinerends, iets persoonlijks waardoor je de mars uit
duizenden herkent en waardoor de mars een speciale
plek in je hart kan innemen ? (Belgische Parachutistenmars, Valdresjmars). In alle drie voornoemde categorieën schiet mijns inziens de mars ‘Hollands Glorie’
te kort. Het krachtige en vrolijke zit er weliswaar in,
maar het melancholieke ontbreekt geheel. Ook kan
ik geen karakter ontdekken in de melodie. Het trio is
mijn inziens een wat zeurderige melodie, sorry dat ik
het zeg. En ook qua gebruik van instrumenten valt de
mars niet op. Kortom, een mars die zich weinig onderscheidt. Dat is mijn mening. Zéker. En uw mening kan
een heel andere zijn. En van elkaar zullen we respecteren dat we ons wel of niet door deze mars aangesproken voelen of er dierbare gevoelens bij hebben.
Maar me dunkt dat wel degelijk te beargumenteren valt
dat er voldoende Nederlandse marsen die méér muzikale
kwaliteit hebben dan ‘Hollands Glorie’. Die meer karakter, meer originaliteit, meer
dynamiek bezitten. Ik denk
alleen al aan de ‘Mars van de
4e Divisie’, ook van J.P. Laro
(!), die na diens overlijden op
de Taptoe Breda te zijner ere
als afmars gekozen werd. Een
terechte keuze, mijns inziens.
En zou zouden er nog wel een
paar Nederlandse marsen te
noemen zijn.

Pittige opening van de Nationale Taptoe 2016 door de KMKJWF, Luchtmachtkapel
en Marinierskapel met Sousa’s Bullets and Bayonets (JdV)
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