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Voorwoord

Na het Festival in Riga, waarover ik u be-
richtte in mijn vorige column, is het voor 
mij een poosje rustig geweest wat betreft 
militaire muziek actviteiten. Op zaterdag 20 
september was er bij de jaarlijkse herden-
king voor de Poolse veteranen van WO II 
traditiegetrouw weer een Pools militair orkest aanwe-
zig, deze keer het Representatieorkest uit Krakow. Zij 
spelen zowel tijdens de ceremonie bij het monument 
als tijdens de daarna volgende Pools-Nederlandse 
kerkdienst. De herdenking kreeg dit jaar een extra 
kaliber door de aanwezigheid van Koning Willem 
Alexander en de Poolse President Komorowski, dit 
ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Slag 
bij Arnhem. 

Op	zaterdag	1	en	zondag	2	september	was	 ik	aan-
wezig	bij	de	Berlin	Tattoo	in	de	Max-Schmeling-Halle.	
Dit	is	nu	nog	de	enige	Taptoe	in	Berlijn,	omdat	het	
evenement	in	de	O2	Arena	heeft	opgehouden	te	be-
staan.	Het	gevolg	is	dat	er	geen	Taptoe	in	Duitsland	
meer	is,	die	met	organisatorische	betrokkenheid	van	
de	Bundeswehr	plaatsvindt:	 toch	 vreemd	voor	 zo’n	
groot	land!
Het	 kwalitatieve	 hoogtepunt	 in	 de	 Max-Schmeling-
Halle	was	naar	mijn	mening	de	Representative	Band	

of	 The	 Polish	 Border	 Guard,	 die	 met	 haar	
nieuwe	show	veel	indruk	maakte.	Andere	mi-
litaire	 deelnemers	 kwamen	 uit	 Oekraïne	 en	
Wit-Rusland.	Een	aantal	Nederlandse	 IMMS-
leden	behoort	tot	de	trouwe	bezoekers	van	
deze	Taptoe	en	dat	is	een	goede	zaak.	

De	 October	 editie	 van	 “Band	 International”	 is	 met	
de	nodige	vertraging	verschenen,	maar	dat	is	veroor-
zaakt	 door	 aanloopproblemen	 in	 de	 samenwerking	
van	 de	 redactie	 in	 het	 UK	met	 de	 drukkerij	 in	 Po-
len,	die	voor	het	eerst	het	drukken	en	de	verzending	
heeft	verzorgd.	In	mijn	vorige	column	heb	ik	u	uitge-
legd	waarom	voor	het	drukken	in	Polen	is	gekozen.	
De	 kwaliteit	 van	 in	 Polen	 geleverd	 drukwerk	wordt	
als	zeer	goed	ervaren,	zodat	de	samenwerking	in	de	
toekomst	zal	worden	voortgezet.	Overigens	zullen	er	
in	 2015	weer	 drie	 edities	 van	 “Band	 International”	
verschijnen.

Teneinde	 in	 deze	 column	 de	 nodige	 afwisseling	 te	
kunnen	bieden,	heeft	de	redactie	besloten	om	in	de	
nabije	 toekomst	 regelmatig	 aan	 binnen-	 en	 buiten-
landse	gastcolumnisten	de	gelegenheid	te	bieden	om	
hun	visie	omtrent	actuele	zaken	in	de	militaire	mu-
ziek	te	geven	en	actviteiten	te	becommentariëren.	Ik	
hoop	dat	dit	bij	onze	lezers	in	goede	aarde	zal	vallen.		

IMMS worldwIde

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

Na drie evenementen om van de militaire 
muziek live te kunnen genieten organiseer-
de de IMMS ook in 2014 een bijeenkomst 
bedoeld om samen met de makers ervan 
te kunnen praten over de immateriële kant 
van ons interessegebied. Dit door middel 
van een mini-symposium met als thema ‘Militaire 
Muziek: Cultureel Erfgoed?’

In	dit	nummer	een	beknopte	terugblik	op	het	dagpro-
gramma	van	13	november.		In	aanvulling	hierop	plaat-
sen	wij	ook	een	essay	over	hetzelfde	onderwerp	van	
musicoloog	en	liefhebber	Rien	van	Beusichem.	Duide-

lijk	 is	dat	het	 laatste	woord	in	dit	verband	
zeker	nog	niet	is	gezegd.	Heden	en	verleden	
van	de	militaire	muziek,	u	vindt	het	weer	ge-
varieerd	in	deze	Defilé	terug.	Mede	wegens	
enig	plaatsgebrek	in	dit	afsluitende	nummer	
van	2014	houd	 ik	het	ditmaal	kort	en	 rest	

mij	u	namens	bestuur	en	redactie	te	danken	voor	uw	
belangstelling	en	bijdragen	om	deze	periodiek	moge-
lijk	te	maken.	Wij	hopen	dat	wij	op	uw	steun	mogen	
blijven	rekenen	en	wensen	u	voor	2015	het	beste	toe.			

Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl 
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De Poolse Marinekapel uit Swinoujscie te St. Quentin – Frankrijk - op 8 juni 2014  

Evenals vorige keer was er op 13 november actieve in-
breng van ons Comité van Aanbeveling, dat hierbij het 
bestuur in belangrijke mate ondersteunt, zowel bij de 
voorbereiding als de uitvoering. Zo fungeerde ons lid 
van verdienste Frans van der Walle als dagvoorzitter en 
verzorgde ltgnr b.d. Dick van Putten het openingswoord. 

Wat is militaire muziek?
Het	was	aan	erelid	Gert	Jansen,	voormalig	IMMK,	om	de	
spits	af	te	bijten	bij	de	presentaties	in	het	gastvrije	Ma-
riniersmuseum	.	Spreker	ging	daarbij	in	op	het	ontstaan,	
het	doel	en	de	ontwikkeling	van	de	militaire	muziek.	
Van	communicatie	via	signalen,	 ritme	voor	geordende	
troepenverplaatsing,	versterking	van	het	moreel	van	ei-
gen	troepen	en	angst	bij	de	vijand,	tot	sociale	aspec-
ten,	 eerbewijzen	 en	 integratie	met	 de	bevolking.	 Een	
veelzijdig	palet	wat	het	moeilijk	maakt	om	te	definiëren	
wat	precies	militaire	muziek	is,	zoals	we	al	eerder	heb-
ben	gezien.	Een	goede	term	voor	de	orkesten	van	de	
krijgsmacht.	Maar	qua	begrip	in	de	muziek	in	hoofdzaak	
grotendeels	 gebonden	 aan	 de	 persoonlijke	 beleving.	
Iedereen	 vindt	 de	 ‘Grenadiersmars’	 door	 de	KMK’JWF’	
militaire	muziek.	Maar	diezelfde	of	een	feestmars	door	
André	Rieu?	En	Lee	Towers	op	het	Korpsconcert	van	de	

Mariniers?	Om	 te	 kunnen	bepalen	 of	militaire	muziek	
cultureel	 erfgoed	 is	moet	 je	 beide	 eenduidig	 kunnen	
definiëren.	Dat	was	voor	het	 tweede	begrip	niet	 zo’n	
probleem.		Maar	ten	aanzien	van	militaire	muziek	was	
dat	 in	de	discussie	bij	deze	presentatie	opnieuw	niet	
goed	mogelijk.	Dat	de	militaire	orkesten	en	de	muziek	
die	zij	maken	symbool	staan	voor	hun	land	werd	alge-
meen	gedragen,	maar	dat	zegt	nog	niet	veel	over	het	
erfgoed-aspect.	

Rol militaire muziek aan het veranderen
Na	een	muzikaal	intermezzo	door	het	kamerkwintet	van	
de	Douaneharmonie	was	het	woord	aan	de	comman-
dant	van	de	Nederlandse	Defensie	Academie,	de	genmaj	
Vleugels.	Volgens	hem	is	de	muziek	die	militairen	veel	
spelen	een	stuk	cultuur	waarin	zij	langdurig	een	voor-
aanstaande	rol	hebben	gespeeld.	Wat	militaire	muziek	
precies	is	boeit	niet	zo,	het	gaat	om	het	brengen	van	
het	goede	gevoel	op	het	juiste	moment.	Dat	doen	de	
huidige	professionals	beter	dan	ooit,	ook	met	populaire	
muziek	voor	de	jongeren,	met	drama,	solisten	en	audio-
visuele	ondersteuning.	De	militaire	(mars)muziek	die	de	
basis	blijft	voor	het	ceremonieel	vindt	niet	ieder	mooi,		
voor	defensie	 is	 het	 van	belang	om	ook	met	 andere	

de NederlaNdSe MIlItaIre MuzIek

Symposium 2014

3



4 Defilé  -  December 2014 

muziek	groepen	aan	zich	te	binden.	Het	gaat	om	het	tot	
uiting	brengen	van	dingen	als	rouw	en	kameraadschap.	
Daarbij	hoeft	die	muziek	geen	erfgoed	te	zijn,	defensie	
is	 in	deze	tijd	modern	uitgerust	en	 internationaal	ge-
oriënteerd	en	haar	muziek	evenzo.	Generaal	Vleugels	
is	verheugd	dat	in	de	huidige	opzet	van	de	muziek	de	
inzet	binnen	defensie	beter	mogelijk	is	dan	voorheen.	

Zorgen over doorgeven erfgoed
Na	een	levendige	uitleg	door	de	kornettist	Roger	Web-
ster	namens	onze	sponsor	Besson,	over	de	verschillen	
tussen	de	trompet	en	de	kornet	in	militaire	orkesten,	
en	de	middagpauze	werd	het	programma	vervolgd	door	
Francis	 Pieters	 uit	 Kortrijk.	 Hij	 is	 bekend	 als	 oud-be-
stuurslid	en	een	vooraanstaand	kenner	van	de	historie	
van	de	militaire	muziek.	In	zijn	presentatie	gaf	hij	een	
uitgebreid	overzicht	van	de	eeuwenlange	ontwikkeling	
hiervan.	Zijns	inziens	is	de	factor	nationaal	cultureel	erf-
goed	 in	de	Nederlandse	militaire	muziek	al	 jaren	wat	
onderbelicht,	 zeker	 ten	 opzichte	 van	 de	 omringende	
landen.	Daarbij	is	het	zorgelijk	dat	wat	er	aan	erfgoed	
is	niet	of	nauwelijks	appelleert	aan	jongeren.	Dat	geldt	
ook	voor	militaire	muzikanten,	waaronder	velen	hun	in-
zet	vaak	als	een	uitvoerende	baan	zien	en	aan	zaken	
als	cultuur	en	erfgoed	weinig	waarde	hechten.	Dat	de	
muziek	die	militairen	spelen	zich	mee	ontwikkelt	met	
de	maatschappij	mag	geen	reden	zijn	om	de	erfenissen	
van	het	verleden	te	verwaarlozen.	

Veranderingen in de organisatie
Hierna	volgde	een	muzikaal	intermezzo	door	acht	mu-
zikanten	 van	 de	 Douaneharmonie,	 met	 werken	 van	
Dvorak,	Williams	en	Carmichael	en	was	het	vervolgens	
de	beurt	aan	lkol	Wim	Soldaat,	Commandant	Militaire	
Muziek	Krijgsmacht.	Voor	de	helderheid	 zette	 hij	 de	
aangewezen	taken	van	de	militaire	muziek	nog	eens	
op	 een	 rij,	 van	 nationaal	 ceremonieel	 tot	 publieke	
presentaties.	De	nieuwe	organisatie	 van	de	militaire	
muziek	heeft	de	gewenste	kostenreductie	gerealiseerd	
door	centrale	aansturing	en	 lagere	personele	 lasten.	
De	 exploitatiekosten	 van	 de	 orkesten,	 vroeger	 zeer	
verschillend,	zijn	budgettair	gelijkgeschakeld.	Daarbij	
worden	de	orkesten	meer	opdracht-gestuurd	 ingezet	
met	minder	autonomie	dan	voorheen.	Dat	past	in	de	
betere	efficiency	en	klantgerichtheid	binnen	Defensie.	

De	orkesten	staan	symbool	voor	de	soevereiniteit	van	
Nederland	 en	 geven	 daar,	 ook	 internationaal,	 uiting	
aan	op	het	hoogste	niveau.	Voor	de	nationale	cere-
monie	en	de	zichtbaarheid	van	de	krijgsmacht	in	de	
samenleving	is	de	militaire	muziek	onmisbaar.	De	opti-
malisering	van	deze	inzet	is	hoofddoel.	In	de	publieke	
presentatie	 is	de	Nationale	Taptoe	van	groot	belang	
en	is	het	de	kunst	de	goede	balans	te	houden	tussen	
het	eren	van	tradities	en	het	boeien	van	een	jonger	en	
breder	publiek.
Helaas	ontbrak	door	het	volle	programma	en	de	eerde-
re	discussie	daarna	de	tijd	om	gezamenlijk	te	bespre-
ken	hoe	de	IMMS	een	rol	kan	spelen	bij	het	behoud	
van	het	erfgoed	en	van	de	militaire	muziek	naar	de	
toekomst	toe.	Dat	zal	dus	een	volgende	keer	moeten.

JdV

Anders	dan	in	Nederland	is	in	vele	landen	en	streken	
de	 zogenaamde	 herinneringscultuur	 springlevend.	
Muziek	speelt	in	de	herinneringscultuur	een	zeer	be-
langrijke	rol.	Muziek	is	in	staat	herinneringen	aan	het	
verleden	op	te	roepen	en	daarmee	het	verleden	als	
het	ware	 te	 laten	 herleven	of	 dichter	 bij	 onszelf	 te	

brengen.	 Soms	 vormen	 belangrijke	 gebeurtenissen	
aanleiding	 tot	 het	 componeren	 van	 toepasselijke	
muziek.	Deze	muziek	nestelt	zich	niet	zelden	in	het	
collectieve	 geheugen.	 Telkens	 wanneer	 de	 bewuste	
compositie	ten	gehore	wordt	gebracht	wordt	de	asso-
ciatie	met	die	specifieke	gebeurtenis	verstevigd.	On-

Valerius als bron van muzikale inspiratie: klinkende 
geschiedenis en nationale identiteit
Door dr ir drs Rien van Beusichem
musicoloog en liefhebber

Het Mariniersmuseum aan de Wijnhaven te Rotterdam
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willekeurig	wordt	in	zo’n	geval	de	muziek	dan	beleefd	
als	een	stukje	eigen	(hedendaagse)	geschiedenis.

Spanjaarden en Watergeuzen
In	 Nederland	 heeft	 de	 muzikale	 herinneringscultuur	
nooit	 echt	 vaste	 grond	 onder	 de	 voeten	 gekregen.	
Natuurlijk	werd	en	wordt	 er	nog	 steeds	wel	gelegen-
heidsmuziek	 geschreven,	 maar	 slechts	 zelden	 maken	
deze	composities	repertoire.	Naarmate	de	gebeurtenis	
vervaagt,	verdwijnt	de	muziek	in	het	gunstigste	geval	
in	een	officieel	archief.	Niet	veel	mensen	zullen	spon-
taan	de	melodie	 van	het	beroemde	Koningslied	 kun-
nen	reproduceren,	terwijl	het	product	van	John	Ewbank	
in	2013	toch	wekenlang	de	media	heeft	beheerst.	Nie-
mand	zal	na	het	noemen	van	de	Prinses Amalia Mars 
spontaan	het	vrolijke	door	Gert	Buitenhuis	in	2004	ge-
componeerde	marsdeuntje	gaan	fluiten.	Het	Koninklijk	
Huisarchief	ligt	vol	met	muziek	die	in	de	negentiende	
eeuw	ter	gelegenheid	van	geboorten,	huwelijken,	ver-
jaardagen	en	uitvaarten	van	 leden	van	de	Koninklijke	
Familie	is	gecomponeerd	en	uitgevoerd.	Niet	zelden	is	
dat	werkelijk	prachtige	en	indrukwekkende	muziek,	ge-
componeerd	door	componisten	en	kapelmeesters	van	
naam.	Alles	ligt	netjes	geconserveerd	onder	een	dikke	
laag	stof.
Eind	2013	werd	het	startsein	gegeven	voor	de	feestelijk-
heden	in	het	kader	van	200	jaar	Koninkrijk	der	Neder-
landen.	Zou	er	binnen	de	Nederlands	militaire	muziek	
voldoende	historisch	besef	zijn	om	ergens	in	de	twee-
jarige	herdenkingsperiode	Oranje en Vaderland -	defi-
leermarsch ter eere van 50 jaar onafhankelijkheid van 
Nederland -	 van	 François	Dunkler	 jr.	 op	de	 lessenaar	
te	zetten?	 Ik	denk	het	niet.	 Iemand	ooit	gehoord	van	
de	Sophien-Walzer	die	omstreeks	1842	door	Guillaume	
Kühner	werd	geschreven	ter	gelegenheid	van	de	acht-
tiende	verjaardag	van	prinses	Sophie,	de	geliefde	doch-
ter	van	koning	Willem	II?	Toch	een	alleraardigst	walsje	
dat	de	toenmalige	tijdgeest	en	de	genegenheid	jegens	
de	prinses	uitstekend	weergeeft.	Prinses	Sophie	moest	
daarna	ruim	vijftig	jaar	wachten	tot	zij	wederom	(mede)	
aanleiding	was	voor	het	componeren	van	gelegenheids-
muziek.	Ter	gelegenheid	van	haar	gouden	huwelijk	met	
erf-groothertog	 Karel-Alexander	 van	 Saksen-Weimar-
Eisenach	 in	 1892	 componeerde	 niemand	 minder	 dan	
Richard	Strauss	(1864-1949)	de	muziek	bij	een	indruk-
wekkend	schouwspel	dat	opgevoerd	werd	 tijdens	het	
groots	 opgezette	 bruiloftsfeest.	 Het	 schouwspel	 was	
getiteld	Lebende Bilder.	Zoals	de	titel	al	verraadt,	betrof	
het	 een	 in	 hofkringen	 zeer	 geliefde	 vorm	 van	 toneel	

waarbij	door	de	acteurs	 in	karakteristieke	poses	zwij-
gend	belangrijke	personen	en	historische	scènes	werden	
uitgebeeld.	In	dit tableau vivant vormden	de	voorvade-
ren	van	Karel-Alexander	en	Sophie	de	hoofdpersonen.	
Het	stuk	opende	met	de	presentatie	van	Wilhelm von 
Oranien	waarbij	 ‘onze’	Willem	de	Zwijger	als	oervader	
van	prinses	Sophie	in	alle	glorie	voor	het	voetlicht	werd	
gebracht.	De	daarbij	door	Strauss	geschreven	muziek	
betrof	een	symfonische	fantasie	op	de	koraalversie	van	
het	Wilhelmus van Nassouwe.	De	muziek	viel	zeer	in	de	
smaak	bij	de	koninklijke	gasten	(waaronder	koningin-
regentes	Emma	en	de	toen	twaalfjarige	koningin	Wilhel-
mina).	Enkele	jaren	later	arrangeerde	kapelmeester	Max	
Högg	van	de	Kapel	van	het	Koninklijk	Regiment	Lichte	
Infanterie	van	Beieren	dit	deel	van	Lebende Bilder voor	
militair	harmonieorkest.1	Al	dan	niet	door	toedoen	van	
Emma	of	Wilhelmina	is	een	exemplaar	van	het	arrange-
ment	van	Högg	op	de	muziek	van	Strauss	terechtgeko-
men	in	het	Koninklijk	Huisarchief	in	Den	Haag	waar	het	
enkele	jaren	geleden	is	opgedoken	door	de	toenmalige	
dirigent	van	de	Marinierskapel	Pieter	Jansen.2

Het	 is	opvallend	dat	wanneer	Nederlandse	componis-
ten	van	blaasmuziek	hun	werk	een	nationaal-historisch	
tintje	willen	geven,	bijna	altijd	wordt	teruggegrepen	op	
een	periode	die	al	weer	zo’n	vier	eeuwen	achter	ons	
ligt:	de	Nederlandse	Opstand	tegen	de	Spanjaarden	en	
de	daarop	volgende	Gouden	Eeuw.	Van	een	echte	herin-
neringscultuur	is	hierbij	natuurlijk	geen	sprake.	Eerder	
zouden	we	moeten	spreken	van	het	levend	houden	van	
een	geconstrueerd	stukje	nationale	trots.	Zelfs	de	ge-
noemde	Prinses Amalia Mars wordt	 ‘genationaliseerd’	
door	de	geboorte	van	de	huidige	Prinses	van	Oranje	
te	koppelen	aan	de	herinname	van	Den	Briel	door	de	

“In	 naam	 van	Oranje	 doe	 open	 de	 poort.	 De	Watergeus	
komt	om	Den	Briel”

1)	Rien	van	Beusichem,	‘Adventures	of	an	old	French	popular	song’.	In:	M.	Schramm	(Ed.),	Popularisierung und Artifizialisie-
rung in der Militärmusik	(Militärmusik	im	Diskurs,	Band	7),	pp.	19-33.	Militärmusikdienst	der	Bundswehr,	Bonn	2012.

2)	Sindsdien	is	het	door	de	Marinierskapel	een	aantal	malen	uitgevoerd	en	geregistreerd	als	track	8	op	CD	Nr.	7	Turn of the 
Century	van	de	CD-box	60 Jaar Music by the Marines	(2006).	In	2013	nam	de	Koninklijke	Militaire	Kapel	Johan	Willem	Friso	
o.l.v.	Arnold	Span	dit	arrangement	op	als	track	7	op	de	ter	gelegenheid	van	de	inhuldiging	van	koning	Willem-Alexander	
uitgebrachte	verzamel-CD	Onder het Oog des Konings.	

3)	In	de	overgang	naar	het	trio	van	de	mars	verschijnen	als	een	duveltje	uit	een	doosje	de	eerste	vier	maten	van	het	in	
1872	door	Abraham	Schooleman	geschreven Liedje van Koppestock,	den veerman,	bij	ons	beter	bekend	als	In	naam	van	
Oranje:	doe	open	de	poort.	Het	antwoord	op	de	vraag	waarom	de	componist	bij	het	verklanken	van	een	geboorte	juist	
deze	tekst	in	herinnering	wil	roepen	blijft	vooralsnog	in	nevelen	gehuld.	Hoor	track	13	van	de	in	noot	3	genoemde	CD	
Onder	het	Oog	des	Konings.	
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Watergeuzen,	een	gebeurtenis	uit	1572.3

Deze	vorm	van	teruggrijpen	op	flarden	uit	de	16e-	en	
17e-eeuwse	geschiedenis	van	de	Lage	Landen	is	zo	
oud	als	het	Koninkrijk	der	Nederlanden	zelf.	Dat	 is	
niet	zo	verwonderlijk	omdat	na	de	vorming	van	het	
Koninkrijk	een	zeer	grote	behoefte		ontstond	aan	de	
vormgeving	van	onze	nationale	 identiteit.	Die	 iden-
titeit	 moest	 natuurlijk	 geworteld	 zijn	 in	 onze	 ‘nati-
onale’,	 liefst	 roemrijke,	 geschiedenis.	 Omdat	 in	 de	
toen	 net	 afgesloten	 18e	 eeuw	 niet	 zoveel	 was	 ge-
beurd	waarop	 een	 nationale	 trots	 of	 identiteit	 kon	
worden	gebaseerd,	greep	men	massaal	terug	op	de	
16e	en	17e	eeuw.	Dat	gaf	ook	de	mogelijkheid	om	de	
geschiedenis	hier	en	daar	wat	bij	 te	kleuren	en	op	
te	poetsen.	Van	die	mogelijkheid	is	overigens	in	de	
19e-eeuwse	 liedcultuur	 dankbaar	 gebruik	 gemaakt.	
Spanjaarden,	 stadhouders	 van	 Oranje,	 watergeuzen	
en	 admiraals	 werden	 de	 hoofdpersonen	 die	 vorm	
moesten	geven	aan	onze	nationale	identiteit.	Koning	
Willem	I	was	een	warm	pleitbezorger	van	de	doctrine	
dat	Nederland	in	feite	al	eeuwenlang	een	hechte	een-
heid	 was	 geweest.	 De	 verhalen	 over	 de	 successen	
van	de	geuzen	tijdens	de	Tachtigjarige	Oorlog	en	de	
onverzettelijkheid	van	de	prinsen	van	Oranje	werden	
altijd	voorzien	van	de	moraal:	nationale	eenheid	 is	
slechts	 gewaarborgd	 door	 onvoorwaardelijke	 trouw	
aan	God,	koning	en	vaderland.4	Van	rijkswege	werd	
deze	 vorm	 van	 ‘geschiedschrijving’	 dan	 ook	 actief	
aangemoedigd	via	vele	en	soms	riante	subsidies	aan	
schrijvers,	dichters	en	componisten.
In	de	eerste	 jaren	van	het	Koninkrijk	kon	men	zich	
trots	 en	 opgelucht	 in	 een	 ongewone	 artistieke	
feestroes	storten.	Liederen,	marsen	en	gedichten	wer-
den	 bij	 dozijnen	 vervaardigd.	 Het	 merendeel	 daar-
van	is	echter	niet	beklijfd	in	ons	nationale	repertoire.	
Zelfs	de	indrukwekkende	historische	toonschildering	
Die Schlacht von Waterloo oder la Belle Alliance am 
18. Junius 1815	(op.	43)	van	de	bekende	Amsterdam-
se	musicus	Johann	Wilhelm	Wilms	(1772-1847)	bleek	
niet	in	staat	onze	sluimerende,	archaïsche	nationale	
herinneringscultuur	te	actualiseren.5	Misschien	komt	
dat	ook	wel	omdat	van	dit	stuk	helaas	(nog	steeds)	
geen	goed	arrangement	voor	symfonisch	blaasorkest	
bestaat;	 het	 origineel	 voor	 klavier	 (orgel)	 doet	 de	
programmatische	 inhoud	 ervan	 jammer	 genoeg	 on-
voldoende	 recht.6	 Opvallend	 is	 dat	 andere	 werken	
van	 Wilms	 wél	 repertoire	 maakten.	 Dat	 geldt	 met	
name	voor	de	orkestversie	van	de	Variaties over Wil-

helmus van Nassouwe	(op.	37)	uit	1814	die	jarenlang	
heeft	gediend	als	geliefde	‘ouverture’	bij	vele	concer-
ten.	Het	publiek	had	kennelijk	geen	behoefte	aan	de	
toonzetting	van	het	recente	nationale	verleden	maar	
koesterde	zich	liever	in	de	ver	vervlogen	-	en	enigs-
zins	vertekende	-	geschiedenis	van	de	lage	landen.7	

Zelfs	ten	tijde	van	de	Belgische	Opstand	(1830-1839)	
was	niet	de	actualiteit	maar	het	verre	verleden	onder-
werp	van	nationale	eenheid.	 Zo	 schreef	 Jan	George	
Bertelman	(1782-1854),	één	der	meest	vooraanstaan-
de	componisten	uit	die	tijd,		 in	1832	de	muziek	bij	
een	omvangrijke	cantate	over	.	de	door	prins	Maurits	
‘gewonnen’	 Slag	 bij	 Nieuwpoort	 (1600)!	 De	 praktijk	
van	koppeling	van	 ‘nationale’	muziek	aan	het	verre	

verleden	was	-	gezien	de	overweldigende	productie	
van	vocale	en	instrumentale	composities	-	in	de	19e	
eeuw	een	zeer	krachtig	middel	bij	de	vorming	van	het	
nationaal	bewustzijn,	en	duurde	ook	de	gehele	20e	
eeuw	voort.	Denk	bijvoorbeeld	aan	de	Hollandsche 
Rhapsodie ‘Piet Hein’	 die	 Peter	 van	Anrooy	 (1879-
1954)	 -	 daartoe	 aangespoord	 door	 zijn	 leraar	 com-
positie	en	theorie	Johan	Wagenaar	van	de	Utrechtse	
Toonkunst	Muziekschool	-	in	1901	schreef.8		Van	An-
rooy	baseerde	zich	in	dit	werk	op	een	melodie	van	
arts-componist	J.J.	Viotta	op	een	in	1844	gepubliceerd	
gedicht	van	dr.	J.P.	Heije9	die	op	zijn	beurt	teruggreep	
op	de	verovering	van	de	Zilvervloot	door	 luitenant-
admiraal	Piet	Pietersz.	Heyn	in	1628.
Maar	ook	in	latere	jaren	bleef	de	Tachtigjarige	Oorlog	
dé	inspiratiebron	voor	‘nationale’	composities.	In	het	
in	1975	door	Louis	Andriessen	voor	harmonieorkest	

4)	“Dan,	’t	oog	op	God,	Oranj’	aan	’t	hoofd,	oud	Hollands	Glorie	niet	gedoofd”	schreef	Richard	Hol	in	zijn	indrukwekkende	
cantate	Hollands Glorie	(op.	24,	1859)	voor	vierstemmige	mannenzang	met	begeleiding	van	koperinstrumenten.

5)		Ernst	A.	Klusen, Johann Wilhelm Wilms und das Amsterdamer Musikleben (1772-1847).	Frits	A.M.	Knuf	Publishers	&	
Antiquarians,	Buren	1975.

6)	Pas	anderhalve	eeuw	later	-	in	1963	-	schreef	Benedict	Silberman	(1901-1971)	De Slag bij Waterloo (fantasie naar oude 
motieven) voor	groot	symfonieorkest.	Hij	zette	dit	werk	op	de	plaat	met	zijn	eigen	Promenade	Orkest	waarvan	hij	van	1948	
tot	1967	dirigent	was.	Bewerkingen	voor	harmonieorkest	waren	lange	tijd	populair,	vooral	in	de	zuidelijke	provincies.	Vaak	
werd	De Slag bij Waterloo	in	zomerse	buitenconcerten	geprogrammeerd	tezamen	met	het	vierdelige	symfonische	gedicht	Le 
Fremersberg	van	de	Tsjechische	componist	Miloslaw	Koennemann	(1826-1879).	

7)	Wilms	baseerde	zijn	variaties	op	de	verbasterde	versie	van	de	originele	zestiende-eeuwse	Wilhelmus-melodie;	deze	in	de	
loop	van	de	achttiende	eeuw	ontstane	populaire	melodie	werd	ook	wel	aangeduid	als	Het Nieuwe Wilhelmus	of	De Prinsen-
mars.	Zie	Rien	van	Beusichem,	op.cit. 1.
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gecomponeerde	 Monuments of the Netherlands10	

wordt	een	markante	martiale	melodielijn	afgewisseld	
met	die	van	het	bekende	geuzenlied	Merck toch hoe 
sterck dat	 handelt	 over	 het	 ontzet	 van	 Bergen	 op	
Zoom	in	het	najaar	van	1622.	Zelfs	anno	2014	is	dit	
verschijnsel	nog	volop	zichtbaar	en	hoorbaar.	De	re-
cente	Koning Willem-Alexander Mars van	Gert	Buiten-
huis	mag,	mede	door	de	verrassende	instrumentatie,	
met	 recht	 beschouwd	 worden	 als	 een	 fraai	 stukje	
blaasmuziek.	De	titel	van	de	mars	wordt	echter	-	af-
gezien	van	een	verdwaalde	grenadier	 -	gerechtvaar-
digd	door	wederom	 in	naam	van	Oranje	de	Brielse	
poort	open	te	doen	(1572),	het	Wilhelmus	te	citeren	
(1569)	en,	 last	but	not	 least,	nadrukkelijk	het	Vale-
riuslied	Wilt heden Nu treden Voor God den Heere 
(1597)11	 in	de	 compositie	 te	 verwerken.	Tijdens	de	
inhuldiging	van	koning	Willem-Alexander	op	30	april	
2013	speelde	de	Kapel	van	de	Koninklijke	Luchtmacht	
de	première	van	de	compositie	Laudate Regem	van	de	
talentvolle	 componist/arrangeur	 Matthias	 van	 Nispen	
tot	 Pannerden	 (*1981).	 Behalve	 een	 nieuw	 gecompo-
neerd	koraal	bevat	deze	sprankelende	compositie	een	
door	de	hoorns	gepresenteerd	citaat	van	de	eerste	vier	
maten	van	het	Wilhelmus van Nassouwe naar	Adriaen	
Valerius	(1626).	Door	dit	citaat	verschafte	de	componist	
dit	gelegenheidswerk	-	geheel	volgens	de	reeds	twee	
eeuwen	bestaande	conventies	-	een	stevige	positie	bin-
nen	het	domein	van	de	nationale	muziek.

Het oude volks- en zeemanslied als inspiratiebron
De	liedteksten	uit	de	diverse	geuzenliedboeken	uit	de	
late	16e	en	vroege	17e	eeuw	vormen	tezamen	een	vrij	
betrouwbare	 beschrijving	 van	 belangrijke	 gebeurte-
nissen	uit	de	vaderlandse	geschiedenis.	Vaak	werden	
in	zangbundels	alleen	de	liedteksten	afgedrukt.	Veel	
liederen	werden	gedicht	op	reeds	lang	bestaande	of	
op	dat	moment	zeer	populaire	melodieën.	Door	het	
simpele	vermelden	van	een	wijsaanduiding	deed	de	
lieddichter	niet	zelden	een	beroep	op	de	repertoire-
kennis	en	het	collectieve	geheugen	van	de	zangers.	
Enkele	zangbundels	uit	die	 tijd	bevatten,	al	of	niet	
naast	de	wijsaanduiding,	ook	het	notenschrift.	Door	
noeste	arbeid	van	onderzoekers	van	het	Meertens	In-
stituut	te	Amsterdam	zijn	Nederlandse	liederen	uit	de	

16e	en	17e	eeuw	bijeengebracht	in	een	omvangrijke	
databank.12	 Via	 systematisch	 vergelijkend	 onder-
zoek,	 waarbij	 de	 zogenaamde	 strofische	 heuristiek	
een	belangrijk	hulpmiddel	vormt,	hebben	vele	oude	
liederen	hun	melodie	als	het	ware	teruggekregen.
De	oude	volksmelodieën	kunnen	een	inspiratie	vor-
men	 tot	het	 componeren	van	nieuw	werk.	Eén	van	
de	eersten	die	de	grote	rijkdom	aan	17e-eeuwse	me-
lodieën	 onderkende	 en	 veelvuldig	 gebruikte	 in	 zijn	
composities	was	Henk	van	Lijnschooten	(1928-2006).	
Het	 ging	hem	daarbij	 niet	 zozeer	om	de	hierboven	
genoemde	constructie	van	een	nationale	identiteit	of	
om	muzikale	geschiedschrijving.	Nee,	de	melodielij-
nen	zélf	waren	de	bron	voor	inspiratie;	de	link	naar	
het	verleden	bestond	vaak	uit	niet	meer	dan	een	mu-
zikaal-educatieve	knipoog.	De	eerste	compositie	die	
Van	 Lijnschooten	 schreef	 voor	 harmonie/fanfare	 op	
een	thema	uit	een	geuzenlied	was	de	ouverture	De 
Geuzen in de Bomlerwaard (1965).	De	oorspronkelijke	
tekst	is	een	spotlied	in	de	vorm	van	een	lange	klaag-
zang	van	kardinaal	Albertus	van	Habsburg,	aartsher-
tog	van	Oostenrijk,	die	van	1598	tot	zijn	dood	in	1621	
namens	het	Spaanse	gezag	 landvoogd	was	 van	de	
Zuidelijke	Nederlanden.	In	het	lied	beklaagt	Albertus	
zich	over	het	verlies	van	de	schans	Sint	Andries,	ge-
legen	 tussen	Maas	en	Waal	bij	Heerenwaarden.	Dit	
in	 1598	 gereedgekomen	 Spaanse	 fort	 werd	 in	 het	
vroege	voorjaar	van	1600	door	muitende	huursolda-
ten	aan	prins	Maurits	’verkocht’,	waarna	het	door	de	
Spaanse	bezetting	werd	opgegeven.	

De Geusen zijn
in Bomler Weerdt ghevallen,
sy hebben mijn
ontnomen, met haer allen,
een hupse schans
en daer toe sterck van mueren;
‘t is een quaey kans
voor my, diet moet besueren;
want met dees schans seer fel
meend’ ick te winnen ‘t spel,
sulck was oock al mijn meening;
maer ‘t is nu al krackeel,
want nullo is mijn deel,

8)	De	oorspronkelijk	voor	groot	symfonie	orkest	geschreven	compositie	is	gearrangeerd	voor	harmonieorkest	door	Willem	
Pieter	Steijn	(1910-2004)	en	uitgegeven	door	Molenaar	Edition	BV,	Wormerveer.

9)	Het	in	1843	geschreven	gedicht	verscheen	voor	het	eerst	in	de	Stichter’s Enkhuizer Almanak voor 1844,	in	de	Verzameling 
van leerzame en vermakelijke zangstukjes, tot Nut van ‘t Algemeen.

10)	De	ondertitel	van	dit	werk	luidt	Nederland, Let Op Uw Schoonheyt	en	is	in	1976	uitgegeven	door	Molenaar	Edition	BV,	Wormerveer.

11)	Met	name	de	laatstgenoemde	verwijzing	laat	zien	hoe	problematisch	de	muzikale	herinneringscultuur	is.	Wilt heden nu 
treden	wordt	in	Nederland	beschouwd	als	een	christelijk	danklied	(Gezang	414	uit	het	Liedboek	der	Kerken)	zonder	al	te	veel	
historische	connotaties.	Slechts	weinigen	zullen	bij	het	horen	of	zingen	van	dit	lied	denken	aan	de	door	prins	Maurits	gewon-
nen	Slag	bij	Turnhout	op	24	januari	1597,	ter	gelegenheid	waarvan	het	lied	door	Valerius	is	geschreven.	Ook	bij	onze	ooster-
buren	kreeg	het	lied	na	de	vertaling	in	1878 (Wir treten zum Beten vor Gott den Gerechten) de	functie	van	christelijk	danklied.	
In	de	jaren	dertig	van	de	vorige	eeuw	eigenden	de	nationaal-socialisten	zich	het	lied	wat	al	te	opzichtig	toe;	het	werd	vaak	uit	
volle	borst	gezongen	tijdens	massa-bijeenkomsten.	Mede	door	de	herinnering	aan	dit	verleden,	wordt	Wir treten zum Beten 
tegenwoordig	in	Duitsland	(en	in	Oostenrijk)	nauwelijks	meer	gezongen.

12)	De	Nederlandse	Liederenbank	omvat	thans	in	totaal	ruim	150.000	Nederlandse	liederen,	van	de	Middeleeuwen	tot	heden.	
De	databank	bevat	liederen	in	de	meest	uiteenlopende	vormen	en	stijlen.	De	inhoud	varieert	van	liefdesliederen,	spotliederen,	
strijd-	en	geuzenliederen,	psalmen	en	andere	religieuze	liederen	tot	volksliederen	en	sinterklaas-	en	andere	kinderliedjes.	Zie:	
www.liederenbank.nl
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‘t welck my brenght in verkleeningh. Bij	dit	lied	staat	
in	 vroege	 drukken	 als	wijsaanduiding	 vermeld:	die 
Heydenen zijn in u erf, &c.	Dat	moet	dus	een	bekend	
lied	zijn	geweest.	Enig	speurwerk	brengt	aan	het	licht	
dat	dit	de	eerste	regel	is	van	het	lied	dat	de	Vlaams-
calvinistische	 prediker	 Petrus	 Dathenus	 dichtte	 op	
Psalm	79	en	publiceerde	in	de	eerste	Nederlandsta-
lige	psalmenbundel	(1566)13.	Zijn	liedteksten	waren	
getrouwe	 vertalingen	 van	 de	 poëzie	 in	 het	 Frans-
talige	 Geneefs	 Psalter	 dat	 in	 1562	 gereed	was	 ge-
komen.	 De	 woorden	 pasten	 dan	 ook	 netjes	 onder	
de	noten	van	de	speciaal	voor	het	Geneefs	Psalter	
nieuw	 gecomponeerde	 psalmmelodieën.	 Er	 bestaat	
geen	twijfel	over	de	vraag	wie	de	componisten	zijn	
geweest	die	aan	het	Geneefs	Psalter	hebben	bijge-
dragen.	De	melodie	van	Psalm	79	is	van	de	hand	van	
Louis	Bourgeois	en	omstreeks	1544	aan	het	papier	
toevertrouwd.	Conclusie:	Van	Lijnschooten	baseerde	
zijn	ouverture	op	een	uit	1600	daterend	geuzenspot-
lied	dat	gezongen	werd	op	de	melodie	van	een	halve	
eeuw	daarvoor	gecomponeerde	calvinistische	psalm.	
Zeer	waarschijnlijk	was	deze	authentieke	psalmme-
lodie	de	 inspiratiebron	en	 is	het	niet	de	bedoeling	
geweest	 door	 het	 citeren	 van	 de	 melodie	 het	 ver-
haal	 over	 de	 inname	 van	 schans	Andries	 opnieuw	
tot	leven	te	brengen.	Geen	herinneringscultuur	dus;	
slechts	de	 titel	van	de	compositie	verwijst	naar	de	

nationale	geschiedenis.
Sinds	 de	 publicatie	 van	 De Geuzen in de Bomler-
waard heeft	Van	Lijnschooten	vele	composities	voor	
blaasorkest	geschreven	waarin	melodieën	van	oude	
volks-	en	zeemansliederen,	al	of	niet	in	rapsodische	

vorm,	opnieuw	tot	klinken	konden	worden	gebracht.	
Hij	stond	daarbij	op	het	standpunt	dat	concerten	en	
andere	 openbare	 optredens	 van	 militaire	 orkesten	
zich	programmatisch	dienden	te	onderscheiden	door	
-	waar	mogelijk	-	tenminste	enige	aandacht	te	schen-
ken	aan	de	geschiedenis	van	de	muzikale	volkscul-
tuur.	„Behalve	de	Piet Hein Rapsodie is	er	gewoon	
niets	op	dit	gebied”,	zei	hij	eens.	Bij	zijn	aantreden	
als	dirigent	van	de	Marinierskapel	voegde	hij	de	daad	
bij	het	woord.	Uit	die	tijd	stammen	zijn	Nederlandse 
Suite, Rhapsodie over Zeemansliedjes, Rhapsody 
from the Low Countries, Vaderlandse Rhapsodie en	
vele	 andere.14	 Zelfs	 in	 zijn	 laatste	grote	driedelige	
werk	Music for Wageningen (1993)	kon	hij	het	niet	
nalaten	de	melodie	van	het	19e-eeuwse	lied	Waarom 
gaan er de boeren zo mooi	te	verwerken.
Enkel	citeren	van	oude	volks-	en	zeemansliedjes	in	
composities	voor	blaasmuziek	brengt	weliswaar	au-
thentiek	muzikaal	materiaal	opnieuw	tot	leven	maar	
kan	 -	 zeker	 wanneer	 deugdelijke	 toelichtingen	 en/
of	 connotaties	 ontbreken	 -	 geen	 robuuste	 bijdrage	
leveren	aan	het	vestigen	en	in	stand	houden	van	een	
nationale	muzikale	herinneringscultuur.

Herinneringscultuur en muzikaal erfgoed
Muzikale	 herinneringscultuur	 en	 muzikaal	 erfgoed	
liggen	in	elkaars	verlengde.	We	moeten	concluderen	

dat,	 in	 tegenstelling	 tot	vele	andere	 landen,	 in	het	
Koninkrijk	der	Nederlanden	de	muzikale	herinnerings-
cultuur	niet	of	nauwelijks	wortel	heeft	geschoten.	De	
begrippen	nationale	herinneringscultuur	en	nationaal	
erfgoed	hebben	weliswaar	deels	betrekking	op	het	

13)	Alle de Psalmen Dauids / Ende ander Lofsanghen. Ghedruckt int Jaer ons Heeren MDLXVI (Gent, Manilius).

14)	Zie	het	repertoire	overzicht,	samengesteld	door	Jan	Bakels,	in: Leven in Harmonie.	Molenaar	Edition,	Wormerveer	2005.
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verleden,	maar	zeggen	nog	veel	meer	over	hoe	het	
verleden	in	het	heden	maatschappelijk	wordt	ervaren	
en	gevoeld.	Met	name	belangrijke	gebeurtenissen	uit	
de	 recente	geschiedenis	zijn	zelden	of	nooit	 in	be-
klijvende	noten	omgezet	en	de	muziek	die	wel	ver-
schenen	is,	kreeg	en	krijgt	nog	steeds	al	te	gemak-
kelijk	het	stempel	‘gelegenheidswerk’	om	vervolgens	
voorgoed	in	bibliotheken	en	archieven	te	verdwijnen.	
Maar	 ook	 de	 gebeurtenissen	 zelf	 vervagen	 steeds	
meer	 in	ons	collectieve	geheugen;	de	 teruggang	 in	
het	aantal	publieke	herdenkingen	en	vieringen	is	een	
duidelijke	 reflectie	 van	 dit	 vervagingsproces.	 Kriti-
sche	geluiden	van	personen	en	 instanties	met	enig	
historisch	besef	vinden	nauwelijks	gehoor	en	worden	
met	 een	 ‘jammer,	 maar	 helaas	 (geen	 geld,	 nieuwe	
prioriteiten)’	afgedaan.15

De	bevordering	van	nationale	identiteit	en	integra-
tie,	zowel	naar	binnen	als	naar	buiten	gericht,	vormt	
de	kern	van	het	bestaansrecht	van	de	moderne	mi-
litaire	muziek.	Waar	het	gaat	om	de	constructie	van	
een	nationale	identiteit	en	de	instandhouding	van	
een	nationaal	bewustzijn	-	per	definitie	geworteld	
in	 een	gezamenlijk	 gevoelde	geschiedenis	 -	 heeft	
de	 professionele	 blaasmuziek,	 lees:	 de	 militaire	
muziek,	 een	 belangrijke	 primaire	 taak	 laten	 lig-
gen.16	 Daarmee	 is	 natuurlijk	 niet	 gezegd	 dat	 die	
taak	onder	de	Nederlandse	omstandigheden	altijd	
even	 gemakkelijk	 uitvoerbaar	 was.	 In	 de	 grotere	
landen	 spelen	 benefits of scale nu	 eenmaal	 een	
niet	te	verwaarlozen	rol	bij	de	constructie	van	na-
tionaal	 bewustzijn.	 Napoleon	 had	 het	 ruim	 twee	
honderd	 jaar	geleden	goed	begrepen.	Zijn	relatief	
grote	militaire	orkesten	hadden	maar	één	doel:	be-
grip	 kweken	 bij	 de	 bevolking	 en	 het	 leveren	 van	
een	 substantiële	 bijdrage	 aan	 nationale	 trots	 en	
nationaal	bewustzijn!	In	de	loop	van	de	19e	eeuw	
zijn	in	Nederland	op	Franse	leest	geschoeide	mili-
taire	harmonieorkesten	en	schutterijmuziekkorpsen	
gekopieerd	en	zijn	ferme	pogingen	gedaan	de	Na-
poleontische	 boodschap	 tot	 in	 de	 haarvaten	 van	
de	bevolking	te	laten	doordringen.	De	omvangrijke	
literatuur	over	het	Nederlandse	muziekleven	in	de	
19e	eeuw	toont	overduidelijk	aan	dat	de	militaire	
en	paramilitaire	muziekkorpsen	daarin	 toen	 ruim-
schoots	zijn	geslaagd.	In	de	loop	van	de	20e	eeuw	
en	met	name	vanaf	grofweg	het	begin	van	de	jaren	
zeventig	is	echter	sprake	geweest	van	vervaging	en	

vervlakking.	Mede	onder	invloed	van	de	‘tijdgeest’	
(wat	daaronder	moet	worden	verstaan	wordt	door-
gaans	wijselijk	in	het	midden	gelaten)	heeft	de	mi-
litaire	muziek	in	een	langzaam	maar	onomkeerbaar	
proces	 zichzelf	 geslachtofferd	 en	 is	 de	 primaire	
boodschap	niet	of	onvoldoende	uitgedragen.
Militaire	muziek	wordt	sinds	jaar	en	dag	geprodu-
ceerd	 door	 functionarissen	 en	 dient	 dus	 voor	 de	
volle	100%	functionele	muziek	te	zijn.	Die	 functie	
is	in	één	kernwoord	te	vatten:	integratie.	Integratie	

binnen	drie	even	belangrijke	domeinen:	binnen	de	
krijgsmacht	 (leidend	tot	klinkend	zelfinzicht),	bin-
nen	de	natie	(leidend	tot	klinkend	nationaal	zelfbe-
wustzijn)	 en	 internationale	 integratie	 (leidend	 tot	
een	 klinkende	 presentatie	 van	 het	 Koninkrijk	 der	
Nederlanden).17

Het	belang	van	het	tweede	 integratieniveau	(inte-
gratie	binnen	de	natie)	wordt	 in	Nederland	 reeds	
decennialang	schromelijk	onderschat.	Dat	heeft	er-
toe	geleid	dat	de	militaire	muziek	in	ons	land	geen	
wezenlijke	bijdrage	meer	levert	aan	ons	collectieve	
veiligheidspolitieke	bewustzijn.18	Het	 lijkt	dan	nu	
wat	koddig	 te	suggereren	dat	de	militaire	muziek	
eigenlijk	thuishoort	in	de	lijst	van	nationaal	imma-
terieel	cultureel	erfgoed.	Daarvoor	ontbreekt	én	het	
klinkend	 repertoire	én	de	denotatie	én	het	brede	
nationaal-maatschappelijke	draagvlak.

Gelukkig zijn er hier en daar ook uitstekende initiatieven 
te bespeuren. Hier een zeer effectieve invulling van het 
concept functionele muziek: honderden kinderen zingen 
het Wilhelmus tijdens een educatief concert van de RF’GGJ’ 
(november 2014).

15)	Op	29	oktober	2014	kopte	De	Edese	Post:’Airborne	Taptoe	Ede	stopt’.	De	reden	van	het	ter	ziele	gaan	van	de	Airborne	
Taptoe	(voorafgaand	aan	de	herdenking	van	de	luchtlandingen	op	de	Ginkelse	Heide	in	het	kader	van	de	operatie	Marget	
Garden)	is	even	ontwapenend	als	beschamend:	onvoldoende	beschikbaarheid	van	militaire	muziek.	

16)	Een	belangrijke	bestaansgrond	van	harmonie-	en	fanfareorkesten	in	het	algemeen,	en	militaire	orkesten	in	het	bijzonder,	
is	dat	zij	zowel	voor	wat	betreft	repertoire	als	programmering	idealiter	fungeren	als	een	essentieel	intermediair	tussen	de	
kunstmuziek	en	de	volksmuziek	en	daarmee	tussen	de	verschillende	sociale	strata	van	de	bevolking.

17)	Het	opnieuw	formuleren	en	strikt	vasthouden	aan	deze	nevenschikkende	drie-eenheid	heeft	zowel	bij	de	Bundeswehr	
en	het	Bundesministerium	der	Verteidigung	als	bij	de	bevolking	tot	een	hernieuwde	waardering	vóór	en	positionering	ván	
de	militaire	muziek	bij	onze	oosterburen	geleid.	Vergelijkbare	herwaarderingen	hebben	plaatsgevonden	in	o.a.	het	Verenigd	
Koninkrijk	en	Australië.

18)	Zelfs	anno	2013	werden	publiekspresentaties	(sic!)	door	de	CMMK	met	droge	ogen	gekwalificeerd	als	secundaire	taak	
van	de	militaire	orkesten.
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Het is pakweg drie jaar geleden dat de militaire muziek 
in Nederland weer eens op de schop ging. Aanleiding 
waren forse bezuinigingen op defensie. Het meest 
zichtbaar voor de buitenwereld was de omvorming van 
het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden wa-
pens’ (FKKLBW) naar een regimentsfanfare, de huidige 
Fanfare ‘Bereden Wapens’ (FBW) en de opheffing van 
de drumfanfare van de Klu. 

Maar	achter	de	schermen	voltrok	zich	ook	een	ingrij-
pende	verandering.	Het	afscheid	van	Pieter	Jansen	als	
Inspecteur	Militaire	Muziek	Krijgsmacht	betekende	ook	
het	 einde	 van	 deze	 functie,	 voornamelijk	 adviserend	
en	 coördinerend	 van	 inhoud.	 Daarvoor	 in	 de	 plaats	
kwam	er	een	Commandant	Militaire	Muziek	Krijgsmacht	
met	bijbehorende	bevoegdheden.	Hij	kreeg	een	eigen	
stafbureau,	 met	 aan	 het	 hoofd	 een	 stafdirigent:	 het	
Impresariaat	Militaire	Muziek	Krijgsmacht.	Dat	zou	de	
ondersteunende	 taken	 gaan	 uitvoeren	 die	 voorheen	
bij	 de	 afzonderlijke	 orkesten	waren	belegd.	Want	 de	
personele	reductie	betrof	ook	hun	staven.	De	centrale	
aansturing	van	de	militaire	muziek,	over	de	grenzen	van	
de	krijgsmachtonderdelen	heen,	was	een	feit.	Al	is	er	
zorgvuldig	voor	gewaakt	de	identiteit	van	de	afzonder-
lijke	orkesten	niet	aan	te	tasten.	Tijd	om	meer	inzicht	te	
geven	en	een	voorlopige	balans	op	te	maken.	Uiteraard	
kan	dat	niet	zonder	dieper	in	te	gaan	op	aard	en	wezen	
van	de	militaire	muziek.	Dat	doen	we	met	Lkol	Wim	
Soldaat,	Commandant	Militaire	Muziek	Krijgsmacht.		Hij	
heeft	 indertijd	 bewust	 op	 de	 vacature	 gesolliciteerd.	
Niet	omdat	hij	ook	musicus	 is	-	 integendeel,	 ‘slechts’	
liefhebber	van	muziek	-	maar	omdat	hij	een	comman-
dofunctie	prefereerde	boven	een	stafpositie	en	dan	ook	
nog	bij	 een	bijzonder	 krijgsmachtonderdeel.	Want	 zo	
kan	de	militaire	muziek	in	ieder	geval	getypeerd	wor-
den.	Professioneel	heeft	hij	een	logistieke	achtergrond.
Soldaat	ressorteert	onder	de	Commandant	der	Krijgs-
macht	en	is,	populair	gezegd,	verantwoordelijk	voor	het	
reilen	en	zeilen	van	de	militaire	orkesten:	regelgeving,	
personeel,	 kwaliteit	 en	 kwantiteit,	 criteria	 voor	 inzet	
van	de	muziek,	prioriteiten,	budgetten,	enz.	
Soldaat:	“Eerste	opdracht	was	harmonisatie	van	de	be-
drijfsvoering	van	de	orkesten.	Dit	houdt	ook	in	dat	elk	
orkest	een	‘standaardfinanciering’	krijgt	om	de	gestelde	
taken	goed	uit	 te	kunnen	voeren.	Dienen	zich	extra’s	
aan,	dan	moet	de	Operationeel	Commandant	van	het	
desbetreffende	 krijgsmachtonderdeel	 zelf	 bijspringen.	
Onderliggende	 boodschap	 van	 mij	 aan	 de	 orkesten	
was:	we	moeten	het	voortaan	samen	doen,	niet	ieder	
voor	zich.	Centrale	aansturing	betekent	prioriteiten	voor	
het	geheel	van	de	militaire	muziek	stellen	én	flexibel	
inspelen	op	de	vragen	die	op	ons	af	komen.	Van	mij	
mag	je	het	zo	zeggen:	samen	onze	‘klanten’	zo	goed	

mogelijk	bedienen.	Wat	je	gezamenlijk	kunt	doen,	moet	
je	ook	efficiënt	organiseren;	vandaar	het	impresariaat.	
Om	nu	te	voorkomen	dat	dit	allemaal	wel	erg	centralis-
tisch	overkomt,	wil	ik	beklemtonen	dat	we	goed	over-
leg	hebben	met	de	Operationeel	Commandanten	en	dat	
de	coördinatoren	van	het	impresariaat	uiteraard	nauw	
samenwerken	met	de	orkesten.”
	
“Zonder muziek een heel kale bedoening”
Hoe groot of klein is de appreciatie van de militaire 
muziek binnen de krijgsmacht?
“Bij	veel	collega’s	zijn	de	rol	en	betekenis	van	de	mu-
ziek	niet	zo	bekend,	tot	ze	een	orkest	nodig	hebben,	
bij	 ceremonieel	 bijvoorbeeld.	 Dan	 ontdekken	 ze	 de	
toegevoegde	waarde	en	zien	ze	dat	het	niet	zo	maar	
gaat	om	de	inzet	van	een	orkest.	Zonder	muziek	zou	
het	ceremonieel	een	heel	kale	bedoening	zijn.	Militaire	
muziek	is	als	Krijgsmachtonderdeel	verbonden		met	de	
soevereiniteit	van	ons	land.	De	militaire	orkesten	zijn	
daarbij	symbolen	van	onze	nationale	identiteit	en	wat	
daarvan	is	afgeleid.”

Wat zijn de prioriteiten als het gaat om de inzet van 
de muziek?
“Van	boven	naar	beneden,	om	dat	zo	te	zeggen,	zijn	
dat:	nationaal	ceremonieel,	in	het	bijzonder	ten	dienste	
van	de	Koning;	militair	ceremonieel,	denk	bijvoorbeeld	
aan	 commando-overdrachten	 en	 ten	 derde	 publieke	
presentaties	zoals	relatieconcerten.”

Om even in te gaan op die laatste: waaraan moet een 
aanvrager voldoen?
“Dat	hangt	er	van	af.	Wanneer	een	militaire	autoriteit	
vraagt	een	concert	te	verzorgen,	bijvoorbeeld	om	de	re-
latie	met	de	‘omringende’	burgerbevolking	te	versterken,	
dan	zal	daar	vrijwel	altijd	gehoor	aan	worden	gegeven.		
Een	burgerautoriteit	zal,	om	het	zo	maar	eens	te	zeggen,	
met	een	goed	verhaal	moeten	komen.	Belangrijk	is	dat	
hij	of	zij	een	relatie	tot	defensie	kan	aangeven.	Iets	als	
het	zoveel	jarig	bestaan	van	een	plaatselijke	muziekver-
eniging	is	echt	niet	voldoende.	Ik	moet	op	mijn	beurt	
de	inzet	van	een	militair	orkest	kunnen	verantwoorden.	
Stafdirigent	Arnold	Span	is	bij	dit	alles	een	belangrijk	
adviseur.		Als	we	ingaan	op	een	verzoek	uit	de	burgerij	
is	dat	een	blijk	van	erkenning	en	waardering.	Daarom	
kost	het	orkest	niets.		Faciliteiten	als	podium,	licht	en	
geluid	zijn	wel	voor	rekening	van	de	aanvrager.	Overi-
gens	is	het	ook	zo	dat	publieke	optredens	een	kwaliteit-
simpuls	zijn		voor	de	blaasmuziek	in	het	algemeen.		Dit	
is	een	belangrijk	bijkomend	aspect.	“

Welke plaats nemen bij dit alles de veteranenconcer-
ten in, die volgens mij aan een ‘opmars’ bezig zijn?

Commandant Militaire Muziek Krijgsmacht Wim Soldaat:
“Ik kan mij geen leger zonder muziek voorstellen”
Door Hein Jansen
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“Deze	concerten	worden	bijzonder	gewaardeerd.	In	zijn	
algemeenheid	is	er	in	de	samenleving	steeds	meer	er-
kenning	van	en	waardering	voor	veteranen.	De	militaire	
muziek	is	daarbij	een	belangrijke	factor.	Muziek	geeft	
ruimte	aan	emotie	die	in	woorden	vaak	niet	te	vatten	
is.	 Een	goed	voorbeeld	 is	de	 concertreeks	 ‘De	mens	
centraal’	door	de	KMK’JWF’	in	het	kader	van	200	jaar	
Koninklijke	Landmacht.”	 (Elders	 in	dit	nummer	wordt	
hieraan	apart	aandacht	besteed	-	red.)
“In	dit	verband	wil	ik	nog	iets	belangrijks	noemen:	als	
de	familie	daarom	vraagt	komt	er	bij	de	uitvaart	van	
een	veteraan	een	militaire	hoornblazer	om	de	taptoe	te	
blazen.		Daaraan	blijkt	veel	behoefte	te	bestaan.	Het	is	
een	kleine	moeite,	maar	alleszins	dankbaar,	om	hieraan	
te	voldoen.”

Militair of muzikant?
Ik heb wel eens de volgende discussie meegemaakt: 
zitten er in de orkesten musici die ook militair zijn, 
of gaat het om militairen die een muziekinstrument 
bespelen in plaats van een wapen hanteren? Hoe sta 
jij hierin?
“Voor	mij	 zijn	 het	 in	 de	 eerste	 plaats	militairen,	 die	
moeten	 voldoen	 aan	 alle	 eisen	 die	 de	 krijgsmacht	
aan	hen	stelt.	Dit	betekent	 zonder	morren	of	 klagen	
opdrachten	 uitvoeren.	 Zij	moeten	 ook	 aan	 de	 basis-
vaardigheden	van	de	militair	voldoen.	Die	zitten	vooral	
tussen	 de	 oren.	 Dat	 betekent	 bijvoorbeeld	 dat	 je	 er	
bent	als	je	er	moet	zijn,	onder	alle	omstandigheden.	De	
specialiteit	van	deze	militairen	is	muziek	maken.	En	ik	
kan	zonder	meer	stellen	dat	die	van	topklasse	is.	Daar	
zijn	ook	nooit	klachten	over,	misschien	wel	eens	over	
een	valse	vouw	in	de	broek	of	ongepoetste	schoenen.”

Dit klinkt heel anders dan het beeld dat hier en daar 
van de militaire muzikant heerst: repeteren, naar huis 
om wat dan ook te doen, ‘s avonds een burgerorkest 
dirigeren, tussendoor een concert of buitenoptreden...
“Dat	slaat	nergens	op.	Het	vak	van	militair	muzikant	is	
zwaar,	 ook	 fysiek.	 Zij	 leiden	een	onregelmatig	 	 leven,	
met	een	diffuus	dienstrooster.	Na	de	repetitie	naar	huis,	
klopt,	maar	wel	om	daar	verplicht	te	studeren.	Het	beste	
geven	bij	concerten.	Soms	in	de	buitenlucht	uren	ach-
tereen	moeten	staan.		Ik	noem	maar	een	paar	aspecten.	
Zowel	binnen	als	buiten	de	krijgsmacht	wordt	hier	vaak	

te	licht	over	gedacht.	Ik	geef	je	een	voorbeeld:	ik	was	in	
Normandië	bij	de	herdenking	van	de	invasie.	Daar	stond	
ook	de	FKNR,		onder	een	brandende	zon.	Links	en	rechts	
zag	ik	infanteristen	onderuit	gaan,	de	muzikanten	gaven	
geen	krimp.	 	Tegen	militairen	die	wat	geringschattend	
doen,	zou	ik	willen	zeggen:	loop	jij	maar	eens	een	eind,	
strak	in	het	gelid,	met	een	sousafoon	om	je	nek.”	

De klant nog beter bedienen
Het Impresariaat Militaire Muziek is nu een goed jaar 
in bedrijf. Wat is er bereikt?
“Eén	van	de	grote	winstpunten	van	de	nieuwe	situatie	
is	dat	er	centraal	een	compleet	overzicht	is	van	vraag	
en	aanbod	en	dat	we	daarop	kunnen	sturen.	Oftewel:	
we	 kunnen	 onze	 klanten	 nog	 beter	 bedienen	 én	 op	
maat.	Daarbij	spelen	niet	alleen	de	voltallige	orkesten	
een	belangrijke	 rol,	maar	ook	de	diverse	ensembles.	
Wat	denk	ik	wel	tot	de	verbeelding	spreekt	is	dat	we	
op	 10	 oktober	 vijftien	 aanvragen	 hadden	 voor	 een	
optreden	 en	 dat	 we	 die	 met	 acht	 orkesten	 allemaal	
hebben	kunnen	honoreren.	Voor	de	militaire	muziek	is	
er	nu	één	aanspreekpunt,	wat	de	positie	ervan	alleen	
maar	 kan	 versterken.	 Er	 zijn	 logistieke	 winstpunten,	
zoals	 de	muziekbibliotheek	 die	 in	 Rijswijk	 komt.	 Op	
alle	gebieden	van	de	bedrijfsvoering	zijn	er	grote	stap-
pen	gemaakt.	Een	belangrijke	stap	was	ook	de	invoe-
ring,		per	1	september	2014,	van	het	geautomatiseerde	
bedrijfsvoeringsondersteuningsprogramma	 OPAS	 (Or-
chestra	Planning	and	Administration	System).		Zijn	we	
er	al?	Nee.	Maar	we	zijn	wel	op	de	goede	weg.”

Waarbij wel het nodige afhangt van de acceptatie door 
de verschillende orkesten.
“Daarvan	kan	ik	alleen	maar	zeggen	dat	die	acceptatie	
is	gegroeid	omdat	de	toegevoegde	waarde	van	het	im-
presariaat	wordt	gezien.”

Heeft de militaire muziek toekomst of blijft het een 
kwetsbaar legeronderdeel?
“Ik	kan	mij	geen	krijgsmacht	zonder	muziek	voorstel-
len.	En	zoals	het	leger	onderdeel	van	de	samenleving	
is,	is	de	militaire	muziek	dat	dus	ook.	Dat	komt	vooral	
tot	 uitdrukking	 in	 nationaal	 en	 militair	 ceremonieel,	
waarbij	de	muziek	een	essentiële	rol	vervult;	naast	alle	
andere	manifestaties.”		

Airborne Taptoe Ede stopt
De	organisatie	van	de	Airborne	Taptoe	Ede	heeft	beslo-
ten	met	ingang	van	2015	te	stoppen	met	de	taptoe.	De	
reden	hiervoor	 is	dat	er	 in	de	toekomst	onvoldoende	
nationale	en	internationale	militaire	muziekkorpsen	be-
schikbaar	zijn	die	kunnen	optreden	in	Ede.	De	afgelopen	
twaalf	 jaar	 is	 de	Airborne	Taptoe	 Ede	 uitgegroeid	 tot	
een	hoogwaardig	evenement	op	de	vrijdagavond	voor-
afgaande	aan	de	luchtlandingen	op	de	Ginkelse	Heide	
ter	herdenking	van	de	operatie	Market	Garden.	Mede	
dankzij	 de	 steun	 van	 voldoende	 sponsoren	 lukte	 het	
de	 organisatie	 steeds	 weer	 om	 door	 kwalitatieve	 en	
kwantitatieve	aanpassingen	de	taptoe	naar	een	hoger	

niveau	te	tillen.	De	laatste	jaren	konden	2800	toeschou-
wers,	gezeten	op	drie	grote	tribunes,	genieten	van	een	
ruim	twee	uur	durend	 internationaal	muziekspektakel,	
gepresenteerd	door	300	muzikanten.	Op	19	september	
jl.	was	het	centrale	thema	voor	de	taptoe	70	jaar	Market	
Garden.	Ook	de	 IMMS	betreurt	 het	 dat	 hiermee	 voor	
de	 laatste	militaire	open	 lucht-taptoe	 in	ons	 land	het	
doek	is	gevallen,	na	Heerlen	enkele	jaren	terug.	Onze	
bewondering	en	dank	gaan	uit	naar	de	Edese	organisa-
tie	die	ondanks	de	blijvende	tegenwind	al	die	jaren	het	
traditionele	 instituut	militaire	buitentaptoe	met	succes	
in	stand	heeft	weten	te	houden.		
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Er vielen heel wat jubilea, zo men wil verjaardagen, 
te vieren rond de Nationale Taptoe. Eén daarvan is 
nog niet genoemd, maar verdient dat wel. Het gaat 
om het 20-jarig bestaan van de Stichting Vrienden 
Fanfare Korps Nationale Reserve. In de woorden 
van de voorzitter, Kol b.d. Jan van der Woerdt: “Een 
trouwe schare vrienden die onze fanfare ondersteunt. 
Mensen die naar concerten gaan, die het wel en wee 
van de fanfare volgen via de nieuwsbrief en de web-
site en die vaak al vele jaren de stichting financieel 
steunen.” 

De	 jarige	had	voor	die	vrienden	een	originele	 trak-
tatie.	 Zij	 kregen	een	memorystick	barstensvol	 infor-
matie	over	de	fanfare,	met	muziek	en	beeld.	Inhoud:
-	een	speciale	editie	van	de	nieuwsbrief	met	de	ont-
staansgeschiedenis	van	de	fanfare,	persoonlijke	ver-
halen,	enz.;

-	de	jubileum	(dubbel)cd	‘25	jaar’;
-	de	cd-single	‘Daedalus’;
-	de	film	‘Een	jaartje	FKNR’.
Die	laatste	is	vooral	aardig,	ondanks	de	wisselende	
beeldkwaliteiten,	 omdat	 die	 een	 goed	 beeld	 geeft	
van	de	bezigheden	van	de	fanfare:	beëdigingen,	her-
denkingen,	 defilés,	 Prinsjesdag,	 taptoes,	 concerten,	
buitenlandse	reizen,	groene	dagen...	Boeiend	is	zeker	
te	 zien	wat	 er	 logistiek	 aan	 te	 pas	 komt	 voor	 een	
zaaloptreden.

En	dan	blijft	er	ook	nog	meer	dan	genoeg	ruimte	over	
om	persoonlijke	bestanden	op	te	slaan.
Twintig	 jaar	 ‘Vrienden	 FKNR’	 is	 een	 geslaagd	 voor-
beeld	hoe	de	militaire	muziek	en	haar	liefhebbers	el-
kaar	over	en	weer	kunnen	steunen	en	belonen.

HJ

Memorystick barstensvol informatie over FKNR

Vlieg ik van ver weg naar huis in een jumbojet van de 
KLM, zap ik door het aanbod van films en muziek op 
het beeldscherm voor me, stuit ik ‘zomaar’ op een uit-
gebreid programma met de Marinierskapel. Hoezo ‘qua 
patet orbis’ oftewel ‘hoe wijd de wereld strekt’.  Op grote 
hoogte boven de Atlantische Oceaan weerklinken klan-
ken en ontvouwen zich beelden van de kapel bij allerlei 
gelegenheden, gelardeerd met luchtopnamen  van - hoe 
zou het ook anders moeten - marineschepen. Voorwaar, 
voor een liefhebber van de militaire muziek een verras-
sende en aangename ontdekking. Voor zover de wat 
doorgezakte stoel zich daartoe leent, ga ik hier eens 
goed voor zitten.

Aan	mij	voorbij	komt	de	kapel	bij	een	defilé	van	mari-
niers	in	Rotterdam,	tijdens	een	korpsconcert	in	de	Doe-
len	(nog	onder	leiding	van	Harm	Cnossen,	zo	op	de	rug	
te	zien),	bij	Beating	Retreat	op	Horse	Guards	in	Londen	
en	een	concertante	uitvoering	onder	 leiding	van	Peter	
Kleine	Schaars	van	een	arrangement	van	Sammy	Nes-
tico.	Beiden	zijn	ook	nog	even	 in	gesprek	met	elkaar.	
De	CD	van	de	MarKap	met	bewerkingen	van	Nestico	is	
bovendien	te	beluisteren	op	het	audiokanaal.
Vanaf	 1	oktober	 is	de	Marinierskapel	 intercontinentaal	
in	de	lucht	geweest,	waarbij	het	aanbod	van	tijd	tot	tijd	
is	 gewisseld.	Op	deze	manier	hebben	 (tien)duizenden	
luchtreizigers	 van	over	 de	 hele	wereld	 kennis	 kunnen	
maken	met	‘één	van	de	beste	professionele	militaire	or-
kesten	ter	wereld’,	aldus	de	introductie.	Of	misschien	wel	
‘het	beste’,	zoals	daar	zonder	enige	bescheidenheid	aan	
wordt	toegevoegd.	Op	z’n	zachtst	gezegd	kan	worden	
gesproken	van	een	bijzondere	opmaat	tot	het	60-jarig	
bestaan	van	de	kapel	in	2015,	welk	jubileum	samenvalt	
met	dat	van	het	Korps	Mariniers	(350	jaar).	Dat	niet	al-

leen,	de	militaire	muziek	presenteert	zich	op	deze	manier	
ook	aan	een	heel	breed	publiek	en	voegt	zich	naadloos	
in	het	brede	aanbod	van	‘entertainment’.	Des	te	belang-
rijker	 trouwens	 dat	 het	 militaire	 bedrijf,	 het	 hart	 van	
het	bestaan,	ook	aan	bod	komt	omwille	van	een	juiste	
beeldvorming	bij	de	meer	of	minder	argeloze	kijker.		De	
introductie	van	de	kapel	laat	daar	evenmin	misverstand	
over	bestaan:	kerntaak,	zo	wordt	de	passagier	geleerd,	
is	het	verzorgen	van	Koninklijk	en	regeringsceremonieel	
en	dat	 van	de	Koninklijke	Marine.	Ook	 in	het	 inflight	
magazine	Holland	Herald	wordt	de	Marinierskapel	in	het	
spotlight	gezet.	In	het	oktobernummer	staat	de	oprich-
ting	in	1945	nadrukkelijk	als	historisch	feit	vermeld.

Dat	KLM	en	Marinierskapel	wat	met	elkaar	hebben	moge	
er	ook	uit	 blijken	dat	het	 koperkwintet	op	7	oktober	
acte	de	présence	heeft	gegeven	bij	de	onthulling	van	
het	jubileumlogo	van	de	95-jarige	Koninklijke	Luchtvaart	
Maatschappij.

HJ

Marinierskapel hoog in de lucht



Defilé  -  December 2014  13

Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins...
door	F.R.	Bruintjes,	Kampen

Het gebeurt maar zelden in het publieke domein dat 
er aandacht is voor de militaire muziek. Er wordt wei-
nig over gesproken en weinig over geschreven. En 
zover ik weet is er – in het Nederlands cultuurgoed- 
maar één liedje over de militaire muziek. Het lied van 
Rob de Nijs : “ Jan Klaassen was trompetter in het 
leger van de prins….”

Een	liedje	dat	de	gedachte	oproept	dat	het	wel	een	
beetje	dwaas	is,	om	met	een	trompet	in	het	leger	te	
zitten.	Want	 Jan	Klaassen	 is	natuurlijk	de	klassieke	
dwaas.	Maar,	 laten	we	wèl	wezen	 :	 het	 ìs	ook	wel	
dwaas,	zoiets	moois,	zoiets	beschaafds,	zoiets	God-
delijks	als	uitgerekend de muziek	midden	in	het	oor-
logsbedrijf	!
De	militaire	muziek	toont	de	mooie kant	van	het	le-
ger,	 zoals	 de	 kleurige	 uniformen	 al	 laten	 zien.	 En,	
als	het	goed	is,	 is	dat	niet	alleen	buitenkant,	maar	
ook	binnenkant.	Want	ons	leger	is	geen	verzameling	
woestelingen,	die	er	bij	de	eerste	de	beste	gelegen-
heid	òp	slaan,	maar	een	verzameling	mensen	die	het	
goede	en	het	schone	weten	te	waarderen.	Dat	is	wat	
de	militaire	muziek	uitdrukt,	en	bewijst!	Dat	 is	ook	

precies	waar	het	leger	voor	dient:	het	goede	en	het	
schone	beschermen!		
Intussen	is	 Jan	Klaassen,	zoals	door	De	Nijs	bezon-
gen,	 ook	 een	 typische	 representant	 van	 de	 Neder-
landse	militaire	muziek.		Want	die	kenmerkt	zich	toch	
wel	hierdoor	dat	ze	zo	weinig	militaristisch	is.	Onze	
militaire	marsen	hebben	vaak	een	lichte	toets	en	een	
feestelijk	karakter.	Alsof	 ze	vooral	 voor	Koningsdag	
en	 Prinsjesdag	 geschreven	 zijn!	 Ook	 in	 de	 námen	
vind	je	dat	weer.	Er	zijn	marsen	vernoemd	naar	leger-
onderdelen,	maar	het	krijgshaftige	“Vorwärts	immer,	
rückwärts	nimmer!”,	zoals	een	Duitse	mars	heet,	zul	
je	in	Nederland	niet	gauw	aantreffen.	Gelukkig	maar!

De	Nederlandse	militair	muzikant	is	allereerst	en	al-
lermeest	een	musicus!	Dat	hoor	je.	En	dat	zie	je	(soms	
helaas	ook)	aan	het	marcheren	op	een	taptoe.	Meer	
musicus	dan	militair.		De	Nijs	heeft	dat	goed	gezien	:

Hij was geen held
En hij had geen geld (bezuinigingen!)
En hij hield niet van niet krijgsgeweld
Maar trompetter was hij wel in hart en ziel!

de IMMS waS erbIj

Concert RF'GG&J' voor IMMS:
welluidende opmaat tot Nationale Taptoe 2014 in Ahoy
Door Hein Jansen

Even hing het in de lucht dat de Koninklijke Muziek-
kapel van de Gidsen het traditionele concert voor de 
IMMS tijdens de Nationale Taptoe 2014 zou verzor-
gen. Maar door omstandigheden ging dat niet door. 
Toch klonk er muziek voor het gezelschap dat zich 
in één van de zalen van Ahoy had verzameld. De 
Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’  had 
zich bereid verklaard een optreden te verzorgen en 
liet op een overtuigende wijze van zich horen in een 
gevarieerd repertoire. Leden van de fanfare lichtten 
dat zeer uitvoerig toe, evenals - niet te vergeten - de 
achtergronden van Grenadiers en Jagers.

De	fanfare,	onder	leiding	van	Kap	Harry	van	Bruggen,	
opende	in	stijl	met	de	mars	IMMS on Parade.
De	 Duitse	musicus	 Guido	 Rennert	 won	 daarmee	 in	
2011	een	door	 IMMS-Nederland	geïnitieerde	compo-
sitiewedstrijd.	Terug	in	de	tijd	ging	veel	aandacht	uit	
naar	de	Britse	componist	Gustav	Holst	 (1874-1934).	

Deze	naam	wordt	meestal	direct	in	verband	gebracht	
met		de	suite	The	Planets.	Maar	daarmee	wordt	on-
recht	gedaan	aan	zijn	veelzijdige	en	omvangrijke	oeu-
vre.	 Om	 het	 standaardrepertoire	 in	 zijn	 tijd,	 veelal	
bewerkingen	 van	 ‘klassiekers’,	 uit	 te	 breiden	 met	
oorspronkelijk	werk	componeerde	hij	in	1909	de	First 
Suite in Es for military band:	chacone	-	intermezzo	-	
march.	Bijzonderheid	is	dat	de	mars	opent	met	een	
solo	voor	de	grote	trom,	een	unicum.	Deze	zeer	toe-
gankelijke	muziek	werd	voortreffelijk	uitgevoerd.	
Hetzelfde	gold	voor	A Moorside Suite	(1927),	scherzo	
-	nocturne	-	march,	een	concoursstuk	door	Holst	ge-
componeerd	in	opdracht	van	de	BBC	en	het	National	
Brass	Band	Festival.	The	Black	Dyke	Mills	Band	won	
er	indertijd	de	eerste	prijs	mee.	De	fanfare	heeft	er	
een	heel	verhaal	omheen	laten	weven	en	voert	het	zo	
uit	op	schoolconcerten.		Bij	deze	gelegenheid	moest	
de	 muziek	 voor	 zich	 spreken.	 Stemmig	 intermezzo	
was	Consolation	(‘troost’),	een	bewerking	van	het	ko-
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raal	Wer nur den lieben Gott lässt walten	door	Jan	de	
Haan.	Dit	is	een	werk	uit	2009	in	opdracht	van	het	
Friesch	Dagblad	en	de	Christelijke	Bond	van	Muziek-
verenigingen	in	Friesland.	
Weer	helemaal	in	militaire	sferen	klonk	de	LUA-Mars 
van	Maarten	van	der	Worp,	met	overduidelijke	verwij-
zingen	naar	‘Wat	dreunt	daar	op	die	heide...’	Grappig	
te	 zien	 was	 trouwens	 hoe	 hier	 en	 daar	 in	 de	 zaal	
de	wenkbrauwen	werden	opgetrokken:	wat	heeft	de	
regimentsfanfare	nou	van	doen	met	een	mars	van	de	

luchtdoelartillerie?	 Gewoon	 stevig	 neerzetten.	 Werd	
het	concert	in	stijl	begonnen,	zo	ook	werd	het	afge-
sloten	met	de	Grenadiersmars	van	Dunkler	jr,	staande	
gespeeld.	Dat	wil	zeggen:	bijna	het	einde,	want	als	
toegift	had	de	fanfare	Happy	van	Pharrell	Williams	op	
de	lessenaars	staan.

Al	met	al	was	dit	concert	een	welluidende	opmaat	tot	
de	Nationale	Taptoe,	die	‘s	middags	zou	volgen.

Zondags lunchconcert, aangeboden aan de IMMS door de RF’GGJ’ (Marloes Milatz)

Gevarieerde Nationale Taptoe 2014 met veel 'verjaardagen' 
en herdenkingen

Door Hein Jansen

Er	viel	dit	jaar	heel	wat	te	vieren	en	herdenken	tij-
dens	de	Nationale	Taptoe	van		25	t/m	28	september	
in	het	Rotterdamse	Ahoy.	Een	beetje	veel	misschien?	
Om	te	beginnen	was	dit	voor	de	taptoe	zelf	een	jubi-
leumjaar:	de	zestigste	editie.	Dan	was	er	het	200-ja-
rig	bestaan	van	het	Koninkrijk	der	Nederlanden,	met	
in	het	verlengde	daarvan	200	jaar	Koninklijke	Land-
macht	 en	 	 Koninklijke	 Marechaussee.	 Een	 volgend	
jubileum	was	100	jaar	Korps	Nationale	Reserve,	ooit	
opgericht	als	Vrijwillige	Landstorm.	Evenmin	was	over	
het	hoofd	gezien	de	200ste	geboortedag	van	Adolp-
he	Sax,	die	van	de	saxofoons	en	saxhoorns	(onder	
meer	bugel	en	tuba).	Het	Caribische	deel	der	natie	
kreeg	 ruimschoots	 aandacht	 met	 een	 carnavaleske	
show.	En	vanzelfsprekend	was	er	het	eerbetoon	aan	
gevallenen	en	veteranen.	Alle	Nederlandse	militaire	
orkesten	droegen	hieraan	bij,	evenals	het	Nederlands	
Politieorkest.	Daarnaast	was	er	een	 	 ruime	 inbreng	
vanuit	het	buitenland.

De	taptoe	werd	geopend	met	een	ode	aan	de	Royal	

Edinburgh	Militairy	Tattoo,	die	ooit	Rocus	van	Ype-
ren	met	‘zijn’	KMK	inspireerde	tot		een	vergelijkbaar	
evenement	 in	 Nederland:	 Taptoe	 Delft.	Wat	mager-
tjes	was	dat	de	voor	Edinburgh	typerende	‘pipes	and	
drums’	waren	gereduceerd	tot	één	doedelzakspeler.	

‘200	jaar	Koninklijke	Landmacht’	leverde	muzikaal	en	
visueel	spektakel	op,	al	was	dat	 laatste	maar	van-
wege	 een	 demonstratie	 door	 commando’s.	 De	 vier	
orkesten	 van	 de	 landstrijdkrachten	 brachten	 een	
voortreffelijke	 show,	 onder	 leiding	 van	 Maj	 Tijmen	
Botma	 	 (KMK’JWF’	 en	 in	 een	 choreografie	 van	Adj	
Roland	Grootenboer	(Fanfare	‘Bereden	Wapens’).	Na	
een	tijdje	te	zijn	weggeweest	liet	het	historisch	wiel-
rijdersmuziekkorps	zich	ook	weer	zien.	(In	de	vorige	
Defilé	is	daar	al	een	voorschot	op	genomen.)
Het	 koninkrijk	 Oman	 had	 twee	 politieorkesten	 af-
gevaardigd	 die	 gezamenlijk	 optraden:	 het	 één	 be-
staande	 uit	 mannen,	 het	 andere	 uit	 vrouwen.	 Dit	
grote	samengestelde	orkest	voerde	sterk	traditioneel	
gekleurde	muziek	uit,	die	overigens	beter	in	het	ge-
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hoor	lag	dan	de	omschrijving	wellicht	doet	vermoe-
den.	Ook	qua	presentatie	was	dit	optreden	de	taptoe	
waardig.

Concertant
Op	 verzoek	 van	 de	 taptoeorganisatie	 verzorgde	 de	
Kapel	van	de	Koninklijke	Luchtmacht	een	podiumop-
treden,	waarmee	een	nieuw	gebruik	is	ingezet	als	we	
de	speaker	goed	hebben	begrepen.	Onder	het	mot-
to	 ‘The	 Bicentennial	 Saxophone’	 voerde	 het	 orkest	
onder	 leiding	 van	Maj	 Jos	 Pommer	 een	medley	 uit	
van	befaamde	jazzy	saxsolo’s.	De	liefhebbers	van	dit	
genre	zullen	alleszins	aan	hun	trekken	zijn	gekomen.

Overigens	-	om	een	sprong	in	het	programma	te	ma-
ken	-	de	inbreng	van	de	Koninklijke	Muziekkapel	der	
Gidsen	uit	België	was	nauwelijks	minder	statisch	en	
had	evenzeer	als	concertant	aangemerkt	kunnen	wor-
den.	Pièce	de	 résistance,	 omlijst	 door	marsmuziek,	
was	 de	 ouverture	 Leichte Kavallerie	 van	 Franz	 von	
Suppé	met	een	belangrijke	inbreng	van	de	voor	de	
kapel	typerende	trompetters.	Muzikaal	viel	er	niets	af	
te	dingen	op	dit	befaamde	orkest,	maar	enigermate	
plichtmatig	klonk	het	geheel	wel.

Eric Vloeimans
Bij	 het	 eerbetoon	 aan	 de	 gevallenen	 en	 veteranen	

De KMK’JWF’ komt op, ditmaal weer eens in JWF-tenue (Erwin Voorhaar)

Eindelijk op de Nationale Taptoe: de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen (Erwin Voorhaar)
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was	een	belangrijke	rol	toebedeeld	aan	de	trompet-
tist	Eric	Vloeimans,	die	een	Requiem	van	eigen	hand	
uitvoerde.	In	de	loop	van	het	programma	zou	hij	nog	
veel	meer	van	zich	laten	horen,	om	niet	te	zeggen:	
wel	erg	veel.	Hier	zou	tegenin	gebracht	kunnen	wor-
den	dat	het	ook	nooit	 goed	 is.	 Is	 er	 een	befaamd	
instrumentaal	solist	gecontracteerd	en	dan	neemt	hij	
een	te	prominente	plaats	in...	Laten	we	het	zo	zeggen	
dat	het	programmatische	evenwicht	wat	zoek	was.
En	 toen	was	het	pauze.	Een	mens	probeert	 iets	 te	
maken	van	deze	onwelkome	onderbreking;	dus	een	
paar	stands	bezocht	waaronder	die	van	de	IMMS.	Nu	
deze	toch	wordt	genoemd,	grote	waardering	voor	de	
eigen	vrijwilligers	die	de	stand	gedurende	alle	voor-
stellingen	bemannen.
Na	 de	 pauze	werd	 de	 totstandkoming	 van	 het	 ko-
ninkrijk	in	verschillende	historische	scènes		omstan-
dig	 in	 beeld	 gebracht.	Hierin	was	ook	het	 aandeel	
van	de	Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	onder	
leiding	van	Maj	Peter	Kleine	Schaars	verweven;	een	
optreden	zoals	we	dat	van	de	MarKap	gewend	zijn.	
Aangenaam	verrassend	was	de	inbreng	van	een	groot	
koperensemble	van	de	Musique	Militaire	Grand-Duca-
le	Luxembourg.	Dat	verzorgde	de	‘achtergrondmuziek’		
bij	een	van	de	scènes:	fraai,	welluidend	spel.

Jarige	marechaussee
Het	 Trompetterkorps	 der	 Koninklijke	Marechaussee,	
o.l.v.	Kap	Eric	Janssen,	presenteerde	zich	op	de	eigen	
gedegen	wijze	met	Als	het	er	op	aankomt,	ontleend	
aan	 het	 motto	 van	 deze	 legereenheid.	 Het	 is	 een	
compositieopdracht	van	het	korps	aan	de	Britse	com-
ponist	en	dirigent	Andrew	Pearce	(1975).	Hij	heeft	de	
diverse	taken	van	de	‘militaire	politie’	tot	uitbeelding	
gebracht.	Visueel	werd	de	muziek	op	een	bijzondere	
manier	ondersteund	door	een	bereden	ere-escorte	èn	
klein	motor	ere-escorte.
Daarop	barstte	het	Caribische	geweld	los	met	steel-
bands	(Nederlands	Politie	Orkest	en	Korps	Mariniers),	
carnavalsgroepen,	 enz.	 enz.	 Het	 programmaboekje	

vatte	het	aldus	samen:	‘Wat	is	er	mooier	om	de	jeugd	
van	Rotterdam,	Defensie,	Politie	 en	dames	getooid	
met	mooie	veren	deze	taptoe	feestelijk	 te	 laten	af-
sluiten?’
De	echte	afsluiting	was	natuurlijk	de	finale	met	alle	
deelnemers.	Mogen	we	er	nog	eens	voor	pleiten	als	
één	van	de	traditionele	elementen	een	‘echt’	koraal	
te	laten	horen?	
Iets	vergeten?	Ja,	de	New	Guard	America;		zes	pseu-
domilitairen	die	 tussen	de	muzikale	bedrijven	door	
wapenexercitie	bedreven.	Op	het	eerste	gezicht	zag	
het	er	spectaculair	uit,	maar	bij	nader	inzien	had	het	
veel	weg	van	herhaling	van	kunstjes.	Hun	optreden	
deed	terugverlangen	naar	exercitiedemonstraties	zo-
als	we	die	eerder	hebben	gezien.
Samenvattend	kunnen	we	terugkijken	op	een	alles-
zins	gevarieerde	taptoe,	met	muzikale	en	visuele	uit-
schieters.	

Finale van de Nationale Taptoe 2014 in Ahoy Rotterdam 
(Marloes Milatz)

Finale van de Nationale Taptoe 2014 in Ahoy Rotterdam 
(Marloes Milatz)
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Het	jaar	2014	stond	in	het	teken	van	een	aantal	bij-
zondere	vieringen	waarbij	militaire	muziek	veelvuldig	
is	ingezet.	200	jaar	Koninklijke	Landmacht,	Cavalerie	
en	Prinsjesdag	bijvoorbeeld.	Op	verschillende	manie-

ren	werd	aan	deze	jubilea	aandacht	geschonken,	on-
der	andere	met	een	buitengewone	Cavalerie	–	parade	
en	beëdiging	in	Amersfoort,	een	speciaal	item	tijdens	
de	 Nationale	 Taptoe	 in	 Rotterdam	 en	 festiviteiten	

Paarden en muziek in Den Haag - 
200 jaar Landmacht en Prinsjesdag groots gevierd
Door Erwin Voorhaar

Paukenpaard van de Nederlandse cavalerie op het Voorhour (Erwin Voorhaar)
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rondom	 Prinsjesdag	 in	 Den	 Haag.	 In	 het	 weekend	
voorafgaande	aan	Prinsjesdag	werd	in	het	openbaar	
een	aantal	activiteiten	ondernomen,	zoals	het	voor-
oefenen	 voor	 deze	belangrijke	 dag	maar	 ook	werd	
een	bijzonder	defilé	georganiseerd	dat	absoluut	een-
malig	is	geweest.
Op	zondag	 14	september	vond	op	het	Lange	Voor-
hout	een	Internationaal	Cavalerie	Defilé	plaats	waar-
aan	 door	 eenheden	 uit	 Groot-Brittannië,	 Duitsland,	
België,	Frankrijk,	de	Verenigde	Staten	en	Nederland	
werd	 deelgenomen.	 Op	 het	 Lange	 Voorhout	 waren	
daartoe	‘onder	de	bomen’	tribunes	geplaatst	en	kon	
het	 publiek	 genieten	 van	 een	 kleurrijk	 geheel	 aan	
‘bereden	 wapens’,	 omlijst	 met	 militaire	 muziek	 en	
vakkundig	van	commentaar	voorzien	door	presenta-
tor	Ed	van	den	Bent.
Voorafgaande	 aan	 het	 geheel	 marcheerde	 de	 Regi-
mentsfanfare	 Garde	 Grenadiers	 en	 Jagers	 uit	Assen	
voorbij.	Kort	daarop	gevolgd	door	de	Regimentsfan-
fare	Bereden	Wapens,	in	ceremonieel	tenue	Cavalerie	
en	onder	de	leiding	van	Harold	Janssen.	Zij	positio-
neerden	zich	tegenover	de	tribune	om	het	defilé	te	
begeleiden	en	hadden	een	behoorlijk	 stevige	 taak:	
het	spelen	van	een	zeer	groot	aantal	marsen	om	de	
paraderende	 Cavalerie	 en	 historische	 voertuigen	 te	
ondersteunen.	Hun	opmars	was	geheel	 in	stijl:	met	
de	mars	Huzaren	van	Boreel	marcheerden	zij	het	Lan-
ge	Voorhout	 op.	Daarna	 volgde	 natuurlijk	 de	 Stan-
daard	(bereden)	en	passeerden,	voorzien	van	uitge-
breide	 uitleg	 de	 eenheden,	 o.a.	 van	 het	 Belgische	
leger,	uit	Duitsland	en	natuurlijk	uit	Nederland.		Naast	
Cavalerie	deden	ook	Marechaussee	–	detachementen	
mee	en	volgde	aan	het	einde	van	de	parade	ook	een	
indrukwekkende	assault	van	het	Korps	Rijdende	Artil-
lerie	in	hun	schitterende	ceremoniële	tenue.	In	volle	
draf	kwamen	zij	aanstormen	vanaf	het	Schelpenpad,	
onder	begeleiding	van	 trompetsignalen.	Dat	er	ook	
een	kanon	6-veld	(uit	1894)	werd	getrokken	maakte	

alles	 nog	 realistischer.	 Het	 geheel	 werd	 afgesloten	
met	saluutschoten	en	een	tweede	parade,	wederom	
voorafgegaan	door	de	Regimentsfanfare	uit	Assen,	nu	
voor	 een	 non-stop	defilé	 langs	 de	 tribune.	Hoewel	
niet	alle	paarden	hetzelfde	idee	hadden	van	de	loop-
richting	was	het	een	indrukwekkend	geheel.	Maar	het	
meest	opmerkelijk	was	de	smetteloze	uitvoering	door	
de	Regimentsfanfare	Bereden	Wapens	van	een	zeer	
groot	 aantal	 marsen.	 Voor	 de	 liefhebbers	 even	 de	
lijst	van	gespeelde	werken	(in	volgorde	van	parade):	
Mars Huzaren van Boreel (Reijnhoudt)	 /	Gary Owen 
(Trad)	 /	 Dragondersmars	 (Wisman)	 /	 March of the 
Blues and Royals (Trad)	/	Mars Huzaren van Sytzama 
(Reijnhoudt)	 /	Des Grossen Kurfürsten Reitermarsch 
(AM	I/38,	AM	III/72)	(von	Moltke)	/	Mars van het 2e 
Regiment Huzaren Prins van Oranje	 (van	 Hemert)	
/	 Le Courageux (Stenz)	 /	 Defileermars Koninklijke 
Marechaussee (Reijnhoudt	 /	Bosch)	 /	Mars van het 
5e Regiment Lanciers	 (Prévost)	 /	Mars Rijdende Ar-
tillerie (MRA mars)	 (van	 de	 Worp)	 /	 Artilleriemars	
(van	der	Poort)	/ Mars van de Prinses Irene Brigade
(Lammers).	

Daarna	volgde	afmars	(met	o.a.	de	Huzarenmars)	en	
dat	leverde	een	uniek	beeld	op:	de	Regimentsfanfare	
passeerde	op	het	Schelpenpad	de	 inmiddels	opge-
stelde	 Marinierskapel	 der	 Koninklijke	 Marine	 welke	
na	afloop	van	het	Defilé	opmarcheerde	en	plaats	in-
nam	voor	de	tribune	om	daar	nog	een	kort,	staand	
concert	van	ca.	drie	kwartier	te	geven.	Naast	marsen	
speelde	het	orkest	enkele	moderne	stukken	en	med-
leys	en	een	deel	van	het	programma	van	de	Natio-
nale	Taptoe.	Hoewel	het	orkest	op	deze	zondag	niet	
helemaal	 op	 sterkte	 was	 werd	 ook	 hier	 weer	 fraai	
gemusiceerd	en	zo	maakte	Den	Haag	op	een	mooie	
nazomer-zondagmiddag	weer	eens	hernieuwd	kennis	
met	 militaire	 (muzikale)	 tradities	 en	 onze	 rijke	 ge-
schiedenis	op	dit	gebied.	

KMK'JWF' excelleert in 'muzikale reis door de ziel van de 
Koninklijke Landmacht'
Door Hein Jansen

Voor de militaire muziek vormen oude en jonge ve-
teranen, met hun naasten, een belangrijke doel-
groep. Een concert door een kapel kan worden be-
schouwd als blijk van erkenning en waardering, 
namens krijgsmacht en samenleving. Een overtui-
gend bewijs leverde op 24 oktober jl. de KMK’JWF’ 
in ‘s-Hertogenbosch. Vanwege een aantal ‘extra’s’ 
kan van een bijzonder concert worden gesproken. 
Het stond namelijk ook in het teken van 200 jaar 
Koninklijke Landmacht en viel samen met de her-
denking van de bevrijding van de Brabantse hoofd-
stad. Vandaar dat er eveneens Engelse veteranen 
aanwezig waren.

Voor	 de	 laatste	 keer	 pakte	Den	Bosch	 fors	 uit	 om	
te	gedenken	dat	de	stad	70	jaar	geleden	is	bevrijd	
door	 de	 Royal	Welsh,	 zoals	 het	 regiment	 nu	 heet.	
Aanvankelijk	zag	het	er	destijds	uit	dat	de	slag	snel	
gestreden	zou	zijn,	maar	hevig	verzet	van	de	Duitsers	
resulteerde	 in	een	bittere	strijd.	Er	 sneuvelden	146	
Britse	militairen.
Als	eerbetoon	aan	de	bevrijders	werd	de	naam	van	
een	 in	aanbouw	zijnde	verkeersbrug	over	de	Dieze	
onthuld,	 parallel	 aan	 de	 spoorbruggen:	 De	 Royal	
Welsh	brug.	Dat	gebeurde	in	aanwezigheid	van	onder	
meer	veteranen,	actief	dienende	militairen	en	autori-
teiten	uit	Wales.	Daaraan	vooraf	werd	de	brug	‘op	de	
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vijand	overmeesterd’	door	 11	Luchtmobiele	Brigade,	
een	knallend	spektakel	op	historische	grond.

‘De mens centraal’
Het	concert,	‘s	avonds	in	het	Theater	aan	de	Parade,	
was	er	één	van	een	reeks	onder	het	motto	‘De	mens	
centraal’,	met	 als	 ondertitel	 ‘Muzikale	 reis	 door	 de	
ziel	van	de	Koninklijke	Landmacht’.	Zonder	die	mens	
lukt	het	namelijk	niet	welke	opdracht	dan	ook	uit	te	
voeren,	al	staan	er	nog	zulke	geavanceerde	(wapen)
systemen	en	technieken	ter	beschikking.
Aldus	werd	een	aantal	militairen	in	hun	privéomstan-
digheden	in	beeld	gebracht,	muzikaal	omlijst	door	de	
KMK’JWF’	onder	leiding	van	Maj	Tijmen	Botma.	Het	le-
verde	een	verrassende	portrettengalerij	op	van	laag,		
bijvoorbeeld	een	soldaat	bij	de	Nationale	reserve	en	
een	 korporaalchauffeur	 van	 de	 kapel,	 tot	 hoog:	 de	
Commandant	 Landstrijdkrachten.	 Apart	 vermeld	 zij	
Kap	 Marco	 Kroon,	 drager	 van	 de	 Militaire	Willems-
orde,	in	de	zaal	aanwezig.

De	kapel	presteerde	voortreffelijk	in	een	zeer	gevari-
eerd	programma,	zowel	in	totaliteit	als	solistisch.	Het	
zou	hier	te	ver	voeren	om	concertstuk	-	na	stuk	nader	
te	beschouwen,	maar	een	paar	mogen	best	worden	
uitgelicht.	Zo	getuigde	het	van	‘lef’,	niet	alleen	in	mu-
zikaal	opzicht,	Hajj	van	Stephen	Melillo	op	de	lesse-
naars	te	zetten.	De	Hajj	is	de	bedevaart	van	moslims	
naar	Mekka.	In	de	optiek	van	de	componist	staat	die	

symbool	 voor	 ieder	mens	die	er	op	uit	 trekt,	maar	
dan	 nog	 mag	 van	 een	 verrassende	 repertoirekeuze	
worden	gesproken.	Genoemd	moet	zeker	ook	Devil’s 
Circle	(Jaroslaw	Bester,	arr.	Hans	van	der	Heide):	ste-
vig	‘up	tempo’	met	virtuoze	solo’s.	Wat	een	goed	ar-
rangement	kan	doen	liet	de	kapel	horen	in	de	Ramses 
Shaffy-Medley,		een	geraffineerde	bewerking	van	de	
(over)bekende	 songs	 door	 Joan	 Reinders.	Waarmee	
overigens	niets	wordt	afgedaan	aan	de	inbreng	van	
een	andere	arrangeur,	Douwe	Medema,	met	muziek	
uit	o.a.	Ice Age, Indepence Day en Brothers in Arms.	
En	ja,	er	werd	een	mars	gespeeld,	de	Mars	voor	de	
Nederlandse	Veteranen	van	Geert	Flik.

Onlosmakelijk deel
Er	 wordt	 nog	 wel	 eens	 de	 vraag	 gesteld	 naar	 het	
waarom	en	hoe	van	de	militaire	muziek.	Als	concert	
was	 dit	 het	 afdoende	 antwoord.	 Of	 om	 te	 spreken	
met	 Lt-gen	 Mart	 de	 Kruif,	 Commandant	 Landstrijd-
krachten,	in	het	voorwoord	tot	het	programma:
“Militaire	muziek	 is	 een	 onlosmakelijk	 deel	 van	 de	
landmacht.	 De	muziek	 heeft	 een	 belangrijke	 rol	 bij	
ceremonies	 en	 helpt	 ons	 uiting	 te	 geven	 aan	 ons	
respect	naar	de	Koning,	nationale	relaties,	onze	mi-
litairen	en	samenleving.	Het	helpt	ons	ook	in	de	con-
tacten	met	die	samenleving,	zoals	vanavond	in	een	
geheel	nieuwe	vorm	met	beeld	en	geluid.”		Waarvan	
akte.

????
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24e Goodwillconcert van de Douane Harmonie Nederland in Kamerik

Door Rino van der Luyt

Zaterdag	18	oktober	jl.	gaf	de	D.H.N.	haar	jaarlijkse	
goodwill	concert	in	de	‘Schulenburch’	te	Kamerik.	De	
zaal	is	altijd	heel	goed	bezet	tot	vol	en	het	is	voor	
een	muzikant	erg	plezierig	voor	zo	velen	te	musice-
ren.	 O.l.v.	 dirigent	 Frenk	 Rouschop	 werd	 een	 goed	
verzorgd	programma	ten	gehore	gebracht	m.m.v.	een	
zangeres.	 Een	 prima	 afwisseling	 in	 het	 geheel	 was	
het	saxofoonkwartet	‘Syrène’.	Vier	geweldig	musice-
rende	 dames	 bliezen	 hun	 klanken	 de	 zaal	 in.	 Een	
heel	mooi	ensemble.	Om	nog	even	op	de	zangeres	
terug	te	komen:	tegenwoordig	lijkt	het	zo	dat	als	ie-
mand	maar	iets	kan	zingen	dit	dan	ook	op	de	bühne	
moet.		Een	goede	zangeres	met	zo’n	orkest	kan	heel	
mooi	 zijn	maar	kijk	uit	wat	 je	 in	huis	haalt.	 	Daar-
mee	wil	ik	memoreren	dat	het	gebodene	helaas	niet	
uit	de	verf	kwam.	Jammer,	bij	een	concert	hoeft	niet	
altijd	een	zanger	c.q.	zangeres	aanwezig	te	zijn.	Een	

goede	instrumentalist	zou	ook	eens	een	aanbeveling	
kunnen	zijn.	Verder	trad	het	percussion	ensemble	op	
o.l.v.	de	enthousiaste	Charles	van	Zanten.		De	dames	
en	heren	zetten	een	 leuk	programma	 in	elkaar	met	
als	 titel	 ‘Crossing	Borders’	 .	 Een	 goede	 presentatie	
van	de	slagwerkgroep.	Na	de	pauze	bracht	het	orkest	
een	gevarieerd	programma	met	verschillende	solisten	
uit	 het	 orkest.	 Dit	werd	met	 verve	 uitgevoerd.	Aan	
één	van	de	solisten	wil	ik,	als	ik	deze	in	mijn	bezit	
zou	hebben,	een	pluim	uitreiken	nl.	aan	klarinettist	
Christof	 	May.	Het	geheel	werd	gepresenteerd	door	
Leo	Bouritius.	Een	persoon	die	vele	jaren	zijn	sporen	
heeft	verdiend	bij	presentaties	van	diverse	(militaire	)	
orkesten.	Dit	mag	ook	wel	eens	gezegd	worden.	
Resumé	:		een	prima	gevarieerd	concert	met	goede	
solisten	uit	eigen	gelederen	en	een	kleine	dissonant	
betreffende	de	zangeres.

Korpsconcert Marinierskapel 2014

Door Johan de Vroe

Op 12 november jl. werd in de Doelen in Rotterdam 
het traditionele jaarconcert van het Korps Mariniers 
gehouden onder leiding van majoor Peter Kleine 
Schaars. 

Na	de	openingsfanfare	en	het	Wilhelmus	volgde	een	
bijzondere	verrassing:	een	gastdirigent	op	het	Korps-
concert,	de	hoofddirigent	van	de	zes	Britse	Royal	Ma-
rines	Bands,	met	wie	de	kapel	in	juni	in	Londen	de	

Lt Col Nick Grace RM dirigeert de Marinierskapel (Cees Baardman)
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Trompetterkorps van 
het Regiment der 

Gidsen

banden	 hecht	 had	 aangehaald.	 	 Lt	 Col	 Nick	 Grace	
dirigeerde	een	drieluik	van	typisch	Britse	werken,	om	
te	beginnen	‘Amphibiosity,’	een	speciaal	voor	het	350	
jarig	bestaan	van	de	Royal	Marines	door	Martin	El-
lerby	gecomponeerd	werk	met	diverse	klanken	erin	
verwerkt	uit	het	vaste		RM-repertoire,	zoals	het	‘Ge-
bed	 van	 een	 zeeman’.	 Gevolgd	 door	 het	 gedragen	
‘Nimrod’	 van	 Elgar,	 vaak	 gekoppeld	 aan	 plechtige	
momenten.	 In	 concerten	 gekenmerkt	 door	 warme,	
zachte	strijkersklanken	ondersteund	door	hoorns	en	
eufoniums.	In	deze	uitvoering	waren	het	de	trompet-
ten	die	de	nadruk	 legden,	wat	 enigszins	onwennig	
overkwam.
Na	de	Britse	topmars	‘Royal	Salute’,	met	14	(!)	tam-
boers	en	pijpers	erbij	ouderwets	martiaal	klinkend,	
volgde	het	 ‘Concerto	Grosso	 for	saxophone	quartet	
and	band’	van	William	Bolcom.	Zo’n	eigentijdse	com-
positie	waarin	de	hoge	technische	kwaliteiten	van	de	
vier	solisten	en	het	orkest	overtuigend	doorkwamen,	
maar	ook	met	hoge	eisen	aan	het	publiek	om	van	de	
muziek	zelf	 te	kunnen	genieten.	Dat	gold	 in	zekere	
zin	ook	voor	het	hieropvolgende	‘A	boy	in	storm	and	

sea‘	 van	 Steven	 Mellilo	 wiens	 werk	 ‘mooier’	 wordt	
naarmate	je	het	beter	kent,	maar	ook	dat	is	natuurlijk	
een	persoonlijke	belevenis.		

Na	het	changement	op	het	podium	en	in	de	speelstijl	
was	het	tijd	voor	een	ode	aan	Rotterdam,	met	‘Man-
hattan	aan	de	Maas’,	‘Hart	van	Rotterdam’	en	de	al-
oude	mars	‘Rotterdamse	Vlag’.	Echte	Rotterdammers	
schijn	 je	nog	 steeds	geen	groter	plezier	 te	kunnen	
doen	dan	met	 een	optreden	van	 ‘hun’	Anita	Meyer	
en	Lee	Towers.	Zoals	de	 tand	des	 tijds	 in	de	altijd	
dynamische	Maasstad	sowieso	vrijwel	onzichtbaar	is,	
is	de	populariteit	van	deze	lokale	supersterren	even-
min	 aan	 slijtage	 onderhevig	 en	 reageerde	 de	 zaal	
als	vanouds	op	hun	evergreens.	De	stemming	bij	de	
afsluitende	 Defileermars	met	 ‘Piet	 Hein’	 zat	 er	 dan	
ook	helemaal	in,	maar	een	kleine	encore	beef	uit.		Al	
had	de	kapel	ditmaal	de	extremen	tussen	moeilijk	en	
populair	meer	dan	ooit	opgezocht,	door	de	aanspre-
kende	thema’s,	de	variatie	en	perfecte	uitvoering	was	
het	weer	een	mooie	avond	met	de	sfeer	en	muziek	
op	hoog	niveau.

Uit het Prentenbriefkaartarchief van erwin Voorhaar

De Nationale Taptoe in het zalencomplex Ahoy te Rot-
terdam ligt alweer enkele maanden achter ons. Tijdens 
deze taptoe kregen we als liefhebbers van de militaire 
muziek één van de beste harmonie- orkesten ter wereld 
voorgeschoteld: de Koninklijke Muziekkapel van de Gid-
sen. Over de muzikale kwaliteiten kunnen wij kort zijn: 
die is ‘af’. Een perfect in elkaar passend geheel met een 
uiterst heldere harmonieklank. Die speciale eigen klank 
van het orkest komt ook tot stand door het gebruik van 
het trompetterkorps dat bij met name de marsen voor 
traditionele ondersteuning zorgt. Vandaar in deze afle-
vering van Defilé een kaart van het trompetterkorps, 
waarmee we ook nog even kunnen terugdenken aan het 
optreden in Rotterdam.

De	 geschiedenis	 van	 de	 Muziekkapel	 van	 de	 Gidsen	
wordt	 geïllustreerd	 door	 de	 persoonlijke	 bemoeienis	
van	de	koning.	Leopold	I	(1790-1865),	de	eerste	koning	
der	Belgen	was	op	16	augustus	1832	in	Enghien	(Edin-
gen)	om	er	te	lunchen	en	bij	deze	gelegenheid	traden	
verschillende	militaire	kapellen	op.	De	koning	was	zeer	
onder	de	 indruk	van	de	Kapel	van	het	 1e	Linie	Regi-
ment	onder	leiding	van	Jean	Valentin	Bender.	De	koning	
besloot	meteen	dat	een	muziekkapel	verbonden	moest	
worden	 aan	 zijn	 persoonlijke	 lijfwacht,	 het	 Regiment	
van	de	Gidsen.	Bender	moest	hiervan	de	kapelmeester	
worden.	Deze	kapel	werd	inderdaad	opgericht,	Bender	
nam	de	 leiding	op	zich	en	de	koning	werd	vanaf	dat	
moment	tijdens	zijn	officiële	verplaatsingen	door	de	ka-
pel	begeleid.	Men	voerde	de	titel	‘Musique	Particulière	

du	Roi’	(de	particuliere	mu-
ziekkapel	 van	 de	 koning).	
Opmerkelijk	 was	 dat	 de	
koning	zelf	een	muzieklief-
hebber	 was	 die	 o.a.	 fluit	
speelde	 en	 zelf	 compo-
neerde.		Zijn	muziek	is	ook	
door	de	 kapel	 uitgevoerd.	
In	deze	beginperiode	telde	
de	kapel	32	muzikanten	en	
werden	 nog	 instrumenten	
als	 ophicleïden	 (koperen	
blaasinstrument	 met	 klep-
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pen	 in	 de	 zijwand)	 en	 klephoorns	 gebruikt.	Al	 direct	
nam	het	nieuwe	orkest	deel	aan	muziekwedstrijden	en	
openbare	concerten	en	wist	men	een	zeer	grote	naam	
en	 faam	 op	 te	 bouwen	 en	 deze	 heeft	 men	 constant	
hoog	weten	te	houden.	Men	speelt	nog	altijd	zeer	vele	
originele	 werken	 voor	 harmonieorkesten	 en	 transcrip-
ties	van	(vaak	bijzondere)	klassieke	werken.	Het	orkest	
heeft	 hierin	wereldfaam	bereikt.	 De	 kapelmeesters	 en	
dirigenten	 als	 Julien	 Simar,	 Leon	 Walpot,	 Arthur	 Pre-
vost,	Simon	Poulain,	Yvon	Ducene	en	natuurlijk	Norbert	
Nozy	waren	 allen	 verdienstelijke	 componisten	die	 zelf	
hebben	 bijgedragen	 aan	 deze	 repertoireverbeteringen.	
Thans	staat	het	orkest	onder	 leiding	van	Yves	Segers	
(1978).	Onder	Nozy	werden	vele	CD	producties	van	deze	
toonaangevende	 werken	 uitgegeven	 en	 onder	 Segers	
wordt	dit	doorgezet;	zo	verscheen	o.a.	een	CD	getiteld	
‘A	Tribute	to	our	past	conductors’	waarop	werken	en	ar-
rangementen	van	vrijwel	alle	dirigenten	van	de	Gidsen	
kunnen	worden	 beluisterd.	 Naast	 een	 harmonieorkest	
van	84	muzikanten	is	er	ook	het	trompetterkorps,	thans	
bestaande	uit	19	muzikanten.	De	leiding	is	sinds	1988	
in	handen	van	Adjudant	Roland	de	Klippel	(17-07-1954)		
en	deze	groep	valt	eveneens	op	door	de	uitzonderlijk	
fraaie	wijze	waarop	men	musiceert	op	deze	moeilijk	te	
bespelen	 instrumenten.	Men	kan	op	deze	natuurtrom-
petten	(met	een	enkel	stemventiel)	een	beperkt	aantal	
tonen	spelen	en	die	moet	men	 ‘raken’	zoals	dat	heet	
met	weinig	meer	mogelijkheden	dan	de	eigen	lippen	van	
de	speler.	Dat	vergt	veel	oefening	want	bij	een	eventu-
ele	fout	(	‘kicks’)	kan	men	niets	meer	bijsturen.	Bij	een	
juiste	wijze	van	het	bespelen	van	deze	instrumenten	(en	
daarvan	is	dit	trompetterkorps	hét	voorbeeld)	ontstaat	
een	scherpe,	verdragende	en	heldere	klank.	Hierin	hoort	
men	duidelijk	de	oorsprong	(signaaltrompetten	te	velde)	
terug.	In	vele	Belgische	marsen	is	dit	signaalaspect	ook	
duidelijk	 verwerkt.	 Het	 trompetterkorps	 treedt	 echter	
ook	los	van	het	harmonieorkest	op	en	kan	dan	verschil-
lende	fanfares,	polka’s	en	klassieke	stukken	spelen,	een	
staalkaart	van	dit	repertoire	is	aan	te	treffen	op	de	CD	
‘Nonpareil’	 (WWM	 500.170).	 Doordat	 men	 (d.m.v.	 het	
stemmingsventiel)	 kan	 kiezen	 voor	 twee	 stemmingen	
is	het	mogelijk	om	variatie	aan	te	brengen:	speelt	het	
trompetterkorps	 Infanteriemarsen	 dan	 wordt	 de	 Bes	
stemming	 (klaroen)	gebruikt,	voor	de	Cavaleriemarsen	
gebruikt	men	de	Es	–	tonaliteit.	Was	de	instelling	van	
de	muziekkapel	voorzien	van	een	anekdote,	waaruit	de	
persoonlijke	bemoeienis	van	de	koning	duidelijk	wordt,	
de	geschiedenis	van	de	muziek	bij	de	Gidsen	gaat	toch	
nog	wat	verder	terug.	Zo	riep	de	Voorlopige	Regering	in	
1831	de	Compagnie	der	Gidsen	(Guides	de	la	Meuse)	in	
het	leven.	Deze	compagnie	beschikte	al	over	een	trom-
petterkorps	 dat	 eigenlijk	 de	 werkelijke	 voorloper	 van	
de	Muziekkapel	der	Gidsen	is.	Later	in	1831	wordt	deze	
‘Koninklijke	Wacht’	 omgevormd	 tot	 het	 ‘Eskadron	 der	
Gidsen’.	In	1832	volgt	de	oprichting	van	een	tweede	en	
een	derde	Eskadron	en	uiteindelijk	dus	ook	een	muziek-
kapel.	Deze	kapel	werd	gezien	als	uitbreiding	van	het	
bestaande	 trompetterkorps.	Het	Trompetterkorps	zoals	
het	hier	op	de	kaart	te	zien	is	werd	beheerd	door	het	
regiment,	dat	ca.	30	regimentstrompetters	te	paard	ter	
beschikking	stelde.	Hoofdfunctie	was	het	spelen	van	de	

militaire	signalen,	maar	ook	kende	men	een	trompetter-
korps	te	paard	(‘de	fanfare’).	Instructie	kreeg	men	van	de	
Trompetter	–	Majoor.	Het	huidige	trompetterkorps	maakt	
deel	uit	van	de	muziek-kapel	en	werd	in	1944	opgericht.	
Onder	Yvon	Ducene	kwam	het	trompetterkorps	tot	volle	
bloei,	oude	Cavaleriemarsen	werden	in	ere	hersteld	en	
naast	de	inzet	voor	allerlei	militaire	plechtigheden	(zoals	
herdenkingen)	maakte	het	korps	vele	plaat	(en	later	CD)	
opnamen	van	de	vele	Belgische	marsen	waarin	deze	Ca-
valerietrompetten	worden	gebruikt.	
De	kaart	uitgegeven	door	Georges	Henri	uit	Brussel	laat	
een	groep	trompetters	zien.	De	kaart	is	ingekleurd,	maar	
als	men	dit	vergelijkt	met	sommige	andere	bestaande	
(ingekleurde)	afbeeldingen	en	schilderijen	waarop	deze	
uniformen	zijn	te	zien	is	het	nog	netjes	gedaan.	De	kaart	
is	 uitgegeven	 in	 een	 serie	waartoe	ook	de	kaart	met	
het	Muziekkorps	van	de	Carabiniers	behoort.	Deze	kaart	
heb	ik	in	een	eerdere	uitgave	van	Defilé	besproken.	Ook	
deze	 afbeelding	moet	 zijn	 ontstaan	bij	 de	 kazerne	 in	
Brussel	(Etterbeek),	daar	de	gebouwen	en	omgeving	vrij-
wel	identiek	zijn	aan	de	andere	kaart.
Over	de	uniformering	van	de	trompetters	en	muzikanten	
van	de	Cavalerie	voor	het	Koninklijk	Besluit	van	24	juni	
1843	is	nauwelijks	iets	bekend.	De	diverse	regimenten	
kenden	vanaf	1830	wel	een	onderscheidingskleur.	Vanaf	
de	 oprichting	 van	 het	 Eskadron	der	Gidsen	 (1831)	 en	
het	 regiment	 (1833)	 is	 de	 kleur	 amarant	 (purperrood)	
de	onderscheidingskleur.	Later	werden	vele	wijzigingen	
aan	de	uniformering	toegepast.	Het	hier	getoonde	gala	–	
uniform	(alleen	de	kolbakken	ontbreken,	de	muzikanten	
dragen	hier	de	soldatenmuts	–	specifiek	voor	de	trom-
petters)	werd	aan	het	begin	van	de	Eerste	Wereldoorlog	
buiten	 gebruik	 gesteld.	 Vanaf	 dat	moment	 gingen	 de	
muzikanten	in	het	kaki	–	uniform	gekleed.	De	muts	was	
dus	kennelijk	al	eerder	 ingevoerd	want	deze	werd	bij	
het	nieuwe	tenue	behouden.	Het	hier	getoonde	gala	–	
tenue	werd	na	de	Eerste	Wereldoorlog	(helaas)	niet	meer	
gedragen,	 hoewel	 vanaf	 1919	wel	weer	 veranderingen	
werden	 doorgevoerd	 om	 toch	 een	 uniform	 te	 creëren	
met		gala	–	uitstraling.	Pas	in	1966	kregen	de	Muziekka-
pel	en	het	Trompetterkorps	een	nieuw	gala-uniform	dat	
was	gebaseerd	op	het	oude	uniform	van	voor	de	eerste	
wereldoorlog,	maar	 zonder	 kolbak.	 Nog	 tot	 1998	 zou	
kaki	de	basis	blijven,	in	dat	jaar	werd	het	nieuwe	dienst-
uniform	voor	de	Landmacht	ingevoerd	waarvan	de	kleur	
vooral	donkergroen	is.	Tijdens	de	optredens,	zoals	op	de	
Nationale	Taptoe	zijn	het	orkest	en	het	trompetterkorps	
gekleed	in	het	gala-tenue	dat	dus	een	directe	link	vormt	
met	de	hier	getoonde,	meer	 traditionele	uniformering.	
Vooral	de	plaatsing	van	de	rijen	knopen	vormt	een	zicht-
bare	overeenkomst	met	het	verleden.	Op	de	kaart	is	het	
niet	zo	goed	te	zien,	maar	de	pantalons	van	de	trompet-
ters	waren	dieprood,	hetgeen	een	fraai	beeld	moet	heb-
ben	opgeleverd.	Het	huidige	orkest	en	trompetterkorps	
zien	er	dus	wat	soberder	uit	maar	in	hun	klank	en	uit-
straling	hebben	zij	gedurende	al	die	jaren	niets	verloren.
Bronnen:
Pieters,	F.	 ‘De	Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Gidsen;	
een	eeuw	geluidsdragers’.	(Vrienden	van	de	Koninklijke	
Muziekkapel,	Kortrijk	2003)
Pieters,	F.		CD	tekstboekje	‘Nonpareil’	(WWM	2010)
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Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de Koninklijke 
Marechaussee werd opgericht. Ter gelegenheid van 
dit feit werd er door het Trompetterkorps der Konink-
lijke Marechaussee een bijzondere CD opgenomen 
met veel nieuwe marechausseemarsen. Een mooie 
aanleiding om een discografie op te maken van de 
muziek bij de Koninklijke Marechaussee.

Dit	overzicht	beoogt	niet	compleet	te	zijn.	Aanvullin-
gen	zijn	van	harte	welkom.

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee:

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee	–	Mi-
rasound	MS20.5088	(LP	1984)
De Jonge Prins van Friesland / Jubileummars van de 
Koninklijke Marechaussee / Signaal de Mars / Defi-
leermars der Koninklijke Marechaussee (m.m.v. Man-
nenkoor Koninklijke Marechaussee) / Onze Herman-
dad / Mit Trompeten und Posaunen / Im schönsten 
Wiesengrunde / Jubilissimo / Team-Work / Hollandse 
Parade / King-Size / Imperator / Drumbo / Happy End.
Nationale Taptoe Breda 1989	–	MarKap2030	(CD	1989)
De Mars / Marching Constables / Defileermars der 
Koninklijke Marechaussee.
IMMS-Holland Jubilee –	DanaRecords	MuMu3010	(CD	
1992)
Marching Constables.
Politie Muziek Klanken –	WPM0318500980	(CD	?)
The Rose of Kelvingrove.
Royal Blue	–	Eurosound	ES	47.406	(CD	2002)
Pathfinder March / Conquest of Paradise / Total Toto 
/ Rhapsody for Euphonium and Concertband / Trum-
pet Fiesta / Highland Cathedral / Naked Gun Theme 
/ March from Police Academy / Nobody knows the 
troubles I’ve seen / Andrew Lloyd Webber Selection / 
Backdraft / Defileermars der Koninklijke Marechaus-
see.
Nationale Taptoe Breda 2002	 –	 SNT20020042	 (CD	
2002)
Naked Gun Theme / March from Police Academy / The 
Pathfinder.
Musikschau der Nationen 2003	–	Thein	89028	(Live	
CD	2003)
March from Police Academy / Ice Cream / National Emblem.
Internationales Militaermusikfestival 2004	–	AMR42/
MMF941	(CD	2004)
Pathfinder March / Trumpet Fiesta.
IMMS-Holland Silver Jubilee –	 NLIMMS2006	 (CD	
2006)
Mars der Belgische Parachutisten / Misty.
Aurora	–	MBCD	31.1090.72	(CD	2007)
Opening / The Better World / Richmond Avenue / Au-
rora / Kiniszi / Adios Nonino / Band of Brothers / 

Semper Avanti / Rood / Malaguena Tufaranka.
Music in Blue	–	WR7015	(2CD	/	Live		DVD	2009)
CD1:	The Red Shield / Hellender / Sons of Jorwerd 
/ Marsalkan Hopeatorvet / Suomalaisen Ratsuvaen 
Marssi / Eagle Squadron / Mars der Medici / Senator 
/ Margam Abbey / Everest / Per Aspera Ad Astra / 
Punchinello / Ole Junquira / Feuerwehr Polka / The 
Kingdom of God.
CD2: Lament from Cry of the Celts / Polarekare Aria 
/ Nederlandse Taptoe Hymne / Abide With Me / Rag 
from Popsuite / When I’m Sixty-Four / Klezmer Trip-
tych / Quertet Suite on Mexican Themes / St. Thomas 
/ Just The Way You Are / Crazy Little Thing Called 
Love / Save The Last Dance For Me / Happy Luxem-
bourg / The Hustle.
DVD: Als Het Erop Aan Komt (film) / Defileermars der 
Koninklijke Marechaussee / Gigantic / Jack Daniels 
/ Kinizsi / Malaguena Tufaranka / Sempre Avanti / 
Lament from Cry of the Celts / Canterbury Cathedral / 
Nederlandse Taptoe Hymne.
The Torchbearer	–	Bandpress	2011-001	(CD	2011)
Celebration / Banks of Doon / The Torchbearer / Se-
renade from The Student Prince / Galaxies / Demelza 
/ Three Jazz Pieces / Big Mac in the Cadillac / Seize 
the Day / Blues for a Killed Cat / Marche du 6eme 
Regiment d’Infanterie Lithuanienne.
Celebrate The Fanfare	–	TkKMar	2011	(CD	Single	2011)
Celebration Fanfare / Sedona / Pilatus, Mountain of 
Dragon / Goddes of Fire.
Volksliederen	–	(CD	Single	2011)
Volkslied van Bonaire, Saba, Sint Eustatius.
47. Musikschau der Nationen 2011 –	AMOS6087	(Live	
DVD	2011)
Pathfinder March / Red Shield / Drum Solo / Per 
Aspera Ad Astra / Defileermars der Koninklijke Ma-
rechaussee.
Koninklijke Marechaussee: Als het erop aankomt –	
tkkmarcd04	(CD	2014)
Friend Like Me uit Aladdin / Als het erop aankomt 
/ Prinses Máxima Mars / Learning Gendarme / A 
Farewell to Arms / Gouverneur der Residentie Mars 
/ March of the Gendarmes / Vigilans et Fortis / Blues 
on Parade / Nederlandsche Medley / Brassmen’s Ho-
liday / Summer in the City / NL Feestmedley.

Daarnaast	is	het	Trompetterkorps	live	te	beluisteren	
op	de	CD/DVD	van	de	Nationale Taptoe:
2004:	Het Garde Bataljon, Mars van de 41e Lichte 
Brigade, En Avant les Jeunes, Heroes with One Hand 
and One Heart, Contest March	(optreden	samen	met	
andere	Tamboerkorpsen	en	Drumfanfares);
2005:	Voice of the Guns, The Alford Show, Trumpet 
Fiesta, Colonel Bogey.
2007:	 Defileermars van de Koninklijke Marechaus-

Muziek bij de Koninklijke Marechaussee

Door Rob Ouwens
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see, Gigantic, Jack Daniels, Kinizsi, Malaguena Tufa-
ranka, Sempre Avanti.
2009: (samen	 met	 Historisch	 Tamboerkorps	 KMAR)	
Pathfinder March, The Red Shield, Solo Show 09/10: 
R & R, Per Aspera Ad Astra, Dixieland Medley, Fehr-
belliner Reitermarsch, Marsalkan Hopeatorvet.
2011:	 Celebration Fanfare, Goddes of Fire, Sedona 
Pilatus, Mountain of Dragons, Pochod Samopainiki.
2013:	Salute to Moscow, Blues on Parade, Prinses 
Máxima Mars.
Mannenkoor Koninklijke Marechaussee (Apeldoorn):

Het Koor der Koninklijke Marechaussee –	Columbia	
SEGH57	(single	1959)
Deep River / Twaalf Rovers / Old Black Joe / Stanka 
Rasin.
Marsen uit Vele Landen Nederland No. 2	 –	 Decca	
V63049	(Single	19??)	(ook	op	Decca	Single	FM264252	

&	Decca	LP	862	520)
Mars van de Eerste Divisie Zeven December. 
Vier Opstandingskoralen	–	(Single	1963)
Verdere	gegevens	onbekend
Uw Hartewens Concert –	Signaal	HN3009	(LP	1967)
Komt, Laat Ons Prijzen In Ons Lied / Ambrosiaans 
Lofgezang / Wachet Auf / Stilte Over Alle Landen / Die 
Ehre Gottes Aus der Natur / Land of Hope And Glory 
/ De Twaalf Rovers / Zigeunerkoor uit Il Trovatore / 
Jagerskoor uit der Freischutz / Slavenkoor uit Nabuco 
/ Soldatenkoor uit Faust.

Mannenkoor Koninklijke Marechaussee –	Mirasound	
MS5004	(LP	1972)
Einzugsmarsch uit Der Zigeunerbaron / O Isis Und Os-
iris uit Die Zauberflöte / Platofflied / Nobody Knows 
/ Soldatenkoor uit Faust / Kaljinka / Wolgalied / Zi-
geunerkoor uit Il Trovatore / Wilhelmus van Nassau 

/ Bede voor ’t Vaderland / Geluckig is het Land  / 
Wilt Heden Nu Treden / Aria en Priesterkoor uit Die 
Zauberflöte / Piet Hein / Eens Meien Vroegen / Jagers-
koor uit Der Freischutz.
Hollandse Liedjes –	Mirasound	PS8005	(LP	1975)
Ons Vaderland (Medley) / Oud Nederlands (Medley) / 
Naar Zee (Medley) / De Paden Op (Medley) / Wilt Heden 
Nu Treden / De Patriotjes (Medley) / Mar’Chaussee (Med-
ley) / In ’t Groene Dal (Medley) / ’s Nachts Rusten Meest 
(Medley) / Gelukkig Is Het Land / Taptoe: O Heer die Daar.
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Marine Band of the Royal Netherlands Navy plays 
Sammy Nestico
Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	o.l.v.	Majoor	Pe-
ter	Kleine	Schaars
Aliud	Records	ACD	BR075-2	(CD)
Verkrijgbaar	via	de	kapel	en	www.aliudrecords.com
Bustling / Canyon Country / Bye Bye Blues / Kiji Takes 
a Ride / The Bonnie Banks of Loch  Lomond / C’est 
Si Bon / Disney Salute / How High The Moon / Los 
Vulientes – The Brave Ones / Tangerine / The Boys of 
Wexford / The Shadow of Your Smile / The Spirit of 
Liberty / The Sultan & The Maiden / Salute to Ameri-
can Jazz.

French Military Marches
Koninklijke	 Muziekkapel	 van	 de	 Belgische	 Gidsen	
o.l.v.	Commandant	Norbert	Nozy
World	Wind	Music	WWM		(CD	–	heruitgave	1997)
Verkrijgbaar	via	www.mirasound.nl
La Marseillaise / Marche des Soldats de Robert Bruce 
/ Marche 1 & 2 pour la Garde Francaise / Marche du 
Devin du Village / Refrains des Régiments de l’Armée 
de Sambre et Meuse / Marche de la Garde Consulaire 
a Marengo / Marche des Bonnets a Poils / Austerlitz / 
March on Themes from “Fra Diavolo” / Marche du 12e 
Hussards / March on Themes from “Le Tribut de Za-
mora” / Marche du 11e Régiment de Zouaves / Marche 
Lorraine / Le Grenadier de Caucasse / Salut au 85e / 
Marche du Marquisards / Marche de la Deuxième D.B. 
/ Marche Historique Francaise / Marche des Ambassa-
deurs from ‘Nicolas de Flue’ / Marche Heroique opus 
34 / Marche Hongroise from ‘La Damnation de Faust’.

Bridges
Musique	Militaire	 Grand-Ducale	 Luxembourg	 o.l.v.	 Cap-
taine	Jean-Claude	Braun
Bronsheim	Music	(gedeeltelijk	live-CD)
Verkrijgbaar	via	www.bronsheimmusic.com	of	Boedapest-
laan	217,	3404	VC	IJsselstein
Bands Present / To Be Continued! / Bridges / Fanfare / 
Consectatio / El Sombrero de Tres Picos / Dance of the 
Miller’s Wife / Tsar Boris: Overture / Derivations (Live-
opname).

Capitolium
Musiques	des	Parachutistes	o.l.v.	Chef	de	Musique	
Principale	Stéphane	Fourgeroux
Private	Uitgave	(CD)
Verkrijgbaar	via	Musiques	des	Parachutistes,	Amica-
le	de	la	Musique,	Quartier	Balma-Ballon,	BP	45017,	
F-31032	Toulouse	Cedex,	France
La Force du Destin / Candide / Le Beau Danube Bleu 
/ Un Week-end a New York / La Liste de Schindler / 
Le Merle Blanc / Dragon Flight / Cape Horn / Azna-
vour Medley / Un Legionaire / La Rodana / Last Call. 

Sinfonietta
Central	Band	of	the	Royal	Air	Force	o.l.v.	Wing	Com-
mander	Duncan	Stubbs
Doyen	Records	DOY	CD330	(CD)
Verkrijgbaar	via	o.a.	www.ukcd.net		of	Midland	CD	
Group,	201	Callowbrook	Lane,	Rubery,	Birmingham	
B45	9TG,	Engeland
Those Magnificent Men in Their Flying Machines 
/ Hammond / Sinfonietta: Dance with the Devil, A 
Glimpse of Paradise, Fiesta Reyes Magos / A Hymn 
of Endless Light / The Galloping Major / Keep The 
Faith / Toccata / Southdown / A Child Is Born / 
Malaguena / Lakeside Drawings / The Flag of Free-
dom.

The Royal Air Force In Concert 2014
Central	Band	of	the	Royal	Air	Force	o.l.v.	Wing	Com-
mander	Duncan	Stubbs
RAFMRL018	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.airtattoo.com
Diamond Nine / Eleanor Rigby / Nessum Dorma / 
Amazing Grace / Queen Medley / Music of the Night 
/ Por Una Cabeza / Sabre Dance / Bolero / Oh Joh-
nny / Mack the Knife / Keep The Faith / Thine Be 
The Glory & Rule Britannia / Those Magnificent Men 
in Their Flying Machines / St Martins / The Jaguar 
March / Royal Air Force March Past.

Spirit of England – Sounds of Military Band Volume 1
Band	of	the	Royal	Corps	of	Signals	o.l.v.	Major	Keith	
R.R.	Boulding

Samengesteld door Rob Ouwens

Noot:	diverse	werken	van	deze	LP	zijn	ook	op	andere	
LP’s	en	CD’s	terechtgekomen,	waaronder	‘Den	Vaderland	
Getrouwe’	(LP)	en	‘Dank	U	wel	Koningin’	(LP).

Getrokken en Bereden Heden en Verleden –	Philips	6677	
047	(2LP	1977)	(ook	op	2CD	WWM500.076)
Rijdende Artillerie Lied / Lied der Veldartillerie / Huzaren-
mars / Huzaren van Boreel / Lied van de Koninklijke Ma-
rechaussee.
Mannenkoor	 2e	 Divisie	 Koninklijke	 Marechaussee	 (Den	
Haag):

Koninklijke Marechaussee zingt voor N.C.B. –	 CNR	
BL660720	(Single	(19??)
Nachtgesang im Walde / O Sacrum Convivium / Ecce Quo-
modo Moritur Justus!
Tot	slot	is	er	nog	een	DVD	uitgekomen	met	de	titel:	‘Film-
historie	 van	 de	Koninklijke	Marechaussee’	 (DVD	2004).	
Hierop	staan	diverse	films	over	de	Koninklijke	Marechaus-
see	en	o.a.	de	film	Je	Maakt	Wat	Mee	Bij	De	Marechaussee	
waar	aan	werd	meegewerkt	door	het	Tamboerskorps	en	
het	Koor	van	de	Koninklijke	Marechaussee	en	Connie	
Vink.
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Cameo	Classics	CC9003CD		(CD	met	historische	opna-
mes)
Verkrijgbaar	via	o.a.	www.prestoclassical.co.uk
Moorside March from A Moorside Suite / Sea Fever / An 
Original Suite For Military Band / A Children’s Overture 
opus 17 / The Vagabond / Newcastle Frolic from New 
Lamps for Old / Orb and Sceptre.
				
Comrades in Arms – 100 Years Remembered
Central	Band	of	the	Royal	British	Legion	o.l.v.	Captain	
David	Cole
Clovelly	Recordings	(CD)
Verkrijgbaar	via	o.a.	www.amazon.co.uk
First World War Medley / Take Me Back To Dear Old 
Blightly / Duke Ellington Portrait / Boys of the Old Bri-
gade / Viktor’s Tale / The Contemptibles / Thoughts / 
Valdresj Marsj / New York / Soldiers in the Park / Fame 
and Glory / O Valiant Hearts / The Vanished Army / 
Nightfall in Camp / Last Post / Reveille.

Ocean Wave – Songs of the British Isles
Band	 of	 HM	 Royal	 Marines	 &	 vocale	 solisten	 o.l.v.	
Lt.Col.	Nick	Grace	
Sony	Classical	88843087282	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.amazon	.co.uk
A Life on the Ocean Wave / Skye Boat Song / I Vow To 
Thee My Country / Ave Maria / We’ll Keep a Welcome / 
In Ireland / Flower of Scotland / Stranger on the Shore 
/ Famous Songs of the British Isles / No One But You 
/ All Through The Night / Danny Boy / Nimrod / Rule 
Britannia.

The Royal Marines: The 350th Anniversary Edition
Verscheidene	Bands	of	the	de	Royal	Marines	van	heden	
en	verleden
Sony	Classical	888430872929	(3CD	+	1DVD	met	nieuwe	
en	historische	opnames)
Verkrijgbaar	via	www.amazon.co.uk
CD1:	A Life on the Ocean Wave / Skye Boat Song / I 
Vow To Thee My Country / Ave Maria / We’ll Keep a 
Welcome / In Ireland / Flower of Scotland / Stranger 
on the Shore / Famous Songs of the British Isles / 
No One But You / All Through The Night / Danny Boy 
/ Nimrod / Rule Britannia.

CD2:	Colonel	Bogey	/	On	the	Quarterdeck	/	By	Land	
and	 Sea / Standard of St. George / Voice of the 
Guns / HM Jollies / A Life on the Ocean Wave / The 
Admirals Regiment / Under the White Ensign / Com-
mando Patrol / The Captain General / Cockleshell 
Heroes / Shrewsbury Fair / Royal Salute / Gibraltar / 
HMS Ocean / Top Malo / The King’s Squad / Soldier 
and Sailor Too / Belle Isle.

CD3:	Parade of the Charioteers / Warship / The Cow-
boys / Pilgrims Chorus / On Her Majesty’s Secret 
Service / High on a Hill / Seventeen Come Sunday 
/ Invincible / HMS Trinidad / Highland Cathedral / 
Andrew Sisters Medley / Riverdance.
DVD: 350th Anniversary Celebration: historische 
beelden van de Bands of HM Royal Marines.

Rhythm & Moods
Heeresmusikkorps	Ulm	o.l.v.	Christoph	Walter
Obrassao	CD955	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.obrasso.ch
The	Power	of	Music	/	The	Wallad	City	Suite	/	Bye	Bye	
President	/	Klarinetten	Teufel	/	Irish	Folk/	Carnival	in	
Green	/	Rhythm	&	Moods	/	Icone	Parts	/	The	Pictures	
of	Long	Valley	/	Goodbye	/	Urchig	und	Lupfig	/	Polka	
Party	/	Roman	fuhrt	Automobil	/	Thanks	to	the	Garde-
ner	/	You	Are	The	Greatest	Lover.

Swiss Army Central Band
Obrasso	CD956	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.obrasso.ch
The	 Rock	 /	 Spanish	 Fiesta	 /	 The	 Old	 Celtic	 Cross	 /	
Gloria	/	Apollo	13	/	Russian	Folk	Songs	/	Pokarekara	
Ana	 /	 Sunrise	 Serenade	 /	 Babk	 to	 Camp	 /	 Forever	
Shiny	 /	 Eloise	 /	 Feuerfest	 opus	 269	 /	 Berliner	 Luft	
/	Finale	 from	Ballet	Meine	Faust	 /	Libertango	 /	Soul	
Bossa	Nova	/	Kampala	/	Song	of	 India	/	Emblem	of	
Switserland.

Christianialiv – Works from Norway’s Golden Age of 
Wind Music
Staff	Band	of	the	Norwegian	Armed	Forces	o.l.v.	Ole	
Kristian	Ruud
2L-101-SABD	(CD)
Verkrijgbaar	 via	 www.2l.no	 of	 	 de	 goede	 klassieke	
cd-winkel
Symfoni	nr.	2	/	Serenade	till	Griegs	Solvbryllup	/	Se-
renade	 /	 Bonde	Bryllupet	 /	 Romanie	 /	 Christianialiv	
Musikalske	 Tonebilleder	 /	 Overture	 till	 Svein	 Uraed	
/	Sorgemarsch	/	Norsk	Dans	nr.	1	/	Norsk	Dans	nr.	2.

Ja, Vi Elsker
Staff	Band	of	the	Norwegian	Armed	Forces	o.l.v.	Ole	
Kristian	Ruud
2L-104-SABD	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.2l.no	of	de	goede	klassieke	cd-
winkel
Kongesangen	/	Bojarnes	Indtogsmarsch	/	Mellom	Bak-
ker	og	Berg	/	Norsk	Rapsodi	nr.	1	/	Vi	Ere	En	Nasjon,	Vi	
Med	/	Norsk	Kunstnerkarneval	/	Gud	Signe	Vart	Dyre	
Fedreland	/	Hyldringsmarsj	/	Sonner	Av	Norge	/	Kom-
prus	Olav’s	Honnormarsj	/	Norge	I	Rodt,	Hvitt	og	Blatt	
/	Kong	Haakon	der	VI	Honnormarsj	/	Fagat	er	Landet	
/	Valdresmarsj	/	Ja,	Vi	Elsker	dette	Landet.

Symphonies of Wind Instruments
Royal	Norwegian	Navy	Band	o.l.v.	Ingar	Bergby
2L-102-SABD	(CD)	
Verkrijgbaar	via	www.2l.no	of	de	goede	klassieke	cd-
winkel	of	www.amazon.com
Konsertmusik	 (Hindemith)	 /	 Theme	 and	 Variations	
(Schoenberg)	 /	 Symphony	 in	 B-flat	 (Hindemith)	 /	
Symphonies	of	Wind	Instruments	(Stravinsky)	/	Chan-
ges	(Walles).
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ACTUEEL – Hier stellen we voor u
steeds de nieuwe rubrieken
samen: Nieuwe uitgaven, speciale
thema’s, seizoentitels, etc.

www.rundel.nl

Onze omvangrijke internet databank
vereenvoudigt voor u het effectieve
zoeken naar muziekstukken, CDs en
boeken. Door de vele informatie
bijvoorbeeld beschrijvingen van het
werk, luistervoorbeelden en
zichtstemmen vindt u eenvoudig de door
u gewenste muziekstukken.

● Onlineshop met muziekwerken, CDs en boeken
● Omvangrijke informatie over componisten en hun werken
● MP3 samples en PDF Mini scores
● Actueel met speciale rubrieken
● Het totale Rundel uitgaven aanbod

RUNDEL Music Publications
88430 Rot an der Rot, Duitsland
TEL 0049-8395-94260 · FAX 0049-8395-9426890
INTERNET www.rundel.nl · EMAIL info@rundel.de

RUNDEL 

Bent u voor uw concertprogramma op
zoek naar speciale informatie betreffende
een componist?
Onze overzichtelijke Componistensite
biedt u biografieën, foto’s en directe
links naar de componisten en
arrangementen.

ZOEKT U
      NAAR ...

MUZIEKWERKEN · CDs · BOEKEN

COMPONISTEN

RUNDEL Music Publications
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Douane Harmonie Nederland
9	april		 Concert	Regio	Zuid	te	Kerkrade
4	juni			 Concert	Regio	Noord	te	Groningen
12	juni			 Concert	regio	Oost	te	Doetinchem
20	juni			 Taptoe	Nunspeet
27	juni			 Veteranendag	te	Den	Haag.

Marinierskapel
24	januari		 concert	Kloosterzande
10	februari		MSF	concert
11	maart		 gratis	lunchconcert	in	het	Concertgebouw
21	maart		 Benefietconcert	Verzetsmuseum	Gouda
17	april	 concert	tgv	Veteranendag	Vaassen
24	apri	 Taptoe	tgv	Koningsdag	in	Den	Helder
30	april	 concert	in	Werkendam
1	mei	 Assautmars	KIM
4	mei	 dodenherdenkingen	 Den	 Helder	 en	Am-

sterdam
5	mei	 jubileumconcert	70	jaar	Dutch	Swing	Col-

lege	Band
15	mei	 concert	Jazzfestival	Breda
20	mei	 Tuinconcert	 Gemini	 Ziekenhuis	 Den	 Hel-

der
25	mei	 Concert	 Theater	 aan	 het	 Vrijthof	 Maas-

tricht
28	mei	 Herdenkingsbijeenkomst	CZSK
29	mei	 Veteranenconcert	in	Huissen
12	juni	 Galaconcert	in	Roermond
13	juni	 Jubileumconcert	in	Puth
18	juni	 Concert	op	Festival	Classique	Den	Haag
20	juni	 Veteranenconcert	in	Sliedrecht
26	juni	 grote	beëdiging	KIM,	Den	Helder
27	juni	 Nederlandse	Veteranendag	in	Den	Haag
3-5	juli	 Marinedagen	Den	Helder
24	juli	 intocht	Vierdaagse	Nijmegen
20-23	augustus	 Sail	Amsterdam

Trompetterkorps KMar
16	Januari	 Beëdiging	Apeldoorn
14	maart		 Nacht	 van	 de	 Militaire	 Muziek	 Soester-

berg
3	mei				 Concert	Vlissingen
4	mei				 Dodenherdenking	Rotterdam
9	mei				 Concert	Apeldoorn
21	mei		 Concert	Breda
13	juni			 Concert	Diepenheim	(ovb)
14	juni			 Concert	Diepenheim
19	juni			 Concert	Spijkenisse
27	jun				 Nationale	Veteranendag

Voor	alle	overige	orkesten	zie	hun	website	of	Facebook

Internationale agenda 2015
23-01	t/m	25-01	Musikschau	der	Nationen	–	Bremen	(D)
23-01	t/m	15-03	Musikparade	 in	diverse	Duitse	steden	

(zie	www.bundesmusikparade.de)
23-05	t/m	24-05	Internationale	Taptoe	te	St.	Quentin	(F)
30-05			 Major	 General’s	 Review	 Trooping	 the	

Colour	te	London	(UK)
06-06						 Colonel’s	 Review	Trooping	 the	 Colour	

te	London	(UK)
10-06	t/m	11-06	 Beating	Retreat	Household	Division	te	

London	(UK)
13-6						 Trooping	the	Colour	te	London	(UK)
19-06	t/m	21-06	Evenementen	Waterloo	200
	 te	London	(UK)
03-07	t/m	05-07	Festival	International	de	Musique	
	 Militaire	te	Saumur	(F)
14-07	t/m	18-07	 Internationale	Taptoe	te	Zürich	(CH)	
17-07	t/m	25-07	Basel	Tattoo	(CH)	
07-08	t/m	29-08	Edinburgh	Military	Tattoo	(UK)	

ageNda 2015
N.B. Alle optredens zijn onder voorbehoud, informeer bij de zaal of het orkest.

Voor de reünie- en overige orkesten in militaire stijl zie hun websites.

Jaarstukken goedgekeurd
Op	31	mei	2014	zijn	de	jaarstukken	over	2013	van	de	
Stichting	IMMS-Nederland	goedgekeurd	door	de	Kas-
commissie,	bestaande	uit	de	leden	C.	Hoornweg	en	
M.	Nanninga.	De	betreffende	verklaring	kan	worden	
opgevraagd	bij	de	administratie.

Programma 2015
Voor	2015	zijn	de	volgende	evenementen	in	ontwik-
keling:
7	april	?Bezoek	aan	de	Fanfare	‘Bereden	Wapens’	in	
Vught
19-22	 juni	 Groepsreis	 naar	 de	muzikale	 herdenking	
van	200	jaar	Slag	bij	Waterloo,	Londen

24-27	 juni	 Internationale	 IMMS	bijeenkomst	 in	Wa-
shington	DC,	USA.	Nadere	details	voor	deelname	zijn	
te	verkrijgen	via	ons	internationaal	bestuurslid	John	
Kroes.	Bezoeken	zijn	gepland	aan	de	US	Marine,	US	
Army	en	US	Airforce	Bands	in	de	Amerikaanse	hoofd-
stad.		

September	–	Bezoek	aan	de	Regimentsfanfare	‘GGJ’	in	
het	kader	van	de	inzet	bij	Prinsjesdag

IMMS-INforMatIe


