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Imago

Trots zijn op jezelf of op je eigen omgeving 
is een eigenschap die in Nederland niet 
zo floreert. Veel minder dan in elk geval 
in onze grote buurlanden. Dat merk je in 
allerlei dingen terug. Zelfs al zijn wij in 
vergelijking erg goed in iets, dan wordt daar altijd 
wat relativerend over gedaan. Het zit in de volksaard 
van ons kleine land met historische achtergronden. 
Is dat erg, met ‘gepaste bescheidenheid’ alles een 
beetje wegrelativeren?

Ja	en	nee.	Wij	hebben	het	nou	eenmaal	niet	zo	met	
zelfverheerlijking	 en	 dat	 is	 een	 goede	 eigenschap.	
Het	 kan	 tenslotte	 altijd	beter.	Aan	de	andere	kant,	
met	 z’n	 allen	 ergens	 trots	 op	 zijn	 maakt	 dat	 iets	
alleen	 maar	 sterker.	 De	 overtuiging	 dat	 je	 gewoon	
goed	bent	hoeft	helemaal	niet	 te	betekenen	dat	 je	
op	 je	 lauweren	gaat	 rusten,	het	 stimuleert	 juist	bij	
de	besten	te	willen	blijven	en	daar	constant	aan	te	
werken.	In	de	militaire	muziek	doet	zich	dit	ook	voor.	
Ik	zeg	niets	met	te	veel	eigendunk	als	ik	constateer	
dat	 onze	 orkesten,	 vooral	 de	 drie	 hoofdorkesten,	
muzikaal	tot	de	wereldtop	behoren.	Dat	wordt	ook	in	
het	buitenland	algemeen	erkend.	Dat	mochten	enkelen	
van	ons	weer	beleven	 in	Oslo	en	Londen,	waar	de	
KMK’JWF’	respectievelijk	de	Marinierskapel	met	verve	
ons	land	vertegenwoordigden.	Iedere	keer	weer	hoor	
je	dat	 ‘ons’	 kwaliteitsniveau	alle	 vergelijkingen	kan	
doorstaan.	Dan	mag	 je	 toch	wel	 toegeven	aan	een	
stukje	 trots,	 dat	 dat	 ‘jouw’	 mensen	 zijn	 en	 wij	 als	
Nederland	ook	op	dit	gebied	onze	zaakjes	perfect	op	

orde	hebben.	Anderen	in	ons	land	moeten	
dat	gevoel	van	eigenwaarde	via	de	sport	op	
peil	zien	te	houden,	met	soms	langdurige	
mineurstemming	en	dan	weer	een	euforische	
uitbarsting.	 Met	 de	 militaire	 muziek	 weet	
je	het	van	tevoren:	wij	scoren	altijd	hoog	

elders	en	dat	geeft	gewoon	een	goed	gevoel	dat	je	
moet	koesteren.	Dat	geldt,	 los	van	de	muziek,	ook	
voor	de	militairen	die	operationeel	 ingezet	worden.	
Het	is	tegenwoordig	weer	onomstreden	dat	je	gewoon	
trots	mag	zijn	op	deze	 jongens.	Bij	Defensie	draait	
het	 uiteraard	 in	 eerste	 en	 tweede	 instatie	 om	 de	
militaire	 inzet.	Men	moet	echter	niet	onderschatten	
hoe	belangrijk	de	muzikale	omkleding	daarvan	is.	Dat	
wordt	vaak	gezien	als	franje	die	veel	geld	kost	maar	
dat	is	een	onterecht	beeld.	De	kosten	zijn	(relatief )	
laag	en	de	goodwill	die	de	orkesten	opleveren	voor	
Nederland	als	natie	is	gewoon	erg	hoog,	weten	wij	uit	
de	ervaring	van	talrijke	buitenlandse	bezoeken.	Het	is	
daarom	te	hopen	dat	de	beslissers	bij	het	behoud	van	
de	militaire	muziek	verder	kijken	dan	de	ceremoniële	
inzet.	 Ook	 de	 muzikale	 vertegenwoordiging	 in	 het	
buitenland	 moet	 gezien	 blijven	 worden	 als	 een	
nationaal	belang,	het	respect	voor	Nederland	en	zijn	
krijgsmacht.	Dat	wij	ons	als	bewonderaars	van	deze	
cultuuruiting	 daarbij	 ongegeneerd	 trots	 voelen	 is	
mooi	meegenomen,	maar	waar	het	om	gaat	 is	ons	
internationale	imago,	niet	meer	en	niet	minder.	

Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl 

Voorwoord
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IMMS worldwIde

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

De crisis in de Oekraïne en de daaruit 
voortvloeiende strafmaatregelen van de 
USA en de Europese Unie tegen Rusland 
heeft – zoals bij ons allen bekend - tot 
gespannen verhoudingen geleid tussen 
Rusland enerzijds en de USA + Europese Unie 
anderzijds. 

Deze	situatie	blijkt	ook	gevolgen	te	hebben	op	het	
gebied	van	de	militaire	muziek:	zonder	opgave	van	
redenen	worden	door	de	Russische	regering	frequent	
de	aanvankelijk	toegezegde	deelnames	van	Russische	
militaire	orkesten	aan	evenementen	 in	West-Europa	
ingetrokken.	
Dit	is	tot	nu	toe	bijvoorbeeld	gebeurd	bij	de	laatste	
ronde	van	de	Duitse	Musikparade,	bij	de	Taptoe	 in	
Oslo	en	bij	de	Taptoe	in	Sankt	Gallen	(Zwitserland);	
het	 zou	 me	 overigens	 niet	 verbazen	 wanneer	 nog	
andere	 evenementen	 hiermede	 geconfronteerd	
zouden	worden.	

De	Duitse	Musikparade	is	inmiddels	weer	voorbij	en	ik	
had	het	genoegen	om	de	laatste	ronde	daarvan	in	de	
steden	Dresden,	Berlijn	en	Hannover	bij	te	wonen.

De	 International	 Chairman	 heeft	 zich	 gerealiseerd	
dat	 de	 noodzaak	 aanwezig	 is	 om	 een	 visie	 te	
ontwikkelen	omtrent	de	financiële	toekomst	van	IMMS	
Internationaal.	Deels	door	forse	kostenstijgingen	van	

de	portokosten	(voor	verzending	van	“Band	
International”)	naar	landen	buiten	Europa	is	
de	financiële	situatie	in	“zwaar	weer”	terecht	
gekomen	en	zal	er	dus	actie	moeten	worden	
ondernomen.	Hiertoe	is	er	een	internationale	

studiegroep	 gevormd,	 die	 deze	 	 financiële	 situatie	
nader	zal	onderzoeken	en	vervolgens	aanbevelingen	
zal	 doen	 aan	 het	 International	 Committee	 van	 de	
IMMS	over	het	toekomstige	financiële	beleid.	
De	International	Chairman	zal	de	groep	voorzitten	en	
deze	bestaat	 verder	uit	 de	 International	 Committee	
Members	 van	 België,	 het	 UK,	 Nieuw-Zeeland	 en	
Nederland.	Dit	betekent	niet	alleen	dat	ik	zelf	namens	
IMMS	NL	vooraan	zit	bij	alle	discussies,	maar	dat	ik	
ook	 de	 belangen	 van	 IMMS	 NL	 kan	 behartigen	 bij	
het	 tot	 stand	 komen	 van	 een	 rapport	 met	 vooral	
realistische	aanbevelingen.	Van	het	 verdere	verloop	
zal	ik	u	uiteraard	graag	op	de	hoogte	houden.

Het	zomerseizoen	van	de	militaire	muziek	staat	voor	
de	 deur	 met	 vele	 interessante	 evenementen,	 die	
gepland	zijn.	Ik	wens	u	daarbij	veel	genoegen	toe!

John Kroes

Internationaal Nieuws
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The Band of the Polish Border Guard tijdens de Musikparade 
in Hamburg in maart 2014
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Dat was natuurlijk voor menigeen een tegenvaller, 
dat onze groepsreis naar Londen begin juni niet door 
kon gaan wegens datumverschuiving van de Royal 
Marines Beating Retreat. Maar gelukkig had onze Britse 
zusterafdeling een internationale IMMS-evenement 
georganiseerd waarop ook onze leden konden 
inschrijven, en dat deed een groepje enthousiastelingen 
meteen. En een retourvlucht met hotel regelen is 
tegenwoordig een piece of cake.

Niet alleen de macht van het getal
Als	 je	 veel	 grote	 militaire	 muziekshows	 en	 –parades	
hebt	gezien,	van	Bazel	tot	Moskou,	overtreffen	vooral	
deze	twee	vrijwel	alle	andere.	Op	één	na,	die	niet	te	
overtreffen	is:	de	Londense	Beating	Retreat	gekoppeld	
aan	Trooping	the	Color	op	Horse	Guards	Parade.	Zoals	
iedereen	die	er	geweest	is	of	deze	kent	van	de	televisie	
zijn	er	een	aantal	elementen	die	deze	oer-Britse	shows	
uniek	maken,	een	onvergelijkbare	klasse	apart.	Over	de	
historische	achtergronden	zijn	hele	boeken	geschreven,	
die	behoeven	hier	geen	nadere	toelichting.	

Eén	element	willen	we	daar	 toch	even	uitlichten,	dat	
een	elementaire	voorwaarde	is	voor	de	eenzame	klasse	
van	de	betrokken	Britse	militaire	muziek:	de massed 
bands	 van	 de	 Guards	 en	 de	 Royal	 Marines.	 Nergens	
ter	wereld	kun	je	(nog)	zulke	grote	uniforme	orkesten	

horen	 en	 zien	 met	 hun	 grotendeels	 geheel	 eigen,	
karakteristieke	repertoire.	Alleen	in	aantallen	lijken	deze	
twee	superorkesten	op	elkaar.	In	alle	andere	opzichten	
zit	er	tot	vreugde	van	de	liefhebbers	een	enorm	verschil	
tussen.	En	worden	de	Guards	in	London	regelmatig	met	
samengevoegde	bands	 ingezet,	de	Royal	Marines	zijn	
slechts	om	de	paar	jaar	daar	als massed bands	aanwezig.	
Het	samen	spelen	in	de	arena	wordt	elders	op	taptoes	
wel	meer	gedaan,	maar	het	wordt	uniek	als	er	vier	of	
vijf	bands	achter	elkaar	lopend	toch	synchroon	dezelfde	
muziek	spelen,	dat	zie	je	nergens	anders.	In	2012	nog,	
toen	de	Royal	Marines	als	één	blok	over	de	Mall	naar	
de	kazerne	marcheerden,	moesten	zij	bij	Buckingham	
Palace	wegens	een	 tijdelijke	 tribune	 indikken	van	20	
tot	5	man	breed	en	gingen	de	vier	bands	achter	elkaar	
lopen.	Toch	werd	de	gespeelde	mars	over	die	300	meter	
of	zo	volkomen	synchroon	gespeeld,	als	je	stilstaat	en	
alles	komt	langs	een	verbluffend	effect.		

Royal Marines & friends
Een	 extra	 aanleiding	 voor	 de	 meeste	 Nederlandse	
IMMSers	om	naar	Londen	te	gaan	was	het	gegeven	dat	
ter	gelegenheid	van	het	350-jarig	bestaan	van	de	Britse	
Marines	ook	de	US	Marines	en	onze	Marinierskapel	waren	
uitgenodigd.	 Iets	 heel	 bijzonders,	 want	 buitenlandse	
bands	nemen	maar	zelden	deel	aan	deze	puur	Britse	
manifestaties.	Maar	deze	keer	waren	de	closest allies	er	

350 jaar Royal Marines, een evenement om niet te missen
door Johan de Vroe

Massed Royal Marines Bands op mars naar Horse Guards Parade
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helemaal	bij,	ter	aanvulling	van	de	vier	RM-bands.	Geen	
Canadezen,	Fransen	of	Spanjaarden,	maar	wij.	Een	hele	
eer	en	erkenning	natuurlijk,	om	op	de	heilige	grond	van	
de	Britse	militaire	muziek	een	 toontje	mee	 te	mogen	
blazen.	Anderzijds,	-	we	hebben	het	niet	van	de	officiële	
bronnen	-	een	gereputeerd	70-mans	beroepsorkest	van	
je	 kleine	 broer	 van	 de	 overkant	 van	 de	 Noordzee	 is	
natuurlijk	niet	 te	versmaden.	En	de	Brits-Nederlandse	
samenwerking	 op	 marinegebied	 is	 oud	 en	 vergaand	
genoeg	om	dat	eens	mooi	op	deze	wijze	naar	buiten	te	
brengen.	De	soms	bittere	tegenstellingen	tussen	beide	
korpsen	in	vroegere	eeuwen	zijn	daarbij	puur	historie	
geworden.
Beter	 een	 goede	 buur	 dan	 een	 verre	 vriend?	 De	
Amerikaanse	 mariniers	 hadden	 ‘slechts’	 een	 40-mans	
formatie	 afgevaardigd	 naar	 hun	 jarige	 collega’s,	 de	
Second	Marine	Division	Band	uit	Camp	Lejeune.	Met	de	
omvang	van	de	US	Marines	lag	een	dubbele	band	of	‘The	
Presidents	Own’	toch	meer	voor	de	hand,	ben	je	geneigd	
te	denken.	Hoe	het	zij,	het	was	al	een	beleving	op	zich	
om	op	de	maandag	voorafgaand	aan	de	uitvoeringen	
op	de	volgende	avonden	deze	bands	te	zien	repeteren	
op	de	paradegrond.	Helaas	vanwege	de	beveiliging	met	

lege	tribures,	maar	van	achter	de	hekken	van	St	James’	
Park	kun	je	alles	uitstekend	zien	en	horen.	Dan	is	het	
natuurlijk	ontzettend	leuk	dat	bij	een	pauze	‘jouw’	kapel	
vlak	bij	staat	er	enkele	muzikanten,		de	dirigent	en	de	
commandant	 jou	 tussen	 de	 kijkers	 zien	 staan	 en	 je	
even	komen	begroeten	als	vrienden	onder	elkaar.	Ook	
leuk	nieuwsgierige	Britse	omstanders	en	 IMMSers		 te	
kunnen	uitleggen	dat	dat	mooie,	grote	orkest	de	Royal	
Netherlands	Marineband	is	en	die	strakke	drum major	
inderdaad	in	Portsmouth	op	school	is	geweest.	Zo’n	blok	
Royal	Marines	is	natuurlijk	onaantastbaar,	maar	‘onze’	
inbreng	was	prominent	aanwezig	en	het	kenmerkende	
eigen	geluid	met	de	Tamboer	en	Pijpers	was	ook	op	de	
grote	parade	duidelijk	te	horen.	Al	helemaal	in	de	sfeer	
zo,	in	zonnig	Londen.

De Marinierskapel op Horse Guards Parade
De	 avond	 daarna	 konden	 we,	 met	 enkele	 bevriende	
Nederlandse	en	Engelse	liefhebbers,	de	Beating	Retreat	
vanaf	de	 tribune	bijwonen.	Een	anderhalf	uur	durend	
spektakel	 van	 de	 grootste	 muzikale	 mariniersshow	
ooit,	 voor	 ons	 althans.	 De	 inbreng	 van	 de	 massed	
Royal	 Marines	 was	 redelijk	 voorspelbaar,	 zij	 zweren	

De Marinierskapel bij de repetitie de dag vóór de show
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nou	eenmaal	bij	hun	traditionele	marinerepertoire,	dat	
overigens	altijd	weer	boeit.	

Ook	de	Amerikanen,	die	na	de	Marinierskapel	een	apart	
optreden	 verzorgden	 waagden	 zich	 aan	 niet	 zo	 veel	
meer	dan	Stars	and	Stipes	en	The	Marine’s	Hymn.	Het	is	
allemaal	vreselijk	strak,	wat	zij	doen,	maar	anders	dan	
de	Britten	 laat	hun	stijl	bewegingen	 toe	die	aan	een	
showband	doen	denken.	

Maar	dan	de	onzen,	hier	in	taptoetenue.	Die	brachten	
hun	nieuwe	taptoeshow,	en	die	is	altijd	anders	dan	de	
vorige.	Ingeleid	met	de	Russische	March of Victory Day,	
heel	 toepasselijk	 tijdens	 de	 70-jarige	 herdenking	 van	
D-Day.	Vervolgens	het	Spaans	klinkende	langzame	stuk	
Salamanca	en	 tot	slot	de	Mars der Medici,	 voor	ons	
wel	 wat	 ‘grijs	 gespeeld’	 maar	 voor	 het	 publiek	 daar	

ongetwijfeld	een	representatief	voorbeeld	dat	ook	wij	
over	goede	eigen	marsen	beschikken.	Een	uitstekend	
conventioneel	 taptoeprogramma	 waarmee	 ‘wij’,	 zoals	
gebruikelijk,	uitstekend	scoorden.	

En	 het	 marcheren,	 viel	 dat	 tussen	 die	 gemiddeld	
jongere	en	fanatiekere	Britse	en	Amerikaanse	mariniers	
wellicht	wat	uit	de	toon,	kunt	u	zich	afvragen?	Nee	hoor,	
door	de	onderscheidende	taptoe-choreografie	met	veel	
figuren	lag	de	nadruk	minder	op	het	rechtoe-rechtaan	
counteren	dan	bij	de	anderen	waarbij	de	loopdiscipline	
wel	 zichtbaarder	 is.	 Trouwens,	 bij	 de	 gezamenlijke	
bewegingen	 viel	 het	 ook	 niet	 op	 dat	 onze	 normen	
daarbij	wat	soepeler	zijn.	Well	done,	Dutch	marines!
De	ceremoniële	Beating	Retreat	door	de	Royal	Marines	
met	veel	signalen	en	drumwerk	was	weer	om	door	een	
ringetje	 te	 halen,	 die	 welbekende	 klasse	 apart	 met	

De Second Marine Division Band. Achter het hek het park, vanwaar je gratis kunt meekijken.

De Marinierskapel met eigen programmadeel
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die	onberispelijke	zee	van	witte	helmen.		Waarna	het	
hoogtepunt	van	deze	show	volgde,	de	march	display	
door	de	drie	korpsen	tegelijk.	Met	werken	als	de	Prince 
Philip Duke of Edinburgh, Top Malo	en	de	HMS Queen 
Elizabeth March.	Perfect	samenspel	en	loopbewegingen	
met	een	ongekend	gave	sound.

Zeer	 indrukwekkend	 was	 daarbij	 de	 lineup	 van	 onze	
acht	 Tamboers	 (met	 diepe	 trom)	 met	 de	 massa	
Britse	 collega’s,	 die	 natuurlijk	 een	geheel	 andere	 stijl	
hebben.	Maar	net	als	bij	samenwerkende	fregatten	en	
mariniersbrigades	 hadden	 deze	 muzikale	 zeesoldaten	
dat	helemaal	op	elkaar	afgestemd:	nergens	ter	wereld	
vertoond	en	een	visitekaartje	van	de	eerste	orde.	Op	
zo’n	 moment	 is	 aan	 een	 gevoel	 van	 trots	 voor	 de	
‘jongens	van	Jan	de	Witt’	niet	te	ontkomen,	evenals	bij	
ons	eerdere	bezoek	aan	Chatham	eerder	die	week,	waar	
vooral	de	hoge	bewondering	van	de	Britten	voor	onze	
navigatiekunde	 anno	 1665	 opvalt.	 Het	 kan	 verkeren,	
zoals	Bredero	al	zei.	

In	de	finale	was	het	de	Defileermars	die	opviel	door	de	

massale	sound,	die	je	thuis	nooit	hoort	(de	uitvoering	
immers	 voorbehouden	 aan	 het	 korps	 zelf).	 Met	 de	
andere	 regimentsmarsen,	 gevolgd	 door	 Soldiers of 
the sea	werd	deze	gedenkwaardige	 show	afgesloten.	
Vroeger	kon	je	tijdig	van	de	tribune	en	met	de	bands	
mee	de	Mall	oplopen	richting	Buckingham	Palace,	maar	
dat	is	wegens	de	beveiliging	niet	meer	mogelijk	zodat	
je	een	tweede	keer	moet	gaan	om	dat	hoogtepunt	van	
opzij	te	kunnen	volgen.	

Over de Mall
De	 volgende	 dag	 begon	 zeer	 toepasselijk	 in	
een	 grote	 pub	 op	 Whitehall	 de	 door	 IMMS	 UK	
Branch	 georganiseerde	 bijeenkomst	 met	 een	
welkomsttoast.	 Leuke	 ontmoetingen	 met	 oude	 en	
nieuwe	hobbyïstische	geestverwanten,	van	Engeland	
tot	 Nieuw	 Zeeland,	 zo’n	 100	 bij	 elkaar.Gezellig	 ook	
de	 mensen	 uit	 Nederland	 te	 spreken,	 waarvan	 de	
meesten	die	avond	al	dan		niet	voor	de	tweede	keer	
naar	de	show	gingen.	Uw	rapporteur	koos	voor	het	
buitengebeuren	 met	 de	 aan-	 en	 afmars,	 met	 name	
benieuwd	of	en	hoe	de	beide	gastbands	in	die	parade	

Alle bands tezamen, met links de Markap en rechts de US Marines

De gezamenlijke drumgroep, gezien op het grote scherm
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over	de	Mall	naar	het	paleis	en	de	Wellington	Baracks	
zouden	passen.	
En	daarbij	was	te	zien	dat	er	toch	een	grens	zit	aan	hoe	
ver	je	voor	die	ene	keer	muzikaal	met	elkaar	mee	wilt	
c.q.	kunt	gaan.	Na	de	inzet	van	de	tweede	mars	op	de	
Mall	door	de	Royal	Marines	trachtten	de	beide	andere	
bands,	 ruim	erachter	 lopend,	dat	zelfde	nummer	mee	
te	spelen.	Maar	daar	zat	een	tel	of	wat	tussen,	wat	al	
gauw	niet	te	overbruggen	leek,	waarop	de	Amerikaanse	
dirigent	de	mars	afsloeg	en	beide	korpsen	de	rest	van	
de	glorieuze	afmars	 in	stilte	aflegden.	Deste	meer	de	
nadruk	op	de	RM-bands	die	deze	paradekunst	als	geen	
ander	verstaan,	Youtube	bezoekers	konden	dat	de	zelde	
avond	al	zien.	

Kneller Hall
Op	 het	 IMMS-programma	 voor	 de	 donderdag	 stond	
een	groepsbezoek	aan	de	Military	School	of	Music	 in	
Twickenham,	zuidwest	Londen.	Genoemd	naar	een	Duitse	

hofschilder	in	Engeland	die	leerling	van	Rembrandt	was	
geweest	en	dit	prestigieuze	landhuis	liet	bouwen.	

Behalve	 het	 opleidingscentrum	 voor	 militaire	
muzikanten	 bij	 het	 Engelse	 leger	 dient	 Kneller	 Hall	
ook	 als	 een	 museum	 en	 ontvangstcentrum	 met	 een	
boeiende	historie.	Ook	over	de	huidige	opleiding	en	de	
haken	en	ogen	die	 jonge	musici	 tegenkomen	bij	hun	
inzet	bij	de	Queens	Birthday	Parade	werden	boeiende	
achtergronden	gegeven.	Het	bezoek	werd	besloten	met	
een	repetitie-concert	door	de	aanwezige	studenten,	een	
zeer	 instructief	en	aansprekend	proces	dat	op	zich	al	
het	bezoek	waard	was.	De	vraag	bleef	hangen	hoe	het	
in	 de	 toekomst	 nu	 verder	 gaar	 met	 deze	 school	 die	
vroeger	honderden	muzikanten	tegelijk	opleidde	maar	
door	 alle	 inkrimpingen	 en	 beperkte	 belangstelling	 bij	
jonge	muzikanten	voor	een	 legerloopbaan	niet	boven	
de	30	uitkomt.	
The Colonels Review

Met de Defileermars een groet aan het publiek
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Het	programma	van	de	UK	Branch	werd	voortgezet	
met	een	bezoek	op	zaterdag	aan	de	tweede	repetitie	
van	The	Queens	Birthday	Parade,	beter	bekend	als	
Trooping	the	Color.	Omdat	in	die	strakke	ceremonie	
veel	 herhaling	 zit	 had	 schrijver	 dezes	 opnieuw	
gekozen	voor	het	volgen	van	de	aan-	en	afmars	via	
de	Mall,	welke	altijd	wisselend	repertoire	bevatten.	
Al	 meerdere	 malen	 werd	 die	 ervaring	 in	 dit	 blad	
beschreven	dus	kan	ik	volstaan	dat	de	persoonlijke	
noot	dat	het	volgen	van	de	massed	bands	van	de	
Guards	 net	 zo	 enerverend	 is	 als	 die	 van	 de	 Royal	
Marines,	maar	duidelijk	met	andere	accenten.	Alleen	
al	 het	 dreunen	 van	 de	 vijf	 grote	 trommen	 bezorgt	
menigeen	kippevel:	dit	is	militaire	muziek	in	al	zijn	
pracht	en	praal	zoals	alleen	de	Britten	dat	kunnen.	

Ons	 bezoek	 aan	 Londen	 werd	 besloten	 met	 een	
internationaal	IMMS-diner	in	Wellington	Barracks,	in	
de	 eetzaal	 van	 de	 regimental	 sergeants,	 die	 oogt	
alsof	hij	voor	de	hogere	officieren	is	ingericht.	Dan	
probeer	je	je	voor	te	stellen	hoe	die	dan	wel	dagelijks	
dineren.	De	elite	zorgt	nog	steeds	goed	voor	zichzeld	
en	royalty	heeft	zijn	prijs.	Het	 is	ze	gegund,	als	 je	
hun	formidabele	publieke	displays	kent.

Zo	kwam	een	eind	aan	een	week	meekijken	 in	de	
keuken	van	de	Britse	militaire	muziek	en	het	genieten	
van	 al	 het	 moois	 die	 deze	 nog	 steeds	 te	 bieden	
heeft,	 inclusief	 een	 concrete	 Hollandse	 bijdrage.	
Met	dank	aan	de	UK	Branch	voor	de	voortreffelijke	
organisatie.

Coldsteam Guards
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Op zaterdag 5 april 2014 was onze afdeling te gast bij 
de Fanfare Korps Nationale Reserve op de Bernhard 
Kazerne in Amersfoort. Op deze zonovergoten dag 
werden we bij de parkeerplaats al op muzikale wijze 
welkom geheten door vier tamboers in het nieuwe 
ceremoniële uniform. Vervolgens stond de koffie 
met koek al klaar in het repetitiegebouw, terwijl een 
gelegenheidsensemble ons ook aldaar verwelkomde 
met muziek: Army of the Nile, Flashdance: What A 
feeling, The Vanished Army, Marching with Sousa, 
Tribute to Frank Sinatra, Tropical Party

Maj Gert 
Versteeg heet de 
IMMS welkom

Na	 deze	 klanken	 heette	 de	 Commandant	 van	 het	
orkest,	majoor	Gert	Versteeg,	ons	van	harte	welkom	
en	vertelde	 in	het	kort	enkele	wetenswaardigheden	
over	 het	 orkest,	 zoals	 over	 het	 nieuwe	 uniform	 en	
de	vele	bijzondere	optredens	die	dit	jaar	nog	zullen	
plaatshebben.	Zo	zal	het	orkest	deelnemen	aan	een	
grote	 taptoe	 in	 Caen	 ter	 gelegenheid	 van	 70	 jaar	
D-Day	 in	 Frankrijk.	 Behalve	 aan	 de	 taptoe	 zal	 het	
FKNR	ook	enkele	herdenkingen	muzikaal	opluisteren.	
Tevens	zal	de	internationale	militaire	taptoe	te	Riga	
in	 Letland	 aangedaan	 worden	 en	 natuurlijk	 onze	
Nationale	Taptoe	in	Rotterdam,	waar	het	orkest	een	
onderdeel	 zal	 vormen	van	een	 zeer	 groot	muzikaal	
item	met	de	andere	landmacht	orkesten	in	het	kader	
van	200	jaar	Koninklijke	Landmacht.	Uiteraard	staan	
de	kerstconcerten	weer	op	het	programma	en	in	2015	
zal	 de	 FKNR	 optreden	 tijdens	 de	 Musikschau	 der	
Nationen	in	Bremen.

Hierna	 kregen	we	een	mooie	film	 te	 zien	over	 een	
jaar	 Fanfare	 Korps	 Nationale	 Reserve	 met	 beelden	
van	 beëdigingen,	 het	 bezoek	 aan	 de	 militaire	
bedevaart	te	Lourdes,	Prinsjesdag,	Taptoe	Rotterdam,	
oefening	 te	 velde,	 cd-opnames,	 het	 korpsconcert,	
de	 kerstconcerten,	 Veteranendag	 en	 herdenkingen.	
Het	gaf	een	mooi	beeld	van	wat	dit	orkest	allemaal	
doet.
Uiteraard	werd	ook	aan	de	inwendige	mens	gedacht	en	
met	z’n	allen	gingen	we	naar	de	manschappenkantine	
voor	 de	 lunch.	 Daar	 vond	 ook	 het	 concert	 plaats	

door	 de	 volledige	 Fanfare	 Korps	 Nationale	 Reserve	
onder	 leiding	 van	 Kapitein	 Harrie	 Wijenberg.	 De	
volgende	werken	werden	voor	ons	uitgevoerd:	Mars	
‘Reservisten’,	 Backdraft,	 The	 Longest	 Day,	A	 Bridge	
Too	Far,	Mars	der	Medici,	Daedalus,	Squadron	336,	
Entry	of	the	Red	Army	in	Budapest,	Toegift:	National	
Emblem.	 Het	 was	 een	 mooi	 concert	 met	 veel	
marsmuziek	waaronder	de	nieuwe	mars	Reservisten,	
gecomponeerd	ter	gelegenheid	van	100	jaar	Nationale	
Reserve	en	deze	 zal	ook	nog	voorzien	worden	van	
tekst.	Deze	mars	zal	ook	op	de	nieuwe	CD	van	de	
FKNR	komen,	die	in	het	najaar	uit	komt.	John	Kroes	
bedankte	het	orkest	voor	het	warme	welkom	en	de	
fijne	 dag	 in	 Amersfoort.	 Voor	 mij	 persoonlijk	 was	
het	 een	 gezellige,	 muzikale,	 sfeervolle,	 ouderwetse	
IMMS-dag!	
Als	toegift	volgt	een	korte	discografie	van	de	Fanfare	
Korps	Nationale	Reserve.

de NederlaNdSe MIlItaIre MuzIek

IMMS te gast bij de Fanfare Korps Nationale Reserve

door Rob Ouwens, foto's sm Bertrand Verbeek
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Drumfanfare Korps 
Nationale Reserve 
– Eurosound ES 
47.266 (CD 1997)
Aces High / Heal the 
World / Wellington 
/ U Zij De Glorie 
/ Mixed Up / The 
Voice of the Guns  
/ Simon and 
Garfunkel in Concert 
/ One Moment in 
Time / Colonel 

Bogey / Liberty Drums / Friends for Life / Arromanches / 
Musique à la Carte / The Cream of Clapton / Sounds of 
Spirits / Defileermars Korps Nationale Reserve.

Nationale	Taptoe	Breda	1998	–	WWM500.040	(CD	1998)
The Voice of the Guns / Dancing on the Seashore.

La Storia – Eurosound ES 47.388 (CD 2001)
March for Sven 
Olav / La Storia / 
De Vierdaagsemars 
/ Nasim 
Pohranicnikum / 
One Day I’ll Fly 
Away / Concerto 
d’Amore / Dancing 
on the Seashore / 
Riviera / Arsenal / 
MacArthur Park / 
Go Ring Them Bells 
/ Samba Souvenirs 

/ Killing Me Softly / Mars van de 41e Lichte Brigade / 
Gruss an Böhmen / El Cumbanchero – Palo Palo.

Brassability – 
Eurosound ES 
47.434 (CD 2004)
Castaldo Marsch / 
Brnenska Polka / A 
Tribute to George 
Gershwin / Mars 
van het Nationaal 
Commando / 
Riverdance / Ello 
Boga / Songs of 
the Wizz / Opus 
for Trumpet / El 

Soro Gran Torero de Foyos / Rosana / Temprana es la 
Noches / Skoda Lavsky / 336 Squadron.

IMMS	Holland	Silver	Jubilee	–	NL-IMMS2006	(CD	2006)
One 2 Serve / The Mask of Zorro.

Iubilaeus – FKNR0804 (CD 2008)
Conjunctus Veribus 
Subnixi / Ouverture 
Joyeuse / Unter der 
Admiralsflagge / 
Esther / Pirates 
of the Caribbean 
/ The Girl from 
Ipanema / Fly Me 
to the Moon / Let 
Me Entertain You 
/ Alfie / Abschied 
der Slawin / That’s 
the Way I Like 

Em  / Elvis in Concert / IGK (Inspecteur Generaal 
Krijgsmacht) Mars.

De FKNR concerteert met diverse uitstekende marsen



Defilé  -  Juni 2014  12

Hoog in de Lucht – 
FKNR0905 (Single 
CD 2009)
Defileermars Korps 
Nationale Reserve 
/ Hoog in de Lucht 
/ Fandango.

Rhapsody in Green – FKNR0910 (CD 2009)
Rhapsodie for 
Flugelhorn / Antarc-
tica / Herzegowina 
Marsch / Jello…The 
Colours of my Soul 
/ Elisabeth (The 
Musical) / Hymn 
of Brotherhood / 
Hoog in de Lucht 
/ Poolstermars / 
Fandango / West 
Side Story / What 

are you doing the rest of your Life / Defileermars Korps 
Nationale Reserve.

25 Jaar – FKNR1110 (2CD 2011)
CD1: Introductie / 
Sounds of Spirit 
/ Simon and Gar- 
funkel in Concert / 
Heal the World / De 
Vierdaagsemars / 
Samba Souvenirs 
/ Gruss an Böhmen 
/ A Tribute to 
George Gershwin 
/ Riverdance / 
Conjunctis Viribus 

Subnixi / Ouverture Joyeuse / Elvis in Concert / 
Jello…The Colours of my Soul / Defileermars Korps 
Nationale Reserve;
CD2: The Kingdom of God / Canterbury Choral / Lord 
Tullamore / Crimson Tide / Great is Thy Faithfulness 
/ The King’s Squad / Let’s Face the Music and Dance 
/ Feeling Good / Mack The Knife / Pick Up the Pieces 
/ Sax in the City / Silence and I / Buglers Holiday / 

Just a Closer Walk 
/ Caravan / Bui 
Doi (from Miss 
Saigon).

Daedalus – 
FKNR1209 (Single 
CD 2012)

Daedalus / Resplendent Glory / Eagle Squadron / 
Defileermars Korps Nationale Reserve.

Holidays Are Coming – FKNR1312 (Live DVD 2013)

Silent Night – Holidays Are Coming / It’s Beginning to 
look like Christmas / Overture: The Proclamation of 
Christmas / Blue Christmas / Santa Claus is Coming 
to Town / The Christmas Song / A Christmas Carol 
Fantasy / 2 Shots of Happy, 1 Shot of Sao / Time 
to Shine / Christmas Medley / Fanfare for Christmas 
/ Driving Home for Christmas / White Christmas / A 
Christmas Dance Party no. 1 / Little Drummer Boy / 
Holidays are Coming Finale 2012.

Daarnaast is de Fanfare 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);
2006: Nulli Cedo, Le Courageux, Manoeuvre Mars, 

Defileermars 7e RI, The Green Beret;
2008: On the Quarterdeck, Bronbeek Defileermars, 

Koloniale Reserve, Van Heutsz Mars; 2010: 
Dam Busters March, The Kingdom of God, 
Bui-Doi, The King’s Squad;

2012: Daedalus, Eagle Squadron. 
	 Dat	geldt	ook	voor	de	CD	en/of	DVD	van	de	

Musikschau	der	Nationen	(Bremen)
2007: Tulpen aus Amsterdam, Defileermars 7e 

Regiment Infanterie “Chassé”;
2012: Tambouren, Dam Busters March, The Kingdom 

of God, Bui Doi.

(Dit	 overzicht	 beoogt	 niet	 compleet	 te	 zijn,	
aanvullingen	zijn	van	harte	welkom.)	
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Met wat gemengde gevoelens kijk ik terug op het 
Korpsconcert van de Fanfare Korps Nationale Reserve, 
29 maart in Amersfoort. Dat heeft niet te maken met 
het muzikale gehalte, want dirigent Harrie Wijenberg 
en zijn orkest weten wat goed musiceren is. Het heeft 
meer van doen met de manier waarop het concert 
klaarblijkelijk ‘opgeleukt’ moest worden.
	
Achter	de	Fanfare	hing	een	projectiedoek,	waarop	de	
hele	 avond	 een	 eindeloze	 stroom	 beelden	 voorbij	
kwam.	Nu	kunnen	beeld	en	muziek	elkaar	versterken,	
maar	het	een	kan	ook	afleiden	van	het	ander	–	en	
omgekeerd.	Waar	de	muziek	voorop	staat,	dat	geldt	
toch	 zeker	 voor	 een	 korpsconcert,	 moeten	 beelden	
in	 ieder	 geval	 functioneel	 zijn	 en	 een	 toegevoegde	
waarde	 hebben.	 Genoeg	 hierover.	 Want	 ik	 moet	
ook	 nog	 wat	 ruimte	 houden	 voor	 het	 ‘hoogtepunt’	
na	de	pauze,	het	optreden	van	Edwin	Rutten,	over	
‘opleuken’	gesproken.	Uitgesproken	positief	was	dat	
het	 	 theater	 De	 Flint	 zeer	 goed	 bezet	 was,	 zowel	
militair	als	civiel.	

Uiteraard	 begon	 het	 concert	 met	 de	 Defileermars 
Nationale Reserve	 (Gert	 Buitenhuis),	 dit	 keer	
opgedragen	 aan	 een	 overleden	 oudgediende,	
tevens	 vrijwilliger	 van	 het	 NATRES	 museum	 in	 de	
Harskamp.	 Ter	 nagedachtenis	 in	 den	 brede	 volgde	
Crimond	 (Jessie	 Irvine),	 gebaseerd	 op	 Psalm	 23,	
‘The	 Lord’s	 my	 shepherd,	 I’ll	 not	 want’.	 Gekozen	
was	 voor	 een	 bewerking	 waarin	 de	 klank	 zich	
gaandeweg	 ontwikkelde	 van	 een	 enkel	 instrument	
tot	 het	 volledige	 orkest.	 Jammer	 dat	 de	 inzetten	

niet	 loepzuiver	 waren,	 wat	 uiteraard	 vooral	 in	 het	
piano	 opviel.	 De	 Nationale	 Reserve	 heeft	 onder	
allerlei	omstandigheden	bijstand	geboden,	zo	ook	bij	
overstromingen.	Denk	aan	Zeeland	en	Limburg.	Om	
dat	te	illustreren	stond	op	het	programma	The sunken 
village	 (Philip	 Sparke).	 Deze	 eerste	 oorspronkelijke	
compositie	voor	fanfare	van	Sparke	was	een	opdracht	
van	 de	 muziekvereniging	 St.	 Martinus	 uit	 Urmond	
voor	het	Wereld	Muziek	Concours	 in	1989.	Dit	werk	
heeft	echter	niets	met	overstromingen	te	maken,	dus	
evenmin	met	overvloedige	beelden	van	reddingsboten	
en	 zandzakken,	 maar	 gaat	 terug	 op	 een	 legende.	
Die	van	een	dorp	dat	er	maar	op	los	leeft	en	feest	
en	 derhalve	 door	 het	 water	 wordt	 verzwolgen.	 De	
uitvoering	was	overigens	uitstekend.
Zo	 was	 er	 aan	 symboliek	 geen	 gebrek,	 ook	 niet	
bij	de	Mars der Medici	 (Johan	Wichers),	met	 in	het	
achterhoofd	 de	 geneeskundige	 troepen	 van	 de	
landmacht.
De	 fanfare	 is	 dit	 jaar	 present	 bij	 de	 60-jarige	
herdenking	van	de	invasie	in	Normandië,	voldoende	
reden	 voor	 The longest Day	 (Paul	 Anka),	 gevolgd	
door	de	muziek	bij	het	echec	van	de	operatie	Market	
Garden,	A bridge too far	(John	Addinson).
Gesproken	 is	al	over	de	civiele	ondersteuning	door	
de	 NATRES,	 dat	 geldt	 ook	 voor	 de	 bestrijding	 van	
grote	 branden.	 Voorbeelden	 zijn	 de	 vuurwerkramp	
in	 Enschede	 en	 de	 duinbranden	 bij	 Schoorl,	 aldus	
de	 toelichting	 op	 het	 programma.	 Als	 ‘passend’	
repertoire	 was	 gekozen	 voor	 filmmuziek,	 Backdraft	
(Hans	 Zimmer).	 De	 film	 gaat	 over	 pyromanen	 die	
opzettelijk	brandweerlieden	in	de	val	lokken…

Curieus optreden van Edwin Rutten tijdens korpsconcert 
Fanfare Korps Nationale Reserve
Door Hein Jansen, foto’s sgt Michel Nauta

Als er één schik in had dan was het ome Edwin zelf wel
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Korpsconcert 2014 - Fanfare Korps Nationale Reserve
'van concertpodium naar opblaasbare schuttersputjes'

Door Theo de Haan incl. foto's

Opnieuw was ik getuige van een muzikale traktatie van 
de FKNR in theater De Flint in Amersfoort op 29 maart j.l. 
Het concert begon met het spelen van de Defileermars 
Nationale Reserve (en dat vind ik persoonlijk fantastisch: 
beginnen of eindigen met de regimentsmars van het 
wapen dat men vertegenwoordigt). Met het spelen 
van de mars stond men tevens stil bij het overlijden 
– kort voor het korpsconcert – van sgt1 b.d. Antoon 
Dorrestijn, die veel voor het korps en met name voor 
het Natresmuseum heeft betekend. Het bekende 
koraal Crimond werd met een prachtige zuivere klank 

gespeeld. Daarna stond een compositie van Philip 
Sparke  op het programma The Sunken Village. Een werk 
geïnspireerd door de legende van een ondergelopen 
dorp aan de Maas. Dit met originele beelden vergezeld 
van de watersnoodramp van 1953 in Zeeland gaf een 
boeiend verhaal. Enige uitleg wat de verschillende 
muziekinstrumenten uitbeeldden kreeg ik in de pauze 
te horen. De trombone stelde meneer pastoor voor, 
terwijl het scherpe koper een feestvierend zuiden ten 
gehore bracht met daaronder de aanzwellende storm. 
Prachtig om dit zo te beleven. 

Een	gelukkige	inbreuk	op	het	tot	dan	tamelijk	‘lichte’	
programma	was	Mars	 uit	 de	 suite The planets	 van	
Gustav	Holst;	een	goede	demonstratie	van	wat	een	
fanfareorkest	met	een	goed	arrangement
(Hans	van	der	Heide)	tot	klinken	kan	brengen.
Laatste	nummer	voor	de	pauze	was	een	première,	de	
Mars reservisten,	 door	 Rob	 Balfoort	 gecomponeerd	
in	opdracht	van	het	orkest.	Ik	zie	de	reservisten	nog	
niet	marcheren	op	dit	potpourri-achtig	werk(je).

Broodje poep
Na	de	pauze	eerst	nog	even	On	the	move	(Rogier	van	
Otterloo)	en	toen	gaf	Edwin	Rutten	acte	de	présence.	
Die	beschikt	over	een	indrukwekkend	CV:	vocale	jazz,	
workshops	jazz,	musicals,	verhalende	optredens	met	
grote	 orkesten,	 radioprogramma’s	 en	 natuurlijk	 ‘De	
film	 van	 Ome	 Willem’.	 Eén	 keer	 raden,	 rakkers,	 in	
welke	hoedanigheid	hij	bij	de	fanfare	op	het	podium	

verscheen.	 Zeer	 juist,	 als	 Ome	 Willem,	 inbegrepen	
‘deze	vuist	op	deze	vuist’	en	‘broodje	poep’.
Als	hij	daarna	muzikaal	inhoudelijk	nog	iets	te	melden	
had	gehad,	zou	dat	minder	erg	zijn	geweest.	Maar	dat	
was	niet	het	geval.	Althans,	een	aankondiging	van	de	
Medley: Hollandsch’ historie	in	beeld en geluid	(arr.	
Wilbert	van	Arendonk)	kan	ik	niet	als	zodanig	betitelen.	
Bij	deze	medley	gaat	het	om	allerlei	herkenningstunes	
van	TV-series.	Het	had	een	aardige	quiz	kunnen	zijn,	
ware	het	niet	dat	de	desbetreffende	artiesten	in	beeld	
werden	gebracht.	Curieuze	onderdelen	waren	Soldaat 
van Oranje	 en	 Fanfare.	 Hoezo	 TV-series?	 Dat	 de	
filmmuziek	uit	Fanfare	niet	met	gesplitst	orkest	werd	
uitgevoerd	 (mars	 versus	 koraal)	 was	 trouwens	 een	
gemiste	kans.	Rest	de	vraag:	waarom	Edwin	Rutten	
inbreuk	 laten	maken	op	een	onderhoudend	concert	
voor	een	breed	publiek?	Ik	zou	het	niet	weten.	Alleen	
de	Fanfare	kan	die	beantwoorden.

Speciaal voor de volwassen rakkers
Vrolijke noten in De Flint: sld1 Anneke van den Hoogen
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Daarna	 was	 de	 beurt	 aan	 een	 zeer	 bekende	 mars	
voor	de	marsenliefhebbers	onder	ons,	de	Mars der 
Medici. Voor	 mij	 in	 het	 bijzonder	 waren	 de	 beide	
titelsongs	van	de	films	The Longest Day en A Bridge 

Too Far 	 wederom	 een	 verrassing.	Wat	 een	 warme	
klank	heeft	dit	orkest!	Backdraft	uit	de	gelijknamige	
film	werd	met	grote	inzet	en	ook	met	een	geweldige	
sound	weergegeven.	Tot	nu	toe	was	het	programma	
wat	 mij	 betreft	 echt	 helemaal	 geslaagd,	 hoewel	 de	
March From The Planets	van	Gustav	Holst,	overigens	
naar	 mijn	 indruk	 een	 “op	 de	 punt	 van	 je	 stoel	
zittend”	moeilijk	uit	te	voeren	werk,	mij	niet	zo	kon	
boeien,	 maar	 dat	 is	 uiteraard	 puur	 persoonlijk.	Als	
laatste	 werk	 voor	 de	 pauze	 werd	 een	 gloednieuwe	
mars	te	gehore	gebracht,	de	Mars Reservisten.	Ook	
deze	mars	werd,	net	als	de	defileermars,	overigens	
begeleid	door	4	tamboers	in	het	nieuwe	ceremoniële	
tenue.	 Ik	moet	eerlijk	 zeggen	dat	deze	slagwerkers	
er	prachtig	bij	 stonden.	Wat	 een	aanwinst	 voor	dit	
korps!	Na	de	pauze	werd	het	bekende	werk	van	Rogier	
van	Otterloo	On The Move	 in	een	arrangement	van	
Hans	 van	 der	 Heide	 gespeeld.	 Ook	 nu	 werden	 alle	
registers	flink	open	getrokken	en	kon	men	wederom	
van	de	overbekende	schitterende	sound	van	Rogier	
van	Otterloo	genieten.	Prachtig!	En	toen	was	het	de	
beurt	aan	de	gast	van	deze	avond.	De	sympathieke	
Edwin	 (Ome	 Willem)	 Rutten.	 De	 jeugdsentimenten	
uit	 het	 overbekende	 kinderprogramma	 de	 film van 
Ome Willem werden	helemaal,	als	ware	het	een	live	
tv	opname,	uit	de	kast	gehaald.	Rappappa,	rappappa	
en	een	broodje	poep	natuurlijk	werden	door	Edwin	
als	 vanouds	 op	 een	 kinderlijk	 speelse	 wijze	 terug	
in	de	herinnering	gebracht.	Een	paar	dames	uit	het	
muziekkorps	 werden	 gevraagd	 om	 “deze	 vuist	 op	
deze	 vuist”	 te	 spelen.	 Als	 eerste	 de	 dame	 op	 de	
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sopraancornet	(kpl1	Maxine	Tegelaers,	zie	foto)	maar	
ze	weigerde.	Daarna	hoorniste	sld1	Anneke	van	den	
Hoogen	en	die	speelde	de	sterren	van	de	vuist.	Ze	
werd	 daarop	 door	 Ome	 Willem	 beloond	 met	 een	
zwart	Ome	Willem-petje.	Na	veel	grappen	en	grollen	
van	Edwin	Rutten	werd	de		“medley	Historie	in	Beeld	
en	Geluid”		uitgevoerd.	Dit	in	een	arrangement	van	
altsaxofonist	 sgtI	 Wilbert	 van	 Arendonk.	 Te	 horen	
waren	de	herkenningsmelodieen	van	Pipo de Clown, 
Swiebertje, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen 
meneer, Peppie en Kokkie, Floris, De TV Show, Het 
Rad van Fortuin, De Honeymoonkwis, All You Need 
Is Love, Goede Tijden Slechte Tijden, Ja Zuster, Nee 
Zuster, Zeg’es Aa’, Baantjer, Flikken Maastricht, 
Medisch Centrum West, Flodder, Fanfare, en	 de	
schitterende	filmmuziek	van	Soldaat Van Oranje.	Ook	
liet	Edwin	 tijdens	het	spelen	van	deze	schitterende	
muziek	 tot	vermaak	van	het	publiek	zijn	microfoon	
in	de	beker	van	een	bas	zakken.	Aan	alles	komt	een	
eind	behalve	wanneer	je	top-entertainer	Edwin	Rutten	

als	 gast	 hebt.	 De	 gebruikelijke	 bloemen	 werden	
uitgedeeld	 en	 de	 ladyspeaker	 Astrid	 Bonemeijer	
(die	overigens	alleen	voor	de	pauze	het	programma	
presenteerde)	 kreeg	 een	 omgekeerde	 microfoon	 op	
haar	hoofd	en	daarmee	verbeeldde	Edwin	Rutten	wat	
ze	op	dat	moment	zou	denken.	Een	toegift.	Maar	dat	
werden	 er	 maar	 liefst	 drie!	 Edwin	 Rutten	 bedankte	
alle	aanwezigen	voor	hun	komst	en	wenste	een	ieder	
wel	thuis	en	de	grote	groene	rakkers	op	het	balkon	
een	goede	reis	naar	hun	opblaasbare schuttersputjes. 
En	dat	vond	ik	persoonlijk	DE	uitspraak	van	2014.	Het	
was	een	latertje	die	avond	en	in	het	verleden	stond	
er	 eens	 in	 de	 plaatselijke	 krant	 na	 een	 optreden	
van	 ons	 korps	 een	 artikel	 dat	 werd	 besloten	 met	
de	 uitdrukking	 “moe,	 maar	 voldaan	 kwamen	 de	
muzikanten	thuis”.	Zo	voelde	ik	mij	die	avond	ook,	
maar	eerlijk	is	eerlijk,	het	was	een	geweldig	concert.	
Bedankt,	mannen	en	vrouwen	van	de	FKNR!

Tot volgend jaar.

Oude treurmars nieuw leven ingeblazen in de vesting Naarden
Door Johan de Vroe

Historisch bewuste lezers zullen zich het artikel “Een 
bijzondere mars bij een droevige gebeurtenis in 
Weesp op 23 maart 1814” in Defilé van maart 2011 
nog wel herinneren. Dit artikel van ons lid Rien van 
Beusichem was één van de eerste dat vooruitliep op 
de herdenkingen in ons land van de bevrijding van 
de Fransen en de grondlegging van het Koninkrijk der 
Nederlanden in 1813/14. Naarden en een onbekende 
treurmars speelden in dit verhaal een hoofdrol. 

200 jaar geleden
Terwijl	heel	Nederland	in	de	loop	van	1813	al	door	de	
verslagen	Fransen	van	Napoleon	was	verlaten	bleven	
er	 begin	 1814	 enkele	 garnizoensplaatsen	 over	 waar	
het	 Franse	 leger	 zich	 met	 succes	 verschanste,	 	 in	
afwachting	van	de	politieke	ontwikkelingen	en	duidelijk	
zicht	op	de	definitieve	militaire	situatie.	Dat	waren	de	
vlootbases	 Den	 Helder	 en	 Delfzijl	 en	 de	 vestingstad	
Naarden,	 de	 verdedigingsvoorpost	 van	 de	 oostelijke	
toegang	 tot	Amsterdam.	 Toen	 het	 regiment	 van	 Den	
Helder	 in	 maart	 1814	 de	 aftocht	 had	 geblazen	 zag	
de	 bezetting	 van	 Naarden,	 ondanks	 de	 soms	 hevige	
beschietingen	 van	 de	 Hollandse	 belegeraars,	 nog	
steeds	 geen	 aanleiding	 om	 deze	 sterke	 vesting	 te	
verlaten	en	deden	de	Fransen	zelfs	enkele	uitvallen	om	
de	geslonken	voorraden	voedsel	en	brandstof	aan	te	
vullen.	Pas	begin	mei	ontving	het	garnizoen	duidelijke	
orders	van	de	nieuwe	Franse	machthebbers	uit	Parijs	
om	dit	geannexeerde	gebiedsdeel	op	te	geven	en	naar	
Frankrijk	terug	te	keren.		Zoals	in	het	genoemde	artikel	
te	lezen	is,	sneuvelde	als	laatste	Nederlander	bij	deze	
eindstrijd	 met	 de	 Fransen	 de	 Amsterdamse	 schutter	
Hendrik	Lange	en	werd	deze	ter	aarde	besteld	met	het	
spelen	van	de	‘Marche	Funèbre’	van	Jan	Bertelman,	een	

originele	 Nederlandse	 treurmars	 waarvan	 alleen	 een	
piano-uittreksel	is	overgebleven.	

Historische kans
Het	 artikel	 van	 Rien	 van	 Beusichem	 trok	 niet	 in	 het	
minst	de	aandacht	van	schrijver	dezes,	al	geruime	tijd	
inwoner	van	Naarden	en	belangstellende	voor	de	rijke	
historie	van	de	vesting.	Wetende	dat	 in	2014	er	een	
herdenking	stond	te	gebeuren	van	de	bevrijding	van	
het	toen	zwaar	getroffen	stadje	kwam	ik	al	gauw	op	het	
spoor	van	het	organiserende	comité.	Dat	was	meteen	
enthousiast	 om	 deze	 wel	 zeer	 originele	 muzikale	
inbreng	 te	 programmeren,	 dus	 daar	 lag	 een	 mooie	
uitdaging.	 Dat	 moest	 dan	 wel	 met	 	 groot	 orkest	 op	
passend	niveau	en	daarvoor	 kwamen	 in	dit	 verband	
alleen	de	militaire	beroepsorkesten	in	aanmerking.	Nou	
zocht	ik	al	jaren	naar	de	mogelijkheid	om	weer	eens	
zo’n	orkest	naar	Naarden	te	halen.	Liefst	in	de	mooie	
ambiance	 van	 de	 Grote	 Kerk,	 beroemd	 om	 zijn	 vele	
Händel-	en	Bach-uitvoeringen,	met	name	de	jaarlijkse	
Mattheüs	Passion.	Maar	de	goede		blaasmuziek	is	hier	
nog	 maar	 uiterst	 zelden	 te	 horen,	 sinds	 de	 militaire	
relatie	van	de	vesting	met	de	Landmacht	eind	vorige	
eeuw	 uiteindelijk	 geheel	 is	 vervallen.	 Gegeven	 deze	
aloude	band	lag	het	voor	de	hand	om	voor	dit	project	
de	 KMK’JWF’	 uit	 te	 nodigen,	 maar	 die	 was	 gepland	
voor	 deelname	 aan	 een	 buitenlandse	 taptoe	 op	 de	
datum	 van	 de	 Naardense	 herdenking,	 10	 mei	 2014.	
Dus	meteen	de	Marinierskapel	benaderd,	met	eindelijk	
eens	een	gerichte	aanleiding	om	dit	onvolprezen	orkest	
te	vragen	in	deze	regio	een	concert	te	verzorgen.	De	
planning	vormde	bij	hen	geen	bezwaar	en	tot	mijn		grote	
vreugde	zegde	de	leiding	vlot	toe	dit	voor	zijn	rekening	
te	 willen	 nemen.	 Groot	 nieuws	 voor	 de	 Naardense	
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organisatie	 die	 het	 toegezegde	 concert	 meteen	 tot	
het	hoogtepunt	van	de	feestelijke	herdenking	maakte,	
met	als	tweede	grote	promotor	onze	comitévoorzitter,	
historicus	en	oud-marinier	Frits	van	Dulm.	Onze	wens	
was	om	naast	de	beroemde	‘Ouverture	1812’	passende,	
Franse	klassieke	muziek	te	brengen,	militair	getint	en	
zo	mogelijk	ook	de	 treurmars	van	Bertelman,	geheel	
toegespitst	 op	 de	 historische	 herbeleving	 van	 toen.	
Toen	duidelijk	werd	dat	de	kapel	ruim	aan	onze	wensen		
tegemoet	wilde	komen	was	dat	het	moment	voor	de	
herontdekker	van	de	bladmuziek	van	Bertelman,	Rien	
van	Beusichem,	die	te	arrangeren	en	orkestreren	voor	
harmonie,	 in	 samenwerking	 met	 oud-kapelmeerster	
van	de	Marinierskapel	Dick	Roelofsen.	

Superieure uitvoering
Na	meer	dan	een	jaar	voorbereidingen	was	het	op	10	
mei	 jl.	 dan	 zover.	 Met	 voorafgaand	 activiteiten	 in	 het	
Vestingmuseum	 en	 een	 historische	 optocht	 door	 de	
stad	 verzorgden	 begin	 van	 de	 avond	 leden	 van	 het	
Korps	Mariniers	 een	abseil-demonstratie	 van	de	 toren	
van	 de	 Grote	 Kerk.	 Zij	 haalden	 daarbij	 de	 Franse	
vlag	 naar	 beneden	 die,	 net	 als	 200	 terug,	 met	 grote	
vreugde	werd	vervangen	door	de	Nederlandse	driekleur.		
Aansluitend	 werd	 een	 herdenkingsprogramma	 in	
de	 kerk	 uitgevoerd	 waarna	 het	 de	 beurt	 was	 aan	 de	
Marinierskapel.	 Passend	 in	 het	 beleid	 dat	 regelmatig	
gastdirigenten	worden	uitgenodigd	was	de	directie	na	

enkele	 jaren	onderbreking	 in	handen	van	oud-dirigent	

en	 Inspecteur	 Militaire	 Muziek	 Pieter	 Jansen.	 Met	 een	
klassiek	getint	programma	een	goede	 	keus:	alsof	hij	
nooit	 is	 weggeweest.	 Aangevuld	 bij	 de	 presentatie	
naar	het	publiek	door	Leo	Bouritius,	de	geroutineerde	
slagweker/presentator	 van	 de	 Douaneharmonie,	 ook	
een	echte	vakman.	Na	een	welkomstserenade	stond	als	
eerste		op	het	programma	de	‘Marche	Militaire	Française’	
van	 Camille	 Saint-Saëns.	 Een	 concertmars	 die,	 zij	 het	
van	later	tijd,	meteen	duidelijk	maakt	dat	we,	naast	alle	
narigheid	van	toen,	veel	verworvenheden	aan	de	Fransen	
te	danken	hebben.	Degenen,	waaronder	uw	rapporteur,	
die	 enigszins	 beducht	 waren	 voor	 het	 nagalm-effect	
dat	grote	kerken	nu	eenmaal	hebben	werden	meteen	
gerustgesteld.	Onversterkt	en	afgestemd	op	de	akoestiek	
van	de	locatie	-		Pieter	Jansen	nog	wel	bekend	uit	zijn	
KMK-tijd	-		klonk	met	een	ruim	bezette	‘zaal’	de	kapel		
genuanceerd	 en	 soms	 weldadig.	 Het	 overtrof	 onze	 al	
hoge	verwachtingen	en	maakte	een	diepe	indruk	op	het	
publiek,	waarvan	het	merendeel	niet	meer	of	nog	niet	
bekend	is	met	professsioneel	harmoniegeluid.	Wellicht	
was	het	de	extra	‘generale	repetitie’	van	de	vorige	dag	in	
de	grote	kerk	van	Breda	die	nog	eens	extra	bijdroeg	aan	
de	perfectie	van	deze	avond.	Daar	was	een	buitenconcert	
gepland	maar	wegens	het	weer	kwam	de	kapel	ook	daar	
in	de	kerk	terecht,	waarbij	men	koos	voor	het	Naardense	
programma.	Heel	toepasselijk	had	de	kapel	vervolgens	
de	 ‘Variaties	 op	 het	 Wilhelmus	 van	 Richard	 Strauss’	
geprogrammeerd.	Een	mooie	ode	aan	ons	vrije	vaderland	

en	een	 toonbeeld	dat	deze	melodie	meer	 is	dan	een	

Leden van het Korps Mariniers halen de Franse vlag van de toren van de Naardense Grote Kerk
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volkslied	 alleen.	 Daarmee	 waren	 we	 aangekomen	 bij	
het	meest	toegeschreven	werk	bij	deze	herdenking,	de	
genoemde	treurmars.	Ter	complete	aankleding	van	dit	
moment	traden	leden	van	de	Amsterdamse	Schutterij	met	
vaandels	naar	voren	in	dit	eerbetoon	aan	hun	200	jaar	
eerder	gesneuvelde	wapenbroeder.	Speaker	Leo	Bouritius	
gaf	een	informatieve	uitleg	van	het	waarom	en	hoe	van	
deze	uitvoering	die	voor	iedereen	een	unieke	première	
was.	 Door	 het	 ingetogen	 tempo	 en	 de	 loepzuivere	
weergave	door	de	kapel	klonk	dit	 stemmige	werk	als	
het	ware	als	een	groot	orgel,	een	wel	heel	toepasselijke	
sound	in	dit	geheel.		In	een	stemmig	programma	als	dit	
hoort	natuurlijk	ook	een	meerdelig	klassiek	werk.	De	
kapel	had	hiervoor	gekozen	de	‘	Sonate	voor	klarinet	
en	 harmonie’	 van	 Francis	 Poulenc,	 eerder	 gehoord	
in	het	 laatste	Korpsconcert.	Dit	 concert	 zal	ook	voor	
het	 merendeel	 van	 toehoorders	 geheel	 nieuw	 zijn	
geweest,	wat	de	bewondering	voor	de	solist	adjudant	
Fons	Klesman	er	niet	minder	op	maakte.	Zonder	meer	
virtuoos,	 wat	 hij	 liet	 horen.	 Wat	 zwaarder	 klassiek,	
passend	bij	de	sombere	kant	van	de	gebeurtenissen	in	
1814,	was	de	‘Marche	au	Supplice’	van		Hector	Berlioz	
uit	zijn	‘Symphonie	Fantastique’,	één	van	de	grootste	
werken	 uit	 het	 gehele	 Franse	 klassieke	 repertoire.	
Pakkend	en	dramatisch	en	in	deze	harmonie-uitvoering	
zeer	 overtuigend.	 Om	 dat	 weer	 wat	 te	 compenseren	
volgde	 de	 ‘Gymnopedie’	 van	 Eric	 Satie,	 alweer	 zo’n	
verfijnd	Frans	werkje	dat	Classic	FM-luisteraars	bekend	
in	de	oren	zal	hebben	geklonken.	

Tsjaikovsky unplugged
En	 zo	 kwamen	 we	 toe	 aan	 het	 finale	 klapstuk	 van	
dit	 speciale	 concert,	de	 ‘Overture	 1812’	van	Piotr	 Ilitsj	

Tsjaikovsky.	De	organisatie	had	al	vroegtijdig	het	 idee	
om	oude	kanonnen	te	laten	afschieten,	zoals	dat	hoort	
bij	 dit	werk,	moeten	 laten	 varen.	Niet	 haalbaar	 in	de	
kerk.	Ook	de	gebruikelijke	technische	ondersteuning	met	
versterking	en	effecten	ontbrak.	De	slagwerksectie	had	
dat	helemaal	niet	nodig,	 in	deze	akoestisch	gevoelige	
omgeving.	Wel	 kregen	die	 instrumenten	er	 extra	hard	
van	 langs	 bij	 de	 apotheose	 van	 dit	 wereldberoemde	
werk,	dat	eigenlijk	meer	een	heroïsch	symfonisch	gedicht	
is	dan	een	ouverture.	En	hier	ging	de	gehele	kapel	wel	
degelijk	voluit,	maar	dat	was	na	de	gewenning	aan	de	
akoestiek	voor	het	publiek	geen	probleem,	in	tegendeel.	
Dit	 vormde	 het	 magistrale	 einde	 van	 een	 karaktervol	
herdenkingsconcert,	gewijd	aan	de	laatste	bevrijding	in	
ons	land	vóór	die		van	de	Duitsers	131	jaar	later,	die	nog	
jaarlijks	muzikaal	wordt	gevierd.	Maar	na	de	bulderende	
tonen	van	Tsjaikovsky	moest	er	natuurlijk	nog	een	vrolijk	
afscheid	worden	genomen.	Daarbij	had	de	kapel	gekozen	
voor	een	concreet	gebaar	richting	de	arrangeur	van	dit	
Naardense	concert	die	toevallig	net	jarig	was	en	in	een	
andere	 hoedanigheid	 ook	 iets	 te	 maken	 had	 met	 de	
totstandkoming	van	deze	mars:	‘IMMS	on	Parade’.	Met	
verve	en	plezier	gedirigeerd	door	één	van	de	juryleden	
bij	de	door	onze	afdeling	gesponsorde	competitie	voor	
deze	nieuwe	IMMS-mars,		Pieter	Jansen.	Na	de	bereidheid	
van	 de	 kapel	 om	 te	 komen	 voor	 een	 jubileumviering	
in	 onze	 stad,	 de	 werkelijk	 voortreffelijke	 muziekkeuze	
daarbij,	het	speciaal	willen	instuderen	van	een	historische	
Nederlandse	 treurmars,	 de	 overweldigende	 uitvoering	
van	 dit	 alles	 en	 dan	 ook	 nog	 eens	 een	 verrassende	
muzikale	geste	in	mijn	richting,	kunt	u	zich	voorstellen	
dat	 uw	 rapporteur	 nog	 dagenlang	 een	 zeer	 gelukkig	
Naarder	is	geweest.	

Gastdirigent Pieter Jansen speelt klassiek met de Marinierskapel
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Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' (RFGGJ) 
o.l.v. dirigent Kapitein Harry van Brugggen

Door Rino van der Luyt

Op zondag 30  maart gaf de RFGGJ een concert in Theater  
De Schalm in Assen. Het was een prachtige dag en 
daardoor eens leuk om in  Assen die middag een concert 
te bezoeken.  Het bleek een schot in de roos want er 
waren heel veel personen die hetzelfde idee hadden.  In 
het knusse theater en volle bak moet het voor de dames 
en heren van het RFGGJ een stimulans zijn geweest om 
daar te concerteren.  

Het	concert	werd	geopend	met	Cortège	uit	 ‘Mlada’	van	
Rimsky-Korsakov.	 Een	 opera-ballet	 gecomponeerd	 rond	
1890.	 Heel	 mooi	 klonk	 Manhattan	 van	 Philip	 Sparke.	
Dit	 werk	 werd	 i.o.	 van	 de	 United	 States	 Army	 Band	
gecomponeerd	en	de	eerste	uitvoering	was	in	2003.	De	

trompetsolist	 was	 Sgt.	 Richard	 Visser	 van	 de	 KMKJWF.	
Verder	 hoorden	 wij	 Mein	 Regiment	 een	 mars	 van	
Blankenburg		en	na	de	pauze	Concert	Tune,	Tribute	to	the	
Duke,	Soul	Bossa	Nova,	Caravanen	en	Gospel	John	van	
Maynard	Ferguson.	Solist	was	wederom	Sgt.	Richard	Visser.	
Dat	deze	trompettist	met	zijn	instrument	overweg	kan	is	
overduidelijk	.	Hij	heeft	deze	middag	wel	zijn	visitekaartje	
afgegeven.	 Als	 vanzelfsprekend	 werd	 het	 concert	
besloten	 met	 de	 Grenadiersmarsch	 	 van	 Dunkler.	 Wat	
nog	vermeldingswaard	is	het	spel	van	de	Es-cornettiste.	
Sprankelend	 ,	 heel	 fijntjes	 alles	 weergegeven.	 Dit	 was	
een	 aangenaam	 ongedwongen	 zondagmiddagconcert,	
lichtvoetig	en	voor	elk	wat	wils.	Misschien	een	reden	om	
zoiets	nog	eens	te	doen??	

Taptoe Oslo met prominente deelname KMK 'JWF' en RF 'GGJ'

Door Gerrit Jan van den Burg, foto's Marloes Milatz

Van 5 tot en met 11 mei 2014 werd in Oslo weer 
de tweejaarlijkse indoortaptoe georganiseerd. De 
Nederlandse deelname bestond dit keer uit de 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ met 
de Regimentsfanfare ‘GGJ’. Buiten de taptoe om 
werden allerlei concerten/optredens georganiseerd 
om de publieke belangstelling te wekken. Op 
woensdagmorgen mocht de KMK’JWF’ al een concert 

geven als opwarmertje, maar bij 4 graden Celsius viel 
dat niet mee.

Op	woensdagavond	werd	er	in	het	Radisson	Blu	Oslo	
Plaza	Hotel	een	groot	openingsconcert	verzorgd	door	
vier	buitenlandse	orkesten.	Elk	orkest	speelde	ongeveer	
een	half	uur	met	name	composities	uit	eigen	land.
Als	 eerste	 traden	 de	 Massed	 Bands	 of	 Her	 Majesty’s	

De KMK’JWF’concerteert in Oslo
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Royal	Marines-Collingwood	and	Scotland	op	met	 een	
traditioneel	 Brits	 concert,	 daarna	 speelde	 de	 Guards	
Band	of	the	Finnish	Defense	Forces.	Voor	het	eerst	nam	
een	 orkest	 uit	 Japan	 deel	 aan	 een	 Europese	 taptoe;	
Japan	 Maritime	 Self-Defense	 Force	 Tokyo	 Band.	 Het	
orkest	 speelde	 traditionele	 Japanse	 muziek	 en	 bleek	
een	uitstekend	orkest	te	zijn.	Als	laatste	orkest	begon	
de	KMK’JWF’	met	de	‘Koning	Willem	Alexander	Mars’	en	
‘Monuments	of	the	Netherlands’.	Aan	het	eind	van	het	
concert	werd	de	KMK’JWF’	beloond	met	een	daverend	
applaus.	Het	publiek	was	 zeer	 enthousiast	 over	 ‘ons’	
orkest.	Op	donderdagmiddag	was	de	generale	repetitie	
en	doorloop	van	de	 totale	 taptoe.	Voor	de	KMK’JWF’	
verliep	dit	allesbehalve	vlekkeloos.	Het	leek	wel	of	de	
musici	totaal	niet	geïnteresseerd	waren.	Er	moest	zelfs	
gewacht	worden	omdat	een	aantal	niet	op	tijd	opgesteld	
stond.	Gelukkig	gold	hier	het	gezegde	van	de	slechte	
generale	 en	 de	 goede	 uitvoering.	 Tijdens	 de	 taptoes	
werd	er	door	de	KMK’JWF’	een	perfecte	show	neergezet.	
Het	was	overigens	dezelfde	show	die	we	in	Rotterdam	
gezien	 hebben.	 Het	 publiek	 was	 zeer	 enthousiast	 en	
beloonde	het	orkest	met	een	luid	applaus.	De	KMK’JWF’	
werd	aangekondigd	als	één	van	de	beste	orkesten	ter	
wereld	en	dat	hebben	ze	ook	wel	waargemaakt.	Behalve	
de	orkesten	die	het	concert	verzorgden	namen	er	nog	
meer	 buitenlandse	 orkesten	 deel.	 De	 Royal	 Danish	
Lifeguard	 werd	 vertegenwoordigd	 door	 het	 Corps	 of	

Drums	and	Drill	Command	en	uit	Zweden	was	de	Band	
of	 the	Royal	 Swedish	Army	aanwezig.	Uit	Noorwegen	
was	er	de	Staff	Band	of	the	Norwegian	Armed	Forces	
en	natuurlijk	Hans	Majestet	Kongens	Garde	Musikkorps.	
De	Norwegian	Navy	Band	begeleidde	de	zangsolisten	
en	het	Oslo	Philharmonic	Choir.	Tevens	trad	het	op	als	
‘huisorkest’.	 Verrassend	 was	 het	 optreden	 van	 Club	
Piruett	Elite	Team	uit	Estland	samen	met	het	Drillteam	
van	de	Kongens	Garde.	Op	muziek	uit	Carmen	van	Bizet	
werd	 er	 een	 zeer	 aantrekkelijke	 show	 neergezet.	 Het	
New	Guard	America	Drillteam	vond	ik	nogal	tegenvallen.	
Het	orkest	uit	Moskou	 (Band	of	 the	Moscow	Surorov	
Military	 Music	 College)	 had	 afgezegd.	 Ondanks	 dat	
duurde	de	taptoe	bijna	drie	uur.	Het	publiek	was	erg	
positief	 en	 heeft	 genoten	 van	 een	 taptoe	 op	 hoog	
niveau.Op	vrijdagmiddag	vond	de	streetparade	plaats.	
Alle	orkesten	vertrokken	onder	grote	belangstelling	bij	
Akerhus	Vesting	en	marcheerden	naar	het	Raadhuisplein.	
Daar	werd	gezamenlijk	een	mars	uit	ieder	deelnemend	
land	gespeeld,	gedirigeerd	door	de	dirigent	uit	dat	land.	
Tijmen	Botma	dirigeerde	de	 ‘Grenadiersmars’.	Ook	bij	
deze	parade	maakte	de	KMK’JWF’	veel	 indruk.	Het	 is	
een	 groot	 orkest	 in	 indrukwekkende	 uniformen	 met	
grote	mutsen.
Ook	muzikaal	gezien	was	dit	een	zeer	verzorgd	optreden.	
De	KMK’JWF’	kan	terugkijken	op	een	zeer	geslaagde	reis	
naar	Oslo.

De KMK'JWF': 'één van de beste ter wereld'

Een zeer zeldzame taptoedeelnemer: De Japanse Marineband uit Tokyo
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Elke	 archivaris	 en	 bibliothecaris	 zal	 bijna	 dagelijks	
met	 bovenstaande	 vraag	 worden	 geconfronteerd.	
Natuurlijk	 zijn	 er	 vele	 richtlijnen	 en	 hulpmiddelen	
om	te	kunnen	besluiten	of	een	document	zorgvuldig	
opgeborgen	 dient	 te	 worden	 of	 dat	 het	 in	 de	
papiercontainer	mag	belanden.	Vast	staat	dat	er	een	
heel	 groot	 grijs	 gebied	 is	 én	 dat	 er	 ondanks	 alle	
voorzorgen	nogal	wat	verkeerde	inschattingen	worden	
gemaakt	waardoor	documenten	van	marginaal	belang	
soms	 honderden	 jaren	 onder	 geconditioneerde	
omstandigheden	worden	gekoesterd	in	de	archieven,	
terwijl	andere	geschriften	die	thans	van	grote	waarde	
worden	geacht	te	boek	staan	als	’vernietigd’,	’verloren	
gegaan’,	’niet	overgeleverd’	of	’onvindbaar’.

Met	 geschreven	 Nederlandse	 muziek	 is	 het	 al	 niet	
anders.	Sinds	ons	koninkrijk	bestaat,	hebben	we	er	
een	nationale	sport	van	gemaakt	om	het	gras	bij	de	
buren	groener	te	vinden	dan	bij	ons.	Dat	geldt	zeker	
voor	 de	 waardering	 voor	 onze	 eigen	 componisten.	
De	vele	muziek-analytische	studies	die	in	de	19e	en	
20ste	eeuw	zijn	verschenen	 leidden	niet	 zelden	 tot	
dezelfde	 conclusie:	 weliswaar	 niet	 onverdienstelijk,	
maar	 toch	 bij	 lange	 na	 niet	 de	 kwaliteit	 van	 het	
werk	van	………..	(op	de	stippellijn	verschijnt	dan	de	

naam	van	één	van	de	grote	buitenlandse	meesters).	
Deze	benadering	is	er	mede	de	oorzaak	van	geweest	
dat	het	zorgvuldig	archiveren	en	documenteren	van	
bladmuziek	in	Nederland	lange	tijd	niet	de	verdiende	
aandacht	 heeft	 gehad	 bij	 de	 officiële	 collectie-
vormende	instanties.
Toen	 ik	 een	 in	 1912	 gepubliceerd	 klavier-uittreksel	
van	 de	 honderd	 jaar	 daarvoor	 geschreven	 Marche 
funèbre van	 Jan	 G.	 Bertelman	 onder	 ogen	 kreeg,	
drong	bovengenoemde	kwaliteitsvraag	zich	ook	aan	
mij	op.	Want,	hoewel	er	honderden	treurmarsen	zijn	
geschreven,	ga	je	die	toch	onwillekeurig	vergelijken	
met	het	derde	deel	van	de	Piano	Sonate	No.2	in	bes	
(Op.	35)	van	Frédéric	Chopin.	Jawel,	dat	is	de	Marche 
funèbre,	die	later	in	arrangementen	voor	blaasorkest	
een	 eigen	 leven	 is	 gaan	 leiden	 en	 vastgeroest	 is	
in	 het	 ijzeren	 repertoire.	 Bij	 de	 compositie	 van	
Bertelman	is	het	echter	precies	andersom	gegaan.	Hij	
schreef	de	partituur	van	zijn	 treurmars	uit	voor	het	
muziekkorps	van	de	Schutterij	van	Amsterdam	terwijl	
wij	 het,	 althans	 sinds	 1912,	 moeten	 doen	 met	 een	
reconstructie	in	de	vorm	van	een	extract	voor	piano.

Bertelman	schreef	zijn	treurmars	in	1814	op	32-jarige	
leeftijd	 toen	 Chopin	 pas	 net	 uit	 de	 luiers	 was;	
het	 derde	 deel	 van	 Chopins	 sonate	 werd	 in	 1837	
geschreven	en	in	1839	gepubliceerd.	Er	zit	dus	ruim	
een	generatie	tussen	het	vergelijkingsmateriaal.	Juist	
in	die	tijd	maakten	zowel	de	compositietechniek,	de	
muziekesthetiek	als	de	instrumentenbouw	onstuimige	
ontwikkelingen	door.	Bovendien	waren	Bertelman	en	
Chopin	twee	totaal	verschillende	personen	met	totaal	
verschillende	achtergronden.	We	zouden	dus	 in	het	
gunstigste	 geval	 appels	 met	 peren	 vergelijken.	 Het	
is	 zinvoller	 Bertelmans	 mars	 op	 zijn	 eigen	 merites	
te	 beoordelen,	 proberen	 te	 doorgronden	 en	 te	
waarderen.
Dat	heeft	mij	ertoe	gebracht	het	klavierstuk	zo	goed	
mogelijk	 te	 reconstrueren	 naar	 zijn	 oorspronkelijke	
staat,	 namelijk	 een	 treurmars	 voor	 harmonieorkest.	
Gaandeweg	drongen	zich	echter	vele	vragen	op	die	
beantwoord	dienden	te	worden.	Als	musicoloog	wil	je	
natuurlijk	zo	dicht	mogelijk	bij	het	origineel	blijven,	
terwijl	je	weet	dat	het	materiaal	dat	tot	je	beschikking	
staat	verre	van	origineel	is.	Wat	te	doen	als	je	ergens	
een	mooie	terts	of	kwint	mist?	 Is	dat	het	werk	van	
Bertelman	 of	 is	 dat	 het	 rechtstreekse	 gevolg	 van	
het	feit	dat	ook	een	pianist	maar	tien	vingers	heeft?	
Hetzelfde	geldt	voor	(octaaf )verdubbelingen,	etc.
De	 volgende	 vraag	was:	werd	de	mars	 concertante	

eeN greep uIt de HIStorIe

Oud papier of (toekomstig) erfgoed?

door Rien van Beusichem
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uitgevoerd	 of	 moest	 er	 ook	 op	 gemarcheerd	
(kunnen)	 worden?	 Ook	 hier	 moest	 een	 knoop	
worden	 doorgehakt:	 de	 pianosonate	 van	 Chopin	
is	 ongetwijfeld	 zittend	 uitgevoerd,	 maar	 de	 latere	
orkest-arrangementen	 zijn	 van	een	 indrukwekkende	
cadans	 voorzien,	 waarbij	 de	 doffe	 trommen	 en	 de	
gong	 tijdens	 de	 langzame	 pas	 ordinaire	 misschien	
nog	wel	meer	indruk	maken	dan	de	muziek	zelf.	Het	
overgeleverde	piano-uittreksel	mag	dan	wel	de	titel	
Marche funèbre	dragen,	maar	in	de	beleving	van	de	
luisteraar	 anno	 2014	 had	 het	 net	 zo	 goed	 Droevig 
liedje kunnen	 heten.	 Moest	 de	 pianoversie	 van	
Bertelmans	mars	dus	met	terugwerkende	kracht	wel	
of	niet	van	slagwerk	en	gong	worden	voorzien?
En	wat	doen	we	met	de	saxofoons?	Toen	Bertelman	
zijn	noten	schreef,	moest	Adolphe	Sax	nog	geboren	
worden.	Zo	waren	er	nog	veel	meer	grotere	en	kleine	
beslissingen	 te	 nemen	 nog	 voor	 er	 een	 noot	 op	
papier	stond.

Na	veel	wikken	en	wegen	is	toch	een	kleine	knipoog	
naar	 Chopin	 en	 tijdgenoten	 gemaakt	 en	 is	 de	
overbekende	 Chopin-ritmiek	 in	 enkele	 passages	 op	
de	achtergrond	waarneembaar.	Diepe	doffe	trom	en	
gong	 zijn	 naar	 eigen	 inzicht	 toegevoegd.	 De	 saxen	
spelen	 geen	 hoofdrol	 maar	 vervolmaken	 de	 totale	
klankkleur	 waardoor	 het	 gevoel	 van	 treurnis	 naar	
ons	oordeel	alleen	maar	wordt	verdiept.	Al	met	al	is	
het	een	duidelijke	treurmars	geworden,	weliswaar	in	
21ste-eeuwse	bezetting,	maar	 geheel	 in	Bertelmans	
laat	18e-eeuwse	compositiestijl	en	met	behoud	van	
alle	nuances	die	in	de	pianoversie	zijn	overgeleverd.	
Tijdens	 het	 herdenkingsconcert	 in	 Naarden	 op	
10	 mei	 werd	 de	 mars	 met	 gestreken	 vaandel	 in	
ontvangst	 genomen	 door	 een	 delegatie	 van	 de	 in	
2010	 heropgerichte	 Schutterij	 van	 Amsterdam.	 Ter	
nagedachtenis	aan	hún	voltigeur	Hendrik	Lange	die	
in	maart	1814	als	laatste	schutter	sneuvelde	door	vuur	
vanuit	de	Vesting.	Dat	hij	moge	rusten	in	vrede.

Uit het prentbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar

Wanneer u dit blad leest zijn de meeste herdenkingen 
rond de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog 
alweer afgelopen. Met de hier getoonde kaart wil ik 
toch even teruggrijpen op een periode die voor de 
meeste Nederlanders natuurlijk zeer zwaar is geweest, 
maar die ook tot interessante ontwikkelingen heeft 
geleid, zoals de oprichting van het hier afgebeelde 
muziekkorps. 

De	 prentbriefkaart	 is	 een	 bijzondere	 afbeelding.	
Hier	 zien	 we	 het	 Muziekkorps	 van	 de	 Koninklijke	
Nederlandsche	 Brigade	 Prinses	 Irene,	 tijdens	 een	
parade	door	London.	De	kaart	werd	uitgegeven	door	
‘Vrij	Nederland’,	dat	als	verzetskrantje	op	31	augustus	
1940	 haar	 eerste	 uitgave	 beleefde.	 Na	 de	 oorlog	
werd	deze	krant	steeds	communistischer.	Uiteindelijk	
verdween	de	krant	en	ging	op	in	een	tijdschrift	dat	

nog	 bestaat.	 De	 kaart	 vermeldt	 op	 de	 achterzijde:		
Parade	10-05-1941.	Dat	het	London	is	waar	we	naar	
kijken	staat	vast,	de	bus	op	de	achtergrond	zegt	wat	
dat	betreft	al	voldoende.	Voor	de	geïnteresseerden:	
het	is	een	STL	(Short	Type	Lengthened)	die	tot	1939	in	
grote	aantallen	en	onderseries	aan	London	Transport	
werd	geleverd.	 Ze	 staat	hier	 ergens	 in	het	 centrum	
van	de	stad	en	de	kleurstelling	van	London	Transport	
van	 die	 tijd	 is	 zelfs	 op	 deze	 zwart-wit	 fotokaart	 te	
herkennen;	rood	met	wit.	
In	 1940	 kwamen	 Nederlandse	 troepen	 in	 Groot-
Brittannië	 terecht,	 	 na	 te	 zijn	 overgekomen	 uit	
Nederland.	 Het	 was	 een	 gemêleerd	 gezelschap	 van	
verschillende	 wapens	 en	 dienstvakken,	 dat	 snel	
werd	 aangevuld	 met	 al	 aanwezige	 Nederlanders	 en	
Engelandvaarders.	 Opgericht	 werd	 de	 brigade	 in	
Congleton	 op	 11	 januari	 1941.	 Na	 enkele	 maanden	

werd	men	overgeplaatst	naar	
Wolverhampton.	In	het	prille	
begin	(voor	1941)	opereerde	
men	 onder	 de	 naam	
‘Detachement	 Koninklijke	
Nederlandsche	 Troepen	 in	
Groot-Brittannië’.		Ook	werd	
men	 wel	 het	 ‘Nederlandsch	
Legioen’	 genoemd.	 De	
officiële	 naam	 ‘Koninklijke	
Nederlandsche	 Brigade	
Prinses	 Irene’	 verkreeg	 men	
tijdens	de	overhandiging	van	
het	 vaandel	 door	 Koningin	
Wilhelmina	 op	 27	 augustus	
1941.	
De	 brigade	 oefende	 op	
verschillende	Britse	locaties,	
waarbij	 overigens	 veel	
gewonden	 en	 zelfs	 enkele	
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doden	 vielen.	 In	 augustus	 1944	 landde	 men	 in	
Normandië	om	mee	te	helpen	aan	de	bevrijding	van	
het	vasteland	van	Europa.	Men	vocht	o.a.	in	Frankrijk,	
België	 maar	 ook	 in	 Nederland	 tijdens	 de	 voor	 de	
Geallieerden	 niet	 zo	 geslaagd	 verlopen	 operatie	
‘Market-Garden’,	beter	bekend	als	de	Slag	om	Arnhem	
–	een	brug	te	ver,	zoals	we	nu	weten.
Opheffing	volgde	op	16	juli	1945,	maar	al	snel	gingen	
de	 tradities	 over	 in	 het	 nieuwe	 Garde	 Regiment	
Fuseliers	Prinses	Irene.	Dat	legeronderdeel	kreeg	ook	
weer	 de	 beschikking	 over	 muziek,	 maar	 daarover	
later	meer.

Op	de	kaart	marcheert	het	muziekkorps	door	London,	
op	10	mei	1941.	Op	dezelfde	dag	vond	een	van	de	
zwaarste	 luchtaanvallen	op	de	 stad	 London	plaats.	
De	 parade	 werd	 (waarschijnlijk)	 de	 Duitse	 inval	 in	
Nederland	 van	 een	 jaar	 eerder	 te	 herdenken.	 Het	
orkest	werd	al	in	1940	op	aangeven	van	de	Generaal-
Majoor	 Dijxhoorn	 opgericht,	 maar	 was	 toen	 niet	
veel	 meer	 dan	 een	 samenraapsel	 van	 mensen	 die	
eigenlijk	nog	nooit	een	instrument	hadden	bespeeld.	
Door	toevoeging	van	een	aantal	Marechaussees	mét	
muzikale	 ervaring	 ging	 het	 niveau	 van	 het	 orkest	
omhoog	en	werden	steeds	meer	optredens	gegeven.	
Op	10	augustus	 1940	startte	men	al	met	de	eerste	
repetitie.	Het	orkest	stond	onder	leiding	van	Luitenant	
M.	de	Groot	en	Onderkapelmeester	P.W.H	Lammers.	
Door	 Lammers	 werd	 ook	 de	 Mars	 van	 de	 Prinses	
Irene	 Brigade	 gecomponeerd	 (die	 op	 diverse	
geluidsdragers	 is	 terug	 te	 vinden).	 Lammers	 kwam	
op	14	augustus	1944	om.	Onder	leiding	van	Luitenant	
de	Groot	werden	door	het	orkest	BBC	uitzendingen	
verzorgd	 en	 nam	 men	 vier	 grammofoonplaten	 op	
(78t)	 voor	 het	 label	 His	 Masters	 Voice,	 waaronder	

een	 Potpourri	 van	 Hollandse	 Soldatenliederen,	
gearrangeerd	 door	 Lammers.	 Vanaf	 1943	 werden	
leden	 van	 het	 orkest	 ook	 ingezet	 voor	 afvoer	 van	
gewonden	en	gesneuvelden	en	kregen	dus	ook	een	
zuiver	 militaire	 taak	 erbij.	 Het	 muziekkorps	 draagt	
op	 de	 prentbriefkaart	 typisch	 Engelse	 tenues.	 Ook	
de	opvolger,	het	tamboerkorps	kreeg	(als	eerbetoon	
)	 een	 ceremonieel	 Engels	 infanterietenue.	De	 fraaie	
rode	jassen	met	de	donkerblauwe	helm	spraken	zeer	
tot	de	verbeelding.	Het	tamboerkorps	(Garde	Fuseliers	
Prinses	Irene)	werd	in	1948	in	Arnhem	opgericht	en	
zette	de	tradities	van	het	Muziekkorps,	dat	al	voor	de	
invasie	in	Normandië	in	1944	werd	opgeheven,	voort.	
Velen	kennen	het	Tamboerkorps	wel	van	optredens	
tijdens	Taptoe	Delft	en	Breda,	waar	het	opviel	door	
het	 fraaie	 tenue	 tussen	 de	 andere	 (dienstplichtige)	
tamboerkorpsen.	 Dit	 tamboerkorps	 is	 o.a.	 gelegerd	
in	 Zuidlaren,	 Ermelo,	 Nunspeet	 en	 Schalkhaar	
(vanaf	1953).	Het	Ceremonieel	tenue	kwam	in	1961.	
Vanaf	 1988	 werd	 gezamenlijk	 opgetreden	 met	 het	
Tamboerkorps	Garde	Regiment	Grenadiers.	Door	alle	
bezuinigingen	en	het	opschorten	van	de	dienstplicht	
verdween	 ook	 het	 tamboerkorps.	 Maar	 in	 deze	
aflevering	van	 ‘De	prentbriefkaart’	 gaat	het	om	het	
in	Groot-Brittannië	gelegerde	Nederlandse	orkest.	Het	
heeft	maar	kort	bestaan,	en	toch	zijn	er	platen	van	
en	bestaan	er	afbeeldingen.	Gelukkig,	want	dat	houdt	
de	herinnering	aan	deze	bijzondere	brigade	levend.	
Erwin	Voorhaar

Bronnen:
www.Prinsesirenebrigade.nl

www.londonbusmuseum.com (Cobham)
Grootemaat, P. ‘Met muziek op Mars’

Yperen, R. van ‘De Nederlandse Militaire Muziek’. 

de IMMS waS erbIj

Vriendenconcert Marinierskapel in de Van Ghentkazerne
Door Max Fijen, foto Erwin Vooorhaar

Zaterdagmiddag 15 maart 2014 waren enige honderden 
vrienden van de Marinierskapel en IMMS- leden naar 
de sporthal van de Van Ghentkazerne gekomen om 
een donateursconcert bij te wonen voor de Stichting 
Vrienden van de Marinierskapel in samenwerking met 
de IMMS. Om twaalf uur waren de eerste liefhebbers 
al aanwezig om onder genot van koffie met cake al 
een kleine voor-repetitie van de kapel te kunnen 
horen. Vele liefhebbers hadden tenslotte al en hele 
reis achter de rug van heinde en ver met de trein of 
eigen vervoer. Uw schrijver liet zich vervoeren in een 
overvolle trein om ook het nieuwe Centraal Station in 
Rotterdam van dichtbij te mogen aanschouwen. En 
dat ziet er zeer mooi uit en is zeer ruim van binnen. 
De vriendelijke gastvrouwen van de R.E.T. verzorgden 
mijn OV-chipkaart op de heen- en terugweg, zodat de 
juiste klik op mijn kaart terecht kwam.

Bij	de	ontvangst	in	de	Van	Ghentkazerne	bij	de	wacht	
waren	ook	zeer	vriendelijke	jonge	mariniers	aanwezig	
die	 de	 gasten	 naar	 de	 sporthal	 begeleidden.	 Het	
werd	 een	 weerzien	 van	 vele	 vrienden	 die	 allemaal	
iets	hebben	met	de	Marinierskapel.	En	als	je	er	voor	
open	staat	doe	je	vele	nieuwe	vrienden	op.	Zo	ook	in	
mijn	aanwezigheid.
Na	 het	 welkom	 heten	 door	 de	 voorzitter	 van	 de	
Stichting	Vrienden	van	de	Marinierskapel	en	de	nieuwe	
commandant	 van	 de	 Marinierskapel,	 de	 kapitein		
Doosjen,	was	het	woord	aan	de	dirigent	majoor	Peter	
Kleine	Schaars.	Hij	ontpopte	zich	als	een	goed	causeur	
en	praatte	de	stukken	muziek	prima	aan	elkaar.	Hij	
ging	met	de	muzikanten	door	de	geschiedenis	van	de	
blaasmuziek	heen	op	een	vriendelijke	en	compacte	
manier.	 Het	 openingsstuk	 was	 een	 dodenmars	
geschreven	 t.g.v.	 Koningin	Victoria	 omstreeks	 1774.	
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Op 4 april 2014 gaf bovengenoemd orkest, afgekort 
het MKTV, een jubileumconcert ter gelegemheid van 
het 15-jarig bestaan als vrijwillige muziek van de 
Verbindingsdienst.

Begonnen	 als	 een	 drumband	 is	 het	 korps	 met	 de	
nodige	inspanning	gevormd	tot	een	harmonieorkest	
met	tamboerkorps.	Door	de	incomplete	bezetting	van	
het	hout	is	een	volwaardig	harmoniegeluid	nog	niet	
haalbaar,	maar	men	komt	een	heel	eind	in	die	richting	
en	gaat	het	harmonisch	repertoire	niet	uit	de	weg.		Ik	
ben	geen	muzikant	of	dirigent	dus	waag	mij	dan	ook	
niet	aan	benoemen	van	de	sterke	en	minder	sterke	
instrumentengroepen,	voor	de	gemiddelde	luisteraar	
is	 dat	 nauwelijks	 te	 horen	 en	 je	 moet	 het	 orkest	
nemen	zoals	het	is.	Naar	muzikanten	om	het	orkest	
verder	aan	te	vullen	wordt	actief	gezocht,	maar	dat	
is	niet	eenvoudig,	geschikte	vrijwilligers	zijn	net	als	
bij	 andere	 reunistenbands	 lastig	 te	 vinden.	 Toch	 is	

het	MKTV	onder	de	bezielende	leiding	van	maj.	b.d.	
Wim	 Vastenhout	 uitgegroeid	 tot	 een	 verdienstelijk	
muziekgezelschap	dat	een	gevarieerd	repertoire	kan	
bengen	en	de	militaire	achtergrond	actief	uitdraagt.	

Vooral	 de	 marsen,	 op	 dit	 concert	 ‘Arnhem’	 van	
Kelly,	 ‘Olympica’	 van	 Orsomando,	 ‘Voice	 of	 the	
Guns’	 van	 Alford,	 ‘Death	 or	 Glory’	 (Hall)	 en	 ‘Mars		
Verbindingstroepen’	 (Bosch)	 klonken	mooi	martiaal:	
de	 betere	 militaire	 muziek.	 Maar	 ook	 stemmige	 en	
amusementsmuziek	 in	 het	 programma	 klonken	
aangenaam	in	de	oren:	‘Hymne	à	la	Musique’	(Lancen)	
‘Choral	 and	 Rockout’	 (Huggens),	 ‘Heal	 the	 World’	
(Jackson),	 ‘To	 your	 Guards’	 (Hughes),	 ‘The	 Rose	 of	
Kelvingstone’(Knox),	 ‘Arrival’	 (Peters),	 ‘Highland	
Catherdral’	(arr.	Braafhart)	en	‘Shalom	Alachem’	(Nijs).	
Het	is	duideljk	dat	onder	de	nieuwe	leiding	van	Casper	
Braafhart	het	orkest	weer	een	verdere	stap	naar	voren	
heeft	gemaakt	en	een	interessante	blijver	is	tussen	de	

Jubileumconcert
Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst

Door Johan de Vroe

Daarna	volgde	een	uur	lang	prachtige	muziek	met	o.a.	
trombone	concert	van	Rimsky-Korsakov	maar	ook	het	
populaire	gedeelte	werd	niet	vergeten.	Peter	Kleine	
Schaars	had	met	zijn	commissie	een	zeer	gemêleerd	
programma	 samengesteld.	 Het	 programma	 voor	 de	
pauze	 liep	 een	 kwartier	 uit	 wat	 in	 de	 pauze	 niet	
ingehaald	kon	worden.
Een	nieuw	werk	dat	Peter	Kleine	Schaars	introduceerde	
was	 een	 skala	 van	 klank	 kleur	 van	 de	 diversen	
secties	blaasgroepen.	Hij	 liet	een	groep	muzikanten	
de	Dixieland	muziek	periode	herleven	al	ware	het	de	
Dutch	Swing.	
De	 ‘St.	 Louis	 Blues	 March’	 kreeg	 zijn	 plaats	 in	 het	
programma	evenzo	de	‘Bye	bye	blues’	de	beroemde	

afscheidstune	van	destijds	de	Ramblers,	maar	nu	wel	
in	een	eigentijds	arrangement.
In	 het	 hele	 overzicht	 werd	 de	 koning	 van	 de	
marsmuziek,	 John	 Philip	 Sousa,	 niet	 vergeten.	 Een	
bijzondere	 drie	 deligesuite	 kwam	 op	 de	 lessenaar	
evenals	een	Ragtime	werk	van	Scott	Joplin.
Na	 de	 bloemenuitreiking	 en	 de	 bedankjes	 over	 en	
weer	 mochten	 de	 toehoorders	 kiezen	 tussen	 twee	
toegiften	van	Peter	Kleine	Schaars,	een	quiz	of	een	
mars	–	U	raadt	het	al	-	het	werd	de	‘Defileermars’.
Na	 afloop	 was	 er	 nog	 een	 genoeglijke	 nazit	 met	
de	 muzikanten.	 In	 de	 vorige	 Dèfile	 heeft	 u	 al	 een	
uitgebreide	 repertoirelijst	 kunnen	 vinden,	 dus	 hier	
laat	ik	het	bij.	
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militaire	 vrijwilligersbands	
die	 de	 leegte	 na	 het	
verdwijnen	 van	 de	
dienstplichtigenkorpsen	 op	
een	 welkome	 wijze	 hebben	
opgevuld.	Een	concert	als	dit	
is	 een	 zware	 belasting	 van	
de	beperkte	repetitietijd	die	
ter	 beschikking	 staat,	 maar	
na	 al	 die	 arbeid	 mocht	 het	
resultaat	 er	 wezen.	 Alleen	
jammer	 dat	 dit	 toch	 een	
beetje	afbreuk	werd	gedaan	
door	 de	 amateuristische	

presentatie	van	het	programma,	goed	bedoeld	
en	wellicht	was	er	even	niemand	anders,	maar	
ook	hieraan	moet	men	kwaliteitseisen	stellen	
die	 bij	 zo’n	 moment	 passen.	 Maar	 dat	 was	
meteen	 de	 enige	 kritische	 noot.	 Ga	 zo	 door,	
MKTV!	Het	was	een	onderhoudend	concert	en	
een	plezierige	avond	in	Ede.

Het ROA ( Reünie Orkest Artillerie ) gaf 24 mei haar 
jaarlijks concert, deze keer in de Petrus en Pauluskerk 
te Soest.  Het trompetterkorps 
bestaat 12  1/2 jaar dus 
kunnen we vermelden dat 
dit haar ‘koperen’ jaarconcert 
was. Ladyspeaker was 
zoals gebruikelijk de altijd 
charmante Astrid Bonemeijer.

Als	vanouds	staat	dirigent	Henk	
van	’t	Veer	voor	dit	orkest.	Dit	
moet	een	vertrouwd	en	vooral	
rustgevend	gevoel	geven	voor	
de	heren	musici.	Henk	straalt	
rust	uit	en	laat	zich	vertalen	in	
een	concertrepertoire	wat	door	
elke	muzikant	is	te	behappen.		
Hij	 mag	 zich	 gesteund	
voelen	 door	 een	 groot	
aantal	 goede	 muzikanten.	
Het	 zware	 koper,	 bassen,		
euphonium/baritonsectie	
en	 het	 middenregister,	 	 de	
hoorns	 klinken	 voortreffelijk.		

Mooi	van	 timbre.	 	De	 trombonisten	weten	elkaar	nog	
niet	helemaal	goed	 te	vinden	en	daar	bedoel	 ik	mee	

Artillerie Jaarconcert 2014

Door Rino van der Luyt



Defilé  -  December 2008 2626 Defilé  -  Juni 2014  

dat	af	en	toe	te	horen	viel	dat	de	aan-inzetten	hier	en	
daar	ongelijk	waren.	Het	staat	nog	niet	helemaal	onder	
elkaar.	 Het	 lijkt	 mij	 niet	 eenvoudig	 met	 zo’n	 sterke	
bezetting	van	een	man	of	acht.	Het	slagwerk	heeft	een	
heel	goede	man	in	haar	gelederen	en	liet	zich	uitstekend	
horen	 in	een	paar	soli	o.a.	 in	Czárdás	van	Monti	 	en	
Helter-Skelter	 van	 arrangeur	 Ray	 Woodfield.	 Marcel	
van	 Wensen	 soleerde	 voortreffelijk	 op	 xylofoon.	 Toch	
vertoonde	het	slagwerk	hier	en	daar	waarschijnlijk	een	
concentratieprobleem.	Ik	denk	ietsje	attenter	dan	is	dit	
probleem	ook	opgelost.	De	baritonsaxofonist	Wytze	de	
Vries	(tevens	tweede	dirigent)	zit	aan	de	zelfde	tafel	van	
de	bassen.	Misschien	een	praktische	oplossing	omdat	
hij	het	stokje	af	en	toe	moet	overnemen	maar	voor	de	
klankkleur	zou	 ik	hem	bij	de	saxofoonsectie	plaatsen.	
Een	 ander	 kan	 er	 natuurlijk	 anders	 over	 denken,	 dat	
mag.	 De	 bugelsectie	 kan	 nog	 wel	 een	 paar	 blazers	
gebruiken,	dit	ten	opzichte	van	de	andere	secties.	Het	
verdere	kleinkoper	cornet-trompetsectie	mag	er	ook	zijn.	
De	Mibcornettist	verdient	dan	ook	een	pluim.	Kortom	
voor	een	orkest	wat	misschien	één	keer	in	de	twee-of	
drie	 weken	 repeteert	 hebben	 de	 mannen	 laten	 horen	
wat	zij	in	huis	hebben.	Volmondig	proficiat.		

Het concertprogramma
Een	aantal	werken	wil	ik	laten	passeren	o.a.	van	voor	de	
pauze.	De	Suite over Valeriusliederen		gecomponeerd	

door	Jan	de	Haan.	De	koraalmatige	delen	liggen	het	
orkest	 goed	 en	 klonken	 voortreffelijk.	 Verrast	 te	
horen	dat	een	heel	mooie	mars	(weinig	gespeeld)	en	
gecomponeerd	door	Gerard	Boedijn	in	deze	tijd	nog	
goed	zijn	weg	vindt.	De	mars	Gammatique,	gebaseerd	
op	 toonladders	 en	 geschreven	 in	 1933	 voor	 zijn	
orkest	 in	Hoorn.	 In	1936	voor	het	eerst	uitgegeven	
door	 Molenaar.	 De	 oude	 vertrouwde	 Nabucco	 van	
Guiseppe	Verdi	is	ook	nog	altijd	mooi	om	te	horen	en	
gezien	de	reactie	van	de	mensen	in	de	kerk	een	punt	
van	herkenning.	Voor	personen	die	van	marsmuziek	
houden	 was	 er	 van	 alles	 te	 beleven	 o.a.	 de	 mars	
Gibraltar		van	Ltn.	Colonel	Richard	Waterer,	hij	was	
dirigent	van	de	Royal	Marines.	Een	afsluitend	werk	in	
het	eerste	gedeelte	van	dit	concert	was	van	Händel	
Where ever you walk	 samen	 met	 organist	 Nico	
van	 Oudheusden.	 Het	 tweede	 gedeelte	 startte	 met	
Salzburg Impression	van	Dizzy	Stratford	,	St. Louis 
Blues March, Big Spender	 en	 nog	 vele	 marsen	 en	
natuurlijk	niet	te	vergeten	de	Artilleriemars.	Besloten	
werd	 met	 de	 Radetsky Marsch. Een	 ieder	 kon	 na	
behoefte	al	of	niet	meeklappen.	

Dit	 was	 een	 goed	 uitgevoerd	 concert	 en	 voor	 een	
ieder	 zat	 er	 wel	 een	 bekend	 nummer	 bij.	 In	 deze	
kerklokatie	 met	 nagenoeg	 geen	 galm	 klonk	 dat	
prima.	Chapeau.

Cd- eN dVd-NIeuwS
Samengesteld door Rob Ouwens

Treasure Island – Best Selections for Concert Band
Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 Johan	 Willem	 Friso	 o.l.v.	

Majoor	Tijmen	Botma,	Musikkorps	der	Bundeswehr	
o.l.v.	Luitenant-kolonel	Walter	Ratzek*	

De	Haske	Winds	DHR	02-054-3	(2CD)
Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com	of	De	Haske,	Postbus	
744,	8440	AS	Heerenveen
 Fanfare for the Champions / Treasure Island / 

Marching Winds* / The New King’s Dances from 
Music for the Fishermen’s King / Odilia / Geneve / + 
werken uitgevoerd door niet militaire orkesten.

Gladiator
Fanfare	 ‘Bereden	 Wapens’	 o.l.v.	 Ritmeester	 Harold	
Lensen	FBW5263.7	(CD)
Private	Uitgave	(Not	For	Sale)
 March / Vpred / Gladiator / 007 / Paparazzi / I Who 

Have Nothing / Nederlandse Medley /  Against All 
Odds / Old and Wise / White Cliffs of Dover & We’ll 
Meet Again / St. Louis Blues March.

Belgische	Militaire	Marsen
Muziekkapel	van	de	Gidsen	o.l.v.	Luitenant	Torfs	RDM-
Edition	CD797	(CD	met	historische	opnames)	Verkrijgbaar	
via	www.rdm-edition.fr	of	www.amazon.fr
 Mars van het 1e Gidsen Regiment / Mars van het 1e 

Linie Regiment / Mars van de Belgische Parachutisten 
/ Mars van het 3e Linie Regiment / Mars van het 1e 
Grenadiers Regiment / 

 Mars van het 5e Linie Regiment / Mars van het 12e 
Linie Regiment / Mars van het 1e Bataljon 

 Zware Tanks / Mars van het 7e Linie Regiment / 
Mars van de Koninklijke Militaire School / Mars van 
het 9e Linie Regiment / Mars van het 1e Artillerie 
Regiment.

Spotlight – Solo Concertos with Symphonic Band
Musique	 Militaire	 Grand-Ducale	 o.l.v.	 Capitaine	 Jean-
Claude	Braun
World	Wind	Music	WWM	500.184	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.mirasound.nl
 Il Signor Bruschino Overture / Concertino for Clarinet 

(Verdi) / Concertino for Clarinet  (Donizetti) / Choral 
Varié / Konzertstück nr. 1 / March in D-Major / 
Zigeunerweisen / Duo Brillant Guillaume Tell.

Noot:	een	prachtige	klassieke	CD	uitgevoerd	door	het	
militaire	orkest	van	Luxemburg	en	solisten	uit	het	orkest	
en	gastsolisten.	Een	aanrader.

Solemnitas
Schweizer	 Militärmusik	 Rekrutenspiel	 16-2/2013	 o.l.v.	
Hauptmann	Bernard	Meier
AMOS	6119	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.blasmusik.ch
 Ouverture Candide / Jazz Suite no. 2 / Appel aux 

trompettes / Solemnitas / Jungvolk 
 Marschiert / Bohemian Rhapsody / Puttin on the 
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Ritz / Phil Collins Collection / Das klingende Tal / 
Malaguena / Prix Garantie / Manitu / Nouvelle 
Epocalypse / Octopulse.

Soldaten Singen – Kampflieder der NVA und 
Volkspolizei
Orchester	und	Ensembles	des	Ministerium	des	Innern
BT-Music	BT2143-2	(CD	met	historische	opnames)
Verkrijgbaar	via	o.a.	www.amazon.de
 Links Links Schritt macht auf / Auf zum Kampf / 

Ich trage eine Fahne – Wir schützen unseren Staat 
/ Es zog ein Rotgardist hinaus / Im Januar um 
Mitternacht / Bei Luna sind wir gefallen / Thälmann-
Lied / Spaniens Himmel breitet seine Sterne / Die 
Moorsoldaten / Bandiera rossa / Lied von der Partei 
/ Der Arbeiterklasse verschworen / Sozialistenmarsch 
/ Warshawianka / Brüder seht die rote Fahne / Dem 
morgerot entgegen / Lied der Kampfgruppen / Wir 
sind die erste reihe Brüder / Zur Sonne zur Freiheit / 
Kampflieder Potpourri / Die Internationale.

Battle of Stalingrad
Royal	 Norwegian	 Air	 Force	 Band	 o.l.v.	 Leif	 Arne	
Pedersen
Lawo	Classics	1045	(CD)
Verkrijgbaar	via	de	goede	klassieke	cd	winkel
 Solemn Overture / Flight of the Bumble Bee / Armenian 

Folk Song and Dance / Lezginka from Gayane Ballet 
/ Soviet Police March / Uzbek March and Dancing 
Song / Comedians Galop from Comedians Suite / 
Battle of Stalingrad (8 delen).

Kongehuset & Forsvaret
Prinsens	Musikkorps	o.l.v.	Bjorn	Sagstad	(Denemarken)
Uitgave	door	Prinsens	Musikkorps	Concertfond
Verkrijgbaar	via	www.Prinsensmusikkorps.dk

 Prins Joachims March / Haerens Operative 
Kommandos  March / Dronning 
Margrethe d. II’s 

 Parademarch / Jydske Dragonregiments 
Reveille / HKH Prins Henriks Honnormarch / 
Ingeniorregimentets March / Kong Frederik d. IX’s 
Honnormarch / Dronning Ingrids Honnormarch / 
Traenregimentets March / Kronprins Frederiks 
Honnormarch / Haerens Materielkommandos 
March / Flyvevabnets Honnormarch / Prinsesse 
Alexandras March / Haerens Logistikskoles 
March.

A Prayer
Japan	 Maritime	 Self	 Defence	 Force	 Tokyo	 Band	
o.l.v.	Commander	Kazuhiko	Kawabe,	m.m.v.	Yukari	
Miyake
Universal	Music	UCCY-1032	(CD)
Verkrijgbaar	via	o.a.	www.hmv.co.jp
 A Prayer / I Dreamed a Dream / Symphonic 

Suite Taka Chiho / Stand Alone / Hana Ha Saku 
/ Hamabe No Uta / Furusato / Tsubasa Wo 
Kudasai / Tomorrow / Time To Say Goodbye / 
Amazing Grace / A Prayer.

Beyond the Sea
Japan	Maritime	Self	Defence	Force	Tokyo	Band	o.l.v.	
Commander	Kazuhiko	Kawabe.
Universal	Music	UCCY-1036	(deels	Live-CD).
Verkrijgbaar	via	o.a.	www.hmv.co.uk
 Aigis / Tsubasa Wo Kudasai / Spain / Yori Mugen 

Ni Hirogaru / Yori Uchai Senkan Yamato / Tokyo 
Olympic March / Tara’s Theme / The Legend of 
1900 / Do Re Mi / A Prayer for Higashi Nihon 
/ Beyond the Sea , Far and Away / Gunkan 
March.

Ter	gelegenheid	van	haar	vijftigjarig	bestaan	en	van	
het	een	halve	eeuw	uitbrengen	van	volksmuziek	door	
en	voor	blaasorkesten	heeft	muziekuitgeverij	Rundel	
een	 jubileum-CD	uitgebracht	onder	bovengenoemde	
titel.	Het	gaat	hier	om	het	Boheems-Moravische	genre	
Egerländer,	 dat	 ook	 in	 Beieren	 van	 oorsprong	 zeer	
populair	is.	U	kent	het	ongetwijfeld,	die	vrolijke	polka’s,	
marsen	en	walsen	met	dat	typische	middeneuropese	
tintje	 die	 ook	 buiten	 die	 streken	 welbekend	 zijn	
geweest,	vooral	door	Ernst	Mosch	en	zijn	orkest.	Ook	
muziekuitgever	Rundel	heeft	de	afgelopen	decennia	
belangrijk	bijgedragen	aan	de	instandhouding	van	dit	
traditionele	 genre,	 dat	 in	 de	 loop	 der	 jaren	 steeds	
meer	 concurrentie	 heeft	 gekregen	 van	 moderne	
genres	 popmuziek,	 maar	 nog	 altijd	 graag	 wordt	
gehoord.	Deze	CD,	in	een	fraai	boekvormig	CD-doosje	
met	informatieve	bijlage	bevat	de	volgende	werken:

Ferienfahrt	 	 (Siegfried	 Rundel);	 Unterm Kirschbaum 
(Siegfried	 Rundel);	 Uschi -Polka	 (Peter	 Fihn);	
Heidrun-Polka	(Franz	Watz);	Unsere Schönste	(Franz	
Watz	 &	 Siegfried	 Rundel);	 Jubilaeumsklänge	 (Peter	
Schad);	 Mit Herz und Schwung	 (Roland	 Kohler/arr.	
Siegfried	Rundel);	Bluetenwalzer	 (Siegfried	Rundel);	

Cd-beSprekINg

Ein Halbes Jahrhundert
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boekbeSprekINg

“Tunes of Blood & Iron  Volume 1 (Infantry Part 1), German Regimental and Parade 
Marches from the Age of Frederick the Great to the present day”	
by	Luftwaffe	Lt	Cols	Joachim	Toeche-Mittler	and	Werner	Probst.
Redactie	en	vertaling:	Anthony	Dean,	Robert	Mantle,	David	Murray	&	Ian	Smart.	

Regimentsparade	 (Antonin	 Zvacek/	 arr.	 Siegfried	
Rundel);	Ein Denkmal für die Blasmusik	(Michael	Kuhn/
arr.	Siegfried	Rundel);	Sorgenbrecher	(Norbert	Gaelle/	
arr.	Siegfried	Rundel);		Wir Musikanten (Kurt	Gäble);	
Ein halbes Jahrhundert (Very	Rickenbacher/	arr.	Franz	
Watz);	 	 Salemonia	 (Kurt	 Gäble);	 Lebensfreude Pur! 
(Kurt	Gäble);	Kirschbluetenzauber	(Very	Rickenbacher/	
ar.Franz	Watz);	Schöne Ferienzeit	(Stefan	Kuehndorf );	
Von Freund zu Freund (Martin	Scharnagl).	
Deze	inhoud	geeft	een	doorsnee	van	de	vele	werken	

in	 dit	 genre	 die	 Rundel	 in	 de	 loop	 der	 tijd	 heeft	
uitgegeven.	De	20	uitvoerende	muzikanten	zijn	stuk	
voor	 stuk	 specialisten	 in	 deze	 stijl	 die	 met	 veel	
toewijding	hebben	meegewerkt	aan	de	totstandkoming	
van	 deze	 jubileumuitgave.	 Voor	 de	 liefhebbers	 van	
Egerländer	muziek	een	mooie	aanwinst.	Verkrijgbaar:	
zie	de	advertentiepagina	van	Rundel	in	dit	blad.

JdV

Deze CD bevat de volgende werken:
March	from	“Music	For	A	Festival”	(Jacob),	March	from	
“An	 Original	 Suite”	 (Jacob),	 “The	 Earle	 of	 Oxford’s	
March”	from	“William	Byrd	Suite”	(Jacob),	March	from	
1st	 Suite	 in	 E	 Flat	 (Holst),	 Triumph	 of	 Right	 (Lovell),	
March	of	The	Mogul	Emperors	 from	“Crown	of	 India”	
Suite,	 Op.	 66	 (Elgar),	 Pomp	 &	 Circumstances	 March	
No.	 4	 (Elgar),	 Blue,	 Red,	 Blue	 (Ellerby),	 Seasongs	
(Vaughan	 Williams),	 Imperial	 March	 (Elgar),	 Moorside	
Suite	(Holst),	March	from	2nd	Suite	in	F	(Holst),	Heroic	
March	(Fletcher),	March	from	“Things	To	Come”	(Bliss),	
Seventeen	Come	Sunday	from	“English	Folk	Song	Suite”	

(Vaughan	Williams),	Knightsbridge	March	from	“London	
Suite”	(Coates),	Imperial	Britain	(Chandler).	The	British	
Imperial	 Military	 Band	 is	 opgericht	 in	 2009	 als	 een	
militaire	stijl	beroepsorkest	met	als	missie	aanvullende	
werkgelegenheid	te	bieden	aan	muzikanten,	die	gediend	
hebben	bij	de	militaire	orkesten	van	Her	Majesty’s	Armed	
Forces	en	met	als	doelstelling	het	handhaven	van	de	
geschiedenis,	het	cultureel	erfgoed	en	de	tradities	van	
de	militaire	muziek	in	het	United	Kingdom.	De	Band	heeft	
een	drukke	agenda	en	is	recent	o.a.	opgetreden	bij	de	
Olympische	Spelen	in	London,	de	Royal	Henley	Regatta,	
in	het	Wembley	Football	Stadium,	de	Tower	of	London	
en	 	 Mansion	 House	 (de	 residentie	 van	 de	 Londense	
Lord	Mayor).	Dit	is	de	eerste	CD	van	de	Band	en	wel	
met	repertoire	dat	voor	militair	orkest	is	gekomponeerd	
rond	het	begin	van	de	20e	eeuw,	voor	mij	gedeeltelijk	
onbekend,	maar	ik	heb	er	veel	luisterplezier	aan	gehad.	
De	mars	“Triumph	of	Right”	wordt	 tamelijk	 langzaam	
gespeeld,	maar	navraag	bij	de	dirigent	leerde	mij	dat	dit	
toch	echt	het	juiste	tempo	is.	De	muzikale	kwaliteit	van	
de	opname	is	uitstekend:	het	is	goed	te	horen	dat	hier	
zeer	ervaren	muzikanten	aan	het	werk	zijn.	Er	is	geen	
CD-boekje	 bijgevoegd,	 doch	 slechts	 een	 CD-inlegvel;	
dit	is	jammer,	want	daardoor	ontbreekt	informatie	over	
de	opgenomen	muziekstukken.		Graag	wil	ik	deze	CD	
aanbevelen,	 zeker	 aan	 liefhebbers	 van	 het	 klassiek	
gerichte	repertoire.	De	CD	kan	worden	besteld	bij:	www.
discurio.co.uk	Prijs:	€	12,=	+	portokosten.

JJK

‘Classic British Marches’
door de British Imperial Military Band o.l.v. Leutenant Colonel (Rtd.) Graham Jones MBE.

Ingenaaide uitgave, formaat 15,5 x 23,5 cm,
177 pagina’s. 
ISBN 978-1-909384-23-1
Uitgeverij Helion & Company Limited, UK.

Het boek is deel 1 uit een serie van een naslagwerk 
van 4 delen met regimentsmarsen en andere parade 
muziek, die gedurende drie eeuwen vele generaties 
Duitsers hebben geïnspireerd. Geschreven in de 
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Engelse taal zijn deze delen gebaseerd op de tot nu 
toe niet gepubliceerde werken van twee beroemde 
Duitse militaire muziek historici: wijlen luitenant 
kolonel Joachim Toeche-Mittler en luitenant kolonel 
b.d. Werner Probst.

Er	wordt	o.a.	beschreven	hoe	het	repertoire	van	deze	
prachtige	 parade	 marsen	 zich	 over	 de	 hele	 wereld	
heeft	verspreid,	in	het	bijzonder	in	Groot-Brittanië	en	
Amerika.
Na	 enkele	 inleidende	 hoofdstukken	 bestaat	 de	
‘hoofdmoot’	 van	 dit	 deel	 uit	 de	 volgende	 twee	
marsenverzamelingen:

The	Royal	Prussian	Army	March		Collection	–	The	•	
Original	 Quick	 Marches	 from	 Imperial	 Russia	 in	
1817	(AM	II,	1	tm.	AM	II,	36);
The	Royal	Prussian	Army	March	Collection	1817	–	•	
1918	–	Volume	II	Quick	Marches	(AM	II,	37	tm.	AM	
II,	244).

Per	 mars	 wordt	 er	 een	 uitgebreide	 beschrijving	
gegeven	met	daarbij	de	componist,	hoe	en	door	wie	
de	mars	werd	gebruikt,	zowel	tijdens	campagnes	als	
bij	parades.	
Daarnaast	zijn	er	vele	illustraties	opgenomen,	alsmede	
een	bibliografie	en	een	zeer	uitgebreide	index.
Het	 idee	 voor	 dit	 werk	 komt	 van	 Anthony	 Dean,	
overigens	lid	van	de	IMMS	UK	Branch	en	de	Deutsche	
Gesellschaft	 für	 Militärmusik	 en	 dateert	 van	 1992.	
Sindsdien	heeft	hij	vele	jaren	besteed	aan	intensieve	
en	grondige	research	en	daarvan	krijgt	men	een	goed	
beeld	door	het	lezen	van	zijn	voorwoord:	hierin	staat	
dat	interessante	research	traject	volledig	beschreven,	
dus	welke	instanties	en	personen	geraadpleegd	zijn,	
etc.		
Het	 resultaat	 is	werkelijk	 zeer	boeiend	en	blijkbaar	
met	 zeer	 veel	 nieuwe	 informatie,	 zodat	 men	 alleen	
maar	respect	kan	hebben	voor	alle	daaraan	verrichte	
arbeid.	 Een	 vlotte	 schrijfstijl	 maakt	 het	 lezen	
aangenaam	 en	 als	 naslagwerk	 is	 dit	 een	 hoogst	
belangwekkend	 boek,	 waar	 geïnteresseerden	 in	 de	
geschiedenis	van	de	militaire	muziek	veel	genoegen	
aan	zullen	beleven.

Voor	ons	als	Nederlanders	is	het	interessant,	dat	er	ook	
een	bladzijde	is	opgenomen	over	“AM	II,	84,	Marsch	
aus	dem	Haag	(1829)	by	François	Dunkler	arranged	
by	August-Heinrich	Neithardt”.	Dit	waardevolle	boek	
wil	 ik	graag	van	harte	aanbevelen	en	het	maakt	al	
nieuwsgierig	naar	Volume	2,	dat	in	de	loop	van	juli	
a.s.	zal	verschijnen.		
Bestelling	is	mogelijk	bij	de	uitgever	 in	het	UK	via:		
www.helion.co.uk	
Kosten:	 €	 32,=	 incl.	 porto	 voor	 verzending	 naar	
Nederland.

John Kroes.

Toch verschenen ook op dit afspeelmedium opnamen 
met militaire muziek. In mijn privécollectie heb ik een 
rol met militaire muziek in bezit, een opname van 
de U.S. Marine Band. De titel is gelijk een van de 
meest bekende marsen aller tijden, na Colonel Bogey 
en de Radetsky Mars. Het is een opname van de 
ook in de nieuwe wereld razend populaire mars ‘Alte 
Kameraden’. Wel bekend, en zelfs misschien een 
beetje belegen (voor IMMS leden wellicht) maar het 

wordt toch weer leuk door de manier waarop deze 
mars is opgenomen en uitgebracht.

Thomas	Alva	Edison	wordt	thans	erkend	als	de	uitvinder	
van	de	eerste	echt	bruikbare	machine	die	geluid	kon	
reproduceren.	Edison,	geboren	op	11	februari	1847	in	
Ohio	(USA)	kreeg	huislessen	van	zijn	moeder	en	was	
op	 jonge	 leeftijd	 al	 aan	 het	 experimenteren	 in	 een	
laboratorium.	Na	1862	werkte	hij	als	telegrafist.	Door	

dISCurIoSIteIteN

In de rubriek Discuriositeiten dit keer eens geen ‘disc’. Geen schijf of plaat, maar een 
rol. Een vorm van geluidsweergave die lang geleden een korte tijd populair was maar 
het niet heeft kunnen winnen van de 78 toeren grammofoonplaat. 
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het	verkopen	van	een	aantal	uitvindingen	aan	grote	
bedrijven	kon	hij	 zijn	eigen	firma	oprichten.	 In	 zijn	
nieuwe	laboratorium	in	Menlo	Park,	New	Jersey	begon	
de	 geschiedenis	 van	 het	 opnemen	 en	 weergeven	
van	geluid.	Toen	hij	een	apparaat	construeerde	dat	
morse	–	seinen	automatisch	moest	kunnen	opnemen,	
maakte	hij	een	fout	waardoor	hij	geluid	hoorde	dat	
op	een	menselijke	stem	leek.	Met	dat	gegeven	zette	
hij	het	onderzoek	voort.	In	1877	liet	hij	een	Zwitser	
het	 apparaat,	 dat	 hij	 had	 bedacht,	 vanaf	 tekening	
bouwen.	Het	zou	de	eerste	fonograaf	worden.	Op	een	
vel	blad	tin	kon	middels	een	naald	een	spoor	worden	
gegraveerd	dat	op	hetzelfde	apparaat	ook	weer	kon	
worden	afgespeeld.	Hij	zou	met	dit	apparaat	zijn	eigen	
stem	hebben	opgenomen	en	het	versje	‘Mary	had	a	
little	lamb’	hebben	ingezongen.	De	Tinfolie	fonograaf	
was	geboren.	In	het	Nederlands	Instituut	voor	Beeld	
en	Geluid	te	Hilversum	is	een	werkende	replica	van	
dit	eerste	reproductieapparaat	aanwezig.	

Door	het	tinnen	blad	van	Edison	te	verwisselen	voor	
een	met	een	laagje	was	bedekte	kartonnen	cilinder,	
een	 uitvinding	 van	 de	 heren	 Bell	 en	 Tainter,	 kon	
men	diepere	gravures	maken	en	die	via	een	pinnetje	
afspelen,	 hetgeen	 een	 veel	 betere	 geluidsweergave	
gaf.	Edison	gaf	zich	niet	gewonnen	en	verbeterde	zijn	
modellen	telkens,	bouwde	er	sterke	veermotoren	in	
(van	 een	 strakke	 afspeelweergave)	 en	 ontwikkelde	
rond	 1908	 de	 Edison	 Amberol	 Records,	 die	 een	
afspeeltijd	van	vier	minuten	per	rol	hadden.	Dat	kon	
door	 de	 groeven	 te	 verfijnen,	 iets	 wat	 je	 een	 heel	
vroege	 ‘minigroove’	 (kent	 U	 ze	 nog?)	 zou	 kunnen	
noemen.	Zo	komen	we	dan	bij	de	wasrol	die	onderwerp	
is	van	dit	artikel	want	in	1912	verbeterde	Edison	het	
product	nogmaals:	in	dat	jaar	verving	hij	de	Amberol	
wasrollen	 door	 de	 nieuwe	 Blue	 Amberol	 Records.	
Deze	werden	gemaakt	van	celluloid	en	waren	een	stuk	
minder	 kwetsbaar	 dan	 de	 kartonnen	 voorgangers.	
Dat	is	eigenlijk	in	een	notedop	de	geschiedenis	en	de	
techniek	die	achter	dit	geluidsweergave	–	voorwerp	
zitten.	Oude	wasrollen	waren	kwetsbaar	en	gevoelig	
voor	 vocht,	 terwijl	 de	 nieuwe	 ‘Blue	 Amberol’	 deze	
problemen	niet	kende.	Bovendien	was	de	nieuwe	rol	
bijna	onbreekbaar	en	was	de	geluidsweergave	zeer	
helder.	Zelf	bezit	ik	(helaas)	geen	afspeelapparatuur	
voor	 wasrollen.	 Oorspronkelijke	 Edison	 Fonografen	

waaraan	 niets	 is	 geknoeid	 ‘doen’	 momenteel	 op	
internet	en	de	beurzen	soms	vele	duizenden	euro’s…..	
maar	op	het	web	zijn	op	you	tube	beelden	te	vinden	
van	liefhebbers	die	deze	rol	afspelen	op	een	passend	
instrument.	 Zoek	 eens	 op	 ‘BA1766 Old Comrades 
March United States Marine Band’	via	google	en	je	
komt	direct	bij	enkele	filmpjes	terecht,	waaruit	blijkt	
hoe	fris	en	helder	een	wasrol	klinkt,	zeker	wanneer	
men	 dit	 geluid	 vergelijkt	 met	 in	 dezelfde	 periode	
opgenomen	 78	 toeren	 platen.	 Weinig	 ruis,	 geen	
tikken	 (!),	 een	 scherpe	 weergave.	 Soms	 hoort	 men	
wel	eens	een	rol	‘bonken’	maar	over	het	algemeen	is	
de	kwaliteit	van	deze	100	jaar	oude	rollen	erg	mooi	
te	noemen.	

De	 wasrol	 heeft	 het	 niet	 kunnen	 winnen	 van	 de	
makkelijker	 te	 produceren	 grammofoonplaat,	 die	
overigens	 ook	 al	 zeer	 oud	 is:	 in	 1887	 had	 Emile	
Berliner	in	Amerika	al	een	apparaat	dat	vlakke	plaatjes	
afspeelde	en	hij	verkreeg	patent	op	een	ontwikkeling	
die	 zou	 leiden	 tot	 miljoenen	 grammofoonplaten	 en	
CD’s….	 de	 wasrol	 werd	 uiteindelijk	 nog	 gebruikt	 in	
dicteermachines	van	Edison	en	Columbia	en	verdween	
na	de	jaren	’50	geheel	uit	beeld.	De	apparatuur	die	
men	voor	het	afspelen	van	wasrollen	nodig	had	was	
altijd	 behoorlijk	 luxe,	 groot	 en	 niet	 voor	 mensen	
met	een	kleine	portemonnee.	Op	de	hier	afgebeelde	
advertentie	is	te	zien	hoe	men	in	1900	in	de	NRC	(van	
4	 juni)	 afspeelapparaten	 voor	 wasrollen	 aanprees.	
Het	afgebeelde	exemplaar	is	iets	heel	bijzonders,	met	
twee	hoorns.	

De	was	rol	die	ik	in	dit	artikel	bespreek	is	dus	een	Edison	
Blue	Amberol,	die	er	ook	inderdaad	blauw	uitziet.	De	
rol	werd	gered	uit	de	overblijfselen	van	het	gebouw	
van	Citybox	in	Amsterdam,	na	de	vernietigende	brand	
in	 2009.	 Het	 meer	 dan	 100	 jaar	 oude	 object	 heeft	
dus	 wel	 het	 een	 en	 ander	 meegemaakt.	 Ontstaan	
in	de	tijd	(1913)	dat	in	Amerika	William	Howard	Taft	
president	was.	Maar	de	 rol,	de	mars	én	het	orkest	
hebben	deze	eeuw	prima	kunnen	doorstaan.

Edison Fonograaf, 04-02-1900
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De	rol	is	afkomstig	uit	een	zeer	grote	serie	rollen	die	
werd	uitgegeven	als	‘Domestic	Popular	Series	volume	
8’.	Nummers	1751-1780,	en	daar	is	deze	rol	dus	nummer	
BA	 1766	 van,	 uitgegeven	 in	 juli	 1913.	 Onderzoek	
wijst	 echter	 uit	 dat	 de	 oorspronkelijke	 opname	 al	
werd	uitgegeven	op	een	4	minuten	wasrol	 (karton)	
nummer	226	in	oktober	1909.	Dus	het	heruitgeven	van	
opnamen,	wat	later	met	grammofoonplaten	zeer	vaak	
zou	gaan	gebeuren	vond	ook	al	plaats	met	de	wasrol.	
Door	Edison	werden	speciale	series	uitgegeven	met	
klassieke	muziek,	maar	ook	(zoals	deze)	met	‘popular’	
en	daarin	kon	men	artiesten	terugvinden	als	de	(toen)	
wereldberoemde	 Fred	 van	 Eps	 (banjospeler),	 maar	
ook	 werden	 opnamen	 uitgegeven	 van	 de	 National	
Guard	 Fife	 and	 Drum	 Corps	 en	 de	 Edison	 Concert	
Band.	En	popular	betekende	dus	vooral	de	“Hits”	van	
de	dag.	In	die	tijd	hoorden	ook	militaire	opnamen	tot	
de	 ‘hit’	 muziek,	 vandaar	 de	 aanwezigheid	 van	Alte	
Kameraden	in	deze	selectie.	

Alte	Kameraden	(Old	Comrades)	 is	geschreven	rond	
1889	in	Ulm	door	Carl	Teike	(5/2/1864	–	22/5/1922).	
Deze	 wereldberoemde	 componist	 speelde	 zelf	 in	
een	 militair	 orkest	 en	 is	 ook	 bekend	 van	 marsen	
als	 ‘Graf	 Zeppelin’	 en	 de	 bijna	 even	 bekende	 ‘In	
Treue	 Fest’.	 Maar	 de	 Alte	 Kameraden	 werd	 het	
bekendst	 en	 dat	 terwijl	 Teike	 het	 eigenlijk	 niet	 zo	
geslaagd	 vond	 en	 de	 muziek	 voor	 20	 Reichsmark	
(met	 rechten..)	 verkocht	 aan	 een	 muziekuitgever!	
Daarna	startte	de	wereldwijde	populariteit	van	deze	
mars,	die	overigens	opgenomen	is	in	de	Preusische	
Armeemarschsammlung	(Heeresmarsch	II,	150).	Daar	
is	de	mars	te	vinden		in	het	register	‘Parademärsche	
für	Fusstruppen’	onder	nummer	150,	 in	dit	deel	(de	
Sammlung	had	3	delen)	zaten	in	totaal	269	marsen.	
Op	 deze	 mars	 is	 ook	 een	 bijbehorende	 tekst	
geschreven,	maar	de	gezongen	versie	komt	aanzienlijk	
minder	voor	dan	de	instrumentale	versie,	die	op	vele	
honderden	 platen	 en	 CD’s	 moet	 zijn	 uitgebracht.	
Een	 goede	 gezongen	 versie	 staat	 op	 verschillende	
Polydor	 uitgaven,	 gespeeld	 door	 het	 Musikkorps	

11.	Panzer-Grenadierdivision	onder	 leiding	van	Hans	
Friess.	 Teike	 verliet	 op	 een	 gegeven	 moment	 de	
militaire	muziekdienst	en	werd	politieman	in	Ulm,	en	
later	postbeambte.	

Het	orkest	dat	de	opname	op	deze	rol	heeft	ingespeeld	
behoort	 tot	 de	 meest	 gewaardeerde	 in	 de	 militaire	
muziekgeschiedenis,	muzikaal	gezien	is	het	thans	nog	
steeds	bestaande	orkest	een	van	de	wereldtoppers.	
Bovendien	 is	 het	 het	 oudste	 professionele	 orkest	
dat	in	Amerika	nog	bestaat.	Men	werd	opgericht	bij	
Act	of	Congress	op	11	juli	1798	en	startte	onder	de	
eerste	‘Leader’	(William	Farr)	in	1799.	Na	de	Tweede	
Wereldoorlog	werd	de	 term	 Leader	 vervangen	door	
(musical)	Director.	De	meest	beroemde	leader	die	de	
band	ooit	heeft	gekend	was	niemand	minder	dan	John	
Philip	Sousa	die	 als	 17e	dirigent	het	orkest	 tussen	
1880	en	1892	leidde.	Uit	de	meer	recente	geschiedenis	
valt	 vooral	 de	naam	van	 John	R.	Bourgeois	op.	Hij	
was	dirigent	van	1979-1996	en	maakte	van	het	orkest	
een	band	die	een	grote	voorbeeldfunctie	kreeg,	mede	
door	het	uitbrengen	van	platen	en	CD’s.	Het	repertoire	
was	en	is	divers,	maar	neigt	wel	naar	de	hoek	van	
de	bijna	experimentele	muziek,	klassieke	en	typische	
harmoniemuziek	 waarin	 moderniteit	 en	 experiment	
niet	werd	geschuwd.	
De	band	werd	na	een	concert	op	nieuwjaarsdag	1801	
voor	president	 John	Adams	vanaf	dat	moment	 ‘The	
President’s	Own’	genoemd,	een	eretitel	welke	men	is	
blijven	dragen.	
Het	 huidige	 orkest	 telt	 ca	 130	 leden	 die	 niet	
deelnemen	aan	militaire	opleidingen	of	missies,	maar	
zuiver	muzikaal	(ter	promotie	van	het	patriottisme	–	
in	Amerika	een	belangrijk	gegeven!)	worden	ingezet.	
Meestal	treedt	men	niet	met	deze	grote	samenstelling	
op,	maar	wordt	gemusiceerd	in	verschillende	kleinere	
samenstellingen,	 zoals	 het	 harmonieorkest	 of	
kamerorkest.	Ook	heeft	men	zangsolisten	en	zijn	alle	
leden	afgestudeerd	op	meerdere	instrumenten.	Sinds	
2004	is	Michael	J.	Colburn	dirigent	.	Toen	de	opname	
voor	de	wasrol	(in	1913)	werd	uitgegeven	stond	het	
orkest	onder	leiding	van	William	H.	Sandelmann	(iets	
wat	overigens	niet	op	de	rol	is	vermeld).	Hij	leidde	de	
band	tussen	1898	en	1927	en	stond	bekend	als	een	
begenadigd	musicus	die	een	compleet	symfonieorkest	
creëerde	 binnen	 de	 US	 Marine	 Band.	 Voor	 die	 tijd	
niet	gebruikelijk	hield	deze	dirigent	zelf	een	logboek	
bij	waarin	hij	alles	aantekende	wat	gebeurde,	thans	
een	 zeer	 interessante	 bron	 van	 informatie.	 In	 1922	
was	 hij	 tevens	 de	 dirigent	 tijdens	 de	 eerste	 radio-
uitzendingen	van	de	band.
Daarmee	 zijn	 alle	 aspecten	 rond	 deze	 eenvoudige,	
blauwe	 muziekrol	 	 behandeld.	 Er	 zijn	 vele	 soorten	
geluidsdragers	op	de	markt	geweest,	maar	de	wasrol	
behoort	samen	met	de	plaat	tot	de	meest	succesvolle.	
En	natuurlijk	was	militaire	muziek	inbegrepen	in	de	
catalogus	van	rollen	die	men	kon	kopen.	Het	is	een	
laat	 eerbetoon	 aan	 een	 soort	 geluidsweergave	 die	
eigenlijk	helemaal	zo	slecht	nog	niet	was!

Erwin Voorhaar
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Van	 de	 heer	 Smeets	 uit	 Grevenbicht	 mochten	
wij	 een	 reactie	 ontvangen	 op	 de	 rubriek	 ‘uit	 het	
prentbriefkaartenarchief	 van	 Erwin	 Voorhaar’	
(aprilnummer)	waarin	de	kaart	werd	getoond	die	het	
Trompetterkorps	van	het	3e	Regiment	Huzaren	in	Den	
Haag	laat	zien	tijdens	de	festiviteiten	rond	het	trouwen	
van	 Koningin	 Wilhelmina	 en	 Prins	 Hendrik	 in	 1901.		
Ook	 in	 verschillende	 andere	 kranten	 zijn	 natuurlijk	
berichten	 verschenen	 over	 de	 gebeurtenissen	 rond	
dit	 huwelijk.	 Via	 deze	 links	 kan	 men	 die	 berichten	
teruglezen.	Veel	kranten	zijn	inmiddels	digitaal	terug	
te	 vinden.	 Zelf	 ben	 ik	 een	 zeer	 grote	 hoeveelheid	
exemplaren	 van	 de	 NRC	 uit	 de	 periode	 1883-1902	
aan	 het	 nalopen	 op	 gegevens	 over	 (o.a.)	 militaire	
muziek,	vooral	in	de	vorm	van	de	advertenties.	Ook	
bij	de	Koninklijke	Bibliotheek	kunt	U	meer	gegevens	
vinden.	De	in	Defilé	getoonde	knipsels	komen	dus	uit	
eigen	archief.	

http://kranten.delpher.nl/nl/view/index?query=huzar
en+muziek+huwelijk&coll=ddd&image=ddd%3A010
186449%3Ampeg21%3Aa0071&page=1&maxperpag
e=10
	
http://kranten.delpher.nl/nl/view/index?query=huzar
en+muziek+huwelijk&coll=ddd&image=ddd%3A010
646999%3Ampeg21%3Aa0054&page=1&maxperpag
e=10
	
http://kranten.delpher.nl/nl/view/index?query=huzar
en+muziek+huwelijk&coll=ddd&image=ddd%3A010
155734%3Ampeg21%3Aa0048&page=1&maxperpag
e=10
	

Erwin Voorhaar

Bijna 5 jaar na het verschijnen van ‘Op mars met 
muziek’ is er weer wat informatie om met u te 
delen. Voor de bezitters van het boek wellicht 
een waardevolle aanvulling. Dankzij de heer H.M. 
Roeting uit Oost Souburg kwam er nog een oud 
korps boven water:

Tamboer- en pijperkorps 4 Divisie Oost Java
Na	 het	 vertrek	 van	 het	 tamboerkorps	 van	 5	
Bataljon	 Garde	
Grenadiers	en	Jagers	
wordt	 in	 november	
1949	 in	 Soerabaja	
een	 tamboer-	
en	 pijperkorps	
met	 hoorn-	
blazers	 geformeerd	
uit	 muzikanten	 van	
4	 Divisie	 Oost	 Java.	
Dit	 korps	 staat	
onder	 rechtstreeks	
bevel	 van	 de	
Divisiecommandant.	
Men	 beschikt	 over	
dieptrommen,	pijperfluiten	in	C	en	signaalhoorns	in	
C	en	in	Es.	Tamboer-maître	is	Cees	Rosbergen,	een	
dienstplichtig	 conservatoriumstudent.	 Tamboer-
instructeur	 is	 Rinus	 Hercules,	 afkomstig	 van	 de	
Marinierskapel	 (Kon.	 Marine	 Kapel).	 Sijtsma	 is	
instructeur	voor	de	hoornblazers	en	de	Ruyter	is	dit	
voor	de	pijpers.	Vaak	is	het	korps	aanwezig	op	de	

kade	bij	het	“thuisvaren”	van	
Nederlands	 marinepersoneel.	
In	 Oost-Java	 wordt	 ruim	 80	
keer	 opgetreden	 met	 een	
bezetting	 van	 ongeveer	
33	 muzikanten.	 Men	 heeft	
zelfs	 een	 grammofoonplaat	
gemaakt.	 In	 juli	 1950	 wordt	
het	korps	overgeplaatst	naar	

Djakarta	 om,	 onder	 anderen,	 in	 Tandjong	 Priok	
de	 thuisvarende	 troepen	 muzikaal	 uitgeleide	 te	
doen.	

Als	 de	 korpsleden	 in	 het	 najaar	 van	 1950	 zelf	
repatriëren,	wordt	het	korps	opgeheven.	

Op mars met muziek

Door Peter Grootemaat
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Er	is	zoals	eerder	ook	in	dit	blad	vermeld	ook	weer	
een	reünistenkorps	bij	gekomen:

Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers

Medio	 2010	 wordt	 het	 initiatief	 genomen	 tot	 de	
oprichting	 van	 het	 Traditioneel	 Tamboerkorps	
Garderegiment	Grenadiers.	Op	7	juli	2012	is	de	eerste	
presentatie	 aan	 de	 commandant	 Garderegiment	
Grenadiers	en	Jagers,	Lkol.	Schreurs.
Het	 korps	 is	 een	 traditionele	 afspiegeling	 van	 het	
vroegere	 Tamboerkorps	 Koninklijke	 Militaire	 Kapel	
uit	 Den	 Haag	 en	 het	 Tamboerkorps	 Garderegiment	
Grenadiers	 uit	 Arnhem.	 Het	 korps	 heeft	 als	 doel	
het	 bevorderen	 van	 belangstelling	 voor	 militair	
ceremonieel	 in	 de	 breedste	 zin	 en	 van	 het	
Garderegiment	 Grenadiers	 in	 het	 bijzonder.	 Door	
medewerking	aan	diverse	gebeurtenissen	tracht	men	
dit	ceremonieel	waar	mogelijk	te	behouden.	
Op	2	juni	2013	treedt	het	tamboerkorps	in	DT,	voor	
het	 eerst	 aan	 voor	 het	 repetitie-gebouw	 op	 de	
Oranjekazerne	 in	Schaarsbergen.	Op	vrijdag	 14	 juni	
2013	 vond	 het	 eerste	 publieke	 optreden	 plaats	 en	

wel	 in	 Musis	 Sacrum	 in	 Arnhem	 bij	 de	 jaarlijkse	
bijeenkomst	van	Arnhemse	veteranen.
Tevens	 wordt	 er	 samen-gewerkt	 met	 andere	
reüniekorpsen,	 zoals	 het	 Muziek-	 en	 Tamboerkorps	
van	de	Verbindingsdienst	en	het	Reünieorkest	van	de	
Artillerie.	De	tamboer-maître	
is	E.	de	Rhoter.	

Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers

F.	de	Boone	wijzigen	in	T.F.J.	de	Boone	op	pagina	•	
63.
F.	de	Boer	wijzigen	in	T.F.J.	de	Boone	op	pagina’s	•	
64	en	81.
FFKL	wijzigen	in	FKKL	op	pagina’s	39,	81,	82	en	91.•	

Mutaties voor zover bekend bij de schrijver dezes:
P.	Kleine	Schaars	dirigent	Marinierskapel	(2013)•	
B.v.	Cruchten	tweede	dirigent	Trompetterkorps	der	•	
KMar
R.	Grootenboer	tamboer-maître	FKKLBW	(2010)•	
T.	 Baars	 kapelmeester	 Fanfare	 Korps	 Nationale	•	
Reserve	(2008-2010)
M.van	 Teefelen	 kapelmeester	 Fanfare	 Korps	•	
Nationale	Reserve	(2011)
H.	 Weijenberg	 dirigent	 Fanfare	 Korps	 Nationale	•	
Reserve	(2013)
FKKLBW	opgeheven	en	verandert	in	Regimentsfanfare	•	
Bereden	Wapens;	dirigent	H.Lenssen	(2013)
T.	Botma	dirigent	KMKJWF	(2012)	•	
Drumfanfare	Vlb	Leeuwarden	ontbonden	(2008)•	
Base	Blowersband	Vlb	Gilze-Rijen	opgeheven•	
J.	 Derks	 tamboer-maître	 Kapel	 van	 de	 Kon.•	
Luchtmacht
Drumfanfare	Klu-kapel	opgeheven	(2010)•	
Historisch	 Muziekkorps	 Commando	•	
Luchtvaarttroepen	 met	 tamboer-maître	 H.	 Stolk	
(gelegenheidsformatie	nationale	taptoe	2011)

Tamboerkorps	 Ouwestomp	 van	 Heutsz	 wordt	•	
drumfanfare	o.l.v.	kapelmeester	
R.	 Nieuwpoort	 (2009),	 tamboer-maître	 J.	 van	 der	•	
Vring	(2013)
Oud-leden	 Fanfarekorps	 der	 Genie	 omgedoopt	 in	•	
Fanfarekorps	der	Genie
Dirigent	P.	Poel	(2011)•	
B.	 van	 Faassen	 tamboer-maître	 Reünieorkest	•	
Artillerie	(2013)
C.Braafhart	dirigent	Muziek-	en	Tamboerkorps	van	•	
de	Verbindingsdienst	(2013)
Reünisten	Matrozenkapel	voegt	aan	haar	naam	toe:	•	
“Mare	Musica	Nautae”

Nieuwe of nieuw ontdekte militaire marsen:
Airpower	(Ceremonial	march	of	Eindhoven	Airbase)	•	
–	E.	de	Neijs	
In	’t	Gelid	–	P.	J.	M.	van	Werd•	
De	Geniemuziek	–	P.C.	Poortman•	
Leve	de	Geniemuziek	–	B.L.W.	Valkestein•	
Patrick	C.	Cammaert	mars	(gen.maj.	bd.	Mariniers)	•	
–	T.	Jetten/E.	Oosterom
10	Decembermars	–	?•	
NLDA-mars	 (Nederlandse	 Defensie	 Academie)	 –	•	
H.van	der	Heide
Dordrechtsche	 schutterij	 marsch,	 militaire	 marsch	•	
–	J.Morks
Generaal	Snijders	marsch	–	J.Morks•	

Errata uit 'Op mars met muziek'
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Met	veel	genoegen	kan	ik	U	meedelen	dat	de	nieuwste	
geluidsdrager	van	het	Trompetterkorps	der	Koninklijke	
Marechaussee,	 met	 de	 titel	 “Als	 het	 erop	 aankomt!”	
kosteloos	 wordt	 aangeboden	 aan	 de	 begunstigers	
van	 de	 stichting.	 De	 enige	 voorwaarde	 is	 dat	 Uw	
begunstigersbijdrage	 2014	 door	 de	 penningmeester	 is	
ontvangen.
‘Als het erop aankomt’	 is	 de	 muzikale	 vertolking	
van	 de	 huidige	 werkzaamheden	 van	 de	 Koninklijke	
Marechaussee,	van	protocol	&	ceremonieel,	opleiden	en	
uitvoeren	van	(militaire)	politietaken,	buitenland	missies	
(Afghanistan,	 Mali)	 grensbewaking	 en	 de	 overzeese	
gebiedsdelen	 van	 het	 koninkrijk	 tot	 bewaking	 en	
beveiliging	van	het	koninklijk	huis.	De	inhoud	van	deze	
CD	is:
‘Learning Gendarmes’,	 de	 mars	 van	 het	 Opleiding-,	
Training-	en	Kenniscentrum	Koninklijke	Marechaussee;
‘Vigilans et Fortis’, de	 mars	 van	 de	 Brigade	 Speciale	
Beveligingsopdrachten	 en March of the Gendarmes, 
mars	opgedragen	aan	het	European	Gendarmerie	Force.

De	in	opdracht	gecomponeerde ‘Prinses Máxima Mars’ 
mag	natuurlijk	niet	ontbreken.

De	‘Gouverneur der Residentiemars’ en	een	fantastisch	
concertwerk	 met	 de	 titel ‘A Farewell to Arms’	 waarin	
een	Bachkoraal	is	verwerkt,	maken	het	lijstje	met	KMar	
composities	compleet.	Dat	het	Trompetterkorps	zich	ook	
thuis	voelt	bij	het	moderne	repertoire	blijkt	uit	werken	
met	titels	als:	‘Friend Like Me’, ‘Blues on Parade’,’ Brass 
Man’s Holiday’ en ‘ Summer in the City’.
De	 hedendaagse	 popartiesten	 worden	 uiteraard	 niet	
vergeten!	Alle	Nederlandse	artiesten	komen	langs	in	een	
tweetal	 medleys.	 ‘De Nederlandse Medley’ en	 de ‘NL 
Feestmedley’ staan	 garant	 voor	 een	 aaneenschakeling	
van	de	bekende	meezingers	van	dit	moment!

Voor	de	volledigheid,	het	rekeningnummer	is:
NL69	INGB	0005	2915	83	ten	name	van:	Stg.	Vrienden	
vh	Trompetterkorps.
Marc	Gouswaart

Gratis CD voor begunstigers: 'Als het erop aankomt'

De Innsbrucker Promenadenkonzerte worden ook dit 
jaar gedurende de periode  2 tot en met 27 juli weer 
georganiseerd.

De	concerten	worden	gegeven	op	het	binnenplein	van	
de	Hofburg,	het	voormalig	keizerlijk	paleis.	Doel	van	de	
concertserie	is	het	grote	publiek	kennis	te	laten	maken	
met	de	Oostenrijkse	blaasmuziek.	De	serie	is	ontstaan	
uit	onvrede	van	de	artistiek	leider,	Alois	Schöpf,	met	de	
geringe	belangstelling	van	de	media	voor	de	blaasmuziek.	
Meestal	blijft	de	aandacht	van	de	pers	beperkt	tot	kleine	
berichtjes	op	de	lokale	pagina’s	van	de	kranten	en	de	
Oostenrijkse	 radio	en	 tv	hebben	weinig	belangstelling	
voor	 blaasmuziek.	 Inmiddels	 komen	 er	 bijna	 50.000	
bezoekers	op	de	concerten	af	en	is	de	concertserie	een	
vast	onderdeel	van	de	Innsbrucker	Sommerwochen.
In	totaal	worden	er	36	concerten	georganiseerd	volgens	
een	 vast	 patroon.	Marcherende	orkesten	beginnen	bij	
de	Anna-zuil	in	de	Maria	Theresiastrasse	en	lopen	dan	
naar	het	Gouden	Dak.	Daar	spelen	zij	drie	marsen	en	
vervolgens	marcheren	zij	naar	de	Hofburg.	Uit	de	overige	
orkesten	 speelt	 een	 ensemble	 een	 aantal	 werken	 bij	
het	Gouden	Dak.	De	concerten	zijn	gratis	toegankelijk,	
maar	er	wordt	wel	een	vrijwillige	bijdrage	gevraagd.	De	
concerten	gaan	bij	alle	weersomstandigheden	door.	Aan	
de	deelnemende	orkesten	worden	hoge	eisen	gesteld	en	
deelname	is	alleen	op	uitnodiging.	De	concerten	worden	
gegeven	 door	 uitstekende	 orkesten	 uit	 Oostenrijk,	
Duitsland,	 Nederland,	 België,	 Frankrijk,	 Luxemburg,	
Italië	 en	 Zwitserland.	 Uit	 Oostenrijk	 komen	 o.a.	 de	

Stadtmusikkapelle	 Wilten	 en	 het	 Landesblasorchester	
Salzburg	(onder	leiding	van	Alex	Schillings).	Uit	Duitsland	
komt	o.a.	de	Sächsische	Bläserphilharmonie	(het	vroegere	
Rundfunkblasorchester	Leipzig).	Er	wordt	geprobeerd	een	
mix	te	brengen	van	traditionele	orkesten,	Brassbands,	
symfonische	blaasmuziekorkesten	en	militaire	orkesten.	
Dit	jaar	komen	er	maar	liefst	6	militaire	orkesten	en	2	
politie	orkesten.	Op	4	juli	speelt	de	Swiss	Army	Brass	
Band.	Op	8	juli	wordt	er	een	concert	georganiseerd	ter	
herinnering	aan	het	uitbreken	van	de	1e	Wereldoorlog	in	
1914,	de	Original	Tiroler	Kaiserjägermusik	o.l.v.	Hannes	
Apfolterer	 zal	 o.a.	 de	 ‘Grosser	 Zapfenstreich’	 spelen.	
Het	Heeresmusikkorps	Koblenz	speelt	op	13	juli	en	18	
juli	komt	voor	de	tweede	keer	Musique	Militaire	Grand-
Ducale	de	Luxembourg.	 In	de	 laatste	week	volgen	de	
hoogtepunten	elkaar	in	snel	tempo	op.	22	juli	speelt	de	
Militärmusik	Salzburg,	23	juli	het	Bundespolizeiorchester	
München,	24	juli	het	Polizeiorchester	Bayern	en	25	juli	de	
absolute	top:	de	Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Gidsen	

20. Innsbrucker Promenadekonzerte Im Innenhof
der Kaiserlichen Hofburg

Kärntner Gebirgsschützenkapelle
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uit	België.	Als	toetje	volgt	dan	op	27	juli	de	Kärntner	
Gebirgschützenkapelle.	Voor	mij,	als	 liefhebber	van	de	
militaire	muziek,	is	het	elk	jaar	een	groot	genoegen	om	de	
concerten	te	kunnen	bijwonen.	Ook	uit	Nederland	leveren	
de	 laatste	 jaren	 steeds	 meer	 orkesten	 een	 bijdrage.	
Vorig	jaar	nam	Orkest	Zuid	uit	Eindhoven	o.l.v.	Jos	van	
de	Braak	deel.	Hun	concert	was	van	een	dermate	hoog	
niveau	dat	ze	voor	dit	jaar	opnieuw	zijn	uitgenodigd.	Het	

volledige	programma	inclusief	wetenswaardigheden	over	
de	orkesten	en	alle	te	spelen	werken	kunt	u	terugvinden	
op	de	website	www.Promenadenkonzerte.at.
Mocht	u	de	zomervakantie	nog	niet	gepland	hebben	of	
nog	kunnen	aanpassen,	dan	 is	 een	bezoek	aan	deze	
concertserie	van	harte	aanbevolen.

Gerrit Jan van den Burg

Het programma van de 12de Airborne Taptoe staat 
helemaal in het teken van de 70ste herdenking van de 
operatie Market Garden in september 1944. Het belooft 
op vrijdagavond 19 september een gedenkwaardige 
taptoe te worden. Alle historische ingrediënten van 
zeventig jaar geleden zijn aanwezig in muzikale vorm.

Voorafgaand	aan	de	taptoe	wordt	het	publiek	al	in	de	
juiste	stemming	gebracht.	De	op	het	square	opgestelde	
historische	voertuigen	van	de	Liberation	Task	Force	zijn	
een	 deel	 van	 het	 grondleger	 uit	 1944.	 Het	 Britse	 30e	
legerkorps	moest	vanuit	België	oprukken	over	de	door	
de	luchtlandingstroepen	gelegde	loper.	De	operaties	van	
de	grondtroepen	kregen	de	codenaam	‘Garden’.	De	totale	
operatie	 heette	 Market	 Garden.	 Nadat	 de	 historische	
voertuigen	 het	 square	 zijn	 afgereden	 zal	 de	 Airborne	
Taptoe	Ede	2014	geopend	worden	door	een	schot	met	
een	historische	25	pounder	van	het	Britse	30e	Legerkorps.	
Op	17	september	1944	vindt	er	ter	voorbereiding	op	de	
Slag	 om	Arnhem	 een	 geallieerd	 bombardement	 plaats	
op	de	kazernes	in	Ede.	Bij	dit	bombardement	komen	69	
inwoners	van	Ede	om	het	leven.	Er	worden	38	woningen	
volledig	 vernield	 en	 145	 woningen	 blijken	 zwaar	
beschadigd.	Het	Showkorps	Irene	vertegenwoordigen	de	
burgerbevolking	van	Ede	die	in	1944	de	eerste	waren	die	te	
maken	kregen	met	het	begin	de	Operatie	Market	Garden.	
Een	 van	 de	 eerste	 troepen	 die	 aankwamen	 op	 het	
grondgebied	van	Ede	waren	de	mannen	van	de	The	King’s	
Own	Scottish	Borderers.	Zij	waren	op	17	september	gedropt	
in	Wolfheze	en	hadden	de	taak	om	de	Ginkelse	Heide	in	
eigen	handen	te	houden	tot	dat	er	op	18	september	een	
dropping	zou	plaats	vinden.Het	is	passend	dat	de	taptoe	
daarom	vervolgd	wordt	met	het	optreden	van	de	Massed	
Pipes	&	Drums	bestaande	uit	Pegasus	-,	Inter	Scaldis	-	
en	The	Royal	Air	 Force	Waddington	Pipes	 and	Drums.		
De	 Amerikaanse	 82e	 luchtlandingsdivisie	 zou	 in	 het	
kader	 van	 de	 Operatie	 Market	 worden	 neergelaten	 bij	
Grave,	 Overasselt	 en	 Groesbeek.	 Deze	 divisie	 moest	
de	 brug	 over	 de	 Maas	 bij	 Grave	 nemen,	 een	 aantal	
bruggen	over	het	Maas-Waalkanaal	en	de	brug	over	de	
Waal	 bij	 Nijmegen.	 	 The	 82nd	Airborne	 Chorus	 treedt	
op	om	de	belangrijke	rol	van	de	Amerikanen	in	Market	
Garden	 te	 vertegenwoordigen.	 Nadat	 de	 landings-	 en	
droppingszones	waren	ingenomen	volgden	in	de	middag	
van	 18	 september	 op	 de	 Ginkelse	 Heide	 tweeduizend		
Britse	parachutisten.	Deze	invasie	van	Britse	Para’s	,	die	
de	brug	 in	Arnhem	moesten	bezetten,	wordt	muzikaal	
vertaald	naar	het	optreden	van	The	Band	of	the	Parachute	

Regiment.	 Deze	 band	 treedt	 ook	 zaterdag	 op	 bij	 de	
officiële	Airborne	 Herdenking	 in	 Ede.	 De	 Britten	 leden	
zware	verliezen	en	stuitten	op	veel	meer	weerstand	dan	
verwacht.	De	1st	Poolse	Brigade	werd	ingezet	en	landde	
een	aantal	dagen	later	aan	de	overkant	van	de	Rijn	in	
Driel.	Hun	 rol	en	getoonde	moed	wordt	vertaald	door	
een	Military	Band	of	Poland.	Hoewel	de	Slag	om	Arnhem	
mislukte	en	na	9	dagen	de	strijd	moest	worden	gestaakt,	
was	een	groot	deel	van	Nederland	aan	het	einde	van	
1944	bevrijd.	Na	afloop	van	de	Slag	om	Arnhem	blijkt	
dat	ongeveer	6000	Britse	Airbornes	op	de	noordelijke	
Rijnoever	zijn	achtergebleven.	De	meesten	van	hen	zijn	
door	de	Duitsers	gevangen	genomen.	Een	groot	aantal	
Britten	heeft	echter	weten	te	ontkomen	en	zwerft	door	
de	 Veluwse	 bossen.	 Stukje	 bij	 beetje	 worden	 deze	
militairen	 door	 het	 verzet	 opgespoord.	 Uiteindelijk	
worden	er	twee	operaties	opgezet	om	hen	over	de	Rijn	
te	brengen.	 	Ter	herinnering	aan	de	Operatie	Pegasus		
met	 een	 belangrijke	 rol	 voor	 het	 Nederlandse	 verzet	
een	optreden	van	de	Fanfare	Korps	Nationale	Reserve.		
De	 taptoe	 wordt	 traditioneel	 afgesloten	 met	 een	
indrukwekkende	finale,	waaraan	alle	muziekkorpsen	en	
bovendien	het	Enka	Mannenkoor	medewerking	verlenen.	
Tot	 slot	 worden	 de	 volksliederen	 van	 de	 USA,	 Polen,	
UK	 en	 Nederland	 gespeeld	 waarna	 de	 Taptoe	 Drum	
Major	toestemming	zal	vragen	aan	de	hoogste	militaire	
autoriteit	om	de	bands	af	te	laten	marcheren.
Tribunekaarten	 worden	 verspreid	 via	 de	 sponsoren	
en	zijn	verkrijgbaar	bij	Cultura,	Molenstraat	45	 in	Ede	
voor	de	prijs	van	€	15	hoofdtribune	en	€	10	zijtribune.		
Voor	 toegangskaarten	 en	 actuele	 informatie	 zie	 www.
airborne-taptoe-ede.nl		

Airborne taptoe Ede 2014 viert 70e verjaardag Market Garden

The Band of the Parachute Regiment
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Douane Harmonie Nederland
18	07	14	 Intocht	Vierdaagse	Nijmegen
12/13	09	14	 Taptoe	te	Delft
11/12	10	14		 Taptoe	te	Lommel	(B)
18	10	14		 Jaarconcert	te	Kamerik				

Fanfare Korps Nationale Reserve
04/07	07	14	 Taptoe	te	Riga,	Letland	
04	08	14		 100	jaar	Nationale	Reserve,
	 herdenking.
	
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
14	09	14		 Veteranenconcert	op	de	50+	beurs,
	 Utrecht

Marinierskapel der Koninklijke Marine
18	07	14	 Intocht	Vierdaagse	Nijmegen
12	09	14	 Concert	Gorcum
16	09	14	 Prinsjesdag
25/28	09	14	 Nationale	Taptoe

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
Zie	Facebook

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
10	07	14		 Schiphol	Bigband	concert
18	07	14		 Intocht	4daagse	Nijmegen.	

Militaire reünie-orkesten:
Zie	hun	websites	via	de	links	op	de	IMMS-website.

Internationale agenda 2014 
04	07	t/m	06	07	14		 Military	Music	Festival	in	Riga	(LV)	
05	07	t/m	06	07	14	 Colchester	Military	Tournament	
(UK)	
04	09	t/m	07	09	14	 Avenches	Military	Tattoo	(CH)
11	10	t/m	12	10	14	 Malta	Military	Tattoo	
01	11	t/m	02	11	14	 Berlin	Tattoo	in	de	Max-
	 Schmeling-Halle	(D)
08	11	14									 Lord	Mayor’s	Show	–	London
	 (UK)
	 Festival	of	Remembrance	–
	 London	(UK)
09	11	14												 Remembrance	Day	Cenotaph	–
	 London	(UK)
29	11	t/m	30-11	14	 Birmingham	International
	 Tattoo	(UK).	

eVeNeMeNteNageNda

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.
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De	 IMMS-dag	bij	de	Nationale	Taptoe	 in	Rotterdam	
kan	wegens	logistieke	complicaties	niet	meer	op	de	
vrijdag	van	de	streetparade	worden	gepland.	Zie	voor	
verdere	inormatie	de	bijlage	bij	dit	nummer.

Dit	najaar	wordt	er	door	de	IMMS	weer	een	muzikaal	
symposium	 georganiseerd,	 volgend	 nummer	 meer	
informatie	hierover.

IMMS-INforMatIe

Komende evenementen

Een	unieke	opname	door	een	internationaal	militair	
orkest	met	topmuzikanten,	geïnitieerd	door	de	IMMS	
in	samenwerking	met	Britse	Guards	Bands	Division.	
Deze	CD	kan	worden	besteld	door	het	overmaken	van	
€	17,50	(€	15,=	voor	de	CD	+	€	2,50	verzendkosten)	

naar	 rekening	 NL45INGB0001474968	 ten	 name	 van	
Stichting	 International	 Military	 Music	 Society	 te	
Naarden	 en	 onder	 vermelding	 van:	 “dubbel	 CD”.	
Deze	wordt	daarna	aan	u	opgestuurd.		

‘Schutterijen en Schutterijmuziek in de Negentiende 
Eeuw’
Dit	 is	 de	 doctoraalscriptie	 van	 ons	 IMMS-lid	 Rien	
van	 Beusichem.	 Dit	 boekwerk	 bevat	 136	 blz.	
Het	 kan	 worden	 besteld	 door	 het	

overmaken	 van	 €	 13,=	 op	 rekening	 no.	
NL45INGB0001474968	 (BIC:	 INGBNL2A)	 ten	 name	
van	Stichting	 International	Military	Music	Society	 te	
Naarden	en	onder	vermelding	van	‘Schutterijmuziek’.	
Daarna	volgt	meteen	toezending.

IMMS Dubbel-CD '40 Marches around the World'

Thans nog verkrijgbaar zolang de voorraad strekt:


