
Defilé
D e c e m b e r  2 0 1 2

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

September 2016
35e jaargang nr. 141

Kartenvorverkauf: 0441-2050920 oder  030-44304430, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet www.berlintattoo.eu · Veranstalter: Musikparade GmbH, Oldenburg

Sa., 5. Nov. 2016 - 14.30 + 20.00 Uhr
So., 6. Nov. 2016 - 14.30 Uhr

Max-Schmeling-Halle 
www.berlintattoo.eu



      

Defilé  -  september 2016 1

In deze uitgave

Redactioneel 2

Van de voorzitter 2
IMMS WorldWide 3

Nederlandse militaire muziek
- Canon van de Militaire Muziek – in Beeld en Geluid 4
- Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers 5

Een greep uit de historie
-  Componist, historicus, pedagoog, docent,  

examinator Henk van Lijnschooten, deel 2 8
- Uit het prentbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar 16

De IMMS was erbij
-  Gemengde indrukken van muzikale stedentrip naar 

indrukwekkende Poolse hoofdstad 18
- Taptoe Warschau 2016 20
- Mijn kennismaking met de IMMS 21
- Norwegian Military Tattoo Oslo 2016 22

CD en DVD Nieuws 24

CD bespreking 25

Discuriositeiten 26

IMMS informatie 28

Evenementenagenda 29

Tijdschrift over militaire muziek in Nederland
en daarbuiten. Uitgever: Stichting International 
Military Music Society - Afdeling Nederland (ANBI).
Verschijnt 4 maal per jaar aan het eind van elk 
kwartaal. ISSB: 2213-1221

Redactie
Johan de Vroe (voorz.), Hein Jansen, John Kroes, 
Rob Ouwens, Erwin Voorhaar.

Redactie-adres 
Rijksweg 10
1412 BA Naarden
Tel. 035 - 694 56 53
E-mail: redactie@imms.nl

Vormgeving en druk
Hanzedruk
Sibadawei 20, 8734 HE  Easterein

Informatie over de IMMS
J.J. Kroes
Seringenlaan 15
3871 CC Hoevelaken
tel: 033-2534890

IMMS websites:
Nederlandse afdeling: www.imms.nl
Internationaal: www.imms-online.org

Foto’s zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door
de redactie of uit historische bron. De eerstvolgende 
editie komt uit in XXXXX 2016. Bijdragen zijn welkom 
vóór 15 augustus a.s., bij voorkeur via e-mail en foto's 
als separaat jpg-bestand.

De redactie behoudt zich het recht voor om 
stukken in te korten of te weigeren. 
De in Defilé geuite opinies geven niet automatisch 
het standpunt weer van het bestuur van de IMMS-
afdeling Nederland.

Defilé
 SEPTEMBER 2016
  



Defilé  -  september 2016 2

Toeval bestaat
Al vele jaren combineer ik stukjes van de zomerperiode 
met één of meer bezoeken aan buitenlandse militaire 
muziekshows, zoals de Beating Retreat in Londen of 
een festival of taptoe elders. Dat is na de hoogtijdagen 
van vóór 2010 wel minder geworden, omdat geliefde 
evenementen zoals in Modena, Madrid en Heerlen 
ermee zijn gestopt. Daarnaast is er sinds de laatste 
wereldrecessie ook een duidelijke vermindering van 
optredens van de betere militaire bands in het buiten-
land en voor de plaatsvervangende burger- of folklore-
orkesten reis je - wij tenminste - niet stad en land af. 
Dat is toch een ander genre. Als je in de loop der jaren 
de meeste militaire orkesten van naam bovendien wel 
hebt gezien en gehoord raak je natuurlijk behoorlijk 
selectief om achter de muziek aan te gaan. Maar dat 
wil niet zeggen dat verrassingen daarmee zijn uitge-
sloten, zeker niet. Onze laatste buitenlandse trip, die 
overigens niets met de muziek van doen had, was naar 
Moldavië, een ex-Soviet republiek die met vallen en 
opstaan probeert toenadering te zoeken tot de Euro-
pese Unie. We waren in Chisinau, de nogal onbekende 
hoofdstad (wel zo groot is als Amsterdam). Na een laat 
diner op een zomers terras in het midden van de stad 
liepen we naar een taxistandplaats bij het regerings-
centrum toen we een stevige ‘bonk’ hoorden. Nou 
heeft zowat elk terras daar dag en nacht zijn eigen 
popmuziek-dreun die de conversatie niet vergemak-
kelijkt, maar dit was duidelijk een ander, natuurlijker 
geluid dat gaandeweg onmiskenbaar van een grote 
trom kwam. Maar het was tegen middernacht, wat 
zullen we nou beleven? Even verder was ook te horen 
dat er marsmuziek bij zat, dus in versnelde pas de 
hoek om. Een wat stonden daar in de schijnwerpers, 
bij het monument tegenover het parlementsgebouw? 
Drie grote militaire bands die voorbijmarcherende 
troepen en voertuigen toespeelden. De presidentiële 
band, eerder ontmoet in Berlijn, de militaire politie en 
de band van de brandweer, passanten konden er vlak 
bij komen. Toespraak van een generaal, opspelden 
van onderscheidingen en de ene mars na de andere. 
Het bleek dat het hier om de repetitie ging van de ju-

bileumparade i.v.m. 25 jaar onafhankelijkheid van de 
Republiek Moldavië. Dat moest tegen de nacht, om 
de hoofdader in het drukke stadsverkeer niet te ont-
regelen. Zo vielen we op een onwaarschijnlijke tijd en 
plaats bij puur toeval alsnog met de neus in de boter, 
zogezegd. Niet toevallig geen fotocamera bij de hand, 
daar in de donker. Maar een internetplaatje van de pa-
rade zelf, een week later toen wij weer thuis waren, 
wil ik onze lezers niet onthouden. Militaire muziek, als 
toonbeeld van vrijheid en onafhankelijkheid in een Eu-
ropese regio waar die verworvenheden nog lang niet 
vanzelfsprekend zijn. 
In deze Defilé hebben we naast de vaste rubrieken dit-
maal als hoofdartikel het tweede deel gewijd aan Henk 

van Lijnschooten, misschien 
wel de belangrijkste musicus 
in de militaire muziek die ons 
land ooit heeft gekend. Mede 
namens de mederedacteuren 
het geheel weer met genoe-
gen aan u gepresenteerd,

Johan de Vroe 
redactie@imms.nl

Op het moment dat deze uit-
gave van Defilé op uw deurmat 
valt is de zomervakantie weer 
achter de rug. Ik hoop dat ie-
dereen van een welverdiende 
vakantie heeft kunnen genie-
ten en dat u op het gebied van 
de militaire muziek aan uw 
trekken bent gekomen. Een 
aantal van onze leden is naar 

het buitenland getogen om aanwezig te kunnen zijn bij 
verschillende evenementen waarin militaire muziek te 
zien en te horen is. London is daarvan een mooi voor-
beeld met Trooping the Colour en Beating Retreats van 
de Household Division, HM Royal Marines en dit jaar 
van de Light Division en The Rifles. En dan waren er 
natuurlijk de militaire taptoes in o.a. Basel, Oslo en 
Edinburgh. Helaas is het niet voor iedereen mogelijk 
om naar deze plekken af te reizen. Vanuit de IMMS 
heeft een groep van 24 leden deelgenomen aan de 

Redactioneel
Redactioneel

Van de voorzitter

Militaire muziek bij 25 jaar onafhankelijkheid van Moldavië

 >>
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buitenlandreis naar Warschau. Zij waren allen enthou-
siast over het aangeboden programma en de kwaliteit 
van met name de Poolse militaire muziek. U leest hier 
uiteraard meer over in deze uitgave. Door verslagen 
van IMMS-leden die wel in persoon aanwezig zijn ge-
weest in Warschau of elders worden we op de hoogte 
gesteld van het muzikaal gebodene. Zo zijn we er toch 
een beetje bij. Daarnaast is het heden ten dage moge-
lijk om de sfeer van deze taptoes te proeven via het in-
ternet. Op You Tube zijn veel fragmenten te vinden die 
garant staan voor uren kijk- en luisterplezier. Op onze 
Facebookpagina worden regelmatig beeldfragmenten 
geplaatst om hiervoor aandacht te vragen en dat levert 
behoorlijk wat ‘likes’ op. 
Na de vakantieperiode zijn onze Nederlandse militaire 
orkesten weer druk met de voorbereidingen en de uit-
voering van optredens, concerten, Prinsjesdag en de 
Nationale Taptoe. Zoals ik vorige keer al meldde is het 
dit jaar niet mogelijk gebleken om tijdens de taptoe 
een concert te laten verzorgen door één van de bui-
tenlandse deelnemende militaire orkesten. Als IMMS 
zijn wij een relatief te kleine groep om daarvoor een 
speciaal concert te organiseren. Aan de buitenlandse 
orkesten lag dit niet, zij waren doorgaans direct bereid 
om voor ons een optreden te verzorgen. Een dergelijk 
optreden moet dan wel kunnen worden ingepast in de 
planning van de taptoe-organisatie. Vorig jaar is er in 
overleg met het bestuur van de taptoe voor gekozen 
om ook niet IMMS-leden tegen betaling de mogelijk-
heid te bieden om naar het concert te gaan. In mijn 
ogen was dit (voor de IMMS) zeer succesvol, maar 
vraagt van de kant van de taptoe een behoorlijk extra 
inspanning. Wanneer de duur van de taptoe en het 
budget onder druk staan is het besluit om geen IMMS-
concert meer te faciliteren begrijpelijk, maar wel erg 
jammer. De IMMS-bijeenkomst tijdens de taptoe was 
één van onze jaarlijkse hoogtepunten. Hiermee komt 
helaas een einde aan een mooie traditie. Een alterna-
tieve invulling voor een gezamenlijk taptoe-bezoek is 
niet gevonden, suggesties zijn welkom. IMMS-leden 

kunnen elkaar natuurlijk wel ontmoeten bij onze IM-
MS-wervingsstand om bij- en na te praten. 
Via de enquête ontving het bestuur een aantal goede 
suggesties, maar ook kritiekpunten van u. Wij hebben 
deze binnen het bestuur besproken en ik heb beloofd 
dat ik u hierover zal informeren. Een breed gedragen 
punt van aandacht en zorg is ons ledenbestand. Voor de 
levensvatbaarheid van de Nederlandse Afdeling van de 
IMMS is het wenselijk om nieuwe (en jonge) leden te 
werven. De IMMS is met de wervingsstand aanwezig bij 
verschillende evenementen, zoals de Taptoe en de Vete-
ranendag. Wij zijn actief op Facebook waar regelmatig 
onze folder wordt geplaatst en wij proberen de ‘likes’, de 
geïnteresseerden in de site te benaderen. Het idee om 
regionale IMMS-ambassadeurs in te schakelen is lastig 
te organiseren, omdat wervingsmateriaal dan op meer 
plaatsen in Nederland aanwezig moet zijn. Wij gaan er-
van uit dat ieder van ons een IMMS-ambassadeur is en 
waar mogelijk een steentje bijdraagt aan de ledenwer-
ving. Indien het adres van een belangstellende bij het 
bestuur wordt gemeld, zorgen wij ervoor dat informatie 
aan betrokkene wordt toegestuurd. Een ander terugke-
rend onderwerp binnen de enquête was aandacht voor 
de reünie-orkesten. Zij vormen met hun enthousiasme 
en inzet een welkome aanvulling op de reguliere mili-
taire orkesten, waarbij wordt gestreefd naar het behoud 
van de militaire muziektraditie van opgeheven regimen-
ten en korpsen. Hier gaan wij dus zeker meer aandacht 
aan schenken in Defilé en waar mogelijk gaan we ook 
bezoeken aan deze orkesten organiseren. Rest mij nog 
uw aandacht te vragen voor het IMMS-symposium: ‘De 
Nederlandse Cavalerie: Muzikale Tradities, Tanks en 
Toekomst’. Een veelbelovend programma met vooraan-
staande sprekers en veel aandacht voor de Cavalerie-
muziek. Ik reken op uw deelname en we zien elkaar in 
het National Militair Museum te Soesterberg op zater-
dag 19 november 2016.

Geert Bergsma
 voorzitter@imms.nl

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

Nadat ik een aantal jaren wat betreft de evenementen 
in London de prioriteit had gegeven aan het bezoeken 
van de Beating Retreat Royal Marines, was ik in juni 
jl. weer eens getuige van de Beating Retreat van de 
Household Division. Maar dat liep uit op een teleur-
stelling: de Beating Retreat is een traditionele cere-
monie met telkens een ongeveer gelijk verloop van het 
programma. Helaas werd daarvan dit jaar sterk afge-
weken, want in het programma was zowel de deelna-
me van een rock ensemble (samengesteld uit militaire 
muzikanten) met de daarbij onvermijdelijke zanger 
opgenomen als een heel groot koor, dat zonodig ook 
nog eens in de Finale terug moest komen. Hoezo tradi-

tioneel? Dat lijkt meer op een gewoon muziekfestival.
Daarnaast was de marching display van de Massed 
Guards Bands – altijd een zeer aantrekkelijk program-
ma-onderdeel – drastisch ingekort, waarbij ik tot mijn 
verbijstering moest constateren dat tijdens het mar-
cheren de gelederen niet recht en uitgericht waren, 
doch soms de vorm van een kronkelende slang had-
den. Onbegrijpelijk en natuurlijk een kwalitatieve ach-
teruitgang. Voorlopig zal ik dat evenement dus niet 
meer bezoeken. 
Gelukkig is er ook goed nieuws te melden, namelijk 
dat de Oostenrijkse Militaire Muziek aan een ware ca-
tastrofe is ontsnapt! Vorig jaar kondigde de toenmalige  >>
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Canon van de Militaire Muziek – in Beeld en Geluid
Door Erwin Voorhaar

Tegenwoordig wordt wel eens ach en wee geroepen 
waar het gaat om het uitzenden van bepaalde soorten 
muziek op de radio. Vrijwel alles heeft onder het mom 
van ‘zendercoördinatie’ plaats moeten maken voor 
commercieel getinte eenvoudige popmuziek die het 
met name de reclamemakers makkelijk maakt hun 
producten te verkopen. Tsja, oubollige dansorkesten, 
jazz of volksmuziek zijn voor dergelijke plannenma-
kers niet interessant. Dat er grote groepen zijn die 
ook wel eens iets anders willen (ook jongeren…) we-
ten we wel, maar radio en TV zijn een niet te breken 
bastion. En onze liefhebberij militaire muziek? Voor 

Minister van Defensie aan, dat er een reorganisatie 
zou plaatsvinden: alle 8 militaire kapellen van de Bun-
desländer worden in sterkte teruggebracht naar 20 mu-
zikanten en alleen de Gardemusik Wien blijft in volle 
sterkte bestaan. Vele organisaties hebben terecht ge-
protesteerd tegen dat dramatische plan, o.a het Öster-
reichisches Blasmusikverband, alle besturen van de 
Bundesländer en ook de Deutsche Gesellschaft für Mi-
litärmusik. Begin dit jaar kwam er een nieuwe Minister 
van Defensie in functie, die goed geluisterd heeft naar 
alle argumenten tegen het plan van zijn voorganger en 
vervolgens heeft besloten dat de aangekondigde reor-
ganisatie niet doorgaat. 
De samenstellingen van de orkesten zijn nu vastge-
steld als volgt:
de Gardemusik Wien: 2 dirigenten, 23 onderofficieren 
en 38 soldaat/muzikanten;
de militaire kapellen van de 8 Bundesländer: 1 diri-
gent, 15 onderofficieren en 30 soldaat/muzikanten. 
Voor geïnteresseerde lezers kan ik op verzoek de ge-
detailleerde plannen ter beschikking stellen. 

In de recente maart-editie van Defilé was de bespre-
king opgenomen van het boek “Van Stafmuziek tot Po-
litiekapel” over de geschiedenis van de Amsterdamse 
Politiekapel. Aan deze APK heb ik vele goede en unieke 
persoonlijke herinneringen, want ik woonde van 1951 
tot 1958 in Amsterdam. Onder leiding van Johan Pink-
se (ik zie hem nog zo voor me) vonden er talrijke optre-
dens plaats in de stad. Ik noem daarvan de zomercon-
certen in het Vondelpark en het Oosterpark, diverse 
marsen door de stad, optredens bij sportverenigingen 
en feestelijkheden, taptoes, een parade voor het af-
scheid van de Hoofdcommissaris en de installatie van 
zijn opvolger. Gelukkig was ik in de gelegenheid vele 
van die optredens te bezoeken en mijn liefde voor de 
militaire muziek is eigenlijk daardoor ontstaan. Voor 
het eerst hoorde ik van hen de vele bekende marsen, 
o.a. van Alford, maar ook bijv. ‘Trafalgar’ en ‘Sons of 
the Brave’. Hun concertrepertoire was voor mij even-
eens een aangename verrassing, waardoor mijn be-
langstelling alleen nog maar werd vergroot. Ook weet 
ik nog dat hun plaatsvervangende kapelmeester Jan 
Komst was, een bassist in het orkest, die naar verluidt 
een broer had die musicus was in het Concertgebouw-
orkest. Voor de vele buitenoptredens had de APK ook 
een tamboerkorps ter beschikking, bestaande uit ‘ge-
wone’ agenten, d.w.z. geen beroepsmuzikanten zoals 
hun collega’s in de kapel zelf. Door hun activiteiten 

was de APK voor de Am-
sterdammers ‘hun kapel’: 
zij waren zeer populair en 
hadden destijds dus een 
stevig maatschappelijk 
draagvlak. Het blijft dus 
buitengewoon betreu-
renswaardig dat de kapel 
destijds werd opgeheven. 

 JK

De Militärmusik Vorarlberg in volledige sterkte 

Nederlandse Militaire Muziek
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uitzendingen van muziek gemaakt door militaire or-
kesten is allang geen plaats meer, een enkele uitzon-
dering in een ver weg gestopt ‘klassiek’ programma 
misschien daargelaten. Maar al die opnamen van de 
orkesten, de CD’s en uitgaven die men tegenwoordig 
nog steeds maakt, is daarin dan niemand anders dan 
vakgenoten en liefhebbers (zoals IMMS leden) geïn-
teresseerd? Gelukkig wel!

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hil-
versum heeft zoals de naam al zegt een grote collec-
tie materiaal op beeld- en geluiddragers en in digitale 
vorm, alsmede een omvangrijke collectie objecten, 
documentatie en fotomateriaal. Om de instroom te 
kunnen behappen en tegelijk tot een goede, repre-
sentatieve collectie te komen is er een beleid uitgezet 
waarin aandacht is voor het Nederlandse product maar 
waarbij buitenlandse inbreng in de media- en omroep-
geschiedenis niet wordt vergeten. Na bezuinigingen in 
2014 is men een andere weg ingeslagen en wordt voor 
wat betreft de muziek (het geluid – ook onze liefheb-
berij!) door middel van het ‘canon’ model bekeken en 
beoordeeld wat voor een ‘nationale’ collectie van be-
lang is. Wie denkt dat daarin alleen maar de nieuwste 
Marco Borsato of Trijntje Oosterhuis wordt opgeno-
men, die heeft het mis. Ook uit de andere stromingen 
wordt een selectie gemaakt door kenners van de mate-
rie. Onze militaire muziek wordt daarbij niet vergeten, 
het is wel zo dat tegenwoordig deze stroming wordt 
gerekend tot een ‘niche’, net zoals zigeunerjazz, be-
paalde soorten klassiek, folk, shanties etc. Maar beter 
dat dan het vergeten van ‘onze’ muziek.
Binnen Beeld en Geluid worden mensen met speci-
fieke kennis van de materie gevraagd om een ‘canon’ 
op te stellen. Welke uitgave is zó interessant dat deze 
absoluut hierin moet worden opgenomen? Er kunnen 
per jaar drie geluidsdragers (militaire muziek) toege-
voegd worden. Deze worden dan in de ‘canon’ met een 
beschrijving opgenomen en de dragers worden voor 
de Beeld en Geluid collectie aangeschaft; als een voor 
altijd te bewaren onderdeel van de nationale collectie 
geluid. Natuurlijk is zo’n beoordeling altijd lastig; de 
een vindt dit mooi en de ander dát. Maar afgaande op 
muzikale kwaliteit, repertoirekeus en inpassing bin-
nen “het grotere geheel van Defensie” kunnen er toch 
telkens 3 belangrijke producties worden gekozen. On-
dergetekende is hiervoor verantwoordelijk. Voor de 
keuze 2015 (en begin 2016) zijn dat geworden de CD’s 
‘Semper Iuvenalis’ van de Marinierskapel, vanwege de 
excellente uitvoering en vaak nog niet eerder ten ge-
hore gebrachte marsen (en het feit dat het zeldzaam 
wordt dat een 100% marsen CD wordt opgenomen!); 
de productie ‘Glimpses of a Life’ van het Trompetter-
korps der Koninklijke Marechaussee, waarop meer-
dere geheel nieuwe werken voor fanfareorkest zijn 
opgenomen, allemaal stukken van jonge, actieve Ne-
derlandse componisten, en als derde maar zeker niet 
laatste: de ongewone CD ‘Saluut! Een groet aan de Ve-
teranen’ waarop Renee van Bavel samenwerkt met de 
Fanfare ‘Bereden Wapens’ uit Vught. Hoewel zang en 
fanfareorkest eerder zijn voorgekomen is dat hier op 

een opmerkelijke manier uitgevoerd, waarbij lof voor 
de sterke teksten op zijn plaats is; heel belangrijk is 
dat op deze productie aandacht wordt gegeven aan 
‘Srebrenica’. Daarmee overstijgt deze CD het puur mi-
litaire belang, maar is er ook een politiek-historische 
connectie gemaakt. Gevoelig, maar met respect be-
handeld en uitgevoerd. 
Deze drie producties zullen dus nooit verloren gaan, 
ze krijgen zelfs een museale status; als deel van onze 
Nationale Nederlandse collectie geluid en muziek. Al 
sinds 2013 zijn op deze manier opnamen van de Ne-
derlandse militaire orkesten toegevoegd aan de ‘ca-
non’ en dat zal ook in de toekomst blijven gebeuren. 
Zodat u weet dat ook buiten de kringen van (militaire) 
muziekliefhebbers aan het bewaren en veiligstellen 
van deze muziek aandacht wordt besteed. 

Traditioneel Jachthoornkorps 
Garde Jagers
Door Johan de Vroe

Jachthoornklanken zijn sinds mensenheugenis een 
markant element in de militaire muziek in ons land. 
Eind vorige eeuw dreigde dit blijvend op de achter-
grond te geraken, maar nieuwe initiatieven lieten het 
zover niet komen. De jachthoorn is weer helemaal te-
rug en nu op vaste basis.

Een stukje historie
Volgens het veel geciteerde standaardwerk ‘De Ne-
derlandse Militaire Muziek’ van Rocus van Yperen 
werden de halvemaan, ofwel de klaroen in Bes en de 
jachthoorn (‘cor de chasse’), een natuurhoorn (zonder 
ventielen) in cirkelvorm met één winding, gestemd in 
Es, in ons land geïntroduceerd in de Franse tijd, ruim 

Show van het voormalige Jachthoornkorps van het 12e 
Pantserinfanteriebataljon Garde Jagers uit Schaars-
bergen op het Kloosterplein in Harderwijk (foto Beeld-
bank NIBG).

 >>
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200 jaar terug, als signaalinstrumenten bij de vloot en 
het leger. De jachthoorn werd met name gebruikt bij 
de bataljons Jagers. Na de Franse overheersing ver-
dwenen deze instrumenten uit de gelederen, maar de 
jachthoorn kwam naar Frans voorbeeld eind jaren ’30 
van de vorige eeuw weer terug bij het Jachthoornkorps 
van het Garderegiment Jagers (12e Pantserinfanterie-
bataljon). In het begin was dat geen succes, wegens 
de matige kwaliteit van de instrumenten en de moei-
lijkheidsgraad om deze zuiver te bespelen. Dit werd 
opgelost door het bemannen van de jachthoorns met 
beroepsinstructeurs van andere tamboerkorpsen en 
op de overige minder moeilijke instrumenten, zoals de 
trompet en de sousafoon, de dienstplichtigen. Door 
de zo sterk verbeterde kwaliteit werd het Jachthoorn-
korps met zijn unieke geluid steeds vaker gevraagd 
voor optredens en werden naar dit voorbeeld diverse 
burger-jachthoornkorpsen opgericht. 

In de jaren ’60 kwamen er genoeg vaardige dienst-
plichtigen beschikbaar om de Jachthoorn- en Tam-
boerkorpsen van de Koninklijke Landmacht vrijwel 
volledig daaruit te kunnen vormen. Ook de halvemaan 
is een korte periode weer in gebruik geweest bij de KL. 
De samengevoegde korpsen vormden jarenlang een 
massaal hoogtepunt in de Nationale Taptoes in Delft 
en Breda. Het opschorten van de dienstplicht in 1996 
betekende het einde voor de dienstplichtige tamboer-
korpsen en dus ook van het Jachthoornkorps van het 
regiment Garde Jagers. In 1993 heeft het Jachthoorn-
korps voor het laatst opgetreden in de Nationale Tap-
toe in Breda en daarmee was het geluid van de jacht-
hoorn uit de Nederlandse militaire muziek verdwenen.

Rentree bij de Nationale Taptoe
Door veel taptoeliefhebbers werd het ontbreken van 

de Jachthoorn- en Tamboerkorpsen als een gemis er-
varen. Deze korpsen waren met hun signaaltrompetten 
in Bes en Es natuurlijk vrij uniek. Een bezetting als die 
van het Jachthoornkorps kwam nergens in de wereld 
voor. Alleen de Batterie-Fanfares in Frankrijk hadden 
ook jachthoorns in hun bezetting, maar de nadruk ligt 
daar meer op de trompetten. De unieke klank van de 
jachthoorn gaf warmte en gedragenheid en was altijd 
direct herkenbaar als typisch Nederlandse traditionele 
militaire muziek. 
Om het publiek tegemoet te komen heeft de organisa-
tie van de Nationale Taptoe Breda in 1996 een speci-
aal item geprogrammeerd, gewijd aan de traditie van 
de Nederlandse militaire muziek. Hierbij traden leden 
van burgermuziekverenigingen in het groene militaire 
uniform op als een groot Jachthoornkorps van het re-
giment Garde Jagers. Dit bestond uit ruim 90 muzikan-
ten verdeeld over tamboers, groot slagwerk, lyra's, 

jachthoorns, Es trompetten, Es bas trompetten, sousa-
foons of equivalenten van al deze blaasinstrumenten. 
Vanwege het succes van dit Groot Jachthoornkorps 
werd het plan opgevat om dat periodiek te herhalen, 
waarbij ook de voormalige tamboerkorpsen mee zou-
den doen. 

Amateurmuzikanten vullen het gat
Ook in de Nationale Taptoe Breda van 2000 en 2004 
waren de voormalige dienstplichtige Jachthoorn- en 
Tamboerkorpsen als project opgenomen. In 2004 
werd aandacht besteed aan het 50-jarig jubileum van 
de Taptoe met een massaal optreden van 120 muzi-
kanten. In deze optredens werden naast het Jacht-
hoornkorps van het Garderegiment Jagers meerdere 
voormalige tamboerkorpsen, zoals het Tamboerkorps 
van de Garde Grenadiers en het Tamboerkorps van het 

Het Traditioneel Jachthoornkorps op de KMA in Breda 
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regiment Garde Fuseliers Prinses Irene weer tot leven 
geroepen. De trekkers van dit project waren luitenant-
kolonel b.d. Hans van den Bos en adjudant b.d. Hans 
Matla, beiden lid van het productieteam. Zij tekenden 
later ook voor programmaonderdelen van de Nati-
onale Taptoe in Rotterdam in 2006 en 2010 voor het 
formeren van wederom een groot Jachthoornkorps van 
het Garderegiment Jagers. 

Het ontstaan van het Traditioneel Jachthoornkorps 
Garde Jagers
Door deze succesvolle projecten is in 2011 het idee op-
gevat om de burgermuzikanten te binden en in 2011 
zijn onder de vlag van de Nationale Taptoe stappen 
genomen om een Jachthoornkorps op te richten dat 
de traditie van het voormalige Jachthoornkorps van de 
Garde Jagers levend moet houden. Begin september 
2014 is voor dit doel een zelfstandige stichting opge-
richt. Met het Ministerie van Defensie is op hetzelfde 
moment een convenant gesloten, waarin het korps 
wordt erkend als een officieel Vrijwilligersorkest. Het 
korps mag dan ook optreden in de ceremoniële tenues 
van het toenmalig Jachthoornkorps van de Garde Ja-
gers en deelnemen aan ceremoniën en evenementen. 
De werknaam is ‘Traditioneel Jachthoornkorps Garde 
Jagers’. Als initiatiefnemer is Hans van den Bos voor-
zitter geworden van de stichting en treedt hij op als 
Maître de Clairon van het korps. Wij kennen hem als 
IMMS-lid van het eerste uur en lid van het manage-
ment van de Nationale Taptoe met een breed netwerk 
in de militaire muziek. In 2014 heeft hij een koninklijke 
onderscheiding mogen ontvangen voor 30 jaar instruc-
teur bij het Jachthoorn- en Trompetterkorps Gemert en 
35 jaar betrokkenheid bij de organisatie van de Nati-
onale Taptoe. Hans Matla is de slagwerkinstructeur 
van het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers. 
Ook hij is al jaren lid van de IMMS. In de jaren ‘80 was 
hij verantwoordelijk voor de Ceremoniële Tenuen van 
Land-, Luchtmacht en Marechaussee en is na zijn leef-

tijdsontslag bij de KL toegetreden als slagwerker bij 
het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee. In 
zijn muzikale loopbaan gaf hij slagwerkinstructie aan 
diverse jachthoornkorpsen, drumfanfares en drum-
bands. Daarnaast is hij actief betrokken bij de Natio-
nale Taptoe bij o.a de burgerinbreng in de program-
mering van zowel het hoofd- als het voorprogramma. 
De dirigent van het jachthoornkorps is Ruud Böhmer, 
nog een bekende uit de wereld van de drumfanfares 
en tamboerkorpsen en voorheen Tamboer-maître bij 
de Luchtmachtkapel. Hij is tevens componist en arran-
geur van diverse bekende stukken voor tamboerkorp-
sen en is betrokken bij de programmering van deze 
korpsen bij de Nationale Taptoe. 

Het Jachthoornkorps heeft tevens een beschermheer, 
in de persoon van Kolonel der Jagers Cas Schreurs. De 
muziek die wordt gespeeld door het Jachthoornkorps 
is authentiek en traditioneel. Het korps bestaat uit ca. 
40 vrijwillige muzikanten en kan zowel muzikaal als 
showtechnisch een militair correct optreden verzor-
gen. Zoals gezegd beschikt het Vrijwillige Jachthoorn-

Prinsjesdag 2014: het Traditioneel Jachthoornkorps op het Lange Voorhout

Het Taditioneel Jachthoornkorps bij een ceremonie op 
het Binnenhof in Den Haag

 >>
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Componist, historicus, pedagoog, docent, examinator
Henk van Lijnschooten, deel 2
door dr.ir. Rien van Beusichem MA
musicoloog en liefhebber

In het eerste deel van het tweeluik over het leven van Henk 
van Lijnschooten stonden zijn opleiding en vroege carrière 
als militair musicus centraal.  1  Naast musiceren en diri-
geren als artistiek ambacht heeft vooral ook de complexi-
teit van de muziekeducatie zijn warme belangstelling ge-
had. De drijfveer om belangstelling om te zetten in visie en 
die visie vervolgens om te zetten in daden is onmisken-
baar geworteld in zijn jonge jaren die zich letterlijk rond 
de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld. In deze bij-
drage wordt vooral ingegaan op de betekenis die Henk 
van Lijnschooten heeft gehad voor de ontwikkeling en de 
emancipatie van de internationale blaasmuziek. 

De zeven jaren directeurschap van de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine brachten hem in contact met 
belangrijke buitenlandse actoren in het na-oorlogse 
speelveld van de blaasmuziek, waaronder dirigenten, 
componisten, uitgevers, pedagogen en organisatoren 
van muzikale ‘events’. Zijn compositorische, organi-
satorische, maar vooral ook pedagogische talenten 
stelden hem in staat vragen uit het (inter)nationale 
domein van de blaasmuziek te voorzien van pasklare, 
muzikale antwoorden. Decennia lang is Henk van Lijn-
schooten succesvol geweest als ‘onze’ veelzijdige rei-
ziger in gebruiksmuziek, qua patet orbis!

korps over de traditionele uniformen van de Garde 
Jagers, die niet meer worden gebruikt door de Regi-
mentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’. Dit tenue 
is inclusief de ‘zwaluwnesten’, maar zonder rangon-
derscheidingstekens. De trommen die het korps in ge-
bruik heeft zijn de oorspronkelijke van het voormalige 
Jachthoornkorps. Aan authenticiteit dus geen gebrek.

In de Nationale Taptoe van vorig jaar gaf het TJHKGJ 

versterkt met het Jachthoorn- en Trompetterkorps Ge-
mert acte de présence onder leiding van de elt. b.d. Ed 
Knoop, de man die als Maître de Clairon vele jaren voor 
het oude Jachthoornkorps van de KL liep. Het was mooi 
om deze oude bekende nog eenmaal aan het werk te 
zien, bij het nieuwe korps dat zoals het zich laat aan-
zien nog lang in de toekomst het behoud van de karak-
teristieke jachthoornklank in de militaire muziek gaat 
garanderen, ook tot ons genoegen.

De verzamelde jachthoornkorpsen in 2015 in Ahoy                       (foto Erwin Voorhaar)

Een greep uit de historie
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Directeur der Marinierskapel
Het voorafgaande artikel eindigt met de benoeming 
van Van Lijnschooten per 1 mei 1957 als directeur-diri-
gent van de Marinierskapel. In de aanloop naar zijn 
functiewisseling werden alle nevenfuncties in de 
Haagse regio opgegeven.  2

Vanzelfsprekend moest Henk als oud-KMK-grenadier 
een algemene marinetraining ondergaan. Hij had ge-
luk: doordat de Marinierskapel tussen medio mei en 
eind juni werd gedetacheerd aan boord van de kruiser 
Hr.Ms. De Zeven Provinciën kon hij de vereiste mili-
taire training combineren met een intensieve kennis-
making met de kapel. De Zeven Provinciën voer eerst 
naar Zweden waar de kapel luister bijzette aan het 
staatsbezoek van koningin Juliana en prins Bernhard 
aan dat land. De ontvangst door het koninklijk paar 
van de omvangrijke Nederlandse kolonie aldaar vond 
plaats in de tuin van het beroemde restaurant Solli-
den op de hoge Skansen waar de kapel vaderlandse 
melodieën speelde. Vanuit Zweden werd opgestoomd 
voor een vlootbezoek aan het Amerikaanse Norfolk 
(Virginia), de grootste marinehaven ter wereld. Ook 

hier deed de Marinierskapel letterlijk en figuurlijk van 
zich horen. Toen de Zeven Provinciën eind juni de ha-
ven van Den Helder binnenvoer, had Henk niet alleen 
een verkorte marineopleiding afgerond en intensief 
kennis gemaakt met de musici van de kapel maar hij 
was ook stevig door majoor Nieuwland ingewerkt, met 
name op het gebied van de zogenaamde lichte muziek. 
Vanzelfsprekend kende Henk de volledige handlei-
ding ‘Verordeningen voor de Koninklijke Marine, deel 
143, voorschrift Signalen’ inmiddels uit het hoofd. 

Zijn vroege vorming in de Haagse Volksmuziekschool 
kwam hem daarbij zeer van pas. Het merendeel van de 
49 signalen voor de hoorn, 13 voor de trom en 9 voor 
de pijperfluit is namelijk gebaseerd op Nederlandse 
volksliedjes, zoals Alle eendjes zwemmen in het water, 
Daar komen de schutters en Hop Marianneke, stroop 
in ’t kanneke. 
Enkele dagen later, we schrijven 1 juli 1957, werd Henk 
tijdens een grote plechtigheid op de Van Ghentkazer-
ne beëdigd tot 1e luitenant der Marinierskapel. De ma-
rineleiding liet er geen gras over groeien: de volgende 
dag moest hij zijn eerste concert dirigeren in het ka-
der van de Vlootdagen te Vlissingen. Het concert zou 
plaatsvinden in een muziektent op het bekende Bel-
lamypark aldaar. Het werd een zeer gedenkwaardig 
debuut van de dirigent want het concert heeft slechts 
een minuut geduurd. Na de eerste maten van de Hol-
landsche Rhapsodie ‘Piet Hein’ blies een verrader-
lijke wervelwind plotseling bijna het gehele podium 
schoon. De onmiddellijk daarna losbarstende on-
weersbui zorgde voor doorweekte muzikanten die hun 
bladmuziek (door de trechterwerking in de voormalige 
Koopmanshaven) nog net op de wind richting Spuis-
traat zagen verdwijnen. Het concert werd afgelast.
De werksituatie bij de Marinierskapel was in grote lijnen 
gelijk aan die bij de KMK. Voor Henk was er echter een 
groot verschil. Hij was niet langer orkestlid behorend tot 
een collectief waarbij je je frustraties en andere gevoe-
lens bij je collega’s kwijt kon. Als directeur heeft hij zich 
vanaf het begin ‘alleen en tussen twee vuren’ gevoeld. 
Enerzijds de muzikanten die altijd (en vaak terecht) be-
grip van je verwachten en anderzijds de militaire leiding 
waarvan je, aldus Van Lijnschooten, doorgaans geen 
enkel begrip ondervindt. “Het belangrijkste probleem 
werd altijd weer gevormd door de eeuwige wisselwer-
king tussen het militaire en het artistieke, twee zaken 
die elkaar eigenlijk helemaal niet verdragen.”
Ondanks zijn gereserveerde houding jegens de militaire 
regels en conventies wist hij zijn muzikale inzichten en 
wensen heel goed over te brengen op zijn musici. Be-
waarde geluidsopnamen van de Marinierskapel onder 
Nieuwland en Van Lijnschooten brengen glashard aan 
het licht dat Van Lijnschooten de door Nieuwland ge-
vormde groep enthousiaste muzikanten in korte tijd 
heeft omgesmeed tot een hechte ‘unit’ waarbij aan de 
zorgvuldig uitgebalanceerde klankkleuren en harmo-
nieën geen concessies meer werden gedaan. De door 
Nieuwland geïntroduceerde Amerikaanse muziek (o.a. 

 1  Defilé december 2015, pp. 7-13.
 2  Niet alleen amateur orkesten en vele leerlingen ondervon-

den daarvan de gevolgen. Van Lijnschooten was toen ook al 

vergevorderd met het opstellen van een leerplan voor jonge 

blazers en bracht zijn ideeën in praktijk met de mede door hem 

opgerichte jeugdorkesten, o.a. in Voorburg en Naaldwijk. In 

Naaldwijk was hij eerstverantwoordelijke voor de jonge hout-

blazers. Koperblazers werden begeleid door G.A. (Gerrit) van 

den Berg. De in het Westland bekende dirigent Van den Berg 

was o.a. de trombone-leraar van ons IMMS-erelid Gert Jansen.

Beëdiging van Henk van Lijnschooten als 
1e luitenant-directeur der Marinierskapel, 1 juli 1957

 >>
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van George Gershwin, Glenn Miller, Jerome Kern en Cole 
Porter) in arrangementen voor harmonieorkest van o.a. 
Paul Yoder en Harold Walters werd door Van Lijn-
schooten gepolijst en geherinterpreteerd; hij legde 
daarmee de basis voor de later algemeen gewaardeer-
de en geroemde ‘sound’ van de Marinierskapel.  3

De successen van en waardering voor de Marinierska-
pel in binnen- en buitenland voorkwamen niet dat er 
soms kleine aanvaringen waren met de marineleiding. 
Zo meldt Henk een voorval waarbij de commandant van 
het Korps Mariniers zijn beklag deed over het gebrek 
aan discipline van enkele musici tijdens een plechtig-
heid. “Die trombonisten zijn overduidelijk een stelletje 
slechte militairen. Werkelijk geen gezicht! Ze stonden 
bij het spelen van de inspectiemars maar wat ongeor-
ganiseerd te schuiven. U moet daar als directeur on-
middellijk wat aan doen.” Beleefd werd geprobeerd de 
commandant uit te leggen dat zulks niet eenvoudig te 
verwezenlijken was omdat de akkoorden dan verloren 
zouden gaan. “Niks mee te maken, ik eis discipline en 
geen akkoorden”. Daarmee was de discussie gesloten.

Meet the Band
De Marinierskapel maakte onder Van Lijnschooten een 
bloeiperiode door. Professionaliteit in alle opzichten 
was daarbij het devies. Naast de kerntaken van elk mi-
litair orkest, die bestonden uit uiteenlopende diensten 
ten behoeve van het militair en nationaal ceremonieel 
in de ruimste zin van het woord, werden vele concer-
ten in binnen- en buitenland gegeven. De live concer-
ten van de Marinierskapel werden zeer gewaardeerd; 
brede landelijke bekendheid kreeg de kapel vooral 
door de jarenlange wekelijkse radio-optredens in het 
kader van de Steravonden van de NCRV.
De Marinierskapel was haar tijd ver vooruit bij het aan-
gaan van platencontracten. Niet lang na de Tweede 
Wereldoorlog wist Gijsbert Nieuwland een exclusief 
contract met Philips-Phonogram af te sluiten.  4  Onder 
dit label nam Nieuwland met de Marinierskapel het 
vrijwel gehele toen bekende marsen-repertoire op.

Twee Philips producties met door de Marinierskapel 
o.l.v. Van Lijnschooten opgenomen muziek van John 
Philip Sousa onder de gemeenschappelijke titel 
‘Marching with Sousa’

Even zag het er naar uit dat op dit terrein voor Henk 
van Lijnschooten niet veel mogelijkheden of uitdagin-
gen meer in het verschiet lagen. Maar, zoals hij zelf 
bescheiden zei: “Ik had geluk. In het jaar van mijn aan-
treden begon de stereofonie door te breken en alle 
muziek moest opnieuw worden opgenomen.” Dat 
heeft geleid tot een serie geluidsdragers die stuk voor 
stuk de verfijnde muzikale interpretatie van Van Lijn-
schooten weerspiegelen. Zelf gaf hij de credits voor de 
uitstekende opnamen geheel aan de klankregisseur 
van Philips.  5  Hoe het ook zij, van alle dirigenten die 
de Marinierskapel heeft gehad, heeft Van Lijnschooten 
de meeste platen op zijn naam staan. De internatio-
nale doorbraak (om het maar eens in pop-termen uit te 
drukken) en de latere algemene wereldwijde bekend-
heid van de kapel is voor een groot deel te danken aan 
het onder leiding van Henk van Lijnschooten opgeno-
men corpus van grammofoonplaten.

De hoes van van de in 1960 door Epic Records 
uitgebrachte LP Meet the Band! 
Onder de titel in kleine letters: The Marine Band 
of the Royal Netherlands Navy

Een bijzondere opname betreft een plaat met voor-
beeldrepertoire voor bands van de Amerikaanse high 
schools, getiteld Meet the Band.  6  Mede hierdoor 
kwam Van Lijnschooten in contact met de dynamiek 
van het Amerikaanse muziekleven. Hoewel Henk bij 
zijn aantreden enige schroom had gehad bij het vertol-
ken van de Amerikaanse blaasmuziek met zijn beken-
de jazzy en syncopische elementen (”Ik verdiepte mij 
tijdens de reis naar Amerika en Zweden met hulp van 
Nieuwland vooral in het lichte genre. Want met mijn 
klassieke opleiding wist ik daar natuurlijk niets van-
af.”) begon hij het gaandeweg steeds leuker en uitda-
gender te vinden deze muziek schijnbaar moeiteloos 

 3  De Marinierskapel kreeg na de oorlog bij toeval de beschik-

king over een kist muziek die door een Amerikaanse militaire 

band was achtergelaten. Vanaf het begin van de negentiende 

eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse mili-

taire muziek voornamelijk geïnspireerd geweest op de ontwik-

kelingen in de Duitstalige gebieden. De inhoud van de kist gaf 

een perfect beeld van hetgeen tot 1945 aan lichte (blaas)muziek 

was ontstaan in de Angelsaksische landen. De Marinierskapel 

beschikte daarmee over een totaal nieuw en exclusief repertoire 

en heeft daar lange tijd furore mee gemaakt. 
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maar wel perfect over het voetlicht te brengen.  7  Op 
dat punt begrepen de musici van de Marinierskapel en 
hun jonge dirigent elkaar volkomen. Van Lijnschooten 
begon zelfs voor de kapel composities te schrijven in 
Amerikaanse stijl. Met de vernieuwende combinatie 
‘jazzy brass and military’ oogstte de kapel grote inter-
nationale waardering. Van de uit Amerika geïmpor-
teerde literatuur vielen vooral de composities en ar-
rangementen van Paul Yoder bij Henk in de smaak.  8  
Hoewel nooit echt kwistig met superlatieven, werd 
Yoder door Van Lijnschooten meer dan eens bestem-
peld als topcomponist en toparrangeur.

Nieuwe horizon
Maar er was nog meer dat Henks speciale aandacht 
trok en dat was de wijze waarop Yoder opereerde in 
het internationale veld van de blaasmuziek. Yoder was 
de personificatie van de drie-eenheid muziekdocent-
dirigent-componist. Maar hij besefte ook dat initia-
tieven alleen in het werkveld belanden en beklijven 
wanneer voortdurend geïnvesteerd wordt in de rand-
voorwaarden. Scholing en bijscholing van docenten 
en dirigenten, uitdagende clinics voor jonge musici, 
studieweekends, festivals, etc. en natuurlijk het daar-
voor noodzakelijke organisatorische en bestuurlijke 
kader. Als je dat allemaal in goede banen kunt leiden 
en daar ook een deel van je tijd en energie in steekt, en 
je bovendien niet laat beperken door de eigen lands-
grenzen, dan volgt daar logischerwijze uit voort dat 
jouw composities als het ware wereldwijd aan de man 
gebracht worden. Van Lijnschooten was hiervan dus-
danig onder de indruk dat hij zich voornam later, “al 
is het maar in het klein”, een soort Yoder te worden.
Maar vooralsnog weerhielden zijn drukke werkzaam-
heden bij de Marinierskapel hem van al te veel dag-
dromerijen. Veel repetities die elke ochtend gepland 
stonden vervielen “omdat er altijd wel ergens het Wil-
helmus of een mars gespeeld moest worden voor een 
onbelangrijke gebeurtenis in een ver oord”. 
Van Lijnschooten maakte onderscheid tussen verve-
lende, routinematige, belangrijke, boeiende, leuke, 
grandioze en ….. onbegrijpelijke optredens. Wat waren 
in de ogen van Henk onbegrijpelijke optredens? Een 
voorbeeld. Op 8 december 1962 vond de bijzetting 
van Prinses Wilhelmina plaats. Volgens protocol werd 
de Marinierskapel opgesteld voor de Nieuwe Kerk in 
Delft, maar er mocht absoluut niet gespeeld worden. 
Henk zei later dat hij inmiddels had afgeleerd naar de 
diepere zin van zulke dingen te vragen, dus vervulde 
hij die dag zwijgend zijn plicht. Maar begrepen heeft 
hij het nooit. Er waren natuurlijk ook diensten die 
tegelijkertijd vervelend en routinematig en toch een 
beetje leuk of bijzonder waren. Op 20 december 1960 
werd het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman na een 
wereldreis van bijna 7 maanden weer in Rotterdam 
verwacht. De marineleiding vond het wel een aardig 
idee om de Doorman met muziek te verwelkomen. Niet 
in de Rotterdamse haven maar enkele uren eerder bij 
de monding van de Nieuwe Waterweg in Hoek van Hol-
land. En zo stond de Marinierskapel op die ijskoude, 
bewolkte dinsdagochtend bij een strakke wind een 

beetje voor zich uit te blazen. Toen de Doorman ein-
delijk uit de mist opdoemde, bleek de korte verwelko-
ming ronduit indrukwekkend. Geen publiek, alleen de 
kapel en de Doorman die met elkaar communiceerden.

De Marinierskapel begroet Hr.Ms. Karel Doorman en haar 
bemanning te Hoek van Holland, 20 december 1960

 4  Dit contract zou meer dan 40 jaar voortduren en werd pas in 

1986 beëindigd. 
 5  Jos Ditmars fungeerde als klankregisseur bij de opnamen van 

de Marinierskapel. Ditmars was toen opnameleider en studio-

chef van de Philips Phonografische Industrie (Hilversum). Hij 

stond bekend als een man met gouden oren, die elke oneffen-

heid waarnam en wist te corrigeren. Ditmars was zowel befaamd 

als berucht, maar werd door artiesten/muzikanten op handen 

gedragen en liefkozend ‘ome Jos’ genoemd. 
 6  Het betreft hier een van de weinige platen die de Marinierska-

pel onder het label Epic Records in de USA en Canada heeft uit-

gebracht. Deze in 1960 geproduceerde LP bevat uitsluitend po-

pulaire werken van bekende Amerikaanse componisten en 

arrangeurs. Enkele jaren daarvoor had Nieuwland met de kapel 

bij dezelfde uitgever een LP volgespeeld met populair werk on-

der de titel Parade of the Champions met uitsluitend moderne 

arrangementen van Paul Yoder.
 7  De Amerikaanse wijze van instrumenteren wijkt in een aantal 

opzichten af van hetgeen in Nederland en Duitsland gangbaar 

was. Men was hier gewend aan een (top)zwaar middenregister, 

een onderverdeelde tenorgroep en een stevig basregister. De 

Amerikanen hanteerden een meer open, transparante instru-

mentatie waarin gedifferentieerde, kleurbewuste klankschake-

ringen alle ruimte kregen. Waar veel Europese blaasmuziek, 

mede door de zogenaamde register-instrumentatie en de vele 

verdubbelingen, voorzien was van een zekere grauwsluier, ken-

merkten de Amerikaanse composities en arrangementen zich 

door een meer glinsterend klankbeeld dat voortdurend van spe-

cifieke kleur kon veranderen.
 8  Paul Van Buskirk Yoder (1908-1990) studeerde slagwerk/per-

cussie en behaalde daarin de BA graad aan de universiteit van 

North Dakota en de MA graad aan de universiteit van Evanston 

(Illinois). Later zou eerstgenoemde universiteit hem een eredoc-

toraat verlenen. Hij bekleedde diverse functies in het muziekon-

derwijs en was in de vroege oorlogsjaren lid van enkele militaire 

kapellen. Hij componeerde vooral muziek voor ‘high school and 

university bands and orchestras'.

 >>
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“Het had toch wel iets”, zou Henk later toegeven om 
daar onmiddellijk aan toe te voegen: “maar muzikaal 
gezien natuurlijk gekkenwerk.” Hoewel de Mariniers-
kapel onder zijn leiding uitstekend functioneerde en 
uitgroeide tot een ensemble dat van bijna alle muzi-
kale markten thuis was (zelfs effectvolle filmmuziek 
werd allerminst geschuwd), bleef Henk moeite hou-
den met de problematiek rond de wisselwerking tus-
sen het militaire en het artistieke in het kapel-leven 
van alledag, twee zaken die elkaar ten principale niet 
verdragen.

Militair en civiel: (on)verenigbaar?
In de jaren zestig voltrok zich in de muziek en het mu-
ziekleven een ware revolutie. Het was de tijd van de 
hausse in de pop-cultuur met nieuwe en enthousiaste 
publieksgroepen, maar ook de tijd van experimenten 
tot in alle haarvaten van de zogenaamde kunstmuziek. 
Traditionele muziek maakte plaats voor elektronische 
muziek en het muziekbegrip werd in ras tempo ver-
breed naar ‘soniek’, oftewel geluidskunst. Daarbij 
ging het niet meer primair om de muziek als voertuig 
van de klank richting de menselijke emotie maar om 
een herwaardering van de klank als een op zichzelf 
staand fenomeen. De kunstmatig aangebrachte schei-
ding tussen muziek en soniek leek onoverbrugbaar. 
Op het gebied van de internationale muziekfestivals 
gingen de grote subsidiestromen van het toenmalige 
Ministerie van CRM naar het in 1947 opgerichte avant-
gardistische Holland Festival en niet langer naar het 
WMC in Kerkrade. Toen de organisatie van het Holland 
Festival in 1959 uit een zekere coulance besloot vier 
blaasmuziekkorpsen te laten concerteren in de Kur-
zaal op Scheveningen, leidde dat tot ongezouten kri-
tiek in de landelijke pers.  9  De optredens werden 
neergesabeld wegens “achterhaalde conventies en 
het gemis aan vermogen tot experimenteren”. Verder 
hadden de recensenten zich gestoord aan de etiquette 
en de normen die de orkesten uitstraalden. “Het con-
cert dat de blaasorkesten gisteravond gaven kenmerk-
te zich door een soepelheid en vrijheden die wij in het 
exquise Holland Festival voor onmogelijk hielden”, zo 
viel in Het Parool te lezen.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen waaruit 
de algemene conclusie getrokken moet worden dat de 
volkscultuur, inclusief de blaasmuziek, niet als volwaar-
dig werd beschouwd door de bestuurlijke en culturele 
elite. Mede daardoor kwamen de reeds in de negen-
tiende eeuw ontstane sociale klassen - in een roerige 
tijd van vernieuwing en vooruitgang - weer lijnrecht te-
genover elkaar te staan. Eerlijk is eerlijk, zowel de orga-
nisatie als het niveau van de blaasmuziek in Nederland 
vertoonde zelfs in de jaren zestig nog veel negentiende-

eeuwse trekjes. Muzikaal was er niet veel te beleven 
en de zeer traditionele concerten (toen nog ‘uitvoerin-
gen’ genoemd) mochten zich doorgaans slechts in de 
belangstelling verheugen van ‘ome Piet, tante Truus 
en aanverwanten’. Tijdens koninginnedagen gaven de 
als paddestoelen uit de grond gestampte majoretten-
pelotons nog een beetje fleur aan voortzeulende muzi-
kanten die zich, na de overbekende 16 maten tamboers, 
plichtmatig door het marsboekje worstelden.
Van Lijnschooten was er de man niet naar om zich on-
der te dompelen in de avantgardistische muziek, inte-
gendeel. Anderzijds kreeg hij steeds sterker het gevoel 
dat hij bij de marine toch in zekere zin buiten de maat-
schappij was geplaatst. Langzaam maar zeker ontwik-
kelde zich een duidelijke haat-liefde verhouding met 
betrekking tot het korps Mariniers. Enerzijds was hij 
doordrongen van het feit dat de culturele, sociale en 
maatschappelijke veranderingen geen schijn van kans 
hadden in de besloten wereld van de marine, ander-
zijds voelde hij zich in zijn hoedanigheid van ‘muzikant’ 
sterk verbonden met de musici van de Marinierskapel, 
waarmee hij na zeven jaar directie een hechte band had 
opgebouwd. Henk worstelde enige tijd met een dilem-
ma waarin drie aspecten een rol speelden: de militaire 
maatschappij waaraan hij zijn carrière grotendeels te 
danken had (loyaliteit), het muzikale milieu binnen de 
Marinierskapel waar hij zeer aan gehecht was geraakt 
(artistieke voldoening), en de toch ook wel lonkende 
burgermaatschappij waaraan hij als 36-jarige inten-
siever wilde deelnemen dan binnen zijn werkomgeving 
mogelijk was (ontwikkeling en vernieuwing).

Sprong in het diepe (of toch niet?)
Hoewel hij als directeur van de Marinierskapel nauwe-
lijks tijd had gehad zich bezig te houden met de ont-
wikkelingen in de amateurmuziek, was zijn belang-
stelling voor die sector sinds zijn jonge jaren in Den 
Haag nooit gedoofd, integendeel. Hij ergerde zich 
openlijk aan de naar zijn mening onjuiste wijze van be-
oordeling van orkesten bij concoursen, het conserva-
tisme bij de vaststelling van de verplichte concours-
werken en het fanatisme waarmee besturen van 
muziekfederaties en -bonden elke vorm van vernieu-
wing tegenhielden. Henk realiseerde zich als geen an-
der dat deze impasse, die in feite al sinds het eind van 
de jaren veertig hardnekkig in stand werd gehouden10

, slechts doorbroken kon worden door vernieuwende 
diepte-investeringen aan het begin van de keten: in-
novatief muziekonderwijs en muziekeducatie in de 
breedste zin van het woord.

In 1964 werd bij de Rotterdamse Dans- en Muziek-
school - met ruim 5000 leerlingen de grootste van 
Nederland - een ambitieus project gelanceerd waar-

 9  Het betrof een concert op 23 juni 1959 waarin achtereenvol-

gens optraden Fanfarecorps Heijenoord (Arnhem), Waterlands 

Fanfarecorps (Amsterdam-Noord), Koninklijke Harmonie Thorn 

en Christelijke Muziekvereniging Honsels Harmonie (Honselers-

dijk, gem. Naaldwijk).

10  De landelijke Adviescommissie voor de Blaasmuziek onder 

voorzitterschap van Rocus van Yperen, waarin de belangrijkste 

federaties en bonden waren vertegenwoordigd (zie Defilé juni 

2016, p. 10) , had sinds haar oprichting in 1948 nog geen baan-

brekende vorderingen kunnen maken.
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bij ook de harmonie- en fanfaremuziek betrokken zou 
worden. Directeur Henk Stam was druk bezig met het 
aanstellen van een staf van experts op verschillende 
deelgebieden van de instrumentale muziek en infor-
meerde bij Van Lijnschooten naar zijn belangstelling 
voor een directiefunctie als hoofd van de afdeling 
blaasmuziek. Henk bleek, wellicht ook tot zijn eigen 
verbazing, geen enkele moeite te hebben om tot een 
beslissing te komen. Hij besloot op de uitnodiging van 
Stam in te gaan en kondigde zijn voortijdig vertrek bij 
de Marinierskapel aan. De periode bij de Marinierska-
pel was voor de persoon en voor het gezin Van Lijn-
schooten toch wel zwaar en veeleisend geweest. “Ik 
waagde de sprong, diende mijn ontslag in, droeg op 
3 juli 1964 officieel de leiding over aan mijn opvolger 
Joop Laro en zette drie weken later mijn militaire pet 
af”, schreef hij later.

Kapitein Van Lijnschooten draagt de leiding van de 
Marinierskapel over aan kapitein Laro, 3 juli 1964

Bij zijn aantreden in 1957 trof Van Lijnschooten een 
door Nieuwland gevormde Marinierskapel aan die het 
best omschreven kan worden als een toeterende pret-
machine. Bij zijn vertrek in 1964 was de kapel geëvolu-
eerd tot een zeer veelzijdig orkest met een evenwich-
tige harmonische opbouw en, ongeacht de aard of het 
niveau van de te spelen compositie, een authentiek 
meesterschap met betrekking tot frasering en klank-
kleur. 11  

Rotterdam en omstreken
Eigenlijk valt de burgerloopbaan van Van Lijnschooten 
buiten het door de IMMS bestreken domein. Het zou 
de veelzijdigheid van de persoon ernstig tekort doen 
daaraan in dit overzicht geen aandacht te besteden.
De muziekschool in Rotterdam experimenteerde als 
eerste instituut in Nederland met het uit Amerika en 

Canada geïmporteerde principe van klassikaal instru-
mentaal onderwijs, niet alleen met gelijke instrumen-
ten maar juist ook met verschillende instrumenten (de 
zogenaamde heterogene klassen). Daarvoor moesten 
ontelbare ‘heilige huisjes’ worden afgebroken omdat 
de muziekschool niet langer een optelsom kon zijn van 
individuele praktijkjes van verschillende docenten die 
tot dan toe totaal ongeorganiseerd en zonder vastge-
steld leerplan hadden gewerkt. Daarnaast werden de 
Rotterdamse scholen actief bij het vak ‘schoolmuziek 
nieuwe stijl’ betrokken. Deze typisch Amerikaanse 
wijze van muziekeducatie heeft niet echt het succes 
opgeleverd dat de initiatiefnemer Hans Lussenburg 
ervan had verwacht. Niet het vakmanschap van de do-
centen/dirigenten en de wijze waarop alles werd geor-
ganiseerd, maar het verschil in de Amerikaanse en de 
Rotterdamse volksmentaliteit bleek een onoverkome-
lijke hobbel te zijn om dit klassikale onderwijssysteem 
tot grote bloei te laten komen, laat staan over heel Ne-
derland uit te rollen. Een tussenvorm werd beproefd in 

de harmonie- en fanfareafdeling van Van Lijnschooten. 
Jeugdorkest Jong Forum (Voorburg) speelt o.l.v. Henk 
van Lijnschooten in de NCRV-uitzending Melodie en 
Fantasie, 5 mei 1953

Hij benaderde niet de scholen maar de muziekver-
enigingen in Rotterdam en omstreken en wist hen er-
van te overtuigen dat instrumentaal onderwijs via de 
muziekschool een veel betere basis vormde voor de 
vorming van goede muzikanten dan de tot dan toe ge-
bruikelijke ‘opleiding in eigen beheer’. Als basis voor 
het muziekonderwijs ontwierp Van Lijnschooten een 
solide raamleerplan voor de harmonie- en fanfaresec-
tor, geheel passend in het door toenmalig rijksinspec-
teur van het muziekonderwijs Dr. J. Daniskas ontwik-
kelde ‘Structuurplan Muziekschool’. Het principe was 
eenvoudig maar effectief: vier jaar theoriestudie en 
praktijklessen in groepjes van vier gelijke instrumen-
ten met als meetmomenten de diploma’s A t/m D. Voor 
zo’n viertraps-opleiding had Henk reeds in zijn KMK-
tijd samen met anderen de basis gelegd en kon nu vol-
ledig ten uitvoer worden gebracht. Ook de landelijke 
muziekfederaties omarmden dit opleidingssysteem. 
Langzaam maar zeker werd Henk steeds intensie-
ver betrokken bij de landelijke muziekpolitiek, zoals 
concours-reglementen en protocollen voor jurering, 
ontstaan van repertoria, vakopleiding van dirigenten, 
repertoire-vernieuwing, enz. Op zeker moment was hij 

11  Zijn leerling Jaap Koops (1939-2016) kon jaren later, mede 

door de verjonging (in korte tijd werden twaalf nieuwe musici 

aangetrokken), de orkestklank vervolmaken tot de nu zo beken-

de Markap-sound. Samen met Jaap de Jong en Gert Buitenhuis 

vormde hij in dat opzicht een gouden trio. Koops leidde de Mari-

nierskapel van december 1975 tot april 1986.

 >>
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genoodzaakt zijn aanstelling bij de Dans- en Muziek-
school tot een deeltijdfunctie terug te brengen. Dat 
kon hij met een gerust hart doen omdat de hafa-afde-
ling van de muziekschool inmiddels floreerde en aan 
de weg timmerde door groots opgezette megaconcer-
ten - blaasorkesten van honderdvijftig kinderen waren 
geen uitzondering - in De Doelen. Ter voorbereiding op 
dergelijke concerten werden studieweekends geor-
ganiseerd die zo succesvol waren dat ze spoedig een 
doel in zichzelf werden. Deze weekends werden, vaak 
los van de muziekscholen, in de gehele harmonie- en 
fanfarewereld doorgevoerd. De provincie Gelderland 
liep daarbij voorop. Vele jaren lang werden in Arn-
hem tot tien keer per jaar studieweekends gehouden, 
waarvoor de jeugd letterlijk in de rij stond. Tijdens de 
weekends werd vanzelfsprekend intensief gewerkt 
aan zaken als samenklank en ensemblespel. Speci-
aal voor de jeugdweekends schreef Van Lijnschooten 
o.a. in 1969 de Acht Klankstudies, Count Seven en la-
ter onder pseudoniem de zeer bekend geworden New 
Baroque Suite (1970) en Choral and Rock-out (1973). 
Samen met Piebe Bakker en Wim Vos introduceerde 
Henk van Lijnschooten tijdens de weekends vooral 
ook nieuw repertoire, hoofdzakelijk typisch Ameri-
kaanse arrangementen van lichte muziek. Maar de 
jeugdige musici werden ook geconfronteerd met ale-
atorische muziek waarbij een zekere vrijheid voor de 
uitvoerenden gestimuleerd wordt. Dergelijk repertoire 
veroorzaakte menige schok in het behoudende blaas-
muziekwereldje.
Hetgeen op provinciaal niveau begonnen was, kreeg 
vrij snel landelijke navolging en - mede door de we-
reldwijde contacten van Van Lijnschooten - zelfs een 
internationaal karakter. Via uitwisselingen vonden 
vele studieweekends in diverse landen van Europa 
plaats. Maar Henk werd ook een graag geziene do-
cent/dirigent bij gerenommeerde instituties in Ame-
rika. In dit verband moet het in 1956 opgerichte - en 
nog steeds bestaande - International Music Camp 
(Summer School of Fine Arts) te Dunseith, North Da-
kota genoemd worden waar vele studenten jaarlijks 
een zeer intensief programma volgen in hun eigen 
kunstdiscipline. 

Het omvangrijke complex van het International Music 
Camp in Dunseith, North Dakota (USA)

wDaarnaast organiseert het IMC regelmatig interna-
tionale concoursen voor jeugdorkesten; in de edities 
van 1976 en 1980 maakte Van Lijnschooten deel uit van 
de driehoofdige jury. Naast het veeleisende weekend-
werk in Europa en de vele gastdirecties bij zomerkam-
pen in Amerika had Van Lijnschooten inmiddels ook 
docentschappen directie aan de conservatoria van 
Utrecht en Arnhem geaccepteerd (sinds 1965 was hij al 
aan het Rotterdams conservatorium verbonden). Daar-
naast trad hij zeer frequent als jurylid op bij concour-
sen van de landelijke muziekfederaties. En, last but 
not least, vroeg uitgever Molenaar om meer en meer 
muziek (Van Lijnschooten was ‘hot’).

Eindelijk freelance ‘reiziger in muziek’
Niet verwonderlijk dat hij door zijn vele en diverse ac-
tiviteiten, met dito verplichtingen, zijn deeltijdfunctie 
bij de Dans- en Muziekschool moest opgeven, hetgeen 
op 1 oktober 1974 gebeurde. Na verloop van tijd werd 
ook het conservatoriumwerk afgestoten zodat Henk 
uiteindelijk volledig freelance door het leven ging. 
Henk was in die tijd pedagoog, componist en dirigent 
maar bovenaal ‘reiziger in muziek’ zoals hij het zelf 
noemde. Overal ter wereld kon je hem aan het werk 
zien, bij kampioenschappen (o.a. Europese Brassband 
Kampioenschappen), concoursen (o.a. Wereld Muziek 
Concours te Kerkrade), festivals, play-ins, workshops, 
congressen, etc. Natuurlijk moeten in dit verband ook 
zijn pleidooien en initiatieven worden genoemd die 
geleid hebben tot de oprichting van de vele, thans niet 
meer weg te denken, senioren-orkesten in Nederland. 

Een mooi voorbeeld van een regionaal initiatief: het 
senioren-orkest De Achterhoek (Eibergen), opgericht 
in 1992

Zijn succesvolle activiteiten als dirigent/docent en ju-
rylid hadden ook een duidelijke spin-off: zijn muziek 
werd letterlijk overal gevraagd en gespeeld. Langza-
merhand was het componeren steeds belangrijker ge-
worden. Toch heeft Van Lijnschooten zich nooit een 
echte componist gevoeld. “Een echte componist 
schrijft uitsluitend vanuit een innerlijke drang en is al-
tijd op zoek naar een nieuw muziektaalgebruik dat 
aansluit bij hetgeen actueel om hem heen gebeurt. Bij 
mij staat de gebruiksmogelijkheid centraal. Mijn mu-
ziek moet worden gezien als entourage om iets aan de 
orde te stellen.” Eigenlijk is dat de rode draad die door 
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het gehele oeuvre van Van Lijnschooten loopt. In elk 
werk zit een bedoeling, een leermoment verscholen. 
Dat was aanvankelijk het propageren van het volks-
lied, daarna de opleiding (educatieve muziek), vervol-
gens repertoire voor de beoefening van samenspel in 
kleine groepen (in flexibele bezetting) en vele werken 
die dienden voor de ontwikkeling van het orkestspel 
en klankontwikkeling. Natuurlijk werden er ook wel 
‘uitstapjes’ gemaakt, zoals in de Overture for Fun 
(1971) en in de Four Characters (1985) waar gestoeid 
wordt met polymetriek en -ritmiek.12  Behalve voor 
blaasorkest schreef Henk ook muziek voor andere 
‘Klangkörper’ zoals accordeon- en mandolineorkest. 
Op zeker moment verscheen er zoveel ‘Van Lijn-
schooten-muziek’ dat daardoor de exclusiviteit van de 
naam onder druk kwam te staan. Henk onderkende als 
ware ‘reiziger in muziek’ dit gevaar en besloot een 
pseudoniem aan te nemen. Door onder twee namen te 
publiceren werd een in de marketing beproefd mecha-
nisme in werking gesteld: productdifferentiatie. Dat 
kwam goed uit want Henk raakte juist in die tijd gefas-
cineerd door de grote overeenkomst in motoriek tus-
sen de muziek uit de toenmalige hitparades en de 
‘oude’ muziek uit zeventiende en achttiende-eeuwse 
barok. Zijn grote voorbeeld was Rick van der Linden 
(1946-2006) die met zijn band Ekseption grote furore 
maakte. Een nieuwe boodschap áán, een nieuw leer-
moment vóór en een ‘nieuwe’ componist ván blaasmu-
ziek was geboren: Ted Huggens. Het is Van Lijn-
schooten (en uitgever Jan Molenaar) gelukt het geheim 
Huggens vele jaren in stand te houden.13  Iets minder 
bekend is het tweede pseudoniem waaronder Henk 
muziek aan de man heeft gebracht. Die naam was al 
ouder en stamt uit de periode waarin Van Lijnschooten 
directeur van de Marinierskapel was. Hij schreef toen 
voor een bevriende songwriter regelmatig de muziek 
voor het Delfts studentencabaret. Henks zoon heet Mi-
chel en dus werd de naam van de componist Michel 
van Delft. Werkelijk niemand wist dat Van Lijnschooten 
hierachter schuilging. Pas veel later viel Michel van 
Delft door de mand toen hij relatief eenvoudige mu-
ziek voor jeugdorkesten ging schrijven in de stijl van 
….. Ted Huggens.14  In de kern echter had ieder van de 
drie componisten een eigen bedoeling, een eigen ka-
rakter en eigen ‘statements’.

De laatste grote opdracht
Toen in 1987 het plan werd opgevat een originele 
compositieopdracht te verlenen ter gelegenheid van 
het 75-jarig jubileum van de Wageningen Universiteit, 
vroeg ik Henk wie van de drie componisten het meest 
in aanmerking zou kunnen komen. “Dat hangt ervan af 
wat u met de compositie precies voor ogen hebt”,

Eerste pagina van de directie van de door Henk van 
Lijnschooten gereconstrueerde E.M.M. Marsch

antwoordde hij zuinigjes. Toen duidelijk werd dat ik 
graag een originele meerdelige compositie voor har-
monieorkest wilde waarin bovendien een duidelijke 
historische ontwikkeling te horen zou zijn waarbij een 
klinkende associatie met Gelre/Gelderland en Vadae/
Wageningen niet mocht ontbreken, begon hij te glun-
deren. Tussen neus en lippen uitte ik ook de wens dat 
het wel mooi zou zijn als de compositie niet als een 
gelegenheidswerk na de première zou worden opge-
borgen in de archieven maar zou meedingen naar een 
plek op het klein repertorium. Historie, volksmelodie-
en, geen schuilplaatsen in het orkest (kleurbewuste 
instrumentatie), en ere-afdeling harmonie. Dat waren 
de sleutelwoorden. Dat betekende automatisch dat 
niet Van Delft of Huggens maar Van Lijnschooten de 
componist werd van wat zou uitgroeien tot de Rhap-
sody Gelre. Henk ontpopte zich als een ware muziek-
historicus en bracht vele dagen door in het Nationaal 
Archief en de Koninklijke Bibliotheek op zoek naar ge-
schikt origineel materiaal. Het resultaat was een mu-
ziekwerk waarin middeleeuwse klaagliederen en 
volksdansen, zeventiende-eeuwse melodieën, en 

12  Het meest curieuze ‘uitstapje’ betreft geen compositie, geen 

arrangement maar een ‘reconstructie’. In de (crisis)jaren twintig 

van de vorige eeuw schreven dirigenten en goedwillende ama-

teurs soms marsen en andere muziekjes voor hun eigen orkest. 

Dat was ook het geval bij de harmonie EMM te Maasdijk (gem. 

Westland) waar ene L. van de Ende zich met deze activiteit bezig-

hield. Bij toeval werd op zeker moment een handgeschreven es-

klarinet- en baspartij ontdekt van de E.M.M. Marsch. Na enig 

aandringen reconstrueerde Van Lijnschooten op basis van deze 

twee bijna onleesbare velletjes de mars voor volledig harmonie-

orkest. Een vriendendienst. 
13  Onder de naam Ted Huggens werden tussen 1970 en 1993 in 

totaal 42 composities uitgegeven.

14  Hoewel Van Delft nooit het grote internationale succes van 

Huggens heeft geproefd, zijn van zijn hand toch 30 composities 

uitgegeven die bovendien zeer regelmatig op concerten te horen 

waren. 

 >>
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tunes van negentiende-eeuwse spotliedjes waren te 
horen. Uitheemse sferen werden gecreëerd om het in-
ternationale karakter van de Wageningen Universiteit 
uit te beelden. De compositie eindigde met een sa-
mensmelting van de lijfliederen van de vier studenten-
verenigingen. Maar dat was slechts de helft van de 
compositieopdracht. Er moesten nog twee hoekdelen 
worden geschreven. Het eerste deel werd een plechti-
ge feestelijke openingsfanfare, getiteld Academic Fan-
fare. Het derde deel leverde meer discussie op. Is er 
nog een climax te bedenken na de indrukwekkende 
slothymne van de Rhapsody Gelre? Verleden en heden 
is nog wel uit te beelden, maar toekomst uitbeelden is 
moeilijk, zo niet onmogelijk. Uiteindelijk werd niet ge-
kozen voor nog meer orkestraal geweld maar terug te 
keren naar de basis. Iedereen heeft wensen voor de 
toekomst. Wat nu als we in het derde deel een kinder-
koor laten verwoorden wat we eigenlijk allemaal wil-
len? Dit idee werd uitgewerkt en resulteerde in een 
strofisch lied voor solistische kinderstem, kinderkoor 
en orkest, getiteld Supplication for World Future, een 
smeekbede voor de toekomst van de wereld. De drie-
delige suite Music for Wageningen fungeerde daar-
mee als perfecte omlijsting van de academische plech-
tigheid ter gelegenheid van de 75ste dies natalis van 
de Wageningen Universiteit (met Koninklijke belang-
stelling)15 , maar transformeerde daarna tot drie stuk-
ken gebruiksmuziek in optima forma: een pakkende 
openingsfanfare voor concert of plechtigheid, een ge-
raffineerd geschreven rapsodisch concourswerk (dat 
inderdaad een aantal jaren deel uitmaakte van het 
klein repertorium voor harmonieorkest), en een rela-
tief eenvoudige - maar zeer commerciële - hymne voor 
het schaarse corpus ‘children’s voice(s) and band’. 
Music for Wageningen is helaas zijn laatste grote op-
dracht geworden.16  

Supplication for World Future: kinderkoor De Rob-
bedoezen uit Delft en de Klu-kapel onder leiding van 
Henk van Lijnschooten, 9 en 10 maart 1993

Henk van Lijnschooten en zijn twee alter ego’s hebben 
de muziekliteratuur met 230 composities en arrange-
menten verrijkt en verlevendigd; elk van zijn composi-
ties heeft niet alleen een unieke en eigen ontstaans-
geschiedenis maar vooral ook een buitenmuzikale of 

muziekpedagogische aanleiding, doel of boodschap. 
De muziek van Van Lijnschooten heeft bij miljoenen 
blazers het muzikale inzicht verdiept en de kwaliteit 
van het (ensemble)spel bevorderd. Daarmee heeft hij 
de na-oorlogse blaasmuziek wereldwijd een impuls 
gegeven die zijn weerga niet kent. 

UIT HET PRENTBRIEFKAARTENARCHIEF
VAN ERWIN VOORHAAR

Vele leden van de IMMS, ongeacht hun land van her-
komst bezoeken met grote regelmaat Groot-Brittannië 
en natuurlijk ook London, want daar gebeurt nog wel 
eens wat op het gebied van de militaire muziek. Naast 
de vele traditionele plechtigheden zijn er heel wat 
speciale evenementen waarbij de muziek aanwezig 
is. Deze kaart toont één van de traditionele militaire 
gebeurtenissen met medewerking van een orkest: de 
wisseling van de wacht op Windsor Castle. Men mar-
cheert vanaf Victoria Barracks naar dit grote konink-
lijke kasteel en daarbij is de band aanwezig, The Band 
of the Grenadier Guards welke we hier op deze kaart 
links zien staan. De kaart werd in 1920 verstuurd, maar 
de wacht wordt ook vandaag de dag nog met muziek 
gewisseld.

Band of the Grenadier Guards Windsor Castle 15-07-
1920

15  De wereldpremière vond plaats op 9 maart 1993 en werd uit-

gevoerd door de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht onder lei-

ding van de componist. Mede met het oog op het Wageningen-

project fungeerde Van Lijnschooten in het vroege voorjaar van 

1993 enige tijd als gastdirigent van de Klu-Kapel. De CD Music for 

Wageningen is onder Nr. 66.1030.72 uitgegeven door Molenaar 

Edition te Wormerveer. Daarnaast registreerde hij in die periode 

met de KLu-kapel voor de CD New Compositions for Concertband 

10 ‘Chess’ (MBCD 66.1031.72) vijf composities van zijn hand (1 

van Henk van Lijnschooten, 1 van Ted Huggens en 3 van Michiel 

van Delft).
16  In de vrij lange periode die lag tussen de opdracht en de vol-

tooiing van Music for Wageningen aanvaardde Van Lijnschooten 

in 1991 nog een compositieopdracht van geringer omvang. Deze 

opdracht resulteerde in de mars IMMS Holland die nog datzelfde 

jaar in première ging tijdens de finale van de Nationale Taptoe 

Breda.
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De Grenadier Guards is een Infanterieregiment, het 
Senior regiment van de 5 Footguards. Thans be-
staan de Grenadier Guards uit het First Battalion, de 
‘independant’ Nijmegen Company (deze bleef over 
nadat in 1994 het 2e battalion werd wegbezuinigd), 
de Headquarters en de Regimental Band. De huidige 
Grenadiers werden voor militaire taken ingezet op 
allerlei plaatsen, o.a. Irak en Afghanistan en vanaf 
2017 zal er samenwerking plaats gaan vinden met 
Nederland en Albanië in de NATO Very High Readi-
ness Joint Task Force. Hoofdkwartier en orkest zijn 
gevestigd in Wellington Barracks, London en het 
orkest wordt zeer vaak voor de publieke en mili-
taire taken (State Ceremonies) in London ingezet. 
De huidige band heeft 45 muzikanten, maar treedt 
vaak ook op als dansorkest, big band of juist als 
groter geheel samen met muzikanten van de andere 
Footguards: The Scots, Welsh, Irish en Coldstream 
Guards. 
De Grenadiers gaan er prat op het oudste van de 
Footguards te zijn; in 1656 wordt het als “Lord Went-
worth’s Regiment opgericht te Brugge (Spaanse Ne-
derlanden) als ‘bodyguard’ voor de Koning, Charles 
II die in ballingschap verkeerde. Wat later werd John 
Russel’s Regiment of Guards opgericht en in 1665 
werden de twee regimenten samengevoegd tot het 
1st Regiment of Foot Guards. Pas na de Napoleonti-
sche oorlogen kreeg men in 1815 officieel de naam 
‘Grenadier’. Inzet volgde bij interne conflicten maar 
later ook overzee, zoals in de eerste en tweede we-
reldoorlog. Tussen 1940 en 1945 werden de Grena-
dier Guards sterk uitgebreid: er kwamen 6 batta-
lions, deels gemotoriseerd, (ondergebracht in de 
Guards Armoured Division – waarvan ook een mars 
bestaat, gecomponeerd door G. Willcocks) en de be-
staande battalions (zoals het derde, hier op de kaart 
te zien) werden uitgebreid. Men had de beschikking 
over tanks en pantservoertuigen, maar na de oorlog 
werd de Armoured Division weer opgeheven en ble-
ven er drie battalions over, waarvan eerst het hier 
zichtbare derde werd opgeheven en dus uiteindelijk 
ook het tweede battalion verdween, in het beruchte 
bezuinigingsjaar 1994 toen ook veel militaire mu-
ziek het moest ontgelden. 

Bij het regiment kende men vanaf ca. 1660 al ‘Drums 
and Fifes’, die rond 1664 instructie kregen van een 
zeker Peter Vanhausen. Koning Charles II gaf per-
soonlijk toestemming voor het toevoegen van 12 
‘Hautbois’ (hobo) blazers in 1685. Langzaam ont-
stond een steeds grotere bezetting, met meer vari-
atie want men voegde o.a. French horns en bugle 
horns toe. De band moet al aan het begin van de 
18e eeuw bijzonder goed zijn geweest want de com-
ponist Händel was een bewonderaar en het verhaal 
gaat dat hij de mars ‘Scipio’ eerst aan de band gaf 
(die er de regimental slow march van maakte) en 
daarna pas gebruikte in zijn opera die in 1726 voor 
het eerst werd opgevoerd. De regimental quick 
march werd de traditional ‘The British Grenadiers’, 

die nog altijd worden gespeeld tijdens Trooping the 
Colour.
Rond 1783 werd de band meer en meer gevormd naar 
de toen moderne Duitse opvattingen als ‘Harmonie 
Musik’. Maar ook onderging de band zekere Turk-
se invloeden. Zo werden verschillende percussie-
instrumenten toegevoegd, dergelijke instrumenten 
werden gespeeld door zwarte muzikanten die wel 
een heel opvallend accent aan de toenmalige Euro-
pese militaire muziek gaven. 

Eerste bandmaster van The Grenadier Guards was 
James Blancy en rond 1848 bestond het orkest uit 2 
fluiten, 1 piccolo, 3 es klarinetten, 8 bes klarinetten, 
3 bassoons, 4 French horns, diverse trompetten, 1 
althoorn, 3 ophicleïden, 3 tamboerijnen en diverse 
slagwerkinstrumenten. Zoals bij meer orkesten uit 
die periode ging men ook met de mode mee; toen 
saxofoons verschenen werden deze al snel aan de 
bezetting toegevoegd en ook kreeg men meer klein 
koper (cornetten, bugels) en kreeg men de beschik-
king over euphoniums en bassen. Onder de beroem-
de dirigent Dan Godfrey (1856-1896) werd de rol van 
de band in London steeds groter. Hij gaf vanaf 1856 
regelmatig concerten in Hyde Park die bijzonder po-
pulair waren. In zijn periode werd ook opgetreden in 
Amerika. Als eerste geüniformeerde Britse militai-
ren na de oorlog van 1812 was de band aanwezig in 
Boston voor de International Peace Jubilee in 1872, 
samen met een Duits orkest. De band zou daarna 
nog vele malen de United States en Canada aandoen 
voor optredens. Op deze kaart staat de band onder 
leiding van Albert Williams, een dirigent afkomstig 
van de Royal Marine Artillery Band die niet over een 
specifiek muzikale achtergrond beschikte. Hij be-
haalde echter zijn Bachelor of Music aan de Oxford 
University in 1906 en bleek een uiterst bekwaam di-
rigent te zijn met een grote natuurlijke aanleg. Hij 
werd opgevolgd door de befaamde dirigent George 
Miller, die in 1921 aantrad. Van Miller en het orkest 
zijn opnamen gemaakt die ook op CD verkrijgbaar 
zijn, op het label Beulah (MCPS LC14244, 2008) is 
uitgegeven de CD ‘Historic Grenadiers’ 1926-1940 
waarop goed te horen is hoe het orkest ongeveer 
in de tijd waarin de kaart is uitgegeven geklonken 
moet hebben. Na Miller verschenen minstens even 
beroemde en interessante dirigenten met een eigen 
muzikale stijl zoals Fred Harris en Rodney Bashford. 
En dan nog iets over het uniform: zoals we wel we-
ten wordt dit bij de Guards bepaald door de kno-
pen. Daaraan kan men herkennen waarmee men 
te maken heeft. Als oudste ‘senior’ draagt men bij 
de Grenadier Guards een normale rij knopen zon-
der onderbreking op de uniformjas. De Coldstream 
kent de knopenrij in twee groepen, de Scots in drie, 
Irish in 4 en tenslotte de Welsh Guards in 5 aparte 
groepen. Dat kunnen we gelukkig ook nog bij de be-
staande bands van de Guards Division controleren, 
want deze bands zijn nog overal in Groot-Brittannië 
te zien en te beluisteren.
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IMMS was erbij
Gemengde indrukken van muzikale stedentrip 
naar indrukwekkende Poolse hoofdstad
Door Hein Jansen

“Ken je die grap van de IMMS-ers die naar Warschau 
zouden gaan…?” Even ziet het er naar uit dat de ge-
plande reis met “die gingen niet” al op Schiphol zou 
eindigen. Bij het inchecken blijkt dat de vlucht is ge-
annuleerd als gevolg van wanorde in de lucht en op 
de grond. Oorzaak is atmosferische ellende eerder op 
de dag. 

Het is in het luchtverkeer net als op de weg: voor alle 
problemen zijn opgelost kan er veel tijd overheen 
gaan. Intussen is het weer uitstekend en een tele-
foontje naar Warschau leert dat het ook daar goed 
toeven op een terrasje is. Er is dan ook weinig begrip 
voor het afblazen van de vlucht. Maar veel te kiezen 
heeft de luchtreiziger niet. Om kort te gaan, het hele 
gezelschap wordt overgeboekt naar een vlucht op de 
volgende dag en voor de nacht ondergebracht in een 
naburig hotel. Deze ervaring ‘rijker’ meldt men zich 
opnieuw op Schiphol en dit keer is er geen sprake van 
vervallen of vertraagd. De opgelopen ‘schade’ bestaat 
hieruit dat een optreden wordt gemist van het gar-
nizoensorkest uit Olomouc (CZ) in het centrum van 
de Poolse hoofdstad. Alhoewel, of werkelijk van een 
gemis moet worden gesproken is nog maar de vraag 
gelet op de presentatie van dit orkest bij een andere 
gelegenheid.
Direct na aankomst op het vliegveld Chopin bij War-
schau verplaatst het gezelschap zich naar de kazerne 
waar het ‘Representatieve Orkest van het Poolse leger’ 
zijn repetitieruimte heeft. Dat verzorgt een kort maar 

inspirerend concert voor de Nederlandse én een Pool-
se afvaardiging van de IMMS. John Kroes, bijgestaan 
door echtgenote annex tolk Eva, spreekt in zijn dank-
woord van een opwarmer voor wat nog komen zou. 
Dat is niet alleen figuurlijk goed getroffen, maar ook 
in letterlijke zin. Het is warm, om niet te zeggen heet 
in Warschau, met temperaturen van ruim boven de 30. 

Doel van de reis naar Warschau met ruim twintig leden 
en introducés, 23 – 27 juni, was het ‘Festiwal orkiestr 
wojskowych’ oftewel het ‘Militaire orkesten festival’. 
Daaraan namen zes Poolse bands deel plus represen-
tanten uit Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië. Het pro-
gramma omvatte een openingsconcert, een galacon-
cert (min of meer een taptoe) en diverse optredens van 
orkesten in de stad. En dat alles gratis. Organisator 
van deze muzikale trip was penningmeester Gerrit Jan 
van den Burg. Het gezamenlijke buffet in de middag is 
een uitstekende gelegenheid om de Poolse keuken te 
(be)proeven, met hulp van de culinaire adviezen van 
Eva.
’s Avonds is er een buitenoptreden voor het kasteel in 
het stadscentrum. De Gardemusik Wien voert daar de 
show uit, die ook tijdens de taptoe zou worden gepre-
senteerd, gevolgd door een aantal andere werken. De 
reacties, her en der beluisterd, zijn niet bijster positief. 
Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de omstan-
digheden verre van ideaal zijn. Zo is er geen sprake 

Meteen na aankomst in Warschau vergast het Repre-
sentatieve Orkest van het Poolse leger de IMMS op 

een concert (foto HJ)
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van een afzetting, waardoor orkest en omstanders el-
kaar nogal eens in de weg lopen, en binnen gehooraf-
stand wordt een loeihard popconcert ingeregeld. De 
ruimschoots aanwezige (militaire) politie laat dat voor 
wat het is.

Kennismaking met Warschau
Zoals ook bij vorige gelegenheden is deze reis niet 
alleen attractief met het oog op de militaire muziek, 
maar eveneens vanwege de bestemming. Hoeveel 
mensen zouden Warschau als stedentrip op hun ver-
langlijstje hebben staan? Tot zich een gelegenheid als 
deze voordoet en het blijkt dat de stad een bezoek 
meer dan waard is. Dat heeft ook veel te maken met de 
geschiedenis van Warschau, in het bijzonder de peri-
ode van de Tweede Wereldoorlog en de tijden daarna. 
De oorlog is voor de stad catastrofaal verlopen. Na de 
Joodse opstand in 1943 is het gigantische getto met de 
grond gelijk gemaakt. Honderdduizenden Joden zijn 
afgevoerd naar vernietigingskampen. Na de opstand 
van Warschau (1944) is de stad grotendeels verwoest 
en zijn vrijwel alle bewoners de stad uitgedreven.
In de naoorlogse tijd is het oude centrum, Stare Mias-
tro, steen voor steen in oude stijl herbouwd en de stad 
staat nu op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. De 
nauwgezette restauratie is de geschiedenis ingegaan 
als het ‘wonder van Warschau’. 
Ten westen van de oude binnenstad is na de Tweede 
Wereldoorlog een nieuw centrum gebouwd. Middel-
punt is het Paleis van Cultuur en Wetenschap, een 
enorm bouwwerk in stalinistische stijl – geschenk van 
Jozef Stalin aan de stad. Mochten er liefhebbers zijn 
van de ‘oostblokarchitectuur’, dan kunnen die hier hun 
hart ophalen. Na de val van het communisme in 1989 is 
Warschau in hoog tempo veranderd. Het stalinistische 
‘hoogtepunt’ ondervindt nu sterke concurrentie van 
hoge, strakke kantoorgebouwen.
Maar er is nog veel meer wat Warschau bijzonder 
maakt: brede boulevards waarover het goed flaneren 
is langs talloze terrassen, weelderige stadsparken, 
paleizen en andere historische gebouwen, kerken, 
musea, monumenten. En natuurlijk niet te vergeten 
de herinneringen aan Chopin die (hoorbaar) in leven 
worden gehouden.
Het gezelschap maakt kennis met dit alles onder aan-
voering van een voortreffelijk Nederlands sprekende 

gids. (Met als bijzonderheid dat deze Poolse mevrouw 
onze taal heeft geleerd met behulp van luistercasset-
tes, omdat zij per se Nederlandstalige boeken over de 
schilderkunst wilde lezen…)

Duitsers en Polen
Het openingsconcert, ’s avonds op het plein voor het 
garnizoensbureau van de hoofdstad, wordt verzorgd 
door het Heeresmusikkorps Neubrandenburg en het 
Garnizoensorkest Warschau. Het Duitse orkest ver-
zorgt op voortreffelijke wijze een ‘Platzkonzert’ dat alle 
elementen in zich heeft: marsmuziek, een traditioneel 
werk als de Kreuzritter Fanfare, een proeve van de ooit 
populaire symfonische bewerking (Der Vogelhändler) 
en het welhaast onvermijdelijke swingende repertoire.
Er is helemaal niks mis mee.

Het Duitse gastorkest concerteert in het centrum van 
Warschau (foto Ingrid van Ede)

Het Poolse orkest heeft voor een geheel andere aan-
pak en stijl gekozen en daartoe een zanger en zange-
res ingehuurd. Het programma bestaat voornamelijk 
uit covers van Frank Sinatra, Barbra Streisand en der-
gelijke.
Om onnavolgbare redenen wordt het geluid van beide 
orkesten versterkt. Dat gebeurt ook nog eens zo be-
roerd dat alle nevengeluiden, zoals het klapperen van 
de spanbanden van het podium, worden meegeno-
men. En het volume van het orkest plus een zangeres 
die zichzelf overschreeuwt bereikt de pijngrens van 
het gehoor. Dat zal later ook een euvel blijken. Maar 
daarover meer in de slotbeschouwing, die van de tap-
toe in de Torwar Sporthal.

De Gardemusik Wien tenmidden van het Poolse publiek (foto HJ)
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Door Frans van der Walle

Op zondagmiddag 26 juni 2016 bezocht onze groep 
van ruim 20 IMMS-ers de taptoe in Warschau, het 
hoogtepunt van een weekend militaire muziek. De 
taptoe werd gehouden in een grote, fraaie hal met 
een uitstekende akoestiek. Bij gebrek aan een pro-
grammaboekje en de Poolse taal niet machtig moet 
uw verslaggever zich beperken tot een aantal per-
soonlijke observaties.

Naast 6 Poolse militaire orkesten, één Pools burger-
orkest, 3 Poolse exercitiepelotons en 2 Poolse dan-
sensembles namen 3 buitenlandse militaire orkes-
ten aan dit jaarlijkse evenement deel, een imposant 
“tableau”derhalve.
Na enkele toespraken en een indrukwekkende opening 
met een uit de deelnemende orkesten samengestelde 
kapel, begeleid door de vlaggen van alle NAVO-landen, 
kon het evenement echt van start. In vlot tempo losten 
de ensembles elkaar af. Opmerkelijk was daarbij dat 
in het repertoire van de meeste orkesten marsmuziek 
een ondergeschikte rol speelde. Veelal speelden lichte 
muziek, muziek van het folkloristische genre en soms 
wat klassiek getinte muziek de hoofdrol.
De Poolse orkesten vielen op door een voortreffelijke 
exercitie, een vlotte presentatie en een goed muzikaal 
gehalte. Geen der deelnemers was in ceremonieel te-
nue gestoken. Hoewel enkele orkesten uit slechts 25 
muzikanten bestonden, soms met bijvoorbeeld maar 
twee klarinetten, was de klankkleur telkens vol en 
rond. Knap om met een beperkt aantal muzikanten 
zo’n mooie balans te vinden. Sommige orkesten bege-
leidden de eerder genoemde dansensembles. Hoewel 
in het algemeen dergelijk divertissement bij een mili-
taire show voor mij “niet hoeft”, kan ik er niet onderuit 
over ook deze optredens lof uit te spreken; nergens 

langdradig, integendeel vaak met verrassende vond-
sten en zeer professioneel uitgevoerd. Bovendien be-
geleid door vaak zeer authentieke volksmuziek. Ook 
het grote Poolse burgerorkest trok zich goed uit de 
slag. Hoewel muzikaal van wat minder gehalte, soms 
zelfs wat te hoog gegrepen, was hun presentatie zeker 
het aanzien en – horen waard. 
Tussen de bedrijven door maakten de drie Poolse 
exercitiepelotons uit marine, land- en luchtmacht hun 
opwachting. Begeleid door veelal popmuziek (!?!) kon 
het publiek genieten van een uitgekiende choreogra-
fie, discipline en beheersing van het wapen. Er zat ook 
een wedstrijdelement in want na de drie optredens 
kon het publiek met een applausmeter kenbaar maken 
welk optreden het meeste in de smaak was gevallen. 
Waar is de tijd van het roemruchte ‘Royal Tournament’ 
of van ‘ons eigen’ 
spookpeloton van de Koninklijke Luchtmacht geble-
ven?
Wat betreft de buitenlandse orkesten gooide de Duitse 
kapel uit Neubrandenburg zeker de hoogste ogen. Mu-
zikaal van hoge kwaliteit met een gevarieerd program-
ma waarin marsmuziek niet werd geschuwd, oogstte 
de kapel veel applaus. 
Gardemusik Wien had een zeer gunstige metamorfose 
ondergaan na het zwakke optreden - zowel muzikaal 
als wat betreft exercitie - vrijdagmiddag voor het pa-
leis. De 55 uitvoerenden tellende kapel, voor een klein 
deel bestaande uit beroepsmuzikanten, kwam nu zeer 
professioneel voor de dag met een aantrekkelijk en af-
wisselend programma.
Het meest omstreden onder onze leden bleek het op-
treden van het Tsjechische garnizoensorkest te zijn. 
Dit muzikaal uitstekende orkest bracht een fantasie-
rijk programma met vaart ten tonele, waarin show en 
humor de boventoon voerden. Zo werd onder meer 
door een aantal muzikanten niet onverdienstelijk de 

Taptoe Warschau 2016

De finale in grote hal (foto Ingrid van Ede)
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can can uitgevoerd, gingen regelmatig de petten af en 
viel de tamboer-maître op door een gewaagde show 
die normaal gesproken door dames met een bedenke-
lijke reputatie wordt uitgevoerd. Sommigen spraken 
er schande over – “een belediging van het uniform” – 
anderen vonden het geheel zeer vermakelijk. Dat vond 
het publiek ook want dit orkest kreeg verreweg het 
meeste applaus. 

Zo komen we dan bij de finale waarin alle deelnemers 
in een volledig gevulde arena nog een keer hun op-
wachting maakten. Het begon werkelijk uitstekend 
met twee mij onbekende nummers van een hoge moei-
lijkheidsgraad, gewaagd, maar zeer goed uitgevoerd. 
Wat daarna kwam heeft zeker niet iedereen kunnen 
bekoren. Want nu gingen de luidsprekers aan en was 
wat wij te horen kregen werkelijk oorverdovend, waar-
bij een optreden met een versterkte viool bepaald de 
omstreden kroon spande. Wat heeft dit nog met mu-
ziek te maken? Ook op de zangers en zangeressen die 

daarna nog aan bod kwamen zaten weinigen van ons 
te wachten. Gelukkig werd de afmars op een prachtige 
en inspirerende mars gelopen wat het leed van het 
voorgaande kwartier naar de achtergrond drong. 
Aan een groot evenement was een einde gekomen. 
Ook langdurig; de taptoe begon om vier uur (wij had-
den onze plaatsen in een toen nog nagenoeg lege hal 
al rond drie uur ingenomen) en tegen half acht was het 
evenement achter de rug. Zonder pauze 4,5 uur zitten! 
Dat is zelfs voor een rechtgeaarde liefhebber van mili-
taire muziek teveel van het goede. 
Bij ‘de nabeschouwingen’onder onze leden waren de 
reacties nogal uiteenlopend. Sommige monden kon-
den niet lager naar beneden staan. Anderen waren po-
sitiever. Zelf heb ik, op enkele onderdelen na, genoten. 
Het was een intensieve kennismaking met wat vooral 
de Poolse militaire muziek ons te bieden heeft. Boven-
dien een voor alle toeschouwers gratis evenement. 
Hoe kun je als militaire organisatie nog dichter bij de 
samenleving komen?

Door Jan Woltersom

Sinds vele jaren bezoek ik de Nationale Taptoe en 
steeds vaker zag ik daar de mensen van de IMMS. In 
de loop van 2015 besloot ik mij aan te melden als lid 
en officieel ben ik vanaf 1 januari 2016 lid.

Laat ik me eerst aan u allen voorstellen. Ik ben Jan 
Woltersom, leeftijd 66 jaar en mijn hele leven al woon-
zaam in Coevorden in de prachtige provincie Drenthe. 
Ik heb geen militaire achtergrond, ik ben destijds na 
de militaire keuring vrijgeloot. Ik heb ongeveer 45 jaar 
in een fanfareorkest gespeeld; 
25 jaar in Coevorden en 20 jaar in Emmen. Na vele ja-
ren als trompettist heb ik ongeveer 15 jaar es-bugel 
gespeeld en de laatste jaren euphonium. Ik ben ge-
stopt met actief muziek maken omdat ik niet meer ge-
motiveerd was en om medische redenen.
Toen ik het bericht zag over de reis naar Warschau heb 
ik niet lang nagedacht en me direct aangemeld. Voor 
mij was dit totaal nieuw want ik had nog nooit gevlo-
gen. Al bij de voorbereidingen voor de reis kreeg ik als 
nieuweling een geweldige begeleiding van Gerrit Jan 
bij het inchecken op Schiphol. Ik was als één der eer-
sten op Schiphol maar na korte tijd was de hele groep 
compleet, nadat ik me had voorgesteld kwam ik al snel 
tot de ontdekking dat het een hechte groep was die 
echter helemaal open stond voor mij als nieuweling. 
Voor mij was dit een geweldige ervaring zoals ik werd 
opgevangen binnen de groep, het voelde als familie.
Toen we hoorden dat onze vlucht was geannuleerd 
bleef de stemming goed en kreeg ik de kans om de 
mensen beter te leren kennen. Desondanks hebben 
we een heel gezellige dag gehad en zijn we de volgen-
de morgen alsnog vertrokken.

Deelnemers pauzeren met koffie in het zomerse 
Warschau (foto Ingrid van Ede)

Het was een fantastisch muzikaal weekend waarbij 
we ook voldoende tijd voor onszelf kregen. Voor mij 
was dit een prachtige belevenis en ik heb me dan 
ook aangemeld voor de volgende trip. Graag wil ik 
een ieder die geen ervaring heeft met deze reizen 
aanraden om er nog eens goed over na te denken en 
indien mogelijk een volgende keer ook mee te gaan. 
Bij het afscheid nemen op Schiphol werd mij ook de 
vraag gesteld of ik de volgende keer weer mee zou 
gaan en ik heb geantwoord : “Jullie komen niet meer 
van me af.”
Groeten uit Coevorden of zoals we dat hier zeggen 
“Groet'n uut Coever'n”.

Mijn kennismaking met de IMMS

Defilé  -  september 2016 
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Door Gerrit Jan van den Burg

Van 26 tot en met 29 mei werd in Oslo weer de 
tweejaarlijkse indoortaptoe georganiseerd. De Ne-
derlandse deelname bestond dit keer uit het Trom-
petterkorps van de Koninklijke Marechaussee, voor 
de laatste keer onder leiding van Erik Janssen.

Normaal gesproken verblijven alle deelnemers in 
het Radisson Blu Oslo Plaza Hotel tegenover de 
Spectrum hal, waar de taptoe wordt gehouden. Nu 
was er een grote staking van het hotelpersoneel in 
Oslo. Tot twee dagen voor aankomst van de deel-
nemers ging iedereen er vanuit dat men op 1,5 uur 
busrijden van Oslo zou worden ondergebracht. Pas 
op het allerlaatste moment werd de staking beëin-
digd en konden de deelnemers toch in het Radisson 
hotel terecht.
Op woensdagavond werd er bij de Akerhus-vesting 
in het Ridershuset, de repetitieruimte van het Fors-
varet Stabsmusikkorps, een groot openingsconcert 
verzorgd door drie buitenlandse orkesten. Helaas 
was het aantal zitplaatsen beperkt, waardoor er 
maar weinig publiek bij kon zijn. Van deze concer-
ten, de streetparade en de taptoe, heb ik filmpjes 
geplaatst op de facebook-pagina van de IMMS 
(www.facebook.com/imms-nl). Elk orkest speelde 
ongeveer een half uur met name composities uit ei-
gen land.
Als eerste trad de Representative Band of the Po-
lish Boarder Guard op met een traditioneel Pools 
concert, vergelijkbaar met het concert dat ze vorig 
jaar in Rotterdam gaven. Daarna speelde The Band 
of the Royal Swedish Navy met o.a. enkele zeer fraai 
uitgevoerde Zweedse marsen. Als laatste orkest be-
trad Das Musikkorps der Bundeswehr het podium. 
Dit orkest gaf een zeer gevarieerd concert en mag 
echt tot één van de toporkesten van de wereld wor-
den gerekend.
Op dondermiddag vond de streetparade plaats. Alle 
orkesten vertrokken onder grote publieke belang-
stelling 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. Erik Janssen dirigeer-
de de ‘Mars der Medici’. Bij deze parade maakte het 
Trompetterkorps van de Marechaussee veel indruk. 
Het is een groot, goed klinkend orkest. Voorop schit-
terden de nieuwe trommen in de heerlijke voorjaars-
zon. Ook muzikaal gezien was dit een zeer verzorgd 
optreden.
Na de streetparade vonden op donderdagmiddag 
en donderdagavond de laatste repetities plaats met 
uiteindelijk ook de doorloop van de finale. Op vrij-
dagmiddag vond de eerste (besloten) taptoe plaats. 
Daarna volgen er in totaal nog vier voorstellingen. 

Behalve de orkesten die het concert verzorgden na-
men er nog meer buitenlandse orkesten deel. Het 
United States Army Old Guard Fife and Drum Corps 
bracht ons terug naar de muziek en het ceremoni-
eel uit de 18e eeuw. Finland werd vertegenwoordigd 
door een uitstekend spelend Marine-orkest. Uit 
Noorwegen was er het Forsvaret Stabsmusikkorps, 
dat optrad als begeleidingsorkest van de zangsolist 
en het Oslo Philharmonic Choir.
In tegenstelling tot de Nederlandse taptoe in Rot-
terdam heeft het ‘zittende’ orkest alleen maar een 
begeleidingsfunctie en is geen zelfstandig program-
maonderdeel.
Het orkest van de Noorse Marine speelde samen 
met het Sjoforsvaret Musikkorps zoals ze dat ook 
in Rotterdam gaan doen en natuurlijk was er als 

Norwegian Military Tattoo Oslo 2016
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jaarlijks hoogtepunt Hans Majestet Kongens Garde 
Musikkorps. Verder waren er cheerleaders en twee 
exercitie onderdelen van het RAF Queens Colour 
Squadron en het Wachbataillon beim Bundesmi-
nisterium der Verteidigung. Dat was eigenlijk wel 
een beetje teveel van het goede naast de Kongens 
Garde. Verrassend was het optreden van soldaten 
van het Telemarkbataljon die compleet met tanks 
de hal binnenreden en daar een demonstratie van 
hun kunnen gaven. Ook in Oslo ontbrak een show 
van een groep slagwerkers (Complete & Intros All-
stars) niet.

Het Trompetterkorps van de Kon. Mareschaussee 
zette een uitstekende show neer en ook muzikaal 
gezien gaven zij hier hun visitekaartje af. Het orkest 
kan terugkijken op een mooie week in Oslo.
Het programmaboekje is helaas afgeschaft (net als 
in Rotterdam). Maar de app waar het programma te 
vinden was, werkte te vaak niet. En voor de verza-
melaars was er verder ook niets van de taptoe om 
mee naar huis te nemen. De taptoe in Oslo blijft 
niettemin (gelukkig) nog een redelijk traditionele 
taptoe met goede militaire orkesten die het publiek 
prima weten te vermaken.

Norwegian Military Tattoo Oslo 2016

Het TKKMar vertegenwoordigt Nederland in Oslo (foto Marloes Milatz)
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Samengesteld door Rob Ouwens

Saluut! Een groet aan de Veteranen!
Fanfare `Bereden Wapens` o.l.v. Ritmeester Harold 
Lenssen m.m.v. Renee van Bavel
Particuliere Uitgave (CD)
Verkrijgbaar via www.nationaletaptoe.nl of tijdens 
concerten
De Veteraan / Wat neem je mee? / Het Avontuur / Srebrenica / Brief / 
Frank is terug / Sister / Medley (liedjes WOII).

Divergences – HAFABRA Music Presents Masterpie-
ces 12
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen 
o.l.v. Kapitein Yves Segers
HAFABRA Music CD89066-2 (CD)
Verkrijgbaar via www.hafabramusic.com of ’t Hof/la 
Cour 8, B-3790 Voeren/Fourons, België
Night on the Bare Mountain / Fantasmagorie / Sylvia – Suite from 
the Ballet: Prelude-Les Chasseresses, Intermezzo et Valse Lente, 
Pizzicati, Cortège de Bacchus / Divergences / Sensemaya / Rainbow 
Overture.

Belgian Marches vol. 5
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen 
o.l.v. Kapitein Yves Segers
World Wind Music WWM500.201 (CD)
Verkrijgbaar via www.mirasound.nl
Marche Belge / March of the Ex-Servicemen and Veterans / Tribute 
to the Guides / March of the Belgian Armoured Canon Cars Corps 
in Russia / March of the Fraternities of the Field Army 1914-1918 / 
The Charge at Burkel / March of the Veterans of King Albert I / Cen-
tenary March / March of the Secret Army / March of the Royal Escort 
/ March of the Integrated Police / March of the Belgian Red Cross 
/ Fire Brigade March / Parade March / Belgium-Congo March / Red 
Star Line Belgenland March / March of the Leopold Order / London 
Guards / Splendid Guards / Belgian Parade / Festive March for the 
Belgian Military Bands. 

Royal Marines Beating Retreat 2016
Band of HM Royal Marines Portsmouth o.l.v. Lt.Col. 
Nick Grace
Chevron Recordings CHVCD41 (CD) 
Verkrijgbaar via o.a. www.royalmarinesbands.co.ok of 
www.discurio.co.uk
General Mitchel / HM Jollies / Gibraltar / Scapa Flow / The Great 
Fleet / Preobrajensky / The Captain General / King’s Squad / Olym-
pic Spirit / On the Quaterdeck / Prince Philip Duke of Edinburgh / 
The Mountbatten March / British Grenadiers / Nonagensum Natalis 
/ Clash of the Dreadnoughts / Soldiers of the Sea / Lord of the Rings 
/ Marshal Zhukov / Jutland / National Anthem / Heart of Oak / Sarie 
Marais / A Life on the Ocean Wave / Chimes of Liberty / Action Front.

Royal Marines Beating Retreat 2016
Massed Bands of HM Royal Marines o.l.v. Lt.Col. Nick 
Grace
Chevron Recordings RMBDVD04 (Live DVD)
Verkrijgbaar via www.royalmarinesbands.co.uk
Albany’s, Illawalla, Drummers Call / Indefatigable / Guard Call, Fall 
In / Gibraltar / The Royal Salute / Scapa Flow / The Grand Fleet / 
Preobrajensky / King’s Sqaud / Olympic Spirit / On the Quaterdeck 
/ Prince Philip Duke of Edinburgh / The Mountbatten March / British 
Grenadiers / Divisional Bugle Calls Royal Marines / Salute to the 
Corps / Shorabak Road / Nonagensam Natalis / Clash of the Dread-
noughts / Soldiers of the Sea / Lord of the Rings / Marshal 

Zhukov / Remembering Jutland / Britannic Salute / Ripple of Fire / 
The National Anthem / Heart of Oak / Sarie Marais / A Life on the 
Ocean Waves.

American Voices
The United States Air Force Band Washington o.l.v. 
Colonel Harry H. Lang
Klavier Records K11210 (CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.com
Tower Ascending / An ge Thiain (The Wild Goose) / Let Evening 
Come / The School for Scandal – Overture Op. 5 / Symphony No. 
1 (Jeremiah) Second Movement – Profanation / Fanfare Ritmico / 
Symphony No. 4 (Bookmarks from Japan) Fifth Movement – Eve-
ning Snow at Kambara / Burst of Blue / The End of Knowing: Follo-
wer, Slumber Song / For “The President’s Own”/ The Ringmaster’s 
March.

Märsche, Damals wie Heute – 60 Jahre
Heeresmusikkorps Ulm o.l.v. Major Mathias Prock
B-Ton BCD7440 (CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.de of www.jpc.de
Excelsior Alemannia / Graf Eberhard Marsch / Fribourg / Graf 
Zeppein Marsch / In Treue Fest / König Karl / Danubia / Across the 
Danube / Salemonia / Marsch Infanterie Regiment Grossherzog 
Friedrich von Baden / Hoch Badnerland / Laridah / Taxis Marsch / 
Schönes Baden Württemberg / Radetzky Marsch.

Western Portraits
Banda de Musica da Forca Aerea Portuguesa o.l.v. 
Luitenant Rui Miguel de Araujo e Silva
Molenaar MBCD 31.1139.72 (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com of Molenaar Edi-
tion, Samsonweg 104-106, 1521RM Wormerveer
Sting Medley / Earth, Wind & Fire / The Ultimate Bee Gees / Voice 
of the Vikings / Midnight Cowboy / Funeral March of a Marionette 
/ Meet the Ernest Twins / Western Portraits / Our Blue Planet / Mil-
ler’s Dance.

Eternal Promise
Banda do Exercito (Portugal) o.l.v. Capitao Alexandre 
Lopes Coelho, m.m.v. Destacamento do Porto
Molenaar MBCD 31.1141.72 (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com.
The Escape / Epic Journey to Torshavn / Golden Land / Hymns and 
Carols / All Bells in Paradise / Eternal Promise / Days Remembered / 
Mars der Medici / Around the Whiskey Jar / Vera Lynn Forever.

Saphirana
Banda Sinfonica da Policia de Seguranca Publica o.l.v. 
Comissario Jose Manuel Ferreira Brito
Molenaar MBCD 31.1142.72 (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Up, Up and Away / Stevie Wonder-ful / Music to Watch Girls by / 
Kung Fu Panda / Battlestar Galactica / Arosa / Greased Lightning / 
Saphirana / Medieval Hymn Variations.

Marine Fantasy
Japan Maritime Self Defence Force Band Tokyo o.l.v. 
Commander Hiroyuki Tezuka
Brain Music BOCD-7611 (CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.brain-shop.net of www.hmv.jp
March: Light of the Marcus Island / Sea Songs / Songs of Sailor and 
Sea / Navy Blue / Four Poems by the Princess Nukata / The Seashel 
Song / Ibuki – Breath of Life (symphonic Cantata for Voice and Wind 
Orchestra) / Marine Fantasy 2015.

CD en DVD Nieuws
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‘Wenderpunkte’
das Musikkorps der  
Bundeswehr o.l.v. OTL 
Christoph Scheibling
De firma Rundel heeft een 
CD uitgebracht van Das 
Musikkorps der Bundes-
wehr o.l.v. Oberst Christoph 
Scheibling. Hij leidt dit or-
kest sinds oktober 2012 in 

Siegburg. Jaren geleden heeft de IMMS aldaar een be-
zoek gebracht, toen stond het orkest nog o.l.v. Walter 
Radzek. Het is een concertant orkest in die zin dat deze 
kapel afwijkt van de Heeresmusikkorpsen. Het orkest 
telt 58 musici + kader. Voor liefhebbers van klassieke 
muziek is deze CD een prima aanvulling. Toch is het 
een CD geworden voor een ieder. Er komt een mars in 
voor, een Galop, een hymne en filmmuziek. Ik dacht 
toch wel voor elk wat wils. 
Een paar werken wil ik u onder de aandacht brengen. 
‘Valhalla’ van de componist James L. Hosay. Het is een 
klankvolle ouverture in de stijl van Richard Wagner. Wie 
van deze componist houdt zal er bepaalde vormen in te-
rugvinden, dan denk ik o.a. aan ‘Overture to Rienzi’ en 
‘Tannhäuser’. De intro start met een krachtige Fanfare 
en saxofoon, daarna gevolgd door de houtblazers. Dit 
leidt naar een Maestoso met een mooie melodie van de 
hoorns en laag koper met daarin verweven een mooie 
Aria, wat naar een climax gaat en daarna weer in dimi-
nuendo eindigt. Vanaf hier ontwikkelt zich de terugkeer 
wat lijkt op het begin van dit werk van deze prachtige 
ouverture. 
Het volgende werk is van de componist Sigmund Gold-
hammer. Een dramatische rapsodie over zijn DDR tijd 
en de ommekeer. ‘Wendepunkte 1-9-8-9’. Goldham-
mer was in de DDR tijd dirigent bij het Musikkorps des 
Wachregiments. In het midden van dit werk heeft hij, 
voor de kenners, de interval grondtoon-none-octaaf 
en none gebruikt, vandaar ‘Wendepunkte 1-9-8-9. Niet 
iedereen zal dit stuk mooi vinden maar het is een fan-
tastische compositie. Ook de koraalfantasie ’Sankt 
Cäcilia’ van Thomas Asanger is het beluisteren waard. 
Verder o.a. ‘Meteoritmo’ van Thiemo Kraas, ‘Cortège 
Solonel’ van Alexander Glasunow in een arrangement 
van Leontij Dunaev. Voor het lichtere genre, zoals eer-
der vermeld, de mars ‘In Treue Fest’, ‘Böhmischer Ga-
lopp’, ‘Kein Schöner Land’.
Kortom een CD die het aanschaffen waard is en is op-
genomen door een voortreffelijk orkest van het Duitse 
Leger.  
Rino van der Luyt

‘Villa Musica’ 
door The Middle Army Band 
from Japan o.l.v. 
LTC Takahiro Higuchi en Cpt 
Satsuki Itoh.
Deze CD bevat de volgende 
werken:
Villa Musica (Götz), Respi-
cere (Kraas), Suite aus der 
‘Wassermusik’ (Händel, arr. 
Loritz), Vorspiel und Choral 

(Bösendorfer), In aller Kürze (Asanger), 4 Pastorelli (Sta-
nék), Semper Fidelis (Sousa, arr. S. Rundel), Ringgenber-
ger Festmusik (Götz), Highlander Legacy (Hosay).  
Het eerste muziekstuk is gecomponeerd in opdracht 
van de Beierse Musikverein Fahrnau: de titel is de 
naam van hun nieuwe repetitiegebouw. “Respicere” 
betekent terugblik en wel in verband met de 1250e 
verjaardag van de stad Röhlingen; het is een ouver-
ture solenne. Met veel genoegen heb ik weer eens de 
‘Wassermusik Suite’ beluisterd, het blijft een mooie en 
melodieuze compositie.
Wat ik van de mars ‘Semper Fidelis’ niet wist, is dat 
deze gespeeld werd als treurmars toen de Marine 
Band het stoffelijk overschot van Sousa begeleidde 
van de Marine Barracks naar het Congressional Ceme-
tery in 1932. Bij het horen van deze mars denk ik ook 
terug aan de recente IMMS-dag bij de Kapel van de 
KLu, toen Jos Pommer de mars voor ons analyseerde 
en liet horen dat deze was samengesteld uit 4 verschil-
lende melodieën. Bij de uitvoering op deze CD hoorde 
ik overigens geen bekkens, wat me verbaasde.
Dit is een CD met concertante blaasmuziek, uitgevoerd 
door een professioneel orkest met 45 muzikanten met 
een goede muzikale kwaliteit. Het CD-boekje heeft zo-
wel Duitse als Engelse teksten met toelichting op de 
werken en informatie over het orkest. 
Voor liefhebbers van concertmuziek is deze CD de 
moeite waard. Hij kan worden besteld bij Musikver-
lag Rundel in Duitsland via www.rundel.de of via hun 
email adres: info@rundel.de     
      JK  

‘Mit Blut und Eisen 
(With Blood and Iron)’ 

door The Band of the Ho-
nourable Artillery Com-
pany, Director of Music 
Major E.H. Keeley. 

Deze CD bevat de volgen-
de marsen:
AM II, 37 Marsch des 
Yorck’schen Korps (Beet-
hoven, arr. Heisig); AM 

CD bespreking

 >>
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I, 10 Marsch Prinz August Grenadier-Batallion (1806) 
(Müller, arr. Grawert/Hackenberger; AM I, 239 Marsch 
der Freiwilligen Jäger aus den Befreiungskriegen (arr. 
Homann/Lotterer); AM III, 90 Erster Artilleriemarsch 
(anon, arr. Grawert/Hackenberger); AM II, 113 Marsch 
aus Petersburg (anon, arr. Ericsson/Grawert/Hacken-
berger); AM II, 117 Marsch des Österreichischen Inf. 
Regt. 42 Herzog von Wellington (Schubert, arr. Gra-
wert/Hackenberger); AM II, 118 Marsch aus Motiven 
der Oper ‘Die Hugenotten’ (Meyerbeer, arr. Hübner/
Grawert/Hackenberger); AM II, 154 Franz-Joseph-
Marsch (Oldrini, arr. Grawert/Hackenberger); AM II, 
160 Pepitamarsch (Neumann, arr. Grawert/Hacken-
berger); AM II, 167 Alexandermarsch (Leonhardt, arr. 
Jugel-Janson); Königlich Sächsicher Laufschrittmarsch 
(Hertel, arr. Hartwig), AM II, 188 Düppeler Morgenroth 
(Zikoff, arr. Grawert/Hackenberger); AM II, 198 Frideri-
cus Rex-Grenadiermarsch (Radeck, arr. Heisig); AM II, 
200 Kriegers Liebewohl (Lücke, arr. Grawert/Hacken-
berger); Aufstellungsmarsch 3.Sächsiches Feldartille-
rie-Regiment Nr. 32 (Kretschmer, arr. Hackenberger); 
Garde-Grenadier-Dannenberg-Marsch (Beelitz, arr. 
Keeley); AM II, 264 Mit Bomben und Granaten (Bilse, 
arr. Meiners); AM II, 248 Mussinan-Marsch (Carl, arr. 
Lotterer); Bismarck-Marsch (Fuchs, arr. Ahrens); AM 
III, 91 Zweiter Artilleriemarsch (anon, arr. Grawert/Hac-
kenberger); AM 1, 71 Marsch vom Regiment Prinz He-
inrich (Grawert/Hackenberger); Deutschlands Ruhm 
“Pro Patria” (Schröder); Gott, Kaiser, Vaterland (Sch-
malstich/Blech, arr. Ahrens); Longwy-Marsch (Becker, 
arr. Keeley); AM II, 256 Badonviller-Marsch (Fürst, arr. 
Bird); Antwerpener Einzugsmarsch (Hollaender, arr. 
Ahrens); Für Tony Marsch (Ahrens). 

Dit is een bijzondere CD, die een representatief beeld 
verschaft van de Duitse militaire muziek van vóór 1915, 
dus grotendeels de Keizertijd. De titel is een citaat uit 
de toespraak van Bismarck tot de Pruisische Landdag 
in 1862. Van de opgenomen marsen is er een aantal 
bekend, maar ook onbekende marsen zijn te beluis-
teren. Van sommige marsen zijn de oorspronkelijke 
manuscripten bij toeval gevonden door Tony Dean (lid 

van de IMMS en de Deutsche Gesellschaft für Militär-
musik), die de volledige historische research voor dit 
project heeft gedaan. De arrangementen zijn veelal 
van de hand van Grawert en Hackenberger, beide Mili-
tärmusikinspezienten uit de gekozen periode.
De ‘Alter Jäger Marsch’ is overigens als eerste sectie 
opgenomen in de mars ‘The Coldstreamer’, gecom-
poneerd door een vroegere DoM of the Coldstream 
Guards Lt Col Ridings.
Mars no. 6 is gecomponeerd ter ere van Wellington, 
die bondgenoot van Oostenrijk was tegen Napoleon, 
en die Honorary Colonel-in-Chief was van het in de titel 
genoemde Regiment. 
De mars “Die Hugenotten” bevat andere motieven uit 
de gelijknamige opera als Dan Godfrey’s slow march 
‘Les Hugenots’, die altijd bij Trooping the Colour wordt 
gespeeld. 
De ‘Badonviller-Marsch’ is bekend vanwege de sym-
pathie die de Nazi’s voor de mars hadden en het is 
daarom voor de Duitse militaire kapellen niet toege-
staan de mars te spelen ingevolge een order uit 1961. 
Uit respect voor de Duitse gevoeligheden is het zelfs 
voor de Guards Bands in het UK sinds 2010 niet meer 
toegestaan de mars te spelen. De mars ‘Für Tony’ be-
vat delen uit het Engelse en Duitse volkslied en is een 
eerbetoon aan Tony Dean voor zijn jarenlange inten-
sieve historische research ten behoeve van dit project. 
De uit 30 muzikanten bestaande Band, waaronder vele 
ex Army muzikanten, weet de stijl van de marsen uit-
stekend te treffen en de muzikale kwaliteit van de CD 
is daarom van een hoog niveau. 
De bekende en zeer ervaren producent Mike Purton 
(met zijn nieuwe label MPR) staat garant voor een 
prima technische kwaliteit. Het CD-boekje telt maar 
liefst 48 bladzijden met hoofdzakelijk zeer uitvoerige 
informatie over de opgenomen marsen, maar ook over 
de geschiedenis van de Band. 
Zonder enige aarzeling kan ik deze CD (met een speel-
duur van 74 minuten) van harte bij een ieder aanbeve-
len. Hij kan worden besteld bij Discurio in het UK, zie 
www.discurio.co.uk 
De prijs is £16,= + verzendkosten.  

Door Erwin Voorhaar

In de reeks deze keer een EP (single Extended Play) 
waaraan wordt meegewerkt door een van onze meest 

gerenommeerde militaire orkesten. Ook treden ande-
re artiesten op deze plaat op. Het repertoire is echter 
niet direct dat waar de meeste IMMS leden bij ‘mili-
taire muziek’ aan zullen denken. Toch werd ook in deze 
muziek een bijdrage geleverd door een militair orkest, 
maar vooral de geschiedenis er omheen is interessant.
Het gaat om de afgebeelde 45- toeren plaat met op-
namen van gezangen uit de Oude Hervormde Bundel 
1938. Deze gezangen zijn bij menigeen wel bekend, al 
was het alleen maar de melodie; bij vele herdenkingen 
worden door onze militaire én burgerorkesten regel-
matig deze melodieën ten gehore gebracht. Vooral de 
koraalbewerking ‘Een vaste burg’ is nog steeds een 

Discuriositeiten
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standaardwerk tijdens allerlei herdenkingen. Daar-
mee komen we wel terecht bij de ‘core business’ (zo-
als dat tegenwoordig zo mooi heet ) van onze militaire 
muziek, want daarvan maken de herdenkingen deel 
uit. Hier echter een plaat met gewijde muziek die niet 
(direct) voor een herdenking bedoeld was, maar des-
tijds (de plaat zal ca 1960-1962 zijn verschenen) in be-
paalde kringen grif moet zijn verkocht. 
Belangrijk is natuurlijk de aanwezigheid op deze plaat 
van de Koninklijke Militaire Kapel uit Den Haag met di-
rigent Rocus van Yperen. Van Yperen (06-05-19 
 – 26-08-1994) leidde tussen 1945 en 1963 de KMK en 
stond bekend als voorvechter van de orkestmuziek, 
ook speciaal gecomponeerd voor de HaFa wereld en 
daarbij met nadruk op de Nederlandse componisten. 
Hij leidde de KMK tijdens het optreden in 1952 in Edin-
burgh tijdens de Edinburgh Tattoo en deze optredens 
zouden mede aanleiding zijn tot het opzetten van een 
eigen ‘nationale’ taptoe (al werd deze toen nog niet zo 
genoemd) in Delft. Van Yperen zal natuurlijk ook altijd 
bekend blijven als de auteur van een van de weinige 
standaardwerken op het gebied van de militaire mu-
ziek in Nederland; het in 1966 uitgegeven werk ‘De 
Nederlandse Militaire Muziek’, dat nog steeds een 
heldere en bruikbare bron is voor verder onderzoek.
De medewerking van de Koninklijke Militaire Kapel 
aan een sterk religieuze plaat is niet zo vreemd, wan-
neer men ziet dat er meerdere koren bij deze productie 
betrokken zijn. Van Yperen had van huis uit namelijk 
een belangstelling en aanleg voor koormuziek en ging 
daar later zeer actief mee om: hij werd dirigent van 
meerdere koren (o.a. de Voorburgse Oratorium Ver-
eniging tot 1979, het Haags Kamerkoor van 1958 tot 
1990 en richtte in 1977 het Wijks Vocaal Ensemble op). 
Al deze koren bewogen zich voornamelijk in het gees-
telijke repertoire. Op de plaat speelt de KMK samen 
met het Christelijk Residentie Mannenkoor waarvan 
Rocus van Yperen op dat moment ook de dirigent was. 
Dit zeer grote koor bestaat tegenwoordig nog steeds 
(o.l.v. Aldert Fuldner), van Yperen leidde dit koor tot 
1963, hetzelfde jaar waarin hij zijn dirigentschap van 
de KMK beëindigde daar hij Walther Boer opvolgt die 
per 1 mei 1963 de functie als Inspecteur Militaire Mu-
ziek heeft verlaten. Toch blijft van Yperen, die bekend 
stond als een strenge dirigent actief als leider van 
koren en orkesten en als conservatoriumdocent en 
jurylid. Op deze plaat komen dus zijn kwaliteiten als 
orkestdirigent en koordirigent tezamen. Overigens be-
staan ook de andere koren die op de plaat meezingen 
tegenwoordig nog steeds: het Haags Matrozenkoor 
(voor jongens vanaf 5 jaar) werkte met o.a. het Con-
certgebouw orkest en de KRO. Opmerkelijk: zij zingen 
alles uit het hoofd. Hun repertoire is vooral klassiek, 
Matthäus Passion (Bach), War Requiem (Britten) en 
andere grote werken. 

Heel prominent is de naam Feike Asma (21-04-1912 – 
18-12-1984) vermeld. Deze organist was bijzonder be-
kend en een groot voorvechter van de Frans getinte or-
gelmuziek (o.a. Boëlmann, Franck, Guilmant, Widor) en 
ontving daarvoor meerdere onderscheidingen. Asma 

was toen deze plaat werd opgenomen de vaste orga-
nist van de Evangelisch – Lutherse kerk in Den Haag 
(1943-1965). Asma studeerde bij Paul van Kempen en 
werd uiteindelijk ook dirigent. Een opmerkelijke uit-
stap van deze klassieke organist: in 1970 speelde hij 
de orgelpartij in ‘ Mijn Gebed’ van D.C. Lewis op tekst 
van Gerrit den Braber (een nummer–één hit bij Radio 
Veronica en thans nog elk jaar in de Top-2000!).
Dit geheel is dus een behoorlijke uitstap voor de Ko-
ninklijke Militaire Kapel. Voor zover nu duidelijk
is dit ook de enige plaat met dergelijk repertoire waar-
aan het orkest medewerking heeft verleend. Maar er 
zit nog een interessant aspect aan dit plaatje en dat is 
het label. In deze rubriek is het de bedoeling om ook 
wat dieper op de geschiedenis van de verschillende 
platenlabels in en buiten Nederland in te gaan, het 
waren er veel en het is lang niet altijd duidelijk hoe 
de verhoudingen lagen. Ook bij deze plaat is dat weer 
het geval. En ze deden allemaal iets met militaire mu-
ziek…..
Deze uitgave is van Dureco. De Dutch Record Compa-
ny, opgezet in 1952 als een divisie van de Belgische 
Pelgrims Group (Achille Pelgrims, een baron met een 
eigen opnamestudio….). Dureco was een bedrijf waar 
veel meer militaire muziek is vastgelegd en dat (mid-
den jaren zeventig) meer dan 36 miljoen platen per 
jaar omzette. Daarbij dus ook platen (LP’s) van de KMK 
zoals ‘150 jaar Koninklijke Militaire Kapel’ en ‘Gouden 
Marsen van Johan Wichers’. 
Veel platenmaatschappijen hadden aparte labels voor 
specifieke muziek- of afzetgebieden, makkelijker voor 
de administratie en meer herkenbaar bij het publiek. 
Dat is hier ook het geval. De Pelgrims Group deed 
aan lucratieve overnames van labels waar populaire 
muziek op werd uitgebracht, zoals de Belgische en 
Franse tak van Decca. Voor de Nederlandse lukte dat 
niet want daar zat Decca onder Philips / Phonogram. 
Voor Nederland moest dus een andere maatschap-
pij worden opgezet met de naam CID – Omega. Maar 
uiteindelijk werd Dureco de moedermaatschappij met 
Omega als het handelsmerk voor populaire muziek en 
CID als ondermerk voor …. religieuze opnamen en dat 
zien (en horen) we dus ook duidelijk op deze plaat!
Men wilde samengaan met het machtige Amerikaanse 
RCA maar die deal ging uiteindelijk niet door. Dureco 
ging zich zelf op de Nederlandse markt richten (met de 
KMK, maar ook met Vader Abraham, Benny Neyman en 
Jacques Herb en de door overname van Telstar ‘verkre-
gen’ Zangeres zonder Naam) en deed dat via sublabels 
als ‘Elf Provinciën’, Capri en GIP. Op die labels ziet men 
dus ook regelmatig militaire muziek voorbijkomen. 
Men was ook over de grenzen actief (maar dat had 
minder met militaire muziek te maken), zo nam men 
het Franse Barclay over en het Duitse Metronome (met 
de toenmalige supersterren Nina en Frederik!), maar 
aan het einde van de jaren 60 raakte men bijna alle 
ondermerken kwijt en richtte Dureco de diverse ‘Elep-
hant’ labels op. Zo was het merk ‘Pink Elephant’ be-
langrijk: daarop kwamen popplaten van o.a. Shocking 
Blue uit en daarmee viel natuurlijk wel te verdienen. 
Maar dat valt buiten ons interessegebied…  >>
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IMMS informatie

Mutaties ledenbestand
Overleden:
Mevr. Maat-Hartog Heemskerk
W. Oldekamp  Sneek
Nieuw lid
C.J. van Loveren  Amersfoort

IMMS-evenementen
Zaterdag 8 oktober 2016 bezoek aan het Reunie Orkest 
Artillerie Trompetterkorps (ROA) en het Artilleriemu-
seum op de Legerplaats bij Oldebroek, 10.00 – 15.30 
uur. Voor nadere details zie de digitale nieuwsbrief 
die de leden per e-mail hebben ontvangen of bel  
Johan de Vroe op 035-6945653.
Zaterdag 19 november 2016 THEMADAG 2016 met als 
onderwerp: “De Nederlandse Cavalerie: 

Muzikale Tradities, tanks en toekomst”, 09.30 – 16.30 
uur m.m.v. de Fanfare Bereden Wapens in het Natio-
naal Militair Museum te Soesterberg. Zie de bij dit 
blad gevoegde uitnodiging.

IMMS DUBBEL-CD ‘40 MARCHES AROUND  
THE WORLD’
Een unieke opname door een international militair 
orkest met topmuzikanten, geïnitieerd door de IMMS 
in samenwerking met Britse Guards Bands Division. 
Deze CD kan worden besteld door het overmaken van 
€ 17,50 (incl. € 2,50 verzendkosten) naar rekening 
NL45INGB00001474968 van IMMS en onder vermel-
ding van: ‘dubbel CD’. Deze wordt daarna aan u op-
gestuurd. 

In de nacht van woensdag 17 op donderdag 18 augustus jl. is zeer plotseling mijn grote 
vriend, collega modelbouwer, verzamelaar en muziekliefhebber uit Sneek op de nog veel 
te jonge leeftijd van 59 jaar overleden. Wim was een zeer enthousiaste man, een kei in het 
organiseren van evenementen, zoals b.v. modelbouwbijeenkomsten. Op dergelijk dagen 
vroeg iedereen naar Wim. Hij was een vaste deelnemer aan de vele buitenlandse excursies 
naar diverse taptoes. In juni ging hij nog vol enthousiasme mee met de IMMS naar Polen. 
“Nu kan het nog”: zei hij dan tegen mij. En helaas heeft hij gelijk gekregen. Wim was ook 
groot in zijn aandacht voor anderen. Zodra hij op een braderie, een rommelmarkt of in een 
kringloopwinkel een CD, LP of iets anders van een militair muziekkorps tegen kwam, al 

was het maar een mooie tekening, een bierglas o.i.d. dan nam hij dat mee en vroeg of ik dat al in mijn collectie 
had. Zo niet: “Voor jou”, zei hij dan. Met gesloten beurs was echt zijn wijze van doen. Van de Schotse Military 
Pipes and Drums was Wim zeer verrukt. Een aantal jaren geleden heeft hij dan ook de Edinburgh Military Tattoo 
in Schotland kunnen bezoeken. Hij kon er nog steeds geboeid over spreken. Zijn belangstelling voor militaire 
muziek was enorm. Een aantal jaren geleden ging hij voor het eerst mee naar de Taptoe in Breda. Daarover was 
hij zo enthousiast dat hij zich onmiddellijk aansloot bij onze stichting. De bezoeken aan de diverse orkestuitvoe-
ringen waren voor hem dan ook absolute hoogtepunten. De combinatie van militaire muziek, militaire voertuigen 
en musea over militaire/defensie geschiedenis, was echt iets voor Wim. Als er dan ook nog een ruilbeurs aan 
vastgekoppeld was, dan was de dag voor hem helemaal compleet. 
Wim, ik zal je ontzettend missen met je humor, je kennis over defensie en dan met name het onderdeel Artillerie, 
waarvan je altijd zei dat je eigenlijk best beroepsmilitair had willen worden. 
Maar je bent als boekhouder verder door het leven gegaan, wat je nu veel te vroeg moest afbreken. 

Theo de Haan

Dureco werd in 2001 overgenomen door de uitgever 
Strengholt en gevestigd in Naarden. Men hield de 
naam Dureco aan, maar het werd stil qua uitgaven. 
Sinds 2015 brengt men echter weer uit op deze merk-
naam. Ook zijn er op die manier oudere opnamen her-
uitgegeven op CD (zoals de bekende oorspronkelijke 
LP’s met ‘gouden marsen’ en de al eerder genoemde 
plaat ‘Gouden marsen van Johan Wichers’. Platen-
winkels bestaan niet meer, maar op internet of bij de 
kringloop komt men dergelijke uitgaven nog wel te-

gen. Voor ons besproken 45 toeren plaatje gaat dat 
niet op: deze uitgave bevindt zich toch in een heel spe-
cifiek muziekgebied (een niche…) waar je wel van moet 
houden. Deze EP komt men dus nauwelijks tegen en is 
mede daardoor interessant om eens te bespreken, en 
natuurlijk ook om te illustreren dat door onze bekende 
militaire orkesten aan allerlei soort muziekprojecten 
medewerking werd verleend. 

Defilé  -  september 2016 



nieuwsgierignieuwsgierig

Wie vraagt komt verder. Nieuwsgierig zijn wij naar de ontwikkelingen in ons vakgebied, naar wat daar achter de 

horizon van de grafi sche wereld gebeurt. Nieuwsgierig zijn wij vooral ook naar u. Uw bedrijf, uw wensen en uw 

doelen. Samen gaan we op weg, zodat wij voelen en ervaren wat u drijft. Dat is de weg naar succes. Door onze 

blik op de toekomst, lopen we nooit achter de feiten aan. Wij durven te investeren, want wij zien overal kansen. 

Welkom bij Van der Eems.

VANDEREEMS.NL  EASTEREIN / HEERENVEEN

Douane Harmonie Nederland
8 oktober Goodwill concert te Kamerik
10 oktober  Optreden tijdens voerbal interland 

Nederland-Frankrijk te Amsterdam
11 november Carnavalsconcert te Eijsden
13 december  Afscheidsconcert dirigent  

te Rotterdam. 

Fanfare Bereden Wapens
1 oktober  Veteranenconcert Brunssum, Brikke 

Oave, aanvang 20u00
8 oktober  Veteranenconcert Gorinchem, Unifil 

Museum De Dorstige Types,aanvang 
14u30

9 oktober  Veteranenconcert Heemskerk,  
Cultureel Centrum de Jansheeren, 
aanvang 15u30

13 oktober  Veteranenconcerten Noordwijk,  
Theater de Muze, aanvang 15u00 en 
20u00

15 oktober  Veteranenconcerten Kaatsheuvel, De 
Gildenbond, aanvang 15u00 en 17u00

12 november  concert Winschoten, Vennekerk, 
aanvang 20u00

19 november  optredens Themadag Cavalerie, 
Nationaal Militair Museum, Soest

25 november  relatieconcert Wehl, Koningin Beatrix 
Centrum, aanvang 20u00

26 november  relatieconcert Beek, Asta Theater, 
aanvang 20u00

 

Marinierskapel
13 oktober  concert in Leeuwarden in schouwburg 

De Harmonie, aanvang 20.15 uur
14 oktober  installatie Adelborsten op de Rijkswerf 

in Den Helder
14 oktober  concert Numansdorp, aanvang 20.30 uur 
21 oktober  benefietconcert in Barneveld, 

Schaffelaartheater, aanvang 20.00 uur 
6 november  concert met Eric Vloeimans in Den 

Bosch, Theater Parade, 15.00 uur
8 november   Korpsconcert tgv 351 jaar Korps 

Mariniers, Doelen, Rotterdam
10 december  351e Korpsverjaardag en herdenking 

Oostplein Rotterdam, 11.00 uur
17 december  Kerstproms benefietconcert in Oirschot 

in De Ruyter van Steveninckkazerne, 
aanvang 19.30 uur

Overige militaire orkesten en reünieorkesten: zie hun 
websites of Facebook

Internationaal
05-11 t/m 06-11  Berlin Tattoo (D)
12-11  Lord Mayor’s Show, London
12-11   Festival of Remembrance, Royal Albert 

Hall, London
13-11   Remembrance Sunday UK (o.a. 

Cenotaph)
26-11 t/m 27-11   Birmingham International Tattoo (UK).  

Evenementenagenda 2016


