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Foto’s zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door
de redactie of uit historische bron. De eerstvolgende
editie komt uit in oktober 2014. Bijdragen zijn
welkom vóór 15 november 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.
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Voorwoord

Wanneer we als liefhebbers van de muziek
van militaire orkesten in binnen- en buitenland kijken hoe die zich de laatste jaren
aan het publiek presenteren, dan is er een
zekere trend waarneembaar. Om te beginnen bij de internationale taptoes. Daar is
sprake van geleidelijke vermagering. De taptoes en
festivals van o.a. Modena, Madrid, Quebec, Berlijn
O2 en eerder al Heerlen zijn ‘gesneuveld’ en in de
meeste andere zie je een minder aanbod van prominente orkesten. Bekende militaire taptoes als Bazel
en Edinburgh. die nog steeds alle dagen uitverkocht
zijn, compenseren dat met (nog) meer pipebands
resp. exotische folklore en het festival in Moskou
doet dat met buitenlandse burgerensembles (..).

ons onderzocht. Buiten de taptoes zijn er,
zeker in eigen land, nog altijd het hele jaar
door genoeg concerten met wisselende
bezoekersaantallen. Ook weet de Nationale Taptoe zich na 60 jaar onveranderd te
handhaven, met nog altijd de gehele Nederlandse militaire muziek als basis, zoals gelegd in
Delft destijds. Dat het repertoire niet alleen meer uit
marsen en koralen bestaat en er ook showmuziek
en speelse intermezzo’s zijn, vindt  vrijwel  niemand
bezwaarlijk. Je kunt niet doen alsof er in meer dan
een halve eeuw op muziekgebied niets is gebeurd.
Over het show- en vocale gehalte kun je discussiëren
maar zeker is dat er al die jaren door onze orkesten
de hoogste kwaliteit wordt geleverd en de jaarlijkse

Londen, juni 2014. HM the Queen kijkt toe bij de show van de Marinierskapel op Horseguards Parade (foto C. Baardman)

Niet alleen hier maar overal elders bij deze internationale taptoes nemen reservisten, reünisten, politiebands en al dan niet als (historische) militairen
verklede burgerbands het in toenemende mate van
de reguliere militairen over. Het zal ook wel moeten,
met de defensiebezuinigingen alom, diverse grote
taptoes hebben al moeite genoeg met overleven en
beter militair getinte orkesten en goede burgerbands
dan helemaal geen meer.
Voor de ‘diehards’ die het bij het oude willen houden
zijn er nog regelmatig puur militaire manifestaties,
zoals dit jaar het jubileum van De Royal Marines in
Londen en de WO1-herdenkingen in Frankrijk, met
aanzienlijke militaire muziekinzet.  Volgend jaar komt
een grote herdenking  van Waterloo 1815 in Londen,
de mogelijkheden van een groepsreis worden door
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taptoeshows, die zij speciaal instuderen, zijn keer op
keer verfrissend  en internationaal onderscheidend in
positieve zin.  Het is voor ons als liefhebbers goed te
weten dat dit tot en met volgend jaar zo blijft. Hoe
het vanaf 2016 verder gaat weet nog niemand. Daar
wordt natuurlijk wel naar gekeken, maar alle mogelijkheden staan nog open.  
Wat de IMMS betreft is terugkeer naar de kazerne
daarbij de eerste optie. Er zijn er steeds minder maar
met een beetje goede wil vast nog genoeg om er
één een paar dagen open te stellen voor het publiek.
Dat was en is goed voor de relatie van de krijgsmacht met de burgerij en daar moet de krijgsmacht
zich voor blijven interesseren en inspannen. Beter
in eigen beheer dan een meer commerciële opzet
zoals  nu, want in ons land komt het grote publiek
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er toch onvoldoende op af, hoeveel moderne show
en popdiva’s je ook inzet.   Voor ons als kleiner maar
trouw publiek is het beter als de defensie- muziek
zich weer bij de leest houdt in de eigen winkel, dat
hou je bovendien het langste vol. Hoe de keus voor
de toekomst ook uitvalt, laten we vooral hopen dat
de Nationale Taptoe in haar huidige opzet op naar
de 70 jaar gaat en voor ons een jaarlijks hoogtepunt
blijft, los van de genoemde trends elders. Ook onze
eigen IMMS blijft de militaire muziek naar kunnen
promoten, met in november een nieuw symposium

over militaire muziek als nationaal erfgoed en volgend jaar bezoeken aan de Fanfare Bereden Wapens
en de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
plus de genoemde reis naar Londen in de planning.
Voorliggende Defilé gaat daar verder op in, plus een
selectie aan andere onderwerpen uit heden en verleden van ons interessegebied die hopelijk weer aanspreken. En u weet, reacties zijn altijd welkom.   
Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl

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

De Berlin Sommer Tattoo was eind juni ons
eerste reisdoel van een ruim drie weken
durende muziek- en vakantietrip. Deze Tattoo werd dit jaar voor het eerst georganiseerd en wel op de ‘Waldbühne’, een gigantisch openluchttheater met ca. 20.000
plaatsen. Naast burgerorkesten bestond de militaire
deelname uit Oekraïne en Wit-Rusland. Verder nog
de Politiekapel uit Warschau, die zich met z’n 45 muzikanten zowel muzikaal als choreografisch met een
voortreffelijke kwaliteit presenteerde.
De volgende etappe leidde ons naar Warschau voor
het Militaire Muziek Festival, waarover u elders in
deze Defilé een uitgebreid verslag zult aantreffen.

Na enkele dagen vakantie in het noordoosten Polen was Riga, de hoofdstad van Letland, onze volgende bestemming. Het is een
prachtige stad met vele historische bezienswaardigheden en een gezellig stadscentrum,
dus uit toeristisch oogpunt buitengewoon de
moeite waard.
Maar dat was niet de enige reden van ons bezoek,
want van 3 t/m 6 juli vond daar een militair muziek
festival plaats, waarvoor wij een uitnodiging hadden
gekregen. De deelnemende orkesten waren: de US
Army Europe Band, Heeresmusikkorps Neubrandenburg (D), de Norwegian Army Staff Band, de Central
Band van de Republiek Georgië, de Central Band van

De Fanfare Korps Nationale Reserve tijdens de streetparade in Riga op 5 juli 2014
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Letland, de Army Big Band van Letland en – mede
dankzij mijn bemiddeling – onze Fanfare Korps Nationale Reserve. Het festivalprogramma bestond uit
concerten, een streetparade door het stadscentrum
en tot besluit een taptoe op de zondagmiddag; alles
onder de leiding van de Inspecteur Militaire Muziek
van Letland, LtKol Dainis Vuškāns.
Natuurlijk was ik trots op de prestaties onze FKNR, die
staat voor een stuk kwaliteit bij hun optredens. De kapel was vergezeld van de korpscommandant, kolonel
Gerard v.d. Thiel. Ik had het grote genoegen met hem
kennis te kunnen maken tijdens een geanimeerd gesprek over de FKNR, de IMMS en de militaire muziek
in het algemeen. Het Festival in Riga was uitstekend
georganiseerd met een zeer aantrekkelijk en veelzijdig
muzikaal programma, dus ik ben benieuwd naar de volgende editie. In mijn vorige column heb ik u geïnformeerd over de internationale studiegroep, die de financiële situatie van IMMS Internationaal gaat onderzoeken
en aanbevelingen ter verbetering zal doen aan het International Committee. Deze taak is inmiddels gereed en
op voorstel van IMMS Nederland is nu besloten om ons
tijdschrift Band International voortaan in Polen te laten
drukken (met onmiddellijke ingang) en de wereldwijde
verzending ervan ook vanuit Polen te laten plaatsvinden. Hiermede wordt een zeer wezenlijke en structurele
besparing gerealiseerd, waarmede in ieder geval een
dreigende contributieverhoging is afgewend en die zal
leiden tot een weer gezond financieel huishoudboekje
van IMMS Internationaal. De tweede opdracht aan deze
studiegroep is nu om – gebaseerd op de hierboven genoemde besparing – een voorstel in te dienen betref-

Kennismaking met de Director of Music van de Central
Band uit Georgië na de Taptoe in Riga op 6 juli 2014

fende de toekomstige contributiestructuur van IMMS Internationaal. Omtrent het resultaat van deze uitdaging
zal ik u te zijner tijd graag informeren.
John Kroes

De Nederlandse Militaire Muziek
In memoriam
Henk van ’t Veer
kapitein der artillerie b.d.,kapelmeester
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Zwolle 4 juni 1945 – Harderwijk 6 juli 2014

Henk ging op achtjarige leeftijd naar de muziekschool te
Zwolle en behaalde het praktijkdiploma kerkorgel. Hij vervulde zijn dienstplicht als solo-cornettist bij de Geniekapel
in Vught. Zijn conservatoriumopleiding begon in 1965. Hij
studeerde AMV-Schoolmuziek met als bijvak koordirectie.
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Vervolgens gaf hij elf jaar les aan de muziekschool en een
scholengemeenschap in Zwolle. Hij vervolgde zijn studie
met HaFaBra-directie en als bijvak trombone. Tijdens een
stageperiode maakte Henk voor het eerst kennis met het
Artillerie Trompetterkorps ( ATK).
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Na de succesvolle afronding van deze studie werd hij
in 1978 gevraagd om kapelmeester te worden van het
Fanfarekorps der Limburgse Jagers in Duitsland, dat
hij vijf jaar lang dirigeerde. Vervolgens werd hij dirigent van het Trompetterkorps der Cavalerie in Amersfoort. Vanaf 1989 werd hij kapelmeester van het ATK
in Garderen. Na samenvoeging van beide laatstgenoemde korpsen tot TKBW (Trompetterkorps Bereden
Wapens) heeft hij dit nog een jaar lang geleid tot zijn
dienstverlating in 1996.
Als IMMS Nederland hebben wij Henk in de eerste
plaats meegemaakt als kapelmeester en gedurende
zijn actieve tijd in die functie waren er vele contacten met hem, waaraan de allerbeste herinneringen
bewaard zijn gebleven. Zijn positieve instelling tegenover onze stichting zal ons altijd bijblijven, vooral
ook omdat hij ons vele aangename muzikale activiteiten heeft bezorgd, maar ook omdat hij altijd behulpzaam was bij onze ideeën, verzoeken en vragen
op het gebied van de militaire muziek.
Tijdens en na zijn diensttijd bij de Koninklijke Landmacht was hij actief als kerkorganist, dirigent bij diverse orkesten en koren, jurylid en auditeur bij de
omroep.

Sinds de oprichting in 2001 van het ROA (Reünie Orkest
Artillerie Trompetterkorps) in ’t Harde was hij dirigent
en muzikaal inspirator. In die periode hebben de leden
van het ROA Henk niet alleen leren kennen als leider
van het orkest, maar ook als mens. Hij verstond de
kunst om de muzikanten boven zichzelf uit te laten stijgen. Hij was voor iedereen een mentor en belichaamde
de kracht van het orkest. Met zijn gevoel voor humor
was iedere repetitie een feest en werden de optredens
kwaliteitsevenementen. Henk stond op de bok als dirigent, de leider van het orkest. Daar stond iemand,
vakbekwaam en innemend. Ook in deze periode bleven de goede contacten van hem met onze stichting
gelukkig bestaan, hetgeen onder andere vorm kreeg
door zijn vele uitnodigingen aan onze leden om door
het ROA verzorgde activiteiten bij te wonen. Wij zullen
hem daarvoor altijd dankbaar blijven, omdat dit een
verrijking van de mogelijkheden voor de IMMS was.
Henk heeft naar onze mening een belangrijke bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling en instandhouding van
de militaire muziek en bijbehorende tradities in Nederland en dat is een bijzonder grote verdienste.
(Met dank aan o.a. Frits Dürst Britt, Voorzitter ROA).

Fanfare Bereden Wapens':
een muzikaal en militair professioneel orkest
door Hein Jansen

Op het eerste gezicht lijkt er niets veranderd als
je de muzikale oefenruimte op de Van Brederode
kazerne in Vught nadert. De onmiskenbare vroegere
gymzaal met aanbouw staat er nog steeds, met
ervoor de bekende vrachtwagen voor het zware instrumentarium en overig toebehoren. De militairen
die hier rondlopen hebben nog steeds een lier op
de epaulet. Maar schijn bedriegt. Waar tot nog niet
eens zo lang geleden het Fanfarekorps Koninklijke
Landmacht ‘Bereden wapens’ was gelegerd, repeteert nu de Fanfare ‘Bereden wapens’. In naam
lijken beide orkesten veel op elkaar, de traditie
waardig, maar daarmee is niet alles gezegd. Het
Fanfarekorps is indertijd wegbezuinigd en de Fanfare, daarvoor in de plaats gekomen, is aanzienlijk
kleiner van omvang. Echter, de vrees die destijds
bestond dat er ook op kwaliteit zou worden ingeboet is ongegrond gebleken. De Fanfare is nu ruim
een jaar volop in muzikaal bedrijf en heeft zich binnen en buiten de kazernepoort al ruimschoots bewezen.
Dirigent Ritm Harold Lenssen: ‘In eerste instantie
was het de bedoeling dat het hele Fanfarekorps
zou worden ontslagen. Daarvoor moest een nieuw
orkest in de plaats komen, samengesteld uit muziDefilé - Oktober 2014

kanten op C/D niveau. In muzikale begrippen is het
een verschil tussen professionals en uitstekende
amateurs, in militaire termen gaat het om sergeanten versus soldaten en korporaals. Vergeet niet dat
we het over bezuinigingen hebben. Dat ging de
bonden te ver:  je kunt geen mensen ontslaan en
nieuw personeel op hun plaatsen aanstellen. Dat
heeft er toe geleid dat een aantal muzikanten van
het Fanfarekorps heeft kunnen instromen in de Fanfare. Daarmee is dus een stevige basis gelegd voor
de nieuwe formatie.’
Zelf komt Lenssen ook uit het Fanfarekorps, waarvan hij kapelmeester was. ‘Bij de opheffing van het
Fanfarekorps kon ik opteren voor twee vacatures:
kapelmeester in Assen bij de KMK’JWF’ of dirigent
van de nieuw op te richten Fanfare. Eerlijk gezegd
strijden bestaanszekerheid en uitdaging dan met
elkaar. Laten we eerlijk zijn, als je zo veel bezuinigingsrondes en reorganisaties hebt meegemaakt...
Uiteindelijk heb ik toch voor de Fanfare gekozen en
tot op de dag van vandaag heb ik daar geen spijt
van.’
Nieuweling
Een van de nieuwelingen in de Fanfare is Kpl1 Bart
Roobol (bugellist), wie het militaire bedrijf trou5

wens ook niet vreemd is. ‘Ik heb gespeeld in het
Fanfarekorps Nationale Reserve en daarna in de Regimentsfanfare in Assen. Ook voor mij was het een
uitdaging in een nieuw orkest te beginnen. Waar,
als praktische reden, bij kwam dat Vught dichter bij
mijn woonplaats ligt. Last van cultuurverschillen? Ik
heb me vanaf dag één thuis gevoeld.’
Een beperkte samenstelling als de Fanfare heeft
dwingt de muzikanten tot neventaken, want de staf
is navenant geslonken. Zo is Bart bedrijfshulpverlener en is hij verantwoordelijk voor het fietsenpark.
Want ook de Fanfare zet de traditie van de wielrijders voort, op nieuwe fietsen en met deels nieuwe
instrumenten.
Bijzondere omstandigheid is dat in het leger rang
en diensttijd aan elkaar gekoppeld zijn. Voor een
korporaal is dat acht jaar. Dat betekent, eenvoudig
gezegd, óf carrière maken óf ontslag. Gezien de beperkte mogelijkheden in het muzikale vlak binnen
defensie - trouwens ook in de burgermaatschappij
- is dat voor een militaire muzikant als Bart een lastig gegeven. ‘Wil ik zo veel mogelijk kans maken te
blijven spelen, dan moet ik me voortdurend ontwikkelen. Ik heb conservatorium gedaan, in Rotterdam
en Enschede, maar daarmee ben ik er niet. Ik moet
individueel les blijven nemen, masterclasses volgen
enz. Ook het behalen van het diploma directie HaFaBra ligt in het verschiet.’
Koper of meer?
Even terug naar het begin dat begon met een belangrijke keus: alleen koper, zoals de regimentsfanfare in Assen, of een formatie met saxen? Omwille
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van een bredere klankkleur is voor het laatste gekozen, mede op sterk advies van Tijmen Botma (de
dirigent van het vroegere Fanfarekorps, nu dirigent
van de KMK’JWF’). Harold Lenssen: ‘De bezetting
zoals we nu hebben, heeft zijn voor- en nadelen.
Belangrijk voordeel is dat we een breed repertoire
aankunnen, Zo kunnen we, zij het in bescheiden samenstelling, een bigband formeren met de bijbehorende sound. Nadeel is dat vrijwel alle muziek die
we spelen gearrangeerd moet worden. Qua repertoire moeten we compromissen sluiten. Voor een
bezetting als de onze is niets geschreven, dus moet
je je aanpassen. Maar met een goede bewerking
lukt dat uitstekend.’
Een kleine bezetting maakt ook de individuele muzikant meer kwetsbaar. Bart: ‘Het maakt groot verschil of je in een groep met drie bugels zit of in een
grotere eenheid. Je kunt bij wijze van spreken niet
even wegduiken. Elk foutje wordt des te duidelijker
gehoord. Dat betekent zelf harder oefenen en je
samen beter voorbereiden.   Je bent meer in het
zicht om het zo maar eens te zeggen. Daar moet je
tegen kunnen.’
Harold: ‘Het is net zo als met een taptoe lopen.
De eerste keer, in Ede,   dacht ik: is dit het nou...
zo’n kleine groep? Je krijgt het gevoel dat je in je
blote kont staat. Maar dat is snel gewend. Als je
maar kwaliteit levert. Dan is de kwantiteit minder
belangrijk. Veelzeggend is een spontane reactie die
ik kreeg: “De spirit is er nog niet uit”.’
Ceremonieel
In de optredens van de Fanfare neemt het ceremoDefilé - Oktober 2014

nieel binnen de krijgsmacht een belangrijke plaats
in. Dat heeft van meet af aan ook voorop gestaan.
Daarnaast worden bij allerlei gelegenheden concertante uitvoeringen gegeven. Bart: ‘Een concert geven is uitdagender dan op een paradeplaats staan,
daarover geen misverstand. Maar voor je inzet mag
het geen enkel verschil maken. Je bent een militair
orkest of niet. Waarvoor je ook wordt gevraagd, je
moet je professioneel presenteren, iets goeds neerzetten.’
Harold: ‘Nog iets over de concerten. Ik vind het
belangrijk het repertoire af te stemmen op de doelgroep, of het nu gaat om het optreden tijdens een
Veteranendag in Harderwijk of een concert in een
Verzorgingshuis in Vught. In het laatste geval kun
je bijvoorbeeld niet met Philip Sparke aankomen,
wel met de tune van Bassie en Adriaan. En niemand
voelt zich te goed om dat te spelen. Dat heeft ook
met professionaliteit te maken.’ Over optredens
binnen en buiten de kazernepoort heeft de Fanfare
vooralsnog niet te klagen. Harold: ‘Tot verleden
jaar juli was het relatief stil, maar toen kwam het
omslagpunt. Men weet de weg naar Vught weer te
vinden, zo gezegd. Dat heeft ook te maken met de
support die we van het Impresariaat Militaire Muziek  Krijgsmacht in Utrecht krijgen. En niet alleen
de Fanfare wordt steeds meer gevraagd, ook het
koperkwintet en het combo. Voor mij is een belangrijk criterium: je moet worden teruggevraagd. Dan
doe je het goed.’

Tot slot, wat is het eigene van de Fanfare? Bart:
‘Grote collegialiteit, geen haantjesgedrag, flexibiliteit en professioneel denken en doen, zowel muzikaal als militair.’
Samenstelling Fanfare
De Fanfare ‘Bereden wapens’ is als volgt samengesteld:
3 bugels
4 trompetten
2 hoorns
3 trombones
2 euphoniums
2 bastuba’s
3 saxofoons
3 slagwerkers.
De staf bestaat uit dirigent   Ritm Harold Lenssen,
roadmanager/muzikant Elt Pieter Kusters en officemanager Diana Huismans die ook de toetsenist van
het combo is. Daarin speelt ook een van de muzikanten (bas)gitaar als neveninstrument.

FBW bij een eedaflegging op het Binnenhof in Den Haag
Defilé - Oktober 2014
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Een

greep uit de

Historie

Colonel Bogey 100 JAAR
Door John Kroes.

De wereldberoemde mars Colonel Bogey is honderd
jaar geleden gecomponeerd door Kenneth J. Alford,
pseudoniem van Frederick Joseph Ricketts. Dit lijkt
mij een goede reden om met enige achtergrondinformatie de ‘jubilaris’ nog eens voor het voetlicht te
brengen.
Ricketts was sinds 1908 Bandmaster van de 93rd
Highlanders (officieel de Argyll & Sutherland Highlanders genaamd vanaf 1920) en na stationering van het
bataljon in achtereenvolgens Zuid-Afrika en Glasgow
volgde in 1914 overplaatsing naar Fort George vlak bij
Inverness, alwaar Colonel Bogey werd gecreëerd.
Hij was een enthousiaste wandelaar en vaak gebruikte hij de golfbaan van Fort George voor zijn lichaamsbeweging. Tijdens het golf spelen op deze baan floot
één van de leden de eerste twee noten (B flat en
G) in plaats van “FORE”* te roepen en daarop werd
door Ricketts in een spontane opwelling geantwoord
met een paar volgende noten . Van slenteren was
geen sprake – de stevige bries van de Moray Firth
moedigde aan tot een stevige wandeling. Dit kleine
gefloten fragment paste daarom goed bij de spelers
en vanaf dat moment was het begin van de mars
geboren.  De naam van de mars komt van “Colonel
Bogey”, destijds bij golf de denkbeeldige sterke tegenstander die het standaard aantal slagen over de
baan bepaalt.**
Terwijl zo binnen enkele weken de meeste beroemde van alle Britse militaire marsen werd uitgegeven,
verklaarden Engeland en de geallieerden in augustus
1914 de oorlog aan Duitsland. Colonel Bogey kreeg
een speciale plaats in de gevoelens van de Britse
troepen tijdens het marcheren.
In 1957 kreeg de mars een volgende populariteitsimpuls omdat hij als muzikaal thema werd gebruikt in
de film The Bridge on the River Kwai.
Van Bandboy tot Director of Music
Ricketts werd geboren op 21 februari 1881 en kwam
als Bandboy in 1895 in dienst bij het Royal Irish Regiment en werd vervolgens Bandsman. In 1904 werd hij
verkozen om de opleiding tot Bandmaster te volgen
in Kneller Hall. Van 1906 tot 1908 was hij assistent
van de Director of Music van Kneller Hall. Na zijn
langdurige diensttijd bij het Schotse bataljon volgde
in 1927 zijn benoeming tot Director of Music of the
Royal Marines Depot in Deal in de rang van luitenant.  
Deze kapel  werd in 1930 opgeheven en Ricketts werd
benoemd tot Director of Music of the Plymouth Divi8

Ricketts als Bandmaster van de 93rd Highlanders (onder) en
als Director of Music Royal Marines Plymouth Division Band

sion Band of the Royal Marines. Op 30 mei 1944 ging
hij in de rang van majoor om gezondheidsredenen
met pensioen. Hij overleed op 15 mei 1945.
Repertoire
Zijn indrukwekkende muzikale nalatenschap van uitgegeven composities bestaat uit 18 marsen en 13
overige werken. De lijst van niet-uitgegeven composities bevat 23 arrangementen van klassieke en operamuziek en 14 overige werken.
Zijn pseudoniem ontstond als volgt: Kenneth is de
naam van zijn eerste zoon, J. = Joseph (zijn eigen
tweede voornaam) en Alford is de familienaam van
zijn moeder.
De betekenis van Ricketts als musicus en componist
kan het beste worden begrepen door de analyse van
wijlen Lieutenant Colonel Sir F. Vivian Dunn (de eerste IMMS President en voormalig Principal Director of
Music Royal Marines), die hem persoonlijk goed heeft
gekend. Hij kwalificeert Ricketts als volgt en ik citeer
de letterlijke tekst in het Engels om te vermijden dat
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ik als niet-musicus de vaktermen onjuist vertaal:
“I want to portray and highlight the inventive mastery
of his writing and above all to illuminate the name
of Kenneth J. Alford as the king of British march composers. Without any doubt, all that he wrote had the
stamp of exceptional quality and individuality; and
one could not fail to be impressed by the power of
impact in the delivery of the thematic material always
setting the pattern of majestic treatment in which the
style is unique and the identity undeniable. He created
memorable melodies that were clean, handsome and
eminently satisfying. Likewise the fullness of sound
at whatever dynamic level, but perhaps his greatest
gift, in addition to the skilful decorative counterpoint,
lay in bridging and rounding off the ends of melodic
phrases by passing the continuity into the bass or
binding counter-melody in the tenor register. Almost

as if this movement were part of the melody itself.”
Sir Vivian heeft een aantal (9) van Alford´s marsen
muzikaal geanalyseerd, maar die informatie ligt buiten de scope van dit korte artikel.
* Bij golf wordt “fore” geroepen als een afwijkende
bal voor andere spelers mogelijk gevaar oplevert.
** Voor de meeste spelers was ‘hij’ met zijn dwingende altijd goede score een “bogey man” (boeman).
Golfende militairen bedachten dat deze invloedrijke
“Mr Bogey” wel een Colonel moest zijn. Later werd
een “bogey” de term voor één slag boven wat de
“par” (de standaard) voor een golfhole is.
(Bron: COLONEL BOGEY TO THE FORE – A Biography
of Kenneth J. Alford, John Trendell – 1991)

De grote militaire muziekwedstrijden te Tilburg
Door Drs. John Smit.

Het houden van wedstrijden is rond het fin de siècle al
geen nieuw fenomeen meer. In vele Europese landen
waren er reeds diverse sportverenigingen ontstaan die
met elkaar in competitie waren. Ook binnen de muziek
was het houden van onderlinge wedstrijden al niet
nieuw meer. Onwillekeurig denken we aan concoursen
tussen liefhebberij verenigingen die in deze periode al
gehouden werden. Dat dit ook gebeurd is tussen de
professionele militaire korpsen is veel minder bekend.
Lang is er in de media nog nagesproken over de militaire muziekwedstrijden in Parijs tijdens de grote Wereldtentoonstelling in 1867, waarbij het Stafmuziekkorps
van de Grenadiers en Jagers uit Den Haag onder leiding
van Fançois Dunkler een derde prijs behaalde.

nizoen. Na de Frans-Duitse oorlog werd de onderkapelmeester van het 28e Infanterie-Regiment1  uit Aken, de
nieuwe dirigent van de Harmonie. De nog maar 12-jarige
Kessels begon vanaf dat moment met muzieklessen bij
een van de muzikanten, de violist Frederik Hennen, van

In 1877 was er ook in Nederland voorzichtig een poging
gedaan om met onze eigen Stafmuziekkorpsen een Concours te houden. Utrecht was hier het toneel geweest.
Maar zo kort na de heroprichting van de professionele
stafmuziekkorpsen in 1875 was hier de belangstelling
niet groot geweest. In 1887 had Nicolaas Bouwman,
kapelmeester van de stafmuziek van het 3e Regiment
Infanterie uit Bergen op Zoom meegedaan aan een concours in het Belgische Mechelen, waar hij naar verluid
veel succes behaalde. In deze stad was overigens al een
‘muzikael Concours’ georganiseerd in 1825.
Kessels - de grote promotor
Grote promotor in Nederland op het gebied van muziekwedstrijden is de in Heerlen geboren Mathijs Joseph
Hubert (Mathieu) Kessels. Mathieu kwam al heel vroeg
in aanraking met de muziek, en op zijn tiende werd hij
lid van de Harmonie St. Caecilia in Heerlen, die onder
leiding stond van August Korn, de kapelmeester van het
2e Regiment Infanterie, destijds nog in Maastricht in garDefilé - Oktober 2014
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de het Duitse regiment. Zo’n drie keer in de week wandelde hij ’s morgens van Heerlen naar Aken om na de
repetitie van de kapel zijn lessen te krijgen. Het bood
hem de gelegenheid om ook de repetities van de kapel bij te wonen, en zag daardoor al op jonge leeftijd
hoe het er in de professionele wereld aan toe ging. De
Duitse dirigent zou overigens niet heel lang in Heerlen
blijven. Kessels werd al op zijn 15e diens opvolger.
Geïnspireerd door de mooie uniformen en prachtige muziek droomde Kessels er van om er in te loten, om zo
bij de militaire muziek terecht te komen. Het geluk leek
hem toe te juichen toen hij inderdaad voor zijn nummer
op moest komen. Maar helaas kreeg kapelmeester Korn
van de Regimentscommandant geen toestemming om
Mathieu bij zijn korps in te lijven. In tegenstelling tot
in vele ons omringende landen, kende Nederland niet
het systeem van een kleine kern beroepsmuzikanten
aangevuld met dienstplichtigen. Een systeem waar Kessels later in zijn leven te vuur en te zwaard voor heeft
gepleit, maar dat uiteindelijk nooit voor elkaar heeft
gekregen.  Gedurende zijn dienstplichttijd componeerde
Mathieu ook al. Zijn Vier Compagnie-marschen  met signaalhoorns behielden jarenlang repertoire. Kort na zijn
militaire diensttijd richt Mathieu samen met zijn broer
Pieter Joseph Frans (Jos) in Heerlen een muziekuitgeverij
op en   tevens een handel in muziekinstrumenten. In
1886 verplaatste hij zijn werkzaamheden naar Tilburg,
waar zijn broer in 1884 al was neergestreken. Hier liet
hij een fabriek bouwen waar naast piano’s, ook strijkinstrumenten, trommen, pauken en tokkelinstrumenten
werden gebouwd. Op het hoogtepunt van zijn roem had
hij meer dan 450 werknemers in dienst.
Na verloop van tijd kwam de nadruk echter te liggen
op de bouw van koperen en houten blaasinstrumenten. Kessels werd met zijn Koninklijke Nederlandsche
Fabriek van Muziekinstrumenten zelfs alleen-leverancier
voor het Nederlandse leger.  
Kessels was initiatienemer van het eerste concours
voor muziekkorpsen in 1888, dat in Nijmegen werd gehouden. Verder was hij onder andere oprichter van de
Nederlandse Federatie van Harmonie- en fanfaregezelschappen2.
Een militaire compositiewedstrijd
Kessels had naast zijn voorliefde voor de militaire muziek natuurlijk ook zeker zakelijke belangen. Zo ventileerde hij meermaals klachten dat de meeste muziekinstrumenten via tussenpersonen in Frankrijk werden
besteld. Die tussenpersonen waren overigens meestal
de kapelmeesters zelf, die dan courtage opstreken en
in eigen zak stopten. Natuurlijk zagen de kapelmeesters dat als een extraatje op hun karige inkomens, de
muzikanten konden er weinig tegen beginnen. Tot 1930
werden de instrumenten door het Ministerie van Oorlog betaald. Uitzondering waren de strijkinstrumenten
voor het symfonieorkest, deze moesten door de muzikanten zelf aangeschaft en onderhouden worden. De
kapelmeesters bedisselden hun courtage rechtstreeks
met de Regimentscommandant en officier van de muziekcommissie.
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Kessels wilde ook dat de militaire kapellen veel meer
muziek gingen spelen die bij hem uit de uitgeverij
kwam. Hij heeft zich er jarenlang sterk voor gemaakt
dat de militaire kapellen veel meer marsen uit eigen
land zouden programmeren. Zijn poging om door alle
militaire kapelmeesters een mars te laten schrijven die
in een marsenboek zouden worden gebundeld kreeg
bij de Minister van Oorlog wel gehoor. Maar de meeste
kapelmeesters konden of wilden geen mars inleveren
waardoor het boek er nooit is gekomen. Buitenlandse
voorbeelden kende hij genoeg, waar het ook ondenkbaar zou zijn dat er bij officiële gelegenheden marsen
werden gespeeld van een buitenlandse componist.
In het voorjaar van 1899 had hij dan toch een eerste
succes. Kessels had een concours uitgeschreven van
marsen, uitsluitend gecomponeerd door muzikanten
van de Nederlandse militaire muziekkorpsen. Op zondag 24 april bezochten vele belangstellenden de zaal
van de N.K. Harmonie in Tilburg om naar de twaalf
beste inzendingen te komen luisteren. Kessels had zijn
eigen harmonie ter beschikking gesteld en dirigeerde
zelf het 63-koppige korps. In totaal waren er 22 marsen
bij de jury binnen gekomen. De jury die bestond uit N.A.
Bouwman, G.K.G. van Aaken, Bern. J.A. Rehl, P.A. Stenz
en J. Koning, resp. de kapelmeesters van de Koninklijke
Militaire Kapel der Grenadiers en Jagers, van de stafmuziek van het 5e, 2e, en 6e Regiment Infanterie en van
de stafmuziek van de Koninklijke Marine.
De uitslag was als volgt:
1e prijs: Marsch No 7 van het program : ‘Eert de Kunst’,
met 23½ punt, van L. A. Schouten, onderkapelmeester van ‘t stafmuziek der Kon. Ned. Marine.
2e
No 8, ‘Wilhelmina’, met 21 punten, van J . Vink,
stafmuzikant van ‘t 4e regiment infanterie
3e
No 1, ‘Vaandelmarsch’ met 20 punten, van A. J.
Roelen,stafmuzikant van ‘t 6e regiment infanterie.
4e
No 9, ‘Arbeid Adelt’, met 19 punten, van J. C,
Anderson, stafmuzikant van ‘t 3e regiment
infanterie.
5e
No 11, ‘Beter laat dan nooit’, met 16½ punt,
van J. J. Hermans, stafmuzikant van ’t 2e regiment infanterie.
Dat niet alle inzenders zich aan het reglement hadden
gehouden, wordt door Kessels in De Muziekbode van
29 april nog eens duidelijk uitgelegd.
“Wij maken dan hier de opmerking, dat velen der
inzenders het reglement niet hadden nagevolgd en
wel dat de marschen gemakkelijk uitvoerbaar moesten zijn, daarbij zangerige melodie die niet te hoog
was geschreven. Geheel afwijkend hiervan ontmoetten wij marschen die maten achter malkaar figuren
van zestiende noten hadden en waar de melodie tot
Si zelfs tot do © voor de koperen instrumenten geschreven was. Dit kwam zelfs in de Tuba-partij voor.
Dat de componisten hiermede een verkeerden weg
insloegen en de kunst niet in het moeielijke en in
Defilé - Oktober 2014

vele noten ligt, bewees voldoende dat de marsch
die het gemakkelijkst uitvoerbaar was der 12 uitgekozenen de 1e prijs behaalde. Een volgende Compositie-Wedstrijd en wel op groote schaal zal weldra
wederom door ons worden uitgeschreven waarvan
de details in dit blad zullen bekend gemaakt worden.3”
Tot een volgende wedstrijd zou het zeker komen, al hij
moest hij er wel tien jaar op wachten. In januari 1913
werd er onder toeziend oog van de Minister van Oorlog een prijskamp voor militaire marsen uitgeschreven,
uitsluitend gecomponeerd door ‘kapelmeesters en (of)
beroepsmilitairen van het Nederlandsche Leger’.  
Het groot concours
In 1904 werden er, buiten de vele festivals, landelijk al
tien concoursen voor harmonie- en fanfaregezelschappen georganiseerd. Het belangrijkste concours van dat
jaar zou het Groot Concours in Tilburg zijn. Het had
zelfs een Internationaal concours moeten worden, maar
vanwege het feit dat de internationale inschrijvingen te
gering en de kosten te hoog bleken te zijn, ging dat
niet door. Het comité dacht er beter aan te doen om
de begrote gelden te reserveren voor wedstrijden van
militaire en schutterijmuziekkorpsen. En het programma
verder aan te vullen met concerten van de Koninklijke
Guides uit Brussel en de Koninklijke Militaire Kapel uit
Den Haag. Ook was men in onderhandeling om het Orchestre d’harmonie de la Garde Républicaine uit Parijs
over te laten komen.
Voor het solistenconcours hadden zich bijna 100 professionele en amateurmusici ingeschreven, onder wie
acht leden van de Guides uit Brussel. De toegevoegde
bijzondere wedstrijd voor schutterijmuziekkorpsen zou
worden onderverdeeld in twee afdelingen, namelijk in
een afdeling uitsluitend voor korpsen die geheel bestonden uit gesalarieerde musici, en een tweede afdeling uit gedeeltelijk gesalarieerde of geheel onbetaalde
musici. Het militaire concours zou eveneens bestaan uit
twee afdelingen, namelijk uit de stafmuziekkorpsen van
de infanterie en andere officieel erkende korpsen en
een afdeling bedoeld voor niet-officiële korpsen, zoals
de cavalerie- en artilleriekorpsen, de bataljonsmuziekkorpsen enz.
De minister van Oorlog gaf echter geen toestemming
om op de geplande dagen zijn muziek ter beschikking
te stellen. De wedstrijden waren gepland in de periode
van 28-30 augustus, en van 3-5 september. Omdat de
korpsen in deze periode onmisbaar waren voor de te
houden manoeuvres en andere oefeningen van de troepen stelde de minister voor om het concours in juni te
organiseren. Viel het concours voor de militaire muziek
danig in het water, het concours voor de schutterijkapellen was ook niet om vrolijk van te worden. Eigenlijk hadden alle korpsen van niveau het laten afweten. Slechts
een vijftal kapellen van de schutterij durfden het aan.
Het waren de schutterijkorpsen van Alkmaar, Enschede,
Tiel, Leeuwarden en Middelburg. Het juryrapport over de
korpsen die wel deelnamen was overigens vernietigend.
“Wat de uitvoering der verschillende korpsen betreft, is
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over het algemeen genomen, de indruk bepaald ongunstig te noemen. Immers alle korpsen kampten met de
stemming, wat vooral bij den inzet van het verplichte
stuk op den voorgrond trad, terwijl o.i. voor deze korpsen zuivere stemming zeker een hoofdfactor te beoordeeling is4.”  
Te goed voor deelname?
De minister van Oorlog had in 1904 weliswaar afwijzend
gereageerd op het deelnemen van de militaire kapellen, maar had er tevens bij gezegd dat het houden van
een concours in de maand juni wat hem betreft geen
enkel probleem zou zijn. In februari 1905 hadden bijna
alle muziekkorpsen zich dan ook al gemeld voor deelname die nu op 17 juni werd vastgesteld. De planning
van 1904 bleef gehandhaafd om in twee afdelingen te
werken. Deelnemende korpsen waren de Stafmuziekkorpsen van het
• 1e Regt. Infanterie te Assen, Kapelmeester E. Bicknese.
• 2e Regt. Inf. te ’s-Hertogenbosch, Kapelmeester B.J.
Rehl.
• 3e   Regt. Inf. te Bergen op Zoom, Kapelmeester A.
Barbe.
• 5e Regt. Inf. te Amersfoort, Kapelmeester G. Bikkers.
• 6e Regt. Inf. te Breda, Kapelmeester P.A. Stenz.
• 7e Regt. Inf. te Amsterdam, Kapelmeester J. Zaagmans.
• 8e Regt. Inf. Arnhem, Kapelmeester Hantzsch.
Grote afwezige bij de inschrijvers was het Stafmuziekkorps van het 4e Regt. Inf. uit Leiden, dat onder leiding
van W. van Erp stond. Wat de reden was dat het zich
niet inschreef, is niet duidelijk geworden. Mogelijk mogelijk voelde Van Erp zich te goed om aan een dergelijk
concours deel te nemen.
De Muziekbode doet een vlammend beroep en zegt dat
“Jammer zou het wezen, waar zulke onderscheidingen
te behalen zijn, dat er één Stafmuziekcorps en wel het
4e Regt. te Leiden niet zoude deelnemen. Dit corps,
dat steeds een goeden naam had, zou dezen door nietdeelname prijsgeven en in zekeren zin zijn inferioriteit
bekennen om zich met de andere korpsen te meten.
Misschien volgt nog de inschrijving, wij hopen het voor
dit corps.”
Voor de afdeling fanfares hadden zich inmiddels al gemeld de muziekkorpsen van het
• 1e Regt. Veldartillerie te Utrecht, Kapelmeester H.
Van Diepenbeek.
• 2e Regt. Veldartillerie, te ’s-Gravenhage, Kapelmeester S. Disma.
• 3e Regt. Veldartillerie te Breda, Kapelmeester Staeltiens.
• 3e Regt. Vestingartillerie te Gorinchem, Kapelmeester Stool.
• 2e Bat. 2e Regt. Inf. te Maastricht, Kapelmeester
Lemmens5.
Oplopende spanning
Dat de spanning bij de kapellen in het voorjaar aan
het oplopen was kan men zien aan de eisen en ver11

zoeken die de kapellen deden aan het organiserend
comité. Het ging bijvoorbeeld over de samenstelling
van de jury. Wilde de ene kapel dat er een nationale
jury zou worden samengesteld, een andere kapel
wilde juist een internationale jury om vriendjespolitiek tegen te gaan. De ene wilde een bekend stuk als
verplicht werk, zodat de kapelmeester het zou kunnen arrangeren naar zijn eigen goeddunken en naar
de kwaliteit van zijn eigen muzikanten kneden, een
andere kapel wenste juiste een onbekend werk. Sommige kapelmeesters wilden een bezetting met een
voorgeschreven vast aantal muzikanten, een andere
kapel wilde dit nu juist weer niet. Er werd kortom
veel naar elkaar gekeken. Omdat niet ieder stafmuziekkorps een zelfde bezetting had, dacht de een in
het voordeel, of zo men wil in het nadeel, te zijn ten
opzichte van een ander. “Op een Concours is dat echter anders en eene deskundige jury is daarmee niet
te misleiden. Een wijnkenner behoeft geen fust leeg
te drinken, om u te zeggen hoe de kwaliteit van den
wijn is, zelfs een glaasje zou voor hem voldoende
zijn; zoo is het ook met de jury voor een muziekwedstrijd”, aldus het nuchtere commentaar van Kessels.
Er kwam zelfs commentaar van verschillende zijde
dat de stafmuziek van het 3e Regiment een eigen
gekozen stuk had uitgezocht waarmee die 18 jaar geleden onder leiding van N.A. Bouwman in Mechelen
een eerste prijs had behaald. Maar de jury verbood
de andere kapellen ook niet dat ze een eigen werk
zouden spelen dat ze al lang op het repertoire had-

den. Kapelmeester Barbe stelde iedereen dan ook gerust met de mededeling dat er nog maar slechts twee
muzikanten bij het korps meespeelden die bij het
concours in 1887 er ook bij waren geweest6.  
Het organiserend comité had een topper als juryvoorzitter naar Nederland gehaald. Met Gabriël Parès
(1860-1934), de directeur van het muziekkorps van de
Garde Republicaine, had Kessels een man van formaat
naar Tilburg weten te halen. Parès was overigens niet
voor het eerst in Tilburg. Tijdens het grote concours
in 1904 was hij al één van de twintig juryleden geweest. Parès had niet alleen als dirigent en arrangeur
een internationale reputatie opgebouwd. Ook werken
voor harmonieorkest en pedagogische methodes voor
trombone, fluit, klarinet, trompet en saxofoon stonden op zijn naam. In 1898 had hij in Parijs zijn Traite
d’instrumentation a l’Usages des Musique Militaires
d’Harmonie et de Fanfare het licht doen schijnen. Wie
was er dus beter in staat op dat moment om het verplichte werk voor het concours in 1905 te componeren?
Het werd de dramatische ouverture Rollon. Een beschrijvende ouverture over de inval van de Noormannen in Neustria, het tegenwoordige Normandië. Rollon
is de onverschrokken leider van de Noormannen, die
de stad Rouen na een belegering in het jaar 911 innam.
Door het verdrag van Saint-Clair-sur-Epte werd Rollon
de eerste hertog van Normandië. Hij maakte Rouen
de hoofdstad van de regio. “De concurreerende corpsen hebben hier de schoonste gelegenheid hunnen
talenten te toonen, om de
compositie naar de intentie
van den componist (die bij
’t concours als voorzitter
der jury zal optreden) naar
behooren terug te geven”,
zoals Kessels in zijn aankondiging fijntjes aangaf7.
De grote dag
In april 1905 werd bekend
gemaakt dat de Stafmuziek
van het 4e Regiment op zijn
schreden was teruggekomen en toch mee zou doen
aan het concours.
Z.K.H. de Prins der Nederlanden had het beschermheerschap op zich genomen, terwijl Zijne Excellentie
de luitenant-generaal W.G.F.
Snijders, Inspecteur der Infanterie, het erevoorzitterschap had aanvaard. Ieder
korps zou aan twee onderdelen mee doen. Het eerste onderdeel bestond uit
het marcherende deel, dat
bestond uit het al marcherende spelen van twee marsen. De eerste mars was
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ling van de muzikanten. “Het eene corps marcheerde
met 4 à 4 ’t andere met 5 à 5, ’t eene met de houtinstrumenten voorop (achter het slagwerk) ’t andere
met pistons, trompetten of trombones voorop, de
eene kapelmeester liep daarbij aan de linker, de andere aan de rechter zijde van zijn corps; kortom: daar
was geene gelijkheid in, geene uniformiteit. Ieder Kapelmeester regelt dat naar zijne zienswijze8.”  
De buitenlandse kapelmeesters keken er dan ook
vreemd tegenaan. Ze begrepen er niets van dat er
niet meer uniformiteit was. Over de uitvoering van
de marsen zelf waren ze unaniem in hun oordeel.
Ze vonden dat in hun land er geen betere marsen
werden gespeeld. Na de wedstrijd van de marsen verplaatste het gezelschap zich naar de tuin van de N.K.
Harmonie die reeds gevuld was met vele belangstellenden. In de Muziekbode gaf Kessels een uitvoerige
weergave van de stukken die door alle korpsen werden gespeeld. Het voert te ver om de verrichtingen
van elke uitvoering verder te bespreken.

Gabriël Parès

een verplichte mars Leve de Infanterie, gecomponeerd
door luitenant-directeur N.A. Bouwman, de tweede
mars was zelfgekozen. De jury voor dit onderdeel zou
bestaan uit uitsluitend hogere officieren van het leger.
Het tweede onderdeel later op de dag zou bestaan uit
het uitvoeren van de ouverture Rollon van Parès en
een eigen gekozen werk.  ’s Morgens om 10 uur kwam
er een feeststoet op gang van rijtuigen met generaals,
juryleden en andere hoge gasten die onder begeleiding
van muziek naar het stadhuis en feestterrein werden
begeleid. Naast de minister van Oorlog J.W.Bergansius
zaten er in de rijtuigen onder andere, luitenant-generaal
A. Kool, luitenant- generaal C.J. Snijders, de generaals
Jhr. A.L.F. van der Goes, J.M. Campbell, de kolonel-commandant van het Regiment Grenadiers en Jagers en de
kolonels van alle deelnemende korpsen. In totaal ging
het hier om 39 verschillende onderdelen in de stoet,
waaraan ook gymnastiekverenigingen en plaatselijke
muziekverenigingen deelnamen. Bij aankomst in het
Wilhelminapark werden er door de diverse Tilburgse
Vogelclubs 3000 postduiven losgelaten.
‘Geene gelijkheid’
De marsen werden door alle korpsen zeer goed uitgevoerd. De eerste prijs ging naar de Stafmuziek van het
6e Regiment onder leiding van kapelmeester Stenz.
De tweede prijs was voor de stafmuziek van het 3e
Regiment, terwijl het korps van het 1e Regiment uit
Assen de derde prijs in de wacht sleepte. Opvallend
was hoe de korpsen van elkaar verschilden, zowel in
klank door het verschil in bezetting als in de opstelDefilé - Oktober 2014

“Wij willen met deze beschouwingen niet in détáils
treden; daar veel van oogenblikkelijk omstandigheden afhankelijk was, terwijl de meeningen, de
opvattingen der dirigenten nog al veel uit elkaar
liepen. Het zou alleen den componist geoorloofd
zijn hierover zijn gedachte te uiten, zijn goed- of
afkeuren te kennen te tegen.
Dit kunnen wij hier boekstaven, dat de krachten
niets of zeer weinig van elkaar verschilden, zoodat
de bekroningen met geringen voorsprong werden
verworven.  Opmerkelijk was het, dat op geringe
exceptie na alle corpsen bepaald geen gelukkig
eigen gekozen nummer hadden, oudbakken kost,
die zoowel de Jury als het publiek reeds voorheen
tot vervelens toe hadden gehoord, zoodat men ze
kon mee-neuriën. Een flink en splinternieuw nummer dat iedereen incluis de Jury met belangstelling aanhoorde, speelde het zesde Regt. Waarom
hebben de anderen ook niet zulk onbekend en
degelijk concours-stuk gespeeld? ’t Is echter den
eersten wedstrijd, waaraan men deelnam; wij zijn
overtuigd, dat men ditmaal veel heeft geleerd. ’t
Geen men een volgenden keer in praktijk zal brengen9.”
De stafmuziek van het 6e Regiment had als enige met
een originele compositie het strijdtoneel betreden. Met
de Hollandsche Rhapsodie van J. Schweinsberg10  was
het met de Nederlandse muziek wel gedaan. De andere
korpsen speelden vooral ouvertures, fantasieën en de
2e Hongaarse Rhapsodie van Franz Liszt. Winnaar van
het concours werd de stafmuziek van het 4e Regiment
onder leiding van Willem van Erp, de kapelmeester die
in eerste instantie niet mee wilde werken aan het concours. De stafmuziek voerde de Fantaisie aus v. Weber
‘Der Freischutz’ van Gottfried Mann uit. Kessels vatte de
competitie kort en bondig samen. “Dat het voor menigen
Kapelmeester niet aangenaam was, zijn kunnen en kennen zoo bloot te leggen, dat behoeft gewis geen verder betoog; vandaar dan ook dat de wedstrijd in den
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beginne schipbreuk scheen te lijden en ’t vorige jaar
daarom niet kon gehouden worden11.” Ondanks dat de
gemeente Tilburg in het geheel niet bijgedragen had aan
de organisatie van dit concours, bleef er toch een batig
saldo over van f 800. Dit bedrag kwam geheel ten goede
aan de armen van de stad.
Conclusie
Het grote concours van juni 1905 was een bijzondere
gebeurtenis in de geschiedenis van de Nederlandse muziek, de militaire muziek in het bijzonder. Professionele
orkesten die met elkaar in competitie gingen, gepaard
gaande   met een landelijke uitstraling. En natuurlijk
waren de plaatselijke media naderhand vol lof over de
prestaties van de eigen kapel. De plaatselijke bevolking
haalde de eigen kapel met veel enthousiasme binnen
na terugkomst uit Tilburg. Commentaar van buitenlandse
gasten op het ‘marsconcours’ dat er slechts één mars van
Nederlandse bodem kwam, klopte niet. Naast de mars
van Stenz, werden er nog marsen van Alphonse Barbe,

Willem van Erp, Henri Hermans en Gerardus Bikkers gespeeld. De titels L’enfant de troupe, Souvenir de Harskamp en Mon Debut klonken de buitenlandse gasten
hoogstwaarschijnlijk niet echt Nederlands in de oren. In
tegenstelling tot de Luitenant generaal Snijders-Marsch
van Stenz natuurlijk. De droom van Kessels om een dergelijk concours tot een terugkerend evenement te maken,
kreeg geen navolging. Het zou bij deze enige en unieke
krachtmeting blijven, maar hij bereikte achteraf toch zijn
doel. Hijzelf en zijn Koninklijke Nederlansche Fabriek van
Muziekinstrumenten waren een niet meer weg te denken
onderdeel geworden van de Nederlandse blaasmuziek.
Hij bezat de belangrijkste uitgeverij voor blaasmuziek en
bovendien kon hij dat koppelen aan zijn eigen tijdschrift
De Muziekbode, Geïllistreerd Weekblad voor Toonkunstenaars en Vrienden der Muziek. Orgaan der Nederlandche Liefhebberij,- Muziek- en Zanggezelschappen en der
Militaire Muziek. Op het hoogtepunt van zijn weekblad
had Kessels een oplage van 4500 stuks.

1 Kapelmeester van het 28e Infanterie-Regiment was Friedrich (Fritz) Speer (1817-1903). Hij was ‘Stabshoboist’ in Aken
tussen 1853-1878. Ondanks het feit dat hij kapelmeester was van een Infanteriemuziekkorps is hij vooral bekend
geworden vanwege zijn Kavalleriemarsch, AM II 177 AMS. https://www.youtube.com/watch?v=7nWCGtTJGbE
(4 september 2014).
2 http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathijs_Joseph_Hubertus_Kessels (4 september 2014).
3 De Muziekbode, Veertiende Jaargang. No.17. 29 April 1899. p.129-130.
4 De Muziekbode, Negentiende Jaargang No.37/38 17 September 1904. P.290.
5 De Muziekbode, Twintigste Jaargang No.5 4 Februari 1905. P.35.
6 De Muziekbode, Twintigste Jaargang No.13 1 April 1905 p.105-109.
7 De Muziekbode, Twintigste Jaargang No.17 29 April 1905 p.137-138.
8 De Muziekbode, Twintigste Jaargang No.25-26 8 Juli 1905 p.201-212.
9 Ibid.
10 De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht heeft de Hollandsche Rhapsodie in het kader van het BINGO project in
de 90er jaren opgenomen onder leiding van Josef Suilen.

Stafmuziek 4 R.I. o.l.v. Willem van Erp
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Uit het prentbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar

Het is september en dus weten de militaire muziekvrienden dat er dan op de derde dinsdag van de
maand een bijzondere ceremonie plaatsvindt, waarin
ook veel plaats is ingeruimd voor de Nederlandse
militaire muziek. Iedereen begrijpt dat het om Prinsjesdag gaat. Hier nu eens een prentbriefkaart (een
echte kleurenkaart) waarop een bijzonder orkest aanwezig is op het Binnenhof, de locatie van de opname
voor deze kaart. Door de uitmonstering is het meteen
duidelijk waar we naar kijken: het Muziekkorps Troepenmacht in Suriname. Kleurrijk in uitmonstering én
muziek, net als Suriname zelf. Dat bracht wat kleur
aan de toch vaak ‘ernstige’ Prinsjesdag.
Over Prinsjesdag kunnen we kort zijn, voor een (zeer)
uitgebreide beschrijving van alle gebruiken rondom
deze dag kan men terecht bij het standaardwerk
Pracht en Praal op Prinsjesdag door Thijs van Leeuwen (Europese Bibliotheek, 1998). Het gaat om de
opening van het werkjaar van de Eerste en Tweede
kamer (Staten-Generaal), door het voorlezen van de
troonrede door de Koning. In deze troonrede worden de plannen van de regering voor het komende
jaar bekend gemaakt. De grondwet bepaalt dat het
staatshoofd, thans dus Koning Willem-Alexander,
hierbij wordt betrokken. De datum,die vroeger niet
altijd op de derde dinsdag viel, is thans ook grondwettelijk bepaald. De naam komt van de viering van
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de verjaardagen van de Prinsen van Oranje in de 17e
/ 18e eeuw. Deze dag wordt volgens een zeer strak
vastgelegd protocol ingedeeld met een rijtoer van de
Koninklijke familie door Den Haag en de ceremoniële
gebeurtenissen, zoals het voorlezen van de troonrede
en het aanbieden van de miljoenennota (rijksbegroting) aan de Tweede Kamer. Daarbij is veel militaire
muziek actief.
Ondergetekende heeft meerdere malen deel uit mogen maken van dit ceremonieel, dat voor de meeste
orkesten behoorlijk lange periodes met wachttijd inhoudt. Maar het is dermate bijzonder, zeker in een
land waar we het toch al niet zo moeten hebben van
veel uiterlijk militair vertoon, dat men de wachttijden
graag voor lief neemt om met name de Koning(in)
eer te bewijzen. Als muzikant langs de route van de
gouden koets sta je letterlijk oog in oog met de Koninklijke familie en dat is toch iets speciaals.
Op deze prentbriefkaart zien we het Haagse Binnenhof met de gouden koets vol in beeld, getrokken door
zes paarden. Deze koets is niet van goud maar van Javaanse teak, bekleed met bladgoud. Naar aanleiding
van enkele historische voorbeelden bouwde de latere
automobielfabriek Speyker de koets in 1897/1898. De
eerste inzet vond plaats in 1901, de eerste keer dat
de koets werd gebruikt tijdens Prinsjesdag was in
1903. De door de stad Amsterdam geschonken koets
kwam de oorlog min of meer ongeschonden door en
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werd steeds meer een nationaal symbool. Ook deze
geschiedenis kent natuurlijk veel meer invalshoeken,
treffend beschreven in het boek De gouden koets,
van Amsterdams geschenk tot nationaal symbool
(Th. Van Leeuwen en A. Stofberg, Waanders uitgevers
2010). Langs de route staan op verschillende plaatsen muziekkorpsen, waaronder ook op het Binnenhof, waar de stoet, vertrokken uit Paleis Noordeinde,
om 13.15 aankomt. Na vaandelgroet en Wilhelmus
vervolgt het staatshoofd zijn -   ten tijde van deze
kaart: haar - weg om de troonrede voor te lezen. Op
de kaart staat de TRIS kapel, zoals dit orkest populair
werd genoemd.
Officieel orkest
Suriname kende vanaf 12 mei 1841 officieel een orkest,
hoewel daarvoor al tamboers en pijpers van de Staatsche Troepen aanwezig moeten zijn geweest. Het in
1841 opgerichte Korps Muzikanten West-Indië was een
fanfareorkest dat zonder al te veel wijzigingen bleef bestaan tot 1940, toen de muzikanten als soldaten werden
ingedeeld bij een mitrailleurcompagnie. Men miste echter de muziek bij ceremoniën en adjudant M.H. Rouwenhorst kreeg opdracht om een nieuwe kapel te vormen,
dat lukte nog in 1942. Rouwenhorst, ooit muzikant bij
de Stafmuziek in Batavia slaagde erin een vrijwilligersorkest samen te stellen dat bestond uit 28 man. Na
de oorlog werd dankzij luitenant-kolonel Boog ervoor
gezorgd dat de kapel een officiële militaire status, met
pensioenrechten, kreeg. Na 1950 viel het orkest onder
de Koninklijke Landmacht (infanterie) en bestond deels
uit dienstplichtigen (tamboers) en beroepspersoneel.
De samenstelling was die van een harmonieorkest.  
Men gaf vele concerten, waarbij die op het Oranjeplein
in Paramaribo belangrijk waren. Deze concerten werden
door de gouverneur bijgewoond. Soms maakte men
van kleinere bezettingen gebruik waarmee men traditioneel Surinaamse muziek speelde. Het orkest speelde
het harmonierepertoire zoals ook de orkesten in Nederland dat deden. Het orkest stond onder leiding van
Nederlandse kapelmeesters en pas later ook onder
Surinaamse kapelmeesters. Zo waren bijvoorbeeld A.
Posthumus (1957-1959), A.C. van Hoek (1960-1963) en
K.F.A.M. van Dijck (1963-1964) aan het orkest verbonden. Hoogtepunt voor het orkest was deelname aan de
Taptoe Delft van 1969, waar het swingende optreden
zeer in de smaak viel en leidde tot het toevoegen van
muziek uit het traditionele Surinaamse repertoire aan
het repertoire van de Nederlandse (militaire) orkesten.
Zo speelde de Koninklijke Militaire Kapel daarna op diverse langspeelplaten Surinaamse titels. Van de TRIS
kapel onder kapelmeester van Hoek verscheen een Polydor- LP (12 Surinaamse Marsen) die later in eigen beheer door de TRIS Veteranen Stichting is heruitgegeven
op CD. Op die plaat speelt het orkest de muziek die hen
ook zo populair maakte in Delft. ‘Marsen’ moet hier niet
al te letterlijk worden genomen; de swingende muziek
is gebaseerd op traditionele inlandse ritmes waarop je
inderdaad kunt marcheren… maar ook dansen. Populaire titels uit het repertoire: We g’we we kon bakka,
Mini-mini en We ‘egi prisiri.
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Swingende muziek
Dat deze muziek swingt is niet verwonderlijk. In de geschiedenis van deze kapel komen enkele belangrijke
namen voor, allen mensen die de traditionele Surinaamse muziek mengden met de militaire sound. Die traditie
is gestoeld op muziek uit het winti geloof, de christelijke traditie en de New Orleans traditional jazz. Dat is
allemaal zeer goed te horen in de muziek die de ouderen onder ons nog wel kennen: Max Woiski Sr en Jr,
die beiden beroemde bands hadden en in Amsterdam
(La Cubana…) optraden. De producent van de LP van
de TRIS kapel, Alberto Gemerts (Paramaribo 1931) was
zelf zanger bij Max Woiski en daarnaast arrangeur en
bandleider. Op de LP zien we ook twee andere belangrijke namen die de muzikale kleur van de kapel hebben
bepaald: Eddy Muringen (Eduard Charles “Eddy”, 19342009) als arrangeur en vooral Richenel Edgar “Eddy”
Snijders (12/5/1923 – 19/1/1990), die al in 1942 startte als
muzikant in de pas opgerichte kapel. Hij werd een van
de belangrijkste Surinaamse componisten. Hhij schreef
voor symfonisch orkest, ook balletmuziek, en was tevens pedagoog, fluitist en kornettist. Snijders was de
vader van de bekende jazzfluitist Ronald Snijders, die
tegenwoordig er veel aan doet om deze muziek levend
te houden en zelf ook opnamen van de TRIS kapel heeft
heruitgegeven. Eddy Snijders werd na 1974 kapelmeester van de TRIS kapel en in die hoedanigheid is het
orkest op de kaart te zien. Hij was er ook bij in Delft
(1969) en richtte in Suriname de Politiekapel op.
De TRIS zelf werd in 1957 ondergebracht bij het Regiment Infanterie Oranje Gelderland. Velen (dienstplicht)
dienden in de West. Na de soevereiniteitsoverdracht
op 25-11-1975 werd de TRIS opgeheven en gingen materiaal en veel mensen over in de nieuwe Surinaamse
Krijgsmacht, waarin ook het orkest is opgegaan. Maar
dit komt uiteindelijk in een soort ‘Doornroosje slaap’
terecht.
Na 2000 is er weer sprake van een volwaardig orkest.
Nu heet het de Militair Kapel Suriname. De Fanfare Korps
Nationale Reserve concerteerde samen (!) met de kapel
in Willemstad (Curaçao) in 2009.
In die tijd kreeg het orkest militair–muzikale ondersteuning vanuit Nederland en werd de legendarische luitenant Rein Rier dirigent. Hij is inmiddels met pensioen,
maar wist de kapel weer haar oude klank en gezicht
terug te geven. Dat merkten we als muziekliefhebbers
tijdens de Nationale Taptoe in Rotterdam in 2010 toen
het (met extra muzikanten versterkte) orkest voor een
vrolijke noot zorgde.
Ondertussen wordt nog steeds vanuit Nederland geholpen bij het muzikale vormen van deze kapel, waardoor
voorlopig de vrolijke en swingende klanken uit de West
nog wel even te beluisteren zullen zijn. Of die ooit weer
zal deelnemen aan de ceremonie rond Prinsjesdag valt
te betwijfelen. Maar op de kaart is ook het Ere-escorte
van de Bereden Brigade van de Koninklijke Marechaussee te zien. En daarvan kunnen we gelukkig nog altijd genieten.
Erwin Voorhaar
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De IMMS

was erbij

Tattoo de la Liberté tijdens herdenking van D-day
Door Wim Oldekamp

Het gros van de vaste buitenlandreizigers van de
IMMS begin juni waarschijnlijk in Engeland bij de
viering van 350 jaar Royal Marines. Ik zat - niet geheel toevallig, want een tweede hobby - in Normandië om 70 jaar D-Day te herdenken. Onderdeel van
de festiviteiten was een taptoe op 7/8/9/ juni in het
Zenith, een hal in Caen.
Niet gehinderd door enige kennis op muziekgebied,
maar wel met een enorme belangstelling voor de militaire (mars)muziek, heb ik de ‘Tattoo de la Liberté’
bezocht. Gelukkig was het Zenith een overdekte hal
waardoor de dreigende luchten buiten geen bedreiging vormden voor toeschouwers en uitvoerende orkesten.

Helaas had ik ’s middags een ander programma waardoor ik de buitenvoorstelling met o.a. de Garde Républicaine te paard heb gemist. Voor de avondvoorstelling (binnen) had ik vooraf via internet al kaarten
besteld. Dat was achteraf niet nodig geweest want
aan de kassa waren nog kaarten te koop, maar ‘better safe than sorry’.
De organisatie ging geheel op z’n Frans. Om 18.30
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uur stond er al zo’n 200 man publiek voor de 5 dubbele klapdeuren maar pas om 19.30 uur gingen er
2 enkele klapdeurtjes open en moest iedereen zich
daar door wurmen, met kaartjes afscheuren. Zelfs de
vips moesten in de rij wachten. (Vandaar natuurlijk:
liberté, fraternité en egalité.)
Maar eenmaal binnen was er volop ruimte in de foyer,
waar de Noren een verkoopstand hadden en een van
de ‘riflemen’ een voorstelling gaf. In de pauze waren
er meer verkopende korpsen dus de cd/dvd voorraad
is weer flink uitgebreid.
Het concert begon met een ‘Mot d’accueil au public’
(welkomstwoord). Nu is mijn kennis van de Franse
taal redelijk, maar er zullen vast mensen in de zaal
hebben gezeten die er geen woord van hebben begrepen. Een Engelse vertaling werd niet gegeven en
het programmaboekje was ook al eentalig (Frans).
De ‘cérémonie d’ouverture’ was een massed bands
met de Bolero van Ravel. Van twee kanten kwamen
de  korpsen het toneel op en dat gaf soms wat onbalans, maar als ze elkaar (en de dirigent eenmaal) in
het vizier hadden, ging het weer gelijk op.
Hierna mocht het Choeur de la cité (de Quebec)
(stadskoor van Quebec, Canada) van zich laten horen. Vijftig man/vrouw sterk zongen zij een mooi
Quand Madelin. Helaas werden zij bij hun optreden
verderop in het programma te vaak overstemd door
de muziek, zo dacht ik dat er in de finale bij de Marseillaise niet eens werd meegezongen, maar dat was
wel het geval.
Het Royal Regiment of Scotland verzorgde een ‘démonstration dynamique’. Dit bleek een verzameling
van 23 muzikanten uit verschillende delen van de
wereld te zijn, die bij elkaar waren gekomen om de
’cornemuses’  (doedelzakken) in het Zenith te doen
weerklinken. En eerlijk gezegd, het klonk best goed.
Ik ben toch al een fan van deze muziek.
Het tamboerkorps van de Deense marine vierde haar
50ste verjaardag. Begonnen als traditioneel fanfareorkest omschrijven de Fransen het nu als een ‘orchestre des cuivres’ (= koperorkest). Van hun  repertoire speelden zij o.a. de Koning Frederik IX eremars,
Battle music en Anchors Aweigh. Als extra show element, maar voor mij totaal overbodig, was er nog een
soort muzikaal ‘gevecht’ tussen twee helften van het
korps. Leuk, maar niet op een – militaire - taptoe.
De kapel van de Belgische marine uit Oostende verraste niet met een opkomst met   de Mars van de
Belgische Parachutisten, maar wel met het smurfenlied of zoals de Fransen dat zo veel mooier zeggen:
Chansons des Schtroumpfs. Ook het Ne me quitte
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pas van Jacques Brel klonk erg mooi.
Bij het representatief orkest van Poolse leger (Warschau) herkende ik de tambour-maître aan het zeer
hoog opgooien van zijn stok (en dan ook weer opvangen). Hier speelt het ‘Formule 1 kijk effect’: wanneer komt de crash, of te wel; wanneer vangt-ie hem
niet? Het leidt wel erg af van de verrichtingen van het
orkest. Maar dit gebeurt bij meer korpsen uit het oosten van Europa. En het publiek vindt het prachtig.
FKNR
En toen was het de beurt aan de ‘Fanfare du Corps
de la Réserve Nationale’. Jawel, onze eigen FKNR. Ondanks de beperkte exercitieruimte, ongeveer de helft
van Ahoy, gaven de muzikanten een prima show met
Daedalus en Eagle Squadron. Slechts twee nummers,
maar Daedalus is dan ook iets langer. Een voor mij
zittende Française draaide zich om en complimenteerde mij met zo’n goed orkest!
Engeland was vertegenwoordigd door The band of
the Parachute Regiment uit Colchester, volgens mij
ook vaak op de taptoe in Ede aanwezig. Heel mooi
was hun uitvoering van de muziek uit Band of Brothers en de Regimental March Past was natuurlijk
ook een kolfje naar de hand van deze musici.
Uiteraard ontbrak ook Amerika niet, vanuit Napels
kwam de U.S. Naval Forces Europe Band. Negen titels maar liefst in hun optreden, ik noem de mooiste
(vind ik): The Guadalcanal March, The Attack en het
schitterende koraal Eternal Father Strong to Save.

nen, compleet met exercitiepeloton met geweer met
bajonet. Zelden heb ik zo’n strakke exercitie gezien
zowel van het muziekkorps als van de ‘riflemen’.
Van hen geef ik het hele programma: March of the
Guardsmen, March of the Mine-sweepers, Grieg medley, Drum salute en de Old Rangers March. In één
woord: geweldig!
Uit Frankrijk (Toulouse) kwam La musique des Parachutistes. Toch een apart soort muziek, dat Franse
militaire genre. Tussen de mij onbekende stukken
herkende ik er één: Toccata in d  van Bach.
In de finale werden gespeeld: God Bless Rugby, Hymne à l’ amour, Amazing Grace (prachtig opgebouwd:
solo zangeres, dan  1 doedelzak, dan alle doedelzakken, dan alle orkesten, werkelijk een kippenvelmoment) en tot slot natuurlijk de Marseillaise, waarbij
het mij opviel dat ik wel mee zong, maar mijn Franse
buren op de tribune niet. Het koor wel, maar zoals ik
al aan het begin zei dat konden wij niet horen.
Na afloop was er in de hal nog volop tijd voor een
hapje, drankje en een cd/dvd. Buiten ontstond nog
een spontane after-party toen enkele muzikanten
voor de vuist weg begonnen te spelen. Einde van
mijn eerste, maar zeker niet laatste Franse taptoe. Al
had ik Engeland ook wel mee willen maken, maar je
kunt maar op één plaats tegelijk zijn.

Geweldige Noren
De topper van deze taptoe was voor mij het optreden
van de Hans Majestet Kongens Garde, de Noorman-

De finale in Caen
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20. Innsbrucker Promenadekonzerte
Door Gerrit Jan van den Berg
De Innsbrucker Promenadenkonzerte, die van 2 tot
en met 27 juli plaatsvonden, waren ook dit jaar weer
een groot succes. Ondanks de niet optimale weersomstandigheden vonden alle concerten doorgang.
Het grootste deel van de concerten is droog verlopen; een enkel concert werd bedreigd door regen
wat natuurlijk wel van invloed was op de publieke
belangstelling. In totaliteit werden de concerten door
ongeveer 50.000 toeschouwers bezocht. Zoals bij
elke concertserie zijn er diepte- en hoogtepunten.
Teleurstellend was het concert van een Trachtenmusikkapelle die op concoursen altijd goede beoordelingen kreeg maar ze kon het hoge niveau van deze
concertserie niet aan. Het absolute hoogtepunt van
2014 was het concert van de Koninklijke Muziekkapel
van de Gidsen uit Brussel.

kreeg na bijna elk nummer een staande ovatie. Hier
kon je weer ervaren hoe mooi blaasmuziek kan zijn.
Zowel vanuit de organisatie als vanuit het orkest gingen meteen stemmen op om het concert over een
paar jaar een vervolg te geven.
Een paar dagen eerder gaf de Militärmusik Salzburg
een voortreffelijk concert.
Het orkest speelde o.a. de niet zo bekende mars Gigantic van Julius Fucik en de ouverture Rosamunde
van Franz SchubertHet concert werd besloten   met
Der Traum eines österreichischen Reservisten; Een
Tongemälde (schildering) van de (muzikale) belevenissen van een dorpssmid die opgeroepen wordt om
huis en haard te verlaten en te gaan vechten voor het
vaderland. Gelukkig is het maar een droom en ligt

Militärmusik Salzburg

Het Trompetterkorps van de Gidsen verzorgde de
tocht van de Anna-zuil naar het Gouden Dak. Daar
gaven zij een kort concert. Het concert van de Muziekkapel van de Gidsen trok erg veel belangstelling.
Zij speelden onder andere de Feestouverture van
Dmitri Schostakowitsch en Romeo en Julia van Pjotr
I. Tschaikowski. Wat heeft dit orkest een mooie klank.
Het publiek was laaiend enthousiast en het orkest
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hij rustig in zijn bed. Het werk is in 1890 geschreven
door Carl Michael Ziehrer, de dirigent van de Deutschmeister in die tijd. Ook dit orkest kreeg ondanks
het slechte weer overdag veel publiek en een luid
applaus.
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Het derde militaire orkest dat optrad tijdens de Promenadenkonzerte was de Musique Militaire GrandDucale de Luxembourg. Op het programma stond o.a.
de ouverture Leonore van Ludwig van Beethoven en
de Suite uit de Rosenkavalier van Richard Strauss.
Ook dit grote orkest heeft een mooie klank en speelt
uiterst gemotiveerd. Na de slotmars Salut a Luxembourg kreeg ook dit orkest een staande ovatie van
het publiek.
Duitsland werd vertegenwoordigd door het Heeresmusikkorps Koblenz. Op zondagmorgen gaf de bigband
onder ideale omstandigheden een prima concert. ’s
Avonds was het gehele orkest aan de beurt. Ondanks
de slechte weersomstandigheden wilde het orkest
ook marcherend door Innsbruck zijn bijdrage leveren.
Het concert zelf was goed, maar een beetje plichtmatig met o.a. de ouverture Egmont van Ludwig van
Beethoven, de mars uit De Hugenoten van Giacomo
Meyerbeer en De Nacht op de Kale Berg van Modest
Mussorgski.
Nederlandse inbreng
Naast de inbreng van de militaire orkesten wil ik ook
even stilstaan bij de Nederlandse deelname. Na het
doorslaande succes van vorig jaar trad het Orkest
Zuid onder leiding van Jos van de Braak opnieuw op.
Het in Nederland redelijk onbekende orkest is van
uitstekende kwaliteit met een mix van professionele
en amateurmuzikanten. Het bracht o.a. de Bolero van
Maurice Ravel. Het was jammer dat de zangsolist in
de opera-aria’s geen microfoon gebruikte. Over de
rest van het concert was het publiek zeer enthousiast.

Het Salzburger Landesblasorchester stond dit jaar onder leiding van de bij ons zeer bekende dirigent Alex
Schillings. Dit orkest verzorgt jaarlijks ook één van
de concerten bij de opening van de Salzburger Festspiele. Op het programma stond ook een deel uit het
klarinetconcert War Concerto van Dirk Brossé. Naar
aanleiding van de vliegramp met de MH17 drie dagen
eerder werd het concert in zijn geheel gespeeld met
daarbij een toelichting van de dirigent. Het werd een
indrukwekkend eerbetoon aan de slachtoffers.
Opvallend was dat alle militaire orkesten in staat waren een compleet concert te verzorgen met een mix
van alle muziekstijlen; de zware’ klassieke werken,
marsen en ook de moderne (pop)muziek. De concerten waren een genot om naar te luisteren. En dit alles zonder geluidsversterking. Dat betekende dat het
genieten was van de originele (onvervormde) klank
van een harmonieorkest.
Waarom spelen onze militaire orkesten bijna altijd
met geluidsversterking?Vaak blijft er niets over van
de klank en is de muziek alleen maar luid.
De concerten waren gratis toegankelijk; er werd een
vrijwillige bijdrage gevraagd. Ook werd er een 205
pagina’s tellend programmaboekje uitgegeven met
daarin uitgebreide omschrijvingen van de orkesten,
de dirigenten en het programma.
Ik heb nog enkele programmaboekjes in voorraad.
Als u er belangstelling voor heeft moet u mij maar
benaderen. In Juli 2015 volgt de volgende editie van
de Promenadenkonzerte in Innsbruck. Voor meer informatie www.promenadenkonzerte.at

Nieuw: Festiwal Orkiestr Wojskowych Warszawa 2014
Door John Kroes
Wat festivals voor militaire muziek betreft is er in Polen al sprake van een zekere traditie.Het meest bekend is het Festival in Krakow, in 2007 de bestemming
van onze IMMS groepsreis. Een paar jaar geleden is
aan dat Festival helaas een einde gekomen, onder andere om budgettaire redenen. Vervolgens is door het
Poolse Ministerie van Defensie in de stad Gdynia een
nieuw festival georganiseerd en wel in 2012 en 2013,
in het laatstgenoemde jaar zelfs met deelname van
twee buitenlandse militaire orkesten; namelijk de Central Band uit Budapest en La Musique des Transmissions uit Versailles (F). De geruchten, dat ook dit festival
niet zou worden voortgezet, bleken uiteindelijk waar te
zijn, maar gelukkig kwam er nadien ook goed nieuws:
het Garnizoen Warschau zou in 2014 een Festival voor
militaire orkesten organiseren.
Dit Festival heeft plaatsgevonden van 26 t/m 29 juni
.Ik had het genoegen daarvoor een   uitnodiging te
ontvangen, die ik graag heb aangenomen.
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De – uitsluitend Poolse – deelnemende militaire orkesten waren het Centraal Orkest uit Warschau met
de Erecompagnie en de Landmachtorkesten uit Warschau, Wrocław, Krakow, Rzeszów en Bydgoszcz;
daarnaast één burgerorkest: Orkiestra Ochotniczej
Staży Pożarnej uit Nadarzyn.
Het Festival is een initiatief van de Commandant van
het Garnizoen Warschau: brigadegeneraal dr. Wiesław
Grudziński. Hij heeft een intensieve betrokkenheid bij
de activiteiten van de Poolse militaire orkesten en
toonde dit o.a. door niet alleen alle concerten en de
taptoe bij te wonen, maar ook nog eens door zijn
aanwezigheid bij nagenoeg alle repetities.
Wat het programma betreft noem ik in de eerste plaats
de concerten, die in de verschillende stadsdelen van
Warschau plaatsvonden. Eén daarvan verdient speciale vermelding: het concert door de samengevoegde
orkesten van Warschau en Wrocław op de avond van
de 28e in het stadscentrum. Op diezelfde avond was
er eveneens in het stadscentrum een streetparade
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de orkesten waren van een goede tot uitstekende
kwaliteit. Zeer bijzonder was het optreden van de
Erecompagnie (begeleid door het Centraal Orkest uit
Warschau), die een werkelijk perfect stuk geweerexercitie liet zien. In de finale werden er vijf muziekstukken gespeeld, waarvan ik speciaal vermelden wil
Fucik’s Entry of the Gladiators en de Bennie Goodman Memories (met de klarinetsolo). De afmars vond
plaats op de bekende Poolse mars Warszawianka.
Samengevat zou ik willen zeggen: een aantrekkelijke
taptoe, die ook wat betreft de muziekkeuze zeer gevarieerd was.
Het festival als geheel verdient organisatorisch en
qua inhoud veel waardering. Voor mij was deze eerste editie succesvol.
Evaluatie van het Festival met Generaal Grudziński

door het orkest uit Rzeszów, gevolgd door een showoptreden.  Hoogtepunt was de taptoe van zondag
de 29e in een sporthal. De individuele optredens van

Het is al zeker dat er volgend jaar een tweede editie
zal plaatsvinden, waaraan waarschijnlijk ook een buitenlands militair orkest zal deelnemen. In combinatie
met een toeristische verkenning van de stad Warschau kan ik het festival van harte bij u aanbevelen.

Vakantievreugd
Door Hellmut van der Flier

Een vakantiereis beidt soms mogelijkheden aandacht te besteden aan bepaalde interessegebieden,
zoals parken, musea, gespecialiseerde winkeltjes,
concerten etc. Dit jaar was het verwachtingspatroon
op dit gebied uitermate laag. Een cruise naar onder
meer de Faeröer Eilanden, de Shetland Eilanden,
Ijsland en Noorwegen. Maar wat een verassingen!
IJsland is een spoorloos land. Maar zie, bij de haven stond een piepklein stoomlocomotiefje als
monument ter herinnering van de aanleg van die
haven, zo’n honderd jaar gelden. Een kinderhand
is gauw gevuld.
Maar toen Noorwegen. In het kleine plaatsje Geiranger wemelde het van de cruisegangers. Gezien
de omvang van het plaatsje mocht je daar, afgezien
van het adembenemende natuurschoon, niet al te
veel verwachten. Maar O surprise, surprise! Mijn
onmisbare eega ontwaarde bij het VVV kantoortje
een bord met de mededeling “Band and Drill Team
of H.M. Kongens Garde at 12.30 hrs”. En waarachtig, tegen die tijd arriveerden drie touringcars enw
at materiaalwagens. En ja hoor, na wat geregel
begon het concert op het dorpspleintje, met alles
wat je zou wensen. En dat was dus inclusief het
drillteam met de adembenemende exercitie en het
bloedstollende overgooien van de Garand geweren
met “fixed bajonets”. Dit alles onder een stralende
zon met staalblauwe hemel. De weersverwachting
beloofde 40% kans op regen!
De meesten onzer kennen deze gardesoldaten van
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de Edinburgh Tattoo. En nu greep dit alles plaats
op eigen bodem temidden van torenhoge bergen.
En wij stonden er bovenop.Fabuleus. Wat mij is
bijgebleven, die ongelofelijk strakke gezichten van
de gardisten. Er kon geen lachje af. In het vuur van
de show verloor een van de soldaten zijn hoed met
pluim. Maar ze speelden en liepen gewoon door en
dat is heel slim, want als iemand gaat bukken is de
ramp niet te overzien. Ik spreek uit ervaring.
Het mannetje dat wat later de hoed ging oppikken
deed dat ook op een zeer strakke wijze, met de
armen strak langs het lichaam. Ik vond dit niet echt
elegant, gewend als ik ben aan het opzwaaien van
de armen van de Britten.
Al met al was het een zeer grote verrassing, dat
kan ik U verzekeren. Ik kreeg de indruk dat zij een
soort tournee maakten met relatief korte optredens
op plaatsen waar veel toeristen komen. Wat een
briljante vondst! Nee, ik kan mij dit niet voorstellen
in Nederland, hoewel… misschien in Den Haag?
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DVD-Nieuws

Samengesteld door Rob Ouwens

Koninklijke Marechaussee – Als het erop aankomt
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee o.l.v.
Kapitein Erik Jansen & Jasper Staps
Tkkmarcd04 (CD)
Verkrijgbaar door overmaking van 15,00 euro op
NL69INGB0005291583 t.n.v. Stichting Vrienden Trompetterkorps Marechaussee
Friend Like Me uit Aladin / Als het erop aankomt
/ Prinses Maxima Mars / Learning Gendarme / A
farewell to Arms / Gouverneur der residentie Mars
/ March of the Gendarmes / Vigilans et Fortis /
Blues on Parade / Nederlandsche Medley / Brassmen’s Holiday / Summer in the City / NL Feestmedley.
Arizona – Best Selections for Concert Band
Koninklijke Militaire Kapel o.l.v. Majoor Tijmen Botma,
Georges Moreau, Kevin Houben
Musikkorps der Bundeswehr o.l.v. Oberstleutnant
Christoph Scheibling*
De Haske Records DHR 02-055-2 (2CD)
Verkrijgbaar via www.dehaske.com of Postbus 744,
8440 AS Heerenveen
Fanfare for a New Horizon / Hymn of Glory / Dogon / Arizona / Voyage into the Blue / The Other
Side / The Lost Castle / Crossroads* / Slavonic
Impressions* / The Land of the Cornflower / + werken uitgevoerd door niet-militaire orkesten.
The Witches’ Cauldron
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen
o.l.v. Kapitein Yves Segers
HAFABRAMusic  88982-2 (CD)
Verkrijgbaar via www.hafabramusic.com of ’t Hof,
B3790 Voeren, Belgie
The Witches of Cauldron / Anders / Ode to Lilith
opus 45 no. 2 / Tableaux Sonores: Rencontre, Intimite, Joyeux Vertige, L’Adieu / Gayaneh Suite:
Sabre Dance, Dance of the Young Maidens, Mountaineer’s Dance , Gopak, Lullaby, Lezghinka.
Silverado – Hafabramusic Vol. 41
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen
o.l.v. Kapitein Yves Segers*,Koninklijke Muziekkapel
van de Belgische Marine o.l.v. Majoor Alain Crepin**,
Ad Hoc Wind Orchestra, Polizei Orchestra BadenWürttemberg
HAFABRAMusic  88983-2 (CD)
Verkrijgbaar via www.hafabramusic.com
Capriccio Espagnol* / Les Cités Obscures / Il Vento
della Vita* (Live opname WMC Galaconcert 2013)
/ Silverado / Marche du Centenaire / Valaranta /
Deutschmeister Regimentsmarsch* */ 10 Rhytmic
Cool Downs for Wind Band / Warm Ups for Symphonic Band no. 8 / 479.
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Back To Normandy
Banda de Musica de Forca Aerea (Portugal) o.l.v.
Lt.Col. Elio Luis Salsinha Murcho
Molenaar MBCD 311131720 (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com of Molenaar
Edition, Samsonweg 104-106, 1521 RM Wormerveer
(LET OP: nieuw adres)
European Overture / Sequences for Band / Back
to Normandy / Guggisberg Fantasie / Atlas of
Remote Islands / Omairs.
An Olympic Dream
Banda Sinfonica de Policia de Seguranca Publica
(Portugal) o.l.v. Lt.Col. Jose Manuel Ferreira Brito
Molenaar MBCD 311128720 (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Marche Hongroise / The Culture of the Celts /
Call of Heroes / The Legend of the Amber Room
/ X-mas Around the World / Festival Signation
/ Kunstler Quadrille / Carnival of Venice / Little
Mayflower / Festivo! / An Olympic Dream.
Yellow
Banda de Musica de Forca Aerea (Portugal) o.l.v.
Lt.Col. Elio Luis Salsinha Murcho
Molenaar MBCD 311130720 (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Discursum / The Lady Caliph / Moondance / Live
and Let Die / Movie Themes of 1984 / Far from
Over / Proud Mary / Movin’ Up / Yellow / Thrift
Shop / Make You Feel My Love / Symphonic
Suite from Rio / Gladiator / Matt Bianco Medley / Hup Holland Hup / So You Think You Can
Dance.
Crazy Tongues – Tierolff for Band no. 31
Militärmusik Oberösterreich o.l.v. Major Harald
Haselmayr
Verkrijgbaar via www.tierolff.com (CD)
Impromptu / Pythagoras / Wedding March /
Piccadilly Fanfare / Farewell / Crazy Tongues /
Auroral Colours / Rough Ridge / Motus Agni /
Scaldis / Piano Man / Roof Garden / Fiesta for
Flutes .
Yellowstone Overture – Tierolff for Band no. 32
Militärmusik Oberösterreich o.l.v. Major Harald
Haselmayr
Verkrijgbaar via www.tierolff.com (CD)
Miracle of Nature / Singin’ Downbeat / Yellowstone Overture / Mediterranean Cruise / Flugelhorn
Filigree / Sinfonietta Magyar / La Fille aux Cheveux de Lin / Jump / Have a little Faith in Me
/ Surfdances / Missa St. Florian / His Masters
March / A Tribute to Benny Goodman.
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Benefiz Galakonzert 2014
Militärmusik Salzburg o.l.v. Oberst Ernst Herzog
MAKO Records CD-???TM (Live CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.tonstudio-martin.de of
www.amazon.de
Gigantic / Rosamunde / Der Vater des Regiments
/ Hofbaltänze / Semper Fidelis / Konzert für Flöte
/ Dance of the Jesters / Star Wars Trilogy / Granada / Yesterday / Rainer Marsch.
Berliner Schloss – Live Konzert 28 Januar 2014
Stabsmusikkorps der Bundeswehr o.l.v. Oberstleutnant Walter Ratzek
Studios Berlin 2014 (Live DVD)
Verkrijgbaar via o.a. www.jpc.de
Kreuzritter Fanfare / Overture fur Harmoniemusik / Margarethen Marsch / Rhapsodie in Blue /
Festfanfare / An der schönen blauen Donau &
Unter Donner und Blitz / Geschwindmarsch / Berliner Luft / Deutschlandlied / Paraphrase über
Deutsche Volkslieder.
The Royal Martines Music Spectacular 2014
Massed Bands of HM Royal Marines o.l.v. Lt.Col.
Nick Grace
Chevron CHVCD36 (2CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.discurio.co.uk of www.royalmarinesbands.co.uk
CD1: On the Square / HM Jollies / Erskine Brae
/ Stirling Castle / Drummer’s Call / Timeless Distinction / Guard Call / Band Call / Fall In / Sarie
Marais / God Save The Queen / Rule Britannia
/ Esprit de Corps / Per Mare Per Terram / Preobrajensky / Commando Spirit / Defileermars der
Koninklijke Marine / Stars and Stripes / Marine’s
Hymn / British Grenadiers / Chatham / Portsmouth / Plymouth / Karkia / Stonehouse / Royal
Oak / Invincible / Hands Across the Sea.
CD2: Captain General / Prince Philip Duke of
Edinburgh / Top Maolo / HMS Queen Elisabeth
March / At Eternal Sunset/By Land and Sea / God
Save The Queen / Wilhelmus / Star Spangled
Banner / Heart of Oak / Defileermars der Koninklijke Marine / Semper Fidelis / A Life on the
Ocean Waves / Royal Salute / National Emblem /
Army and Marine / Glorious Victory.
Noot: Van de Live uitvoering op Horse Guards Parade in
Londen komt ook een DVD uit.

John Philip Sousa – Music for Wind Band no. 14
Central Band of the Royal Air Force o.l.v. Keith Brion
Naxos 8.559730 (CD)
Verkrijgbaar via de goede klassieke cd-winkel
March of the Royal Trumpets / Overture to the
American Maid / The Triton Medley / Listen to my
Tale of Woe / The Lambs / Esprit de Corps / El Capitan & His Friends Suite: El Capitan, The Charlatan, Bride Elect / The Circumnavigators Club /
The Loyal legion / The International Congress.
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Forever – The Official Album of the World War 1
Commemorations
Central Band of the Royal Britsh Legion o.l.v. Captain David Cole and guests
DECCA 1182730 (CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.co.uk
Anthem for Doomed Youth / Only Remembered / Dulce Et Decorum Est / Keep The Home
Fires Burning / From One Who Stays / Amazing
Grace / In Flanders Field / It’s A Long Way To
Tipperary / In Memoriam / Roses Of Picarrdy /
Futility / A Letter From A Father / The Soldier /
Pack Up Your Troubles / Take Me Back To Dear
Old Blighty / For The Fallen / In Flanders Field /
Abide With Me / I Vow To Thee / Only Remembered / A Letter From A Father / May In Arras /
Egregium Commemtum.
A Tribute to Arthur Prevost
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Gidsen
o.l.v. Kapitein Yves Segers
World Wind Music WWM500.195 (CD)
Verkrijgbaar via www.mirasound.nl of Postbus
2607, 3800 GD Amersfoort
Italia Rhapsody (Alfredo Casella) / Prelude &
Fugue in A minor MWV 543 (Bach) / Organ
Symphony No. 5 – Toccata (Widor) / Psalm 141:
Voce Mea ad Dominum Clamavi opus 47 (van
Nuffel) / Symphony for Organ and Orchestra
no. 1 in D minor – Finale (Guilmant) / Perpetuum Mobile – for Clarinets and Symphonic Band
(von Weber) / Symphony no. 4 – The Italian –
Part 4: Saltarello (Mendelssohn).
Een prachtige nieuwe CD van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, waarop transcripties van
Arthur Prevost zijn opgenomen van grote klassieke werken. In 1918 werd hij aangesteld als kapelmeester bij dit befaamde orkest en dat bleef hij
tot 9 december 1944. Behalve een goed dirigent
zijnde, componeerde Prevost vele (militaire) marsen, fanfares en werken voor harmonieorkest. Ook
maakte hij vele transcripties van klassieke werken
en enkele daarvan zijn op deze CD verschenen.
Het aardige is dat een aantal van deze al eerder
zijn opgenomen op 78-toeren platen in 1929. Mijn
favoriet op deze CD is de Toccata van de Organ
Symphony van Widor en de Prelude & Fugue van
Bach. Het is net of je een echt orgel hoort, terwijl
dat niet zo is. Het booklet ziet er, zoals altijd,
zeer verzorgd uit met bijzondere foto’s en mooie
teksten van Francis Pieters. Kortom een echte aanrader en deze compact disc mag zeker niet in uw
CD-kast ontbreken!
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Discuriositeiten
Deze keer gaan we in deze rubriek weer eens over
de grens kijken. Dat doen we met een single, ook bekend onder de naam 45 toeren plaatje. In dit geval is
die voorzien van de aanduiding EP, ‘Extended Play’,
dus een single met extra lange speelduur.
Onder de titel Pipes and Drums of Scotland werden
twee EP’s uitgebracht door de Pipes and Drums of
the Kings Own Scottish Borderers. De opnamen staan
op een label dat later wereldberoemd werd omdat
zij de hits van vier heren uit Liverpool genaamd The
Beatles gingen uitgeven. Maar rond die tijd was er in
de catalogus ook nog plaats voor militaire muziek in
de vorm van Pipes and Drums.

Het plaatje werd uitgegeven in oktober 1962. Op de
achterzijde van de hoes wordt echter 1961 vermeld.
Dit slaat op het feit dat de A–zijde voorkomt op een
in 1961 uitgegeven LP getiteld Blue Bonnets over the
Border (Parlophone EMI PMC 1135/PCS3015). Dat is
aardig in lijn met de gedachte achter het fenomeen
EP (delen van nieuwe LP’s op een single promoten).
De pipeband speelt op deze EP twee medleys: Scotland the Brave / The 42nd’s March / The Rustic Bridge
/ Bonnie Gallowa / Rantin’Rovin’Robin / The Rowan
Tree / Mairie’s Wedding / The Wee Man at The Loom
/ Highland Laddie en Dashing White Sergeant / Atholl
Highlanders / Cock’ O the North / Colonel Robertson
/ Muckin’O Geordies Bye / Bonnie Dundee / Piobaireachd of Donald Dhu / Dovecote Park.
Voorwaar veel bekende traditionele Schotse muziek,
die we zo goed kennen van de Edinburgh Tattoo.
In februari 1963 verscheen een tweede plaatje, ook
een EP. Daar kon ca. 7.5 minuten muziek per kant
op. Op deze tweede plaat (nr GEP 8876, rode hoes)
staan eveneens twee medleys (Road to the Isles / The
Eightsome Reel). Het fenomeen EP begon in 1952 bij
24

RCA in Amerika, maar de benaming werd later bij allerlei soorten platen en zelfs CD’s gebruikt.
Opmerkelijke gebeurtenis
De geschiedenis van de Kings Own Scottish Borderers
gaat terug naar een opmerkelijke gebeurtenis op 18
maart 1689. David Leslie, 3rd Earl of Leven ronselde
in 2 uur (!) meer dan 1000 man bij elkaar, met name
rond The Royal Mile (de beroemde High Street in
Edinburgh). Doel was een stukje crisis- management:
de stad moest snel worden beschermd tegen oprukkende Jacobieten. Deze mannen werden ‘by beat of
drum’ opgeroepen te strijden en als erkenning voor
de daad behield het regiment daarna het recht om
‘by beat of drum’ te recruteren en parades te houden
‘with fixed bajonets’.
In 1782 werd het regiment   The Sussex Regiment
genoemd en in 1805 wijzigde Koning George III de
naam, het regiment werd nu   Kings Own Borderers
genoemd. Rond deze tijd beschikte het regiment al
over pipers, die kort nadat het regiment zijn nieuwe
naam had gekregen het recht kregen om de Royal
Stuart tartan te mogen dragen, hetgeen tot de opheffing zo bleef.
Het regiment vocht daarna op allerlei plaatsen zoals
in Gallipoli, Normandië en ook tijdens de pogingen
om met een luchtlandingsleger via de brug bij Arnhem naar Duitsland door te stoten (september 1944)
hetgeen zoals bekend op een fiasco uitliep. Meerdere
soldaten uit het regiment ontvingen de hoogste militaire onderscheiding (het Victoria Cross). Een ervan
was Piper Daniel Logan Laidlaw (1875-1950) die als
doedelzakspeler KOSB meevocht tijdens de slag bij
Loos in de 1e wereldoorlog op 25 september 1915.
Hij zag dat zijn eenheid zwaar gedesoriënteerd raakte
door o.a. gasaanvallen. Laidlaw klom uit de loopgraaf
en speelde zonder ophouden de regimental march
van de Borderers, Blue Bonnets over the Border. Daarmee bracht hij de eenheid weer tot zichzelf en deze
voerde daarna een aantal succesvolle aanvallen uit.
Piper Laidlaw bleef doorspelen, ook toen hij tijdens
de actie gewond raakte. Hem werd het VC uitgereikt,
als een van de slechts twee pipers die deze eer te
beurt viel. De band begeleidde de militaire activiteiten, verzorgde de muziek voor de soldaat maar kwam
natuurlijk ook in actie tijdens taptoes en parades.
Tussen 1959 en 1961 diende het regiment in Berlijn,
en dat geeft meteen aan waar de foto voor de hoes
is gemaakt: voor de Brandenburger Tor.
Reductie
In de periode na 1990 zijn ook in Groot-Brittannië
veel bands opgeheven, meestal door reductie in aantallen en ze daarna samen te voegen. Dat gebeurde
ook met de Schotse infanterieregimenten, ondanks
hun eeuwenlange historie en grote trots. Op 28 maart
2006 werden de Schotse infanterieregimenten saDefilé- December
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mengevoegd tot   The Royal Regiment of Scotland.
Overigens had the KOSB ook een military band; vaak
werd samen met de Pipes and Drums opgetreden. Al
die orkesten werden in 2006 opgeheven en opnieuw
geformeerd. De KOSB’s (zoals ze altijd worden genoemd) gingen samen met The Royal Scots Regiment
op in een nieuwe pipeband: Pipes and Drums of the
1st Scots Regiment (Royal Scots Borderers). Deze
band treedt ook individueel op en doet in 2014 mee
aan o.a. een taptoe in Belfast.
Een vraag blijft nog over na deze geschiedschrijving
van de band: wie was de Pipe Major tijdens het maken van de plaatopname? Vreemd genoeg staat dat
niet op de hoes vermeld (wel de bevelvoerende kolonel….) en ondanks naspeuringen kwam er geen naam
naar boven. Wellicht zijn er lezers die een aanvulling
kunnen geven.
Platenlabel
Zoals altijd in deze rubriek wil ik ook graag iets vertellen over het platenlabel. Dat was destijds toch belangrijk, want je wilde weten wie een goede catalogus met militaire muziek had. Deze EP is uitgegeven
op het label Parlophone. Binnen dit label bleef het
aandeel militaire muziek overigens beperkt.
De geschiedenis begint al in 1896 in Duitsland toen
het door de bekende Carl Lindström werd opgericht
als Parlophon. In 1923 kwam er een Britse tak Parlophone Records, al in 1926 volgde overname door
het Amerikaanse mega–label Columbia dat tegelijk
samenging met The Gramophone Company UK. Onder de nieuwe merknaam kent u allemaal de platenmaatschappij: het werd EMI (Electric and Musical
Industries), dat vele platen met militaire muziek (o.a.
Royal Marines) heeft uitgegeven. Parlophone werd
vanaf dat moment een ondermerk van het machtige
EMI concern, en zo staat het ook op deze hoes.

EMI zou bestaan van 1927 tot 2013, en beheerde in
die tijd meerdere sublabels. Bij Parlophone kwam
George Martin vanaf 1955 als manager. Hij bracht bekende artiesten naar het label, zoals Ron Goodwin,
Humpfrey Lytlleton & jazzband, Jack Parnell maar ook
modernere artiesten als Cilla Black en The Beatles.
Nadat deze laatste groep eind jaren ’60 een eigen label startte ging het Parlophone slecht totdat na 1990
popartiesten, zoals Blur, Radiohead, Coldplay en Lily
Allen gecontracteerd werden. In Nederland had men
via Stibbe een vertegenwoordiging. Zij verkochten in
1965 de rechten aan Bovema dat later EMI Nederland
zou worden. Via deze route zijn veel van de platen
(waarschijnlijk ook deze EP) afgezet op de markt in
o.a. Nederland.
In 2012 was EMI op sterven na dood en wilde de
gigant Universal (grootste muziekbedrijf ter wereld)
EMI overnemen, maar dit werd door de concurrentiewaakhond tegengehouden. Men moest verplicht
enkele takken afstoten, om niet een té grote marktgigant te worden. Parlophone ging toen over in handen
van Warner Music Group uit Amerika. Via het label
wordt veel klassieke muziek uitgebracht.
Zoals wel eens eerder gezegd: voor militaire muziek
hebben deze (veel) te grote maatschappijen weinig of
geen interesse (‘niet verkoopbaar’. . .) dus opnamen
van Pipe Bands of orkesten zal men, een enkele heruitgave uitgezonderd, hier niet meer vinden.
Met deze plaat hoop ik een van de kleinere Schotse
regimenten en de bijbehorende band weer wat in de
belangstelling te hebben gebracht. Gezien de link
met de slag om Arnhem verdient juist dit regiment
het wel om (nota bene 70 jaar na dato!) even voor
het voetlicht te mogen verschijnen. Voor wie meer
wil weten: er bestaat een KOSB regimentsmuseum in
Berwick-Upon-Tweed, en ook op het internet is er het
een en ander te vinden.

Boekbespreking
Music & the British Military in the Long Nineteenth Century
by Trevor Herbert and Helen Barlow, Oxford University Press 2013, ISBN
978-0-19-989831-2.
Gebonden uitgave, formaat 16,5x24, 353 pagina's
De aanleiding tot dit boek is de vaststelling dat militaire muziek grotendeels
ontbreekt in alle algemene studies en beschrijvingen van de Britse muziekgeschiedenis in ‘the long nineteenth century’. Dat is een opvallende omissie
vanwege de schaalgrootte bij de ontwikkeling van de militaire muziek in die
periode en de invloed die deze had op het muziekberoep.
De geschiedenis van de Britse militaire muziek in de beschreven periode
kent drie belangrijke fasen. De eerste is de behoefte aan veel meer muzikanten vanwege de toename van de orkesten in aantal en in omvang. De
tweede kan worden betiteld als consolidatie, gedurende welke individuele
regimenten (zowel beroepssoldaten als vrijwilligers) orkesten oprichten en
ontwikkelen onder leiding van kapelmeesters, meestal burgers afkomstig uit
het buitenland. De derde fase IS de professionalisering, standaardisatie en
centralisatie van militaire muziek door verschillende initiatieven, maar in het
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bijzonder door de oprichting van wat later de Royal
Military School of Music Kneller Hall zou worden. De
militaire muziek was sterk geworteld in de regimentscultuur van het Britse leger: de regimenten trokken
zich vaak weinig aan van regerings- en hoofdkwartierorders en voerden dus hun eigen beleid, ook t.a.v.
de militaire muziek. De orkesten van de Guards in
London waren toen al de elite bands: de Nederlander
Van Maanen wordt ook hier genoemd als bandmaster
van de Scots Guards. In 1846 werd er vanuit het War
Office een memorandum gestuurd aan alle regimenten dat de sterkte van de militaire orkesten bij de
infanterie regimenten onder geen beding meer mocht
zijn dan 1 sergeant met 20 muzikanten. Dat dergelijke orders werden genegeerd blijkt o.a. uit het feit
dat de Royal Artillery Band in 1856 al 80 muzikanten
had en de Band of the Queen´s Regiment een tiental
jaren later 60 muzikanten. In het boek is eveneens
een uitgebreide analyse opgenomen van de invloed
van militaire orkesten (inclusief die van de Militia en
Yeomanry – te vergelijken met onze Schutterijen) op
het sociale en culturele leven.
Tevens wordt bijv. behandeld de rol van militaire
muzikanten en kapelmeesters bij het ontstaan en
de ontwikkeling van de amateur brassbands. De
belangrijkste primaire officiële bronnen betreffende

muziek in het leger zijn de General Regulations en
de King´s (or Queen´s) Regulations for the Army,
die periodiek werden uitgevaardigd. Daarnaast werd
eveneens geput uit orders en memoranda van het
Centrale Legerhoofdkwartier in Horse Guards. Voorts
is een zeer uitgebreide bibliografie opgenomen van
boeken, tijdschriften en artikelen, die bij de samenstelling van het boek zijn gebruikt en waaraan ook
veelvuldig wordt gerefereerd in de diverse hoofdstukken. Ik kwalificeer dit boek als een diepgaande wetenschappelijke studie van stevig kaliber en plezierig
leesbaar, die veel verder gaat dan het opsommen van
historische feiten en die juist daarom moet worden
aanbevolen aan allen met een bredere belangstelling
voor de (geschiedenis van de) militaire muziek.
Het boek kost £47,99 (ca. € 58,=) en kan worden
besteld bij: Oxford University Press via de site  bookorders.uk@oup.com   en per post resp. telefoon op
het adres van hun Customer Service:  North Kettering
Business Park, Hipwell Road, Kettering, Northhamptonshire
NN14   1UA, United Kingdom, tel. 00-441536452640.
Tevens verkrijgbaar bij   www.bol.com voor € 62,=
incl. portokosten.
John Kroes

IMMS-Informatie
Programma 2014
Na het bezoek aan de Marinierskapel, aan de Fanfare
NATRES en aan de Nationale Taptoe staat er voor het
najaar gepland:
13 november   - Symposium ‘Militaire muziek – cultureel erfgoed?’ in het Mariniersmuseum te Rotterdam. Zie
voor de inhoud en uitnodiging de bijlage bij dit blad.
Programma 2015
Voor 2015 zijn de volgende evenementen in ontwikkeling:
Voorjaar - Bezoek aan de Fanfare ‘Bereden Wapens’ in
Vught
Juni – Groepsreis naar de muzikale herdenking van 200
jaar Slag bij Waterloo, Londen
September – Bezoek aan de Regimentsfanfare ‘GGJ’ in
het kader van de inzet bij Prinsjesdag
Internationale bijeenkomst IMMS 2015 in de VS - wilt u
daar ook bij zijn?
Als vervolg op de succesvolle internationale IMMS bijeenkomst te London in juni  heeft het bestuur van de
USA ‘Robert Hoe’ Branch IMMS het voornemen om in
2015 een volgende internationale bijeenkomst te organiseren.
De bedoeling is om dat in Washington DC te doen en
gegeven de beschikbaarheid van IMMS leden en US
Military Bands en rekening houdend met de data van
Europese militaire muziek evenementen zal worden gemikt op een datum rond de derde week van juni; dat
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is nog voor het begin van het allerwarmste zomerweer
in Washington. Voor enthousiaste liefhebbers van militaire muziek is dit een unieke kans, welke men niet
zou moeten en willen missen. Alle grote militaire service
bands (Marines, Navy, Army, Air Force en Coast Guard)
zijn gelegerd in Washington en dat biedt vele interessante mogelijkheden.
De voorzitter van de Branch, Steve Rosenstein, begrijpt
ook dat iedereen die van buiten de USA komt mogelijk
een combinatiereis wil maken van de bijeenkomst in
Washington met een verder toeristisch bezoek aan de
USA, bijvoorbeeld  New York.
Steve en zijn enthousiaste team bereiden een plan incl.
muziekprogramma voor en hopen dat deelname van
vele IMMS leden uit de gehele wereld al hun werkzaamheden zullen rechtvaardigen.
In verband met die voorbereidingen wil Steve zo spoedig mogelijk een globaal inzicht hebben in het aantal
deelnemers, waarbij hij vast de volgende vraag stelt:
Wordt er prijs gesteld op een aanbieding met een centraal gelegen en redelijk geprijsd hotel?
Bent u in principe geïnteresseerd om aan die bijeenkomst deel te nemen?
Zo ja, wilt u dit dan vrijblijvend aan mij melden? (e-mail:  
jj.kroes@compaqnet.nl en tel. 032534890).
Dan kan ik vervolgens Steve inlichten omtrent de verwachte respons vanuit IMMS Nederland.
Ik hoor dus graag van u!
John Kroes
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Sa., 1. Nov. 2014 - 14.30 + 20.00 Uhr
So., 2. Nov. 2014 - 14.30 Uhr

www.berlintattoo.eu
27 Oldenburg
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2008 oder 030-44304430, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet www.berlintattoo.eu · Veranstalter: Musikparade GmbH,
Kartenvorverkauf:
0441-2050920

Evenementenagenda
N.B. Alle optredens zijn onder voorbehoud, informeer bij de zaal of het orkest.
Voor de reünie- en overige orkesten in militaire stijl zie hun websites.

Douane Harmonie Nederland
11/12 oktober Taptoe te Lommel (B)
18 oktober
Jaarconcert te Kamerik.    
7 november
Relatieconcert te Rotterdam
18 november Optreden te Amsterdam t.g.v. EK
kwalificatie
19 december
Kerstconcert te Rotterdam
Fanfare Korps Nationale Reserve
4 oktober
Korpsdag 100 jaar Korps Nationale
Reserve, ISK Harskamp
10 oktober
Interland
Nederland-Kazachstan,
Amsterdam Arena
11 oktober
Beëdiging 30 Natresbataljon, Goes
16 oktober
Herdenking Leusderheide (hoornblazer)
1 november
Veteranenconcert, Dongen
13 december
Kerstconcert, Ittervoort
18 december
Kerstconcert, Theater De Flint
Amersfoort
19 december
Kerstconcert, Theater De Schie
Schiedam
20 december Kerstconcert/dinnershow,
Etten
Leur
Marinierskapel der Koninklijke Marine
3 oktober
Herdenkingsconcert Leidens Ontzet
4 oktober
Concert Nat. Hulpverleningsdag,
Hoorn
9 oktober
Concert voor “Make a wish”, Doetinchem
16 oktober
Concert met Dutch Swing Collegeband, Sneek
17 oktober
Concert voor St Vrienden Markap,
Haarlem
7 november
Concert met Dutch Swing Collegeband, Breda
12 november Korpsconcert, Rotterdam

22 november
10 december

Saxofoonproject, Amsterdam Muziekgebouw IJ
Herdenking Oostplein Rotterdam

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
04 oktober
Veteranendag KMar Apeldoorn
16 oktober
Uitreiking Standaard Den Haag (Binnenhof )
17 oktober
Beëdiging Apeldoorn
24 oktober
Wapendag KMar Apeldoorn
06 november Medaille-uitreiking Den Haag
05 december Beëdiging Apeldoorn
13 december
Kaarsjesavond Buren.
Militaire reünieorkesten
Zie hun websites via de links op de IMMS-website.
Internationale agenda 2014/2015
11-10 t/m 12-10 Malta Military Tattoo
01-11 t/m 02-11 Berlin Tattoo in de Max-SchmelingHalle (D)
8 november
Lord Mayor’s Show – London (UK)
                               Festival of Remembrance –
London (UK)
9 november
Remembrance Day Cenotaph –
London (UK)
29-11 t/m 30-11 Birmingham International Tattoo
(UK)
23-01 t/m 25-01 Musikschau der Nationen – Bremen
(D)
23-01 t/m 15-03 Musikparade in diverse Duitse steden
(zie www.bundesmusikparade.de).

IMMS-Nieuwsbrief
Regelmatig ontvangen leden en lezers een digitale
nieuwsbrief met actuele informatie. Hiervooor moet
uw email-adres bij ons bekend zijn, anders mist u
onnodig een deel van de communicatie. Krijgt u

de nieuwsbrief niet? Geef ons dan uw mailadres
via administratie@imms.nl of, als u geen email
gebruikt, belt u dan 035 6945653, zodat wij u dan
de nieuwsbrief per post kunnen sturen.

De Dubbel-CD '40 Marches around the World'
Deze kan worden besteld door het overmaken van
€ 17,50 (€ 15,= voor de CD + € 2,50 verzendkosten)
naar rekening NL45INGB0001474968 ten name van
2828

Stichting International Military Music Society te Naarden en onder vermelding van “dubbel CD”.
Deze wordt daarna aan u opgestuurd.  
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