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Waarheen met de
militaire muziek

Het	blijven	financieel	sombere	tijden,	beste	le-
zers,	al	helemaal	als	het	gaat	om	onze	krijgs-
macht.	 In	het	 geweld	 van	de	voortdurende	
nationale	bezuinigingen	en	die	bij	Defensie	
staat	ook	de	militaire	muziek	zoals	bekend	al		
tijden	op	de	tocht,	waarbij	de	laatste	ingreep	nog	haar		
sporen	trekt.	Het	 lijkt	er	op	dat	na	Prinsjesdag	2013,	
toen	die	muziek	min	of	meer	als	vanouds	in	Den	Haag	te	
horen	was,	Defensie	niet	opnieuw	wordt	gedecimeerd.	
Maar	ondanks	dat	de	verantwoordelijke	minister	(even-
als	haar	voorgangers)	zegt	dat	de	kritische	ondergrens	
van	een	verantwoorde	landsverdediging	is	bereikt	moet	
er	opnieuw	een	kwart	van	het	resterende	personeel	uit	
voordat	het	‘huishoudboekje’	op	orde	komt.	Het	is	voor	
de	zoveelste	keer	de	vraag	of	de	muziek	daarbij	buiten	
schot	kan	blijven.	Er	valt	slechts	te	hopen	dat	in	een	
situatie	waarin	nog	eens	een	heel	pantserbataljon	ver-
valt	en	een	nog	niet	eens	operationeel	fregat	verkocht	
moeten	worden,	 verdere	 besparing	 op	 de	muziek	 zo	
marginaal	bijdraagt	dat	die	wordt	overgeslagen.	Al	die	
onzekerheid	 voor	 de	 toekomst	 veroorzaakt	 uiteraard	
onrust	en	motivatieproblemen,	ook	bij	de	beroepsmu-
zikanten.	 Regelingen	 bemoeilijken	 bij	 de	 landmacht	
een	gezonde	instroom	waardoor	er	ondanks	inkrimping	
van	de	muziek	toch	onderbezetting	is.	Toch	blijven	de	
orkesten	voor	de	buitenwereld	schijnbaar	onverstoord	
doorblazen.	Wij	waren	aangenaam	verrast	door	de	uit-
straling	en	het	geluid	van	de	nieuwe	regimentsfanfare	
‘Bereden	Wapens’	uit	Vught	bij	hun	eerste	taptoeoptre-
den	in	eigen	land,	in	Ede.	Dat	vermindert	de	pijn	van	
het	verdwijnen	van	het	geliefde	FKKLBW	beduidend.	En	
er	zijn	nog	altijd	hoogtepunten,	zoals	het	optreden	van	
de	Marinierskapel	 in	Moskou.	Wij	waren	er	bij	om	te	
kunnen	vaststellen	dat	‘onze’	representatie	op	dit	grote	
internationale	festival	vergeleken	met	alle	Russische	en	
buitenlandse	bands	een	voortreffelijk	figuur	sloeg.	Mu-
zikaal	èn	militair	gezien	nog	steeds	de	top.		En	wie	doet	
ze	dat	na,	30	Russische	fakkeldragers	regelen	voor	de	
aloude	sfeer	van		de	show	en	de	daverende	mars	Groet	
aan	Moskou	samen	spelen	met	de	centrale	Russische	

Marineband.	Militaire	muziek	verbroedert,	dat	
alleen	 al	 maakte	 het	 koude	 en	 natte	 weer	
in	 Moskou	 goed.	 En	 militaire	 muziek	 kent	
geen	grenzen,	dat	bewezen	ook	de	22	deel-
nemers	aan	de	verste	IMMS	groepsreis	tot	nu	
toe.	“Volgend	jaar	gaan	we	weer”,	hoorden	

we	bij	de	afloop	diverse	malen,	zo	overtreffend	is	dat	
Spasskaya	Festival	en	zo	betaalbaar	en	bereisbaar	 is	
Moskou.	Het	 doel	 heiligt	 de	middelen.	 En	 zolang	de	
middelen,	zeker	niet	alleen	in	ons	land,	schaarser	wor-
den	is	“geniet	er	van	zolang	het	kan”	voor	niet	alleen	
een	happy	few	onder	ons	een	motto.	Daarom	gaan	we	
in	november	naar	Berlijn	en	volgende	juni	naar	Londen.	
Daarnaast	blijft	het	IMMS-bestuur	in	samenspraak	met	
ons	Comité	van	Aanbeveling	zich	inzetten	voor	het	be-
houd	en	de	promotie	van	de	militaire	muziek,	met	als	
eerstvolgende	 concrete	actie	het	organiseren	van	het	
symposium	 ‘De	 rol	van	de	militaire	muziek	 in	de	sa-
menleving’	op	22	november,	zie	bijgaande	uitnodiging.	
In	dit	nummer	alvast	een	eerste	terugblik	op	genoemd	
Russische	muzikale	 hoogtepunt,	 naast	 andere	 evene-
menten,	waaronder	Bazel,	die	deze	zomer	weer	plaats-
vonden.	Het	lijkt	erop	dat	de	militaire	taptoes	van	Bazel	
en	Moskou	strijden	om	de	eerste	plaats	van	de	grootste	
en	meest	spectaculaire	in	Europa.	Edinburgh	heeft	in-
middels	een	zodanig	hoog	niet-militair	showgehalte	dat	
die	taptoe	in	onze	ogen	haar	naam	nog	onvoldoende	
eer	aandoet	en,	op	de	sfeer	na,	de	vergelijking	met	die	
andere	niet	meer	 kan	doorstaan.	De	 jongste	 taptoes	
hebben	het	van	de	oudste	van	alle	overgenomen.	En	
dan	laten	we	de	indoor	taptoes	van	Oslo	en	Berlijn	nog	
buiten	 beschouwing.	 Internationaal	 in	 elk	 geval	 een	
spectaculair	aanbod	voor	wie	er	wat	voor	over	heeft.	
In	de	agenda	is	zoals	gebruikelijk	te	zien	wat	er	overal	
ook	dicht	bij	huis	weer	te	doen	zal	zijn,	terwijl	de	boei-
ende	historie	 van	de	militaire	muziek	haar	 passende	
aandeel	 krijgt.	Daaraan	kunnen	moeilijke	 tijden	niets	
meer	veranderen.	

Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl 

Voorwoord

Taptoe in de overtreffende trap: het Spasskaya Festival te Moskou (foto Ingrid van Ede)
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IMMS worldwIde

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

U bent allen bekend met de recente inter-
nationale IMMS dubbel CD ‘40 Marches 
Around The World’ (zo niet, zie dan de 
informatie elders in dit blad) en mijn be-
trokkenheid daarbij als projectmanager. 
Eén van de doelstellingen van dit bijzondere project 
was om uit de opbrengst van de verkopen donaties 
te doen aan militair-charitatieve instellingen in de 
zeven landen, die aan het project hebben deelge-
nomen met dirigenten en/of muzikanten. Kortgele-
den kon deze doelstelling ook daadwerkelijk wor-
den geëffectueerd: in totaal kon een bedrag van £ 
5.500,= worden gedoneerd, waarmede IMMS zich 
internationaal verder in positieve zin heeft gepro-
fileerd. 

De	 verkoop	 van	deze	CD	 loopt	 nog	 steeds	 en	 de	
verdere	 opbrengsten	 zullen	 de	 financiële	 positie	
van	 IMMS	 Internationaal	versterken	en	hopelijk	 in	
de	 toekomst	 worden	 bestemd	 voor	 een	 volgend	
project.	
Begin	 juni	was	 ik	 traditiegetrouw	weer	 in	 London	
voor	 de	 Beating	 Retreat	 van	 de	 Guards	 Division:	
één	avond	kijken	vanuit	St.	James’s	Park,	want	dan	
kun	je	meelopen	met	de	op-	en	afmars	van	de	Mas-
sed	Bands	en	de	tweede	avond	op	de	tribune.	Ook	
dit	jaar	weer	een	aantrekkelijk	muziekprogramma.	
Het	 Festival	 in	Saumur	 (F.)	moest	 ik	dit	 jaar	 –	na	
22	 jaar	 trouw	 bezoek	 –	 laten	 schieten,	 omdat	 er	
in	hetzelfde	weekend	 in	Polen	een	nieuw	Festival	
van	militaire	muziek	plaatsvond	en	wel	in	de	stad	
Gdynia	 in	 Noord	 Polen.	 Maar	 liefst	 10	 Poolse	 or-
kesten	namen	deel	aan	de	Taptoe	in	deze	Marine-
haven	en	 twee	buitenlandse:	de	Franse	kapel	van	
het	Régiment	de	Transmissions	en	de	Central	Band	
uit	Hongarije.	De	Taptoe	was	geënsceneerd	met	als	
achtergrond	 een	 marineschip	 en	 dat	 gaf	 toch	 wel	
een	bijzondere	sfeer.	
Of	dit	Festival	volgend	jaar	weer	plaatsvindt	is	nog	
niet	zeker:	in	de	‘wandelgangen’	wordt	ook	gespro-
ken	over	een	verplaatsing	naar	Katowice;	 ik	houd	
u	 op	 de	 hoogte.	 Ik	 ga	 nog	 even	 door	 met	 Polen	
omdat	 ik	daar	 vele	 contacten	heb:	 jaarlijks	op	 15	
augustus	 wordt	 daar	 de	 ‘Dag	 der	 Strijdkrachten’	
georganiseerd	 en	 dat	 betekent	 onder	 andere,	 dat	
er	 in	de	Stad	Warschau	een	grote	militaire	parade	
plaatsvindt	met	veel	militaire	orkesten.	Ook	 is	de	
militaire	 muziek	 verder	 gedurende	 die	 dag	 promi-

nent	aanwezig,	zodat	ik	ga	overwegen	daar-
bij	volgend	jaar	een	kijkje	te	nemen.	
Ten	behoeve	van	deze	editie	van	Defilé	ein-
digt	mijn	reisverhaal	met	de	Avenches	Tat-
too	in	Zwitserland	tijdens	het	eerste	week-

end	van	september.	Hoogtepunten	van	deze	taptoe	
in	de	oude	Romeinse	arena	waren	The	Band	of	the	
Grenadier	Guards	(UK)	en	(voor	velen	onverwacht,	
maar	niet	voor	mij)	The	Representative	Band	of	the	
Republic	 of	 Moldavia.	 Weet	 u	 overigens	 waar	 dit	
land	met	4	miljoen	inwoners	ligt?	

Er	was	ook	een	Russisch	orkest	uit	Sint	Petersburg	
en	de	dirigent	wist	mij	te	vertellen	dat	er	volgend	
jaar	in	mei	in	die	stad	een	groot	Festival	van	mili-
taire	muziek	plaatsvindt.	Of	dat	ook	doorgaat	moe-
ten	we	natuurlijk	afwachten,	maar	zo	ja,	dan	zal	ik	
het	aan	u	melden.				

Geniet	van	de	(uw)	militaire	muziek!	

Internationale
(IMMS) nieuwtjes
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Een bilateraaltje Grenadier Guards – Moldavië tijdens de 
Avenches Tattoo 2013  
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Van 2 tot en met 6 september 2013 bracht een groep 
van 22 leden, inclusief introducé(e)s, van de IMMS 
een bezoek aan Moskou om daar onder meer twee 
keer het ‘Spasskaya Tower Festival’ bij te wonen. 
Laat ik er niet omheen draaien: het was de meest 
imposante taptoe die ik ooit heb gezien, werkelijk 
ongeëvenaard! Een scala van voortreffelijke orkes-
ten uit de hele wereld: Rusland, Schotland, Oosten-
rijk, Wit-Rusland, Abu-Dhabi, Nederland, Slovenië, 
Finland, Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Korea, Japan en 
China maakten hun opwachting op het Rode Plein. 
Koren en dansers completeerden het geheel.

In	 een	 verbluffend	 tempo	 maakten	 al	 deze	 zeer	
hoogwaardige	orkesten	met	telkens	een	eigen	‘cou-
leur	musical’	hun	opwachting	.	Buitengewoon	knap	
waren	ook	de	geweerexercities	van	een	aantal	exer-
citiepelotons.	 In	 Moskou	 bleek	 dat	 de	 Noren	 dus	
niet	het	absolute	monopolie	hebben	op	dit	gebied.	
Een	bijzondere	ervaring	was	ook	het	optreden	van	
‘onze	eigen’	Marinierskapel,	omzoomd	door	fakkel-
dragers	van	de	Russische	Presidentiële	Garde,	lutte-
le	jaren	geleden	nog	een	absolute	utopie.	Een	deel	
van	het	optreden	van	de	Marinierskapel	gebeurde	
tezamen	met	het	centrale	orkest	van	de	Russische	
marine	onder	 leiding	van	dirigent	en	IMMS-lid	Ka-
rabanov.	
Het	absolute	hoogepunt	was	echter	de	finale	waar-
bij	het	hele	Rode	Plein	volstroomde	met	zo’n		1500	

(!)	muzikanten	voor	een	uitgebreid	gezamenlijk	pro-
gamma.	Werkelijk	 fenomenaal!	 	Prachtige	arrange-
menten	 met	 vele	 muziekstijlen	 en	 naar	 het	 einde	
toe	 opgeluisterd	 met	 een	 feeërieke	 lasershow	 op	
de	achterliggende	basiliek,	waar	figuurlijk	olifanten	
over	de	daken	liepen,	en	afgesloten	met	een	enorm	
vuurwerk.	We	kwamen	ogen	en	oren	te	kort!
	
Eigenlijk	net	zo	interessant	was	het	‘side-program’	
dat	met	behulp	van	de	culturele	reisorganisatie	SRC		
ons	werd	aangeboden.	Vanuit	het	comfortabele	ho-
tel,	in	1980	nog	deeluitmakend	van	het	Olympische	
dorp,	maakten	wij	met	een	eigen	bus	heel	wat	ex-
cursies,	onder	leiding	van	een	voortreffelijk	Neder-
lands	sprekende	Russische	gids,	in	Moskou	en	om-
streken.	Zo	bezochten	wij	de	iconenrijke	hoofdkerk	
van	de	Russisch-orthodoxe	kerk	de	Verlosser	kerk,	
een	groot	kloostercomplex,	een	begraafplaats	waar	
vele	 groten	 uit	 de	 Russische	 geschiedenis	 liggen	
compleet	 met	 foto’s,	 standbeelden	 e.d.,	 een	 aan-
tal	prachtige	kraakheldere	Metro-stations	die	soms	
meer	 op	 een	 paleis	 dan	 op	 een	 transportplek	 le-
ken,	het	enorme	Kremlin	 -	 een	ommuurd	complex	
van	kerken	en	gebouwen	en	zetel	van	de	Russische	
macht	-	,	het	zeer	chique	warenhuis	Gum,	wij	woon-
den	 voor	 de	 muren	 van	 het	 Kremlin	 de	 aflossing	
van	de	wacht	bij,	inclusief	de	gestrekte	benen	van	
de	militairen	die	langzaam	tot	ongeveer	navelhoog-
te	 worden	 opgetild,	 het	 voetgangersgebied	Arbat,	

Moskou 2013: absoluut hoogtepunt in de IMMS-geschiedenis
Door Frans van der Walle
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het	schitterende	centrum	en	tempelcomplex	van	de	
Russisch-orthodoxe	kerk	met	‘genezend	bronwater’,	
ongeveer	70	km	ten	noorden	van	Moskou	en	nog	
een	prachtig	museum	met	een	hele	collectie	van	de	
wereldberoemde	 Russische	 schilder	 Repin.	 U	 ziet,	
beste	lezer,	ook	overdag	heeft	de	groep	heeft	zich	
geenszins	 verveeld.	 Dat	 het	 zo	 nu	 en	 dan	 nogal	
regende	 heeft	 ons	 nauwelijks	 gedeerd.	 Want	 het	

was	in	tal	van	opzichten	een	onvergetelijke	reis	en	
voor	velen	van	ons	de	ontdekking	van	een	nieuwe	
wereld.	

In het volgende nummer van Defilé komen wij nog 
uitgebreid terug op deze buitengewone ervaring 
(Red.)
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Het Rode Plein kleurt blauw

de NederlaNdSe MIlItaIre MuzIek

Laatste taptoe voor Jan van Alphen

Op		20	augustus	is	ons	lid	Jan	van	Alphen,	majoor	
b.d.	der	Artillerie,	overleden	op	81-jarige	 leeftijd.	
Velen	van	ons	zullen	zich	hem	herinneren	 in	zijn	
meest	publieke	functie,	als	presentator	bij	de	Tap-
toe	 Breda.	 Daar	 gaf	 hij	 deskundig	 en	 betrokken	
vele	 jaren	met	zijn	warme	stem	compacte	essen-
tiële	informatie	bij	het	optreden	van	de	orkesten.	
Ook	binnen	de	IMMS	heeft	Jan	tot	voor	kort	lange	
tijd	verslaglegging	gedaan	van	taptoes,	concerten	
en	 andere	 optredens	 van	 de	 militaire	 orkesten.	
Geen	 gelegenheid	 waar	 hij	 met	 zijn	 vrouw	 Betty	
bij	 was	 of	 hij	 maakte	 per	 omgaande,	 gevraagd	

of	ongevraagd,	een	rake	terugblik,	met	passende	
foto’s.	Soms	mild	kritisch	maar	altijd	oprecht	po-
sitief.	Daar	heeft	onze	redactie	jarenlang	dankbaar	
gebruik	van	gemaakt,	tot	in	2011	bleek	dat	hij	aan	
een	 niet	 meer	 geneesbare	 ziekte	 leed	 en	 hij	 er	
zeer	 tot	 zijn	spijt	 steeds	minder	bij	kon	zijn.	 Jan	
was	een	aimabele,	bourgondische	persoonlijkheid	
die	overal	vrienden	maakte	en	hij	was	(ere)lid	van	
een	rij	van	verenigingen	die	hij	een	warm	hart	toe-
droeg.	Dat	kwam	geheel	tot	uiting	bij	zijn	uitvaart,	
die	 werd	 bijgewoond	 door	 meer	 dan	 200	 perso-
nen.	Volgens	zijn	wens	was	dit	een	plechtige	maar	
geen	droevige	bijeenkomst	en	lag	de	nadruk	van	
de	 sprekers	 op	 	 respect,	 waardering	 en	 dierbare	
herinneringen.	Uiteraard	klonk	er	militaire	muziek	
en	eindigde	het	definitieve	afscheid	zoals	hij	wilde	
en	ieder	hem	van	alle	kanten	gunde:	met	de	tap-
toe	 Bereden	 Wapens,	 feilloos	 geblazen	 door	 de	
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muzikant	 die	 de	 finale	 taptoe	 ook	 blies	 in	Ahoy	
vorig	 jaar,	 Estella	 van	 den	 Berg	 van	 de	 KMKJWF.	
Ook	de	redactie	van	Defié	heeft	Jan	van	Alphen	de	
laatste	 eer	 bewezen	 en	 prijst	 zich	 gelukkig	 deze	

markante	liefhebber	en	promotor	van	de	militaire	
muziek	in	haar	midden	te	hebben	gehad.	

JdV

Over marsenboekjes gesproken
Door Johan de Vroe

Daar waar na eeuwen de militaire muziek in de jaren 
1970 in ras tempo steeds meer uit het staatbeeld ver-
dween kwam zij twee decennia later toch weer een 
beetje terug, bij de streetparades die tegenwoordig vast 
onderdeel zijn van vrijwel alle  militaire muziekfestivals 
en taptoes. Feestelijke optochten door drukke stadscen-
tra met de aloude marsmuziek waar kinderen van gaan 
dansen en oudere mannen van gaan glimmen, in Ne-
derland en elders. Gespeeld uit de marsenboekjes, de 
draagbare bladmuziekverzameling die de muzikanten 
daarbij gebruiken. 

Als	je	die	taptoes	al	die	jaren	door	heel	Europa	en	ook	
daarbuiten	hebt	bezocht	en	er	een	doel	van	maakt	om	
bij	die	streetparades	altijd	met	orkesten	mee	te	lopen	en	
hun	gespeelde	muziek	op	te	nemen	krijg	je	geleidelijk	
goede	kennis	van	alle	repertoire	en	stijlen.	Wat	allereerst	
hierbij	opvalt	 is	dat	elk	vertegenwoordigd	land	dit	op	
zijn	landseigen	manier	invult,	geeneen	is	hetzelfde.	Ook	
is	er	een	wezenlijk	verschil	tussen	politie-,	marine-,	land-
macht-	en	luchtmachtorkesten,	ook	al	komen	die	uit	het	
zelfde	land.	Altijd	komt	de	nationale	cultuur	regelrecht	
tot	uiting	en	vind	je	gemakkelijk	de	aard	van	het	betref-
fende	volk	in	de	gespeelde	marsen	terug.	Dat	maakt	die	
parades	juist	zo	boeiend	en	leuk	met	vergelijken.	Om	dit	
eens	in	te	kleuren:	De	Britten	martiaal,	traditioneel	en	
melodieus,	de	Fransen	ritmisch	en	grotesk,	de	Duitsers	
massief,	hoekig	en	klassiek,	de	Oostenrijkers	historisch,	
luchtig	en	opgewekt,	de	Russen	strak,	nostalgisch	en	vol	
pathos,	de	Spanjaarden	 losjes,	 trots	en	heldhaftig,	de	
Italianen	lichtvoetig	en	theatraal,	de	Polen	vlot	en	vrien-
delijk,	de	Zweden	sonoor,	nordisch	en	germaans	tegelijk	
en	de	Amerikanen	glimmend,	pakkend	en	uitbundig.	De	
Zwitsers,	 Tsjechen,	 Roemenen	 en	 Hongaren	 maar	 ook	
Slovenen,	Esten,	Grieken	en	Finnen	putten	op	mars	con-
sequent	uit	het	rijke	nationale	erfgoed	met	veel	folklo-
ristische	invloeden.	Ook	een	klein	land	als	België	speelt	

vrijwel	exclusief	regimenstmarsen	van	eigen	grond	met	
een	waarlijke	eigen	stijl	die	goed	herkenbaar	is.	Het	lijkt	
clichématig,	deze	karakteristieken,	maar	kenners	weten	
dat	dat	in	hoge	mate	opgaat.	Al	die	marscomponisten	
waren	onderdeel	van	hun	nationale	 cultuur	 in	de	 19e	
en	 20ste	 eeuw	 en	 spanden	 zich	 in	 om	 de	 specifieke	
landseigen	stijl	verder	 te	verrijken.	Hun	opvolgers	zijn	
trots	 op	 die	 eigen	 muziek	 en	 het	 is	 een	 vanzelfspre-
kendheid	die	dan	ook	overal	waar	men	komt	te	laten	
horen.	Een	muzikaal	visitekaartje	door	uitdragen	van	de	
nationale	ethos	en	 cultuur,	bij	 verschillende	 landen	 is	
het	gewoon	een	primaire	 taakstelling	van	de	militaire	
muziek.	En	Nederland?	Hoe	zou	je	dat	tussen	alle	an-
deren	kunnen	karakteriseren	als	het	marsenboekje	b.v.	
Hollands Glorie, Manoeuvremars, Rotterdamse Vlag, 
Engelandvaarders, The Dutch Army,  Nederlandse Ve-
teranenmars, Steeds Vooraan, Feestmars, Mars van het 
Nationaal Commando,	 niet	 te	 vergeten	 IMMS Holland 
Mars	en	een	hele	serie	regimentsmarsen	zou	bevatten,	
per	band	naar	eigen	wapen	in	te	vullen?	Dus	100	%	mu-
ziek	van	eigen	bodem,	zoals	iedereen?	Ik	waag	mij	niet	
aan	een	uitspraak	en	wel	om	twee	redenen.	Ten	eerste	
omdat	je	als	Nederlander	geen	neutraal	beeld	hebt	van	
je	eigen	kenmerken	en	volksaard,	dat	moet	 je	 vooral	
aan	anderen	overlaten.	En	ten	tweede:	het	is	expliciet	
“zou	bevatten”	want	dat	is	namelijk	niet	zo,	zoals	alle	
oplettende	luisteraars	weten.	Nederland	laat	zich	in	dit	
verband	als	enige	niet	vergelijken.	Dat	speelt	vrijwel	ex-
clusief	buitenlandse	muziek	als	het	zich	 in	binnen-	of	
buitenland	 presenteert.	 “Ho	 ho”,	 hoor	 ik	 ingewijden	
roepen,	“en	de	Mars der Medici dan?”.	Akkoord,	dat	is	
de	bekende	uitzondering	die	de	regel	bevestigt,	zij	het	
dat	Johan	Wichers	een	geboren	Duitser	was,	maar	dat	
neemt	niet	weg	dat	deze	 ‘mars	met	de	baard’	opval-
lend	(marsen)boekvast	is,	bij	meerdere	van	onze	orkes-
ten.	Ook	de	eigen	defileermarsen	worden	al	dan	niet	
ingekort	uiteraard	wel	gespeeld,	maar	bij	uitzondering	
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bij	 buitenlandse	 optredens.	 De	 karakteristieke	 eigen	
muziek	wordt	schijnbaar	eerder	tot	het	thuis	‘verplichte’	
repertoire	gerekend	dat	je	niet	hoeft	uit	te	dragen.	Het	
is	zeker	niet	zo	dat	er	kategorisch	geen	enkele	Neder-
landse	mars	in	de	marsenboekjes	staat	–	het	verschilt	
per	orkest	-		maar	horen	doe	je	ze	pijnlijk	weinig,	zeker	
in	het	verband	van	streetparades.	Dan	zijn	het	Sousa,	
Alford,	Blankenburg	en	andere	internationale	marsenko-
ningen	die	sinds	jaar	en	dag	de	toon	aangeven.	Als	ge-
dreven	liefhebber	van	de	meest	oorspronkelijke	militaire	
muziek,	de	gelopen	mars,	heb	ik	mij	altijd	licht	verbaasd	
over	deze	opvallende	uitzonderingspositie.	Die	is	lastig	
te	verklaren	want	deze	keuze	is	al	lang	geleden	gemaakt	
en	het	is	onduidelijk	of	één	instantie	verantwoordelijk	is	
geweest	voor	dit	beleid,	als	je	dat	al	zo	kunt	noemen.	
Pikant	is	wel	dat	al	onze	kapellen	zich	hieraan	houden.	
Het	is	m.i.	een	muzikologisch/sociologisch	onderzoek(je)	
waard	om	te	achterhalen	waarom	Nederland	zich	hier-
bij	 zo	 laat	kennen,	of	zich	 juist	niet	 laat	 (her)kennen.	
Belangrijk?	Wat	is	belangrijk,	maar	wel	wezenlijk	in	ons	
interessegebied.	Ook	zonder	wetenschappelijke	staving	
zijn	er	wel	redenen	te	bedenken	waarom	dat	zo	gegroeid	
is.	Allereerst	historische.	Na	door	de	Tweede	Wereldoor-
log	wreed	uit	zijn	droom	van	permanente	vrede	te	zijn	
gerukt	heeft	ons	land	gekozen	voor	nauwe	defensieve	
samenwerking	met	de	westerse	partners,	met	name	de	
overwinnende	geallieerden	van	toen.	Reeds	in	de	jaren	
’50	maakte	het	nationale	repertoire	van	onze	orkesten	
bij	 marsoptredens	 plaats	 voor	 vooral	 Engels	 en	Ame-
rikaans	 ‘íjzeren’	 repertoire.	 Glorie	 voor	 de	 landen	 die	
onze	vrijheid	teruggaven	en	verfrissend	nieuw.	Maar	ook	
wel	Franse	later	Duitse,	toen	Duitsland	tot	het	westerse	
kamp	toetrad.	Zonder	die	samenwerking	zijn	wij	militair	
onbetekenend.	In	alle	opzichten	zijn	wij	met	de	anderen	
verweven	en	waarom	zou	je	dan	het	onderdeel	muziek	
als	enige	nationaal	houden?	En	wij	kiezen	bij	alles	wat	
we	als	klein	 land	kunnen	doen	noodgedwongen	voor	
kwaliteit	en	die	vind	je	in	de	marsmuziek	natuurlijk	bre-
der	als	je	je	niet	beperkt	tot	eigen	land.	Beter	Sousa	en	
Alford	dan	Schootemeyer	en	Laro.	We		hebben	(vinden	
we	tenminste	zelf)	veel	minder	 ‘last’	van	chauvinisme	
dan	veel	(grotere)	andere	landen.	Als	een	typisch	naar	

buiten	toe	gerichte	samenleving	en	economie	is	al	dat	
typisch	 ‘eigene’	niet	 zo	 	belangrijk...	 	Het	 is	 –	mij	 al-
thans	-	onbekend	of	hier	destijds	zo	over	is	nagedacht,	
maar	 nationaal	 cultureel	 bewustzijn	 of	 folklore	 spelen	
kennelijk	geen	rol	als	Nederland	ergens	marcheert.	Het	is	
de	gewoonste	zaak	dat	ook	willekeurig	goede	Spaanse,	
Russische,	Oostenrijkse,	Tsjechische	e.a.	marscomposi-
ties	 in	onze	marsenboekjes	voorkomen:	 internationale	
kwaliteit	voorop.	Logisch	toch	en	waarom	niet,	ben	je	
geneigd	te	denken,	maar	waarom	zijn	‘wij’	dan	echt	de	
enigen	die	dat	zo	doen?	Warsheid	van		‘nationalistische’	
kenmerken?	Of	komt	dit	 toch	ergens	anders	vandaan?	
Vraagtekens	die	bij	weinigen	zullen	opkomen,	als	een	
Nederlands	orkest	weer	eens	op	Sons of the brave of	
On the Quarter Deck	 langsmarcheert.	Geen	 reden	om	
niet	eens	principieel	de		elementaire	vraag	te	stellen	wat	
er	mis	is	c.q.	was	met	ons	Nederlandse	marsrepertoire.	
Alleen	ouderen	kennen	het	nog	een	beetje	en	voor	het	
buitenland	 lijkt	het	alsof	dit	 land	nooit	eigen	 (goede)	
marsmuziek	 heeft	 gehad.	 De	 enige	 Nederlandse	 mars	
die	buitenlandse	bands	nog	wel	eens	kennen	en	spelen	
is	(daar	is-ie	weer!)	de	Mars der Medici.	En	dat	terwijl	
er	 zelfs	nog	 regelmatig	uitstekende	Hollandse	marsen	
bijkomen,	 voorbeelden	 genoeg.	 Bij	 de	 ‘tussenmarsen’	
door	de	tamboers	spelen	wij	wel	de	eigen	karakteris-
tieke	 dienstmarsen	 met	 typisch	 historisch	 Nederlands	
ritme.	Samen	met	onze	historische	uniformen	en	muzi-
kale	kwaliteit	onderscheiden	wij	ons	 internationaal	op	
niveau.	In	het	loopmarsenrepertoire	dit	hoofdonderdeel	
van	de	identiteit	weglaten	verzwakt	dat	onnodig,	waar	
ook	ter	wereld.		Dit	is	geen	pleidooi	richting	onze	mili-
taire	muziek	om	omgekeerd	altijd	maar	weer	diezelfde	
oude	Nederlandse	‘liedjes’	tijdens	de	mars	uit	te	voeren,	
zoals	sommige	landen	met	hun	marsen	doen.	Maar	wel	
om	met		deze	muziek	alsnog	net	zo	zorgvuldig	om	te	
gaan	als	met	al	het	andere	gespeelde	en	niet	uit	ge-
woonte	blijven	steken	in	andermans	allemansrepertoire,	
onder	internationale	vlag	die	er	niet	is.		Onze	korpsen	
vertegenwoordigen	op	dat	moment	expliciet	Nederland,	
luid	 en	 duidelijk.	 Ons	 nationale	 marsenerfgoed	 heeft		
het		niet	verdiend	daarbij	levenslang	veroordeeld	te	zijn	
tot	de	bibliotheken.
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Fanfare Korps Nationale Reserve

Voor	 het	 eerst	 in	 het	 nieuwe	 gala-uniform	 nam	 de	
FKNR	 deel	 aan	 Prinsjesdag	 2013.	 De	 Fanfare	 mar-
cheert	daarbij	op	vanuit	de	Parkstraat	met	het	wacht-
peloton	van	de	Garde	Fuseliers	 ‘Prinses	 Irene’	naar	
het	Binnenhof	en	na	de	Troonrede	andersom	weer	te-

rug.	Volgend	jaar,	op	zaterdag	5	april	2014	staat	een	
bezoek	van	de	IMMS	aan	het	korps	op	de	Bernard-
kazerne	in	Amersfoort	gepland,	wij	bevelen	aan	deze	
ongetwijfeld	 enerverende	 dag	 alvast	 in	 uw	 nieuwe	
agenda	of	I-pad	te	reserveren.		

De FKNR aangevoerd door Tamboer-majoor Jan Embrechts, Commandant maj. Gert Versteeg en dirigent kap. Harrie Wijenberg 

Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'

Bij	Prinsjesdag	werd	bekend	gemaakt	dat	in	het	ka-
der	van	het	verder	beheersen	van	de	kosten	bij	De-
fensie	onder	meer	de	Johan	Willem	Friso	Kazerne	in	
Assen	gesloten	moet	worden.	Als	dit	besluit	definitief	
zal	worden	betekent	dit	dat	de	KMKJWF	en	de	Regi-
mentsfanfare	GGJ	hun	standplaats	gaan	verliezen.	Het	

is	in	deze	fase	uiteraard	nog	onbekend	hoe	dit	on-
dervangen	gaat	worden.	Dat	dit	voor	Assen	zowel	als	
voor	de	kapel	en	de	fanfare	opnieuw	een	ingrijpende	
verandering	zal	zijn	en	het	eind	van	een	langdurige	
en	intensieve	band	behoeft	geen	betoog.		Waarheen	
KMKJWF?	De	tijd	zal	het	leren.

Prinsjesdag 2013. De KMKJWF / RFGGJ bij de opmars van de Koninklijke Stallen naar Paleis Noordeinde, waar de Gouden 
Koets aansluit in de processie. Voorop dirigenten maj. Tijmen Botma en Elt. Harry van Bruggen
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Marinierskapel der Koninklijke Marine en
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

Marinierskapel in Moskou

De Marinierskapel van de Koninklijke Marine en de 
Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers namen 
van 31 augustus tot 8 september deel aan het In-
ternational Military Music Festival ‘Spasskaya Tower 
2013’ in Moskou.

Sinds	2009	vindt	dit	 festival	 jaarlijks	plaats	op	het	
Rode	 Plein,	 aan	 de	 muren	 van	 het	 Kremlin	 in	 een	
prachtig	decor	tussen	de	Spasskaya-toren,	het	mau-
soleum	van	Lenin	en	de	sprookjesachtige	Basiliuska-
thedraal.	Bijna	1500	militaire	muzikanten,	afkomstig	
uit	13	verschillende	landen	werkten	mee	aan	dit	grote	
klank-	en	lichtspektakel.	Op	de	grote	(niet-overdekte)	
tribunes	 is	 elke	 voorstelling	 plaats	 voor	 7000	 be-
zoekers	en	naar	schatting	zijn	er	in	totaal	ongeveer	
56.000	liefhebbers	komen	genieten.	Daarnaast	is	de	
show	ook	op	de	Russische	nationale	 televisie	voor	
miljoenen	kijkers	uitgezonden.

De	tocht	naar	Rusland	van	de	kapel	 liep	via	Parijs,	
waar	de	ook	deelnemende	Franse	kapel	uit	Versail-
les	aan	boord	van	het	Belgische	luchtmachtvliegtuig	
kwam.	Het	 jubileum	van	525	 jaar	Nederlandse	Zee-
macht	kwam	in	het	item	van	de	Marinierskapel	mu-
zikaal	tot	uiting	in	de	Sea of Songs	van	componist	
Joop	 van	 Dijk.	 Hij	 verwerkte	 hierin	 naast	 bekende	
(inter)nationale	 zeemansliederen	 ook	 het	 gedragen	
Gebed van een Zeeman.	Traditionele	nautische	ele-

menten	als	het	 ‘glazen	slaan’	en	de	bootsmansfluit	
werden	gevolgd	door	de	speciaal	voor	de	Mariniers-
kapel	gecomponeerde	Mars 1488	van	Eric	Swiggers.	
Bijzonder	 is	 dat	 de	 show	 op	 het	 Rode	 Plein	 door	
Russische	fakkeldragers,	geformeerd	uit	leden	van	de	
Presidentiële	 Garde	 uitgelicht	 werd.	 Tamboer-maître	
Ed	Oosterom	en	tamboer	Martijn	Vogelaar	tekenden	
voor	 de	 choreografie	 en	 de	 algehele	 muzikale	 lei-
ding	was	in	handen	van	dirigent	majoor	Peter	Kleine	
Schaars.	Met	de	mars	Moscow Salute,	uitgevoerd	sa-
men	 met	 the Rimsky-Korsakov Central Navy Band,	
kreeg	de	samenwerking	in	dit	Nederland-Rusland	jaar	
een	gewaardeerde	extra	dimensie.	Dit	had	tot	gevolg	
dat last minute	dit	grote	orkest	toch	de	mogelijkheid	
heeft	gevonden	om	ook	deel	te	nemen	aan	de	taptoe	
in	Rotterdam.
Opvallend	in	Moskou	was	de	invulling	van	de	finale-
presentatie	met	alle	deelnemers	op	het	speelveld;	in	
tegenstelling	tot	andere	internationale	taptoes	wordt	
hier	geen	taptoesignaal	en	volkslied	gespeeld,	maar	
werden	 onder	 leiding	 van	 luitenant-generaal	 Valery	
Khalilov,	 hoofd	 van	 de	 Russische	 militaire	 muziek,	
een	medley	van	overbekende	klassieke	en	populaire	
werken	 uitgevoerd.	 Groot	 waren	 de	 contrasten	 als	
Stevie	 Wonder	 gevolgd	 werd	 door	 de	 onvermijde-
lijke	Sabeldans,	hardrock	van	Deep	Purple,	Dvoráks	
Nieuwe Wereld,	Michael	Jacksons	Black or White,	de	
Boléro	en	Ode an die Freude	van	Beethoven	-	mee-

De Marinierskapel met Russische fakkeldragers  op het Rode Plein
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gezongen	door	een	groot	koor.	De	bulderende	kanon-
nen	tijdens	de	Ouverture 1812	van	Tschaikovsky,	een	
geweldige	 lasershow	 en	 lichteffecten	 geprojecteerd	
op	de	Basiliuskathedraal	en	het	enorme	vuurwerk	tij-

dens	de	afmars	Abschied der Slawin	van	Agapkin	lie-
ten	een	verpletterende	indruk	achter	bij	het	publiek	
én	deelnemers!

Nederland in de straten van Moskou (foto Kees Baardman)

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

Ystad revisited

Door Johan de Vroe

Het is al weer 8 jaar geleden dat het Trompetter-
korps van de KMar deelnam aan de taptoe in Ystad 
in Skåne (Zuid Zweden), waar toen ook een groep 
van 45 leden en gasten van IMMS-Nederland aan-
wezig waren, samen met een groep leden van het 
Gesellschaft für Militärmusik, de Duitse tegenhanger 
van de IMMS.

Toen	bij	een	buitenlandse	taptoe	vorig	jaar	de	leiding	
van	het	TKKMar	en	de	Ystad	Tattoo	elkaar	ontmoet-
ten	en	daar	direct	een	nieuwe	uitnodiging	uit	voort-
vloeide	 was	 het	 besluit	 snel	 gemaakt:	 het	 TKKMar	
zette	Ystad	 in	 de	 planning	 als	 buitenlandse	 taptoe	
voor	2013.	Aldus	vertrok	het	korps	in	de	tweede	week	
van	augustus	naar	het	noorden,	opgehaald	door	een	
vliegtuig	 van	 de	 Franse	 luchtmacht	 dat	 twee	 deel-
nemende	 Franse	 korpsen	 naar	 Zweden	 vervoerde.	
Ook	 de	 IMMS	 was	 weer	 vertegenwoordigd	 en	 wel	

door	 twee	 enthousiaste	 leden	 met	 hun	 eega’s,	 die	
ook	alle	 tussenliggende	edities	 sinds	2005	hebben	
bijgewoond.	Zij	hebben	duidelijk	iets	bijzonders	met	
Zweden,	zijn	militaire	muziek	en	de	ontspannen	sfeer	
van	 het	 Wallander-land.	 Dank	 zij	 onze	 oude	 relatie	
met	Per	Erik	Jansson	en	Johanna	Lundgren	die	in	de	
Ystad	 Tattoo	 organisatie	 actief	 zijn	 met	 de	 buiten-
landse	betrekkingen,	ontvangen	we	daar	een	kleine	
voorkeursbehandeling,	genoeg	om	weer	intensief	van	
het	 tweejaarlijkse	 evenement	 te	 kunnen	 meegenie-
ten.	De	mogelijkheden	voor	contacten	met	onze	land-
genoten	van	de	KMar	waren	helaas	beperkter	dan	de	
vorige	maal.	Ook	 in	Zweden	zijn	de	restricties	voor	
niet-deelnemers	toegenomen	en	buiten	de	avondop-
tredens	waren	de	orkesten	elders.	Bij	het	eerste	op-
treden,	een	korte	streetparade	van	de	haven	naar	het	
hoofdplein	 van	 Ystad,	 voor	 de	 openingsceremonie,	
regende	het	zo	constant	dat	de	beroepskorpsen,	het	
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'Oude wijn in nieuwe zakken'
De heroprichting van acht Stafmuziekkorpsen in 1875

Drs. John Smit

Het initiatief tot de heroprichting van de Stafmu-
ziekkorpsen in 1875 kwam gek genoeg niet van 
de pasbenoemde Inspecteur Militaire Muziek, maar 
van de in 1836 te Prittitz geboren Christiaan Au-
gust Korn (1836-1913). Korn was de man, die den 
stoot gaf tot het oprichten der Stafmuziekkorpsen 
onder Minister Weitzel1,  die voorheen zijn Regi-
ments-Commandant was2.  Kapitien François Dun-

kler (1816-1878) had als Inspecteur van de Mili-
taire Muziek de opdracht gekregen met voorstellen 
te komen om de “Hoornmuziek” om te vormen naar 
“Stafmuziek”. De meeste Hoornmuziekkorpsen wer-
den tussen 1860 en 1870 opgericht, samengesteld 
uit  de Tamboers en Hoornblazers die bij elk Regi-
ment voldoende voorradig waren. Deze Tamboers 
en Hoornblazers waren echter geen professionele 
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TKKMar	en	het	Stabsmusikkorps	der	Bundeswehr	uit	
Berlijn,	in	hun	bussen	moesten	blijven,	in	afwachting	
van	opklaringen	die	niet	kwamen.	Zo	was	de	eerste	
kans	om	het	Trompetterkorps	aan	het	werk	te	zien	in	
de	taptoe	zelf,	met	de	nieuwe	show	die	ook	in	Rotter-
dam	op	het	programma	staat.	Dit	optreden	oogstte	
het	 nodige	 applaus	 en	was	 representatief	 voor	 het	
hoge	niveau	van	de	Nederlandse	militaire	muziek.	
Maar	het	hoofdorkest	was	ditmaal	 het	Stabsmusik-
korps,	met	zijn	 tamboers	en	pijpers	en	wachtbatal-
jon	erbij.	Geen	spectaculair	repertoire,	maar	degeljke	
Duitse	marsen	ter	begeleiding	van	de	‘Jungs’	met	de	
geweren.	Van	de	Zweedse	krijgsmacht	ontbraken	de	
nog	 resterende	 reguliere	korpsen,	maar	die	werden	
verdienstelijk	vervangen	door	de	reservisten	van	het	
stafmuziekkorps	van	de	Hemvarets,	een	soort	natio-
nale	reserve	met	tientallen	regionale	bands	verspreid	
over	het	land.	Verder	namen	dit	 jaar	aan	de	taptoe	
deel	 de	 Poolse	 Grenswacht,	 de	 Franse	 fanfare	 van	

de	Artillerieschool	 en	 de	 Fanfare	 van	 het	 1er	 Régi-
ment	 de	 Tirailleurs,	 plus	 de	 nodige	 Schotse	 Pipes	
and	Drums.	Pleinconcerten	werden	in	Ystad	wegens	
bezuinigingen,	ook	daar,	niet	gegeven.	Maar	was	de	
streetparade	in	Ystad	zelf	verregend,	die	in	het	nabu-
rige	Trelleborg	was	des	te	zonniger	en	hier	kon	het	
‘Kungliga	 Holländska	 Militärpolisens	 Fanfarkår’	 dan	
ook	 zijn	 beste	 beentje	 voorzetten.	 Er	 werd	 verder	
nog	 een	 concert	 gegeven	 in	 het	 in	 het	 binnenland	
gelegen	Kristianstad.	Zo	werd	de	reis	van	het	TKKMar	
naar	Ystad	meer	dan	een	taptoedeelname	alleen	en	
kon	de	goede	naam	van	de	Nederlandse	militaire	mu-
ziek	breed	over	Zuid-Zweden	worden	uitgedragen.	De	
show	voor	Rotterdam,	met	Salute to Moscow, Blues 
on Parade	en	de	Koningin Maxima mars	is	tegen	die	
tijd	ruimschoots	ingestudeerd	en	ongetwijfeld	net	zo	
succesvol	als	daar	in	het	‘hoge’	noorden.			 	

Een serenade door het TKKMar in Trelleborg, Zuid-Zweden
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musici zoals de Stafmuzikanten van voor 1843. Zij 
maakten onderdeel uit van de troep, en werden 
slechts opgeleid om signalen te blazen. Het mu-
ziekfonds dat in 1818 bij elk muziekkorps was op-
gericht werd in 1843 echter niet opgeheven. De kas 
van het fonds werd gevuld door een bijdrage van 
de officieren, die verplicht waren een halve dag 
traktement aan het fonds af te staan. Uit het fonds 
werden de instrumenten aangekocht en konden de 
muzikanten een kleine vergoeding krijgen.

Christiaan August Korn

Korn	kreeg	zijn	muzikale	opleiding	aan	het	Conser-
vatorium	 van	 Leipzig,	 alwaar	 hij	 zijn	 diploma	 tot	
kapelmeester	 behaalde.	 Als	 dienstplichtige	 –	 hij	
was	een	uitstekend	 trombonist,	 violist	 en	 contra-
bassist	–	speelde	Korn	in	de	garnizoenen	te	Bres-
lau,	 Posen	 en	 Keulen.	 Op	 24-jarige	 leeftijd	 werd	
hij	in	ons	land	benoemd	tot	Kapelmeester	bij		de	
Kon.	 Ned.	 Marine	 aan	 boord	 van	 de	 “Zeelandia”	
en	ging	 in	 1861	over	 als	Kapelmeester	bij	 het	2e	
Regt.	 Infanterie,	destijds	 in	Vlissingen	en	 later	 te	
Maastricht	 in	garnizoen.	Toen	het	2e	Regiment	 in	
1892	werd	verplaatst	naar	Den	Bosch	verliet	Korn	
de	militaire	dienst.	

Samenstelling van de muziekkorpsen
Dunkler	 had	 natuurlijk	 wel	 een	 opdracht	 van	 de	
minister	 gekregen	 om	 met	 voorstellen	 te	 komen.	
Bij	 Koninklijk	 Besluit	 van	 25	 januari	 1875	 No.	 13	
werd,	overwegende	dat het in het belang van den 

dienst noodzakelijk was te achten,	bepaald	dat	bij	
de	Regimenten	Infanterie	wederom	muziekkorpsen	
zouden	worden	opgericht3.	

Dunkler	greep	eigenlijk	helemaal	terug	naar	de	pe-
riode	 van	 voor	 de	 opheffing	 in	 1843.	 En	 dit	 Ko-
ninklijk	 Besluit	 had	 alleen	 betrekking	 op	 de	 acht	
nieuw	op	 te	 richten	muziekkorpsen	van	de	 Infan-
terie.	 De	 Stafmuziek	 van	 de	 Grenadiers	 en	 Jagers	
bleef	uiteraard	buiten	beschouwing	omdat	er	voor	
hen	geen	nieuwe	aanpassing	nodig	was.	In	dit	Ko-
ninklijk	 Besluit	 werd	 onder	 andere	 geregeld	 dat	
naast	 de	 18	 muzikanten	 (inclusief	 kapelmeester),	
het	 muziekkorps	 mocht	 bestaan	 uit	 maximaal	 10	
élève-muzikanten	 in	de	 rang	van	soldaat.	De	mu-
zikanten	 en	 élève-muzikanten	 hadden	 recht	 op	
een	 toelage	voor	kleding	en	een	 rantsoen	brood.	
De	soldaten	kregen	een	normale	militaire	training	
voordat	ze	bij	het	muziekkorps	zouden	worden	in-
gelijfd.	De	kapelmeester	kon	zonder	pardon	deze	
soldaten	weer	 terugzetten	bij	het	onderdeel	waar	
zij	hun	opleiding	hadden	genoten	als	hij	vond	dat	
ze	ongeschikt	waren.	 In	geval	van	oorlog	zouden	
de	 soldaten	 in	 ieder	 geval	 terug	 gaan	 naar	 hun	
onderdeel.
Bij	aanschrijving	van	29	november	1875	No.	40	P	
werd	 het	 Koninklijk	 Besluit	 met	 twee	 bepalingen	
enigszins	aangescherpt.	De	muziek	bij	de	Infante-
rie	moest	naar	dezelfde	diapason	worden	gestemd,	
en	 de	 samenstelling	 van	 de	 acht	 muziekkorpsen	
allemaal	 dezelfde	 bezetting	 krijgen.	 De	 bezetting	
moest	er	als	volgt	uit	komen	te	zien:	
1 Kapelmeester, 1 Fluit, 1 Oboe (bij de marschen 
2de Es-clarinet), 1 Es-clarinet, 4 B.-Clarinetten, 3 
Tenor- Alt- en Baryton-Saxophones, 2 Cornets à 
Pistons, 2 Trompetten, 2 Hoorns, 1 Althoorn in Es, 
2 Euphoniums of Saxhoorns in C, 3 Bazuinen, 2 
Tuba bas in Es, 1 Trom, 1 Clarinet in B (bij de mar-
schen de bekkens) en 1 Groote Trom; alzoo te za-
men 1 Kapelmeester en 27 musici. De	kapelmees-
ters	mochten	bovendien	naast	deze	27	muzikanten	
nog	‘enkele’	jongeren,	met	een	speciale	machtiging	
van	de	minister	van	Oorlog,	als	tamboer	aannemen	
en	die	vervolgens	zelf	opleiden.	

Schrijnende toestanden
Veel	hing	dus	af	van	de	vakkundigheid	van	de	ka-
pelmeester	 en	 de	 tact	 die	 hij	 bezat	 om	 met	 zijn	
regiments-commandant	 afspraken	 te	 maken.	 Om	
aan	zo’n	machtiging	voor	tamboers	te	kunnen	ko-
men	moest	de	kapelmeester	immers	op	goede	voet	
staan	met	zijn	commandant.	In	de	bladen	ontspon-
nen	er	zich	discussies	of	kapelmeesters	wel	uit	de	
burgermaatschappij	zouden	moeten	worden	aange-
nomen,	of	dat	het	niet	veel	beter	was	dat	daarvoor	
getalenteerde	 muzikanten	 in	 aanmerking	 konden	
komen.	Zo’n	 tien	 jaar	na	de	heroprichting	van	de	
stafmuziek	 waren	 er	 nog	 enkele	 kapelmeesters	
werkzaam	die	als	staftrompetter	voor	de	hoornmu-
ziek	hadden	gestaan,	maar	langzamerhand	gingen	
zij	met	pensioen.	Bernard	Rehl,	Nicolaas	Bouwman,	



Defilé  -  September 2013 13

Gottfried	 Mann	 en	 Jan	Albert	 Kwast	 kwamen	 niet	
voort	uit	de	stafmuziek,	maar	hadden	allen	al	naam	
gemaakt	in	de	burgermaatschappij.	Tegenstanders	
van	deze	‘burgers’	vonden	dat	zij	niets	snapten	van	
het	militair	zijn.	Dat	werd	door	enkelen	ook	onder-
streept.	Zo	verhaalde	de	echtgenote	van	Gottfried	
Mann	in	haar	autobiografie	het	volgende	voorval:

Het Regiment was op groote manoeuvres ergens 
in Brabant. De artillerie en infanterie schoten er 
lustig op los, de veldslag was in vollen gang. 
Mann, in gedachten mijlen ver weg van het slag-
veld, was met zijn muziekcorps de verkeerde rich-
ting uit gemarcheerd, toen plotseling de kolonel in 
groote opwinding en doodelijke wanhoop op hem 
af galoppeerde en met een paar flinke knoopen 
hem toeschreeuwde: “Meneer Mann!... U staat pot-
verdorie midden in de vuurlinie!”... waarop Mann 
verstrooid meesmuilde: “ ’t Zal me ’n zorg zijn, Ko-
lonel”... en en hij vertelde vele van zulke aardige 
voorvallen uit zijn diensttijd, waardoor het me wel 
duidelijk werd, dat hij voor soldaat allerminst in de 
wieg was gelegd4. 

De	 sollicitatie-commissies	 bestonden	 bovendien	
vaak	ook	nog	eens	uit	burgers.	Op	hun	beurt	wa-
ren	deze	kapelmeesters	natuurlijk	wel	vakkundige	
musici	 en	 componisten.	 En	 niet	 onbelangrijk	 was	
dat	 het	 allemaal	 geboren	 Nederlanders	 waren,	 in	
tegenstelling	 tot	 veel	 van	 hun	 voorgangers.	 Korn	
van	het	2e,	Krönig	van	het	3e,	Grentzius	van	het	
4e,	Stenz	van	het	6e	en	Sonnenmann	van	het	8e	
Regiment	 waren	 immers	 allemaal	 kapelmeesters	
van	 Duitse	 afkomst	 geweest.	 Er	 kwamen	 echter	
ook	klachten	over	de	samenstelling	van	de	muziek-
korpsen.	De	bezetting	die	in	1875	door	middel	van	
het	Koninklijk	Besluit	was	vastgesteld	zou	bij	geen	
enkel	muziekkorps	nog	te	vinden	zijn.	De	eigenge-
reide	kapelmeesters	zouden	allemaal	hun	eigen	be-
zettting	 samenstellen,	 en	 zelfs	 instrumenten	 aan-
schaffen	die	naar	hun	eigen	goeddunken	geschikt	
waren.	En	ze	kwamen	nooit	van	eigen	bodem,	maar	
moesten	altijd	uit	het	buitenland	komen.	De	vraag	
om	opnieuw	een	Inspecteur	aan	te	stellen	om	aan	
de	 vele	 misstanden	 een	 halt	 toe	 te	 roepen	 werd	
steeds	groter.

Men laat de korpsen doodeenvoudig geheel aan 
hun lot over. Gelukkig nog het korps, dat zich op 
een kundigen kapelmeester kan beroemen en dan 
een goede garnizoensplaats heeft. Op hen wordt 
de aandacht nog al eens gevestigd, en de muzi-
kanten hebben een goed bestaan. Hoe is het ech-
ter met hen gesteld, die een minder bekwamen 
kapelmeester tot gids en eene onbeduidende stad 
tot garnizoensplaats hebben? Ze moeten maar zien 
hoe ze klaar komen; van ondersteuning in hun lot 
kan geen sprake zijn. Die verwaarloozing wordt 
gaandeweg grooter (erger)5. 

Dunkler	had	als	Inspecteur	de	goede	aanzet	gege-

ven,	maar	had	zijn	klus	met	zijn	vroege	dood	niet	
af	kunnen	maken.	De	roep	om	opnieuw	een	Inspec-
teur	 te	 benoemen	 bleef	 jarenlang	 onderwerp	 van	
discussie,	maar	de	minister	ging	er	niet	 toe	over.	
Mogelijk	 ook	 omdat	 er	 eigenlijk	 geen	 geschikte	
kandidaat	voorhanden	was.	Het	probleem	bij	Wil-
lem	 van	 der	 Linden	 –	 	 de	 kapelmeester	 van	 de	
Koninklijke	Militaire	Kapel	–	was	dat	hij	nooit	exa-
men	had	gedaan	voor	kapelmeester,	en	zelfs	niet	
voor	onder-kapelmeester.		Dus	zal	hij	zeker	niet	in	
aanmerking	 zijn	 gekomen	 om	 officier	 te	 worden.	
Andere	 kapelmeesters	 leken	 wel	 helemaal	 niet	 in	
beeld	 te	 zijn.	 De	 voorstanders	 om	 opnieuw	 een	
Inspecteur	aan	te	stellen	wilden	onder	andere	dat	
hij	zich	zou	gaan	inzetten	om	een	muziekopleiding	
voor	militaire	muzikanten	en	kapelmeesters	op	te	
zetten	 naar	 Engels	 model6.	 	 Deze	 in	 1857	 opge-
richte	“Royal	Military	School	of	Music”	werd	gezien	
als	het	ideale	voorbeeld	om	er	voor	te	zorgen	dat	
er	 in	 de	 toekomst	 ook	 alleen	 maar	 Nederlandse	
kandidaten	 in	 aanmerking	 zouden	kunnen	komen	
voor	de	functie	van	kapelmeester.	Een	andere	grote	
zorg	die	de	 Inspecteur	 zou	moeten	oplossen	was	
de	 slechte	 financiële	 situatie	 bij	 de	 stafmuziek-
korpsen.

Nog net niet op water en brood
De	kapelmeesters	en	muzikanten	werden	allemaal	
gelijkgesteld	aan	de	onderofficier.	De	kapelmeester	
was	 adjudant-onderofficier	 en	 de	 stafmuzikanten	
waren	gelijkgesteld	aan	de	rang	van	sergeant.	De	
élève-muzikanten	waren	gewone	soldaten,	evenals	
de	tamboers	die	door	de	kapelmeester	werden	op-
geleid.

Uitgaven muziek 1891

Twee	 inzenders	 in	 De Muziekbode	 becijferden	 in	
een	 aantal	 artikelen	 de	 hele	 situatie	 in	 de	 peri-
ode	1891-1893.	De	eerste	inzender	onder	de	fraaie	
naam	Allegro moderato	en	de	tweede	slechts	met	
zijn	initialen	M.	N.,	waar	dan	nog	kan	worden	op-
gemerkt	 dat	 hij	 uit	 ’s-Hertogenbosch	 kwam.	 Wie	
het	 in	werkelijkheid	waren	 valt	 niet	meer	 te	 ach-
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terhalen,	maar	kennelijk	waren	beiden	goed	op	de	
hoogte	 van	 de	 situatie.	 Om	 niet	 al	 te	 diep	 in	 te	
gaan	op	wat	beide	mannen	in	hun	opstellen	had-
den	 berekend	 wil	 ik	 me	 beperken	 tot	 de	 onder-
staande	becijfering	van	Allegro moderato7 en	wel	
het	eerste	bedrag	op	zijn	schema.	

Volgens	zijn	opsomming	zou	ieder	Regiment	Infan-
terie	een	bedrag	van	f	6062,50	moeten	krijgen	aan	
toelage	van	het	ministerie,	 en	de	Stafmuziek	van	
het	Regiment	Grenadiers	en	Jagers	een	toelage	van	
ten	 hoogste	 f	 7575,--.	 	 Zijn	 berekening	 is	 geba-
seerd	op	de	soldij	van	een	adjudant-onderoffier	 f	
2,02,	sergeant-majoor	 f	 1,47	 (onder-kapelmeester)	
en	sergeant	f	0,82	per	dag.	Het	hield	in	dat	het	mu-
ziekkorps	van	het	Regiment	Grenadiers	en	Jagers	f	
5000,--	 teveel	aan	Rijkstoelage	kreeg	 toebedeeld,	
terwijl	elk	muziekkorps	van	de	acht	Regimenten	elk	
jaar	f	1012,50		te	kort	kwam.	Het	betekende	feitelijk	
dat	de	muzikanten	niet	een	soldij	conform	hun	sta-
tus	van	sergeant	kregen.	En	dan	had	Allegro	mode-
rato	zijn	berekening	ook	nog	eens	gemaakt	op	de	
meest	ongunstige	manier.	De	laagste	salarisschalen	
zonder	verhogingen.	Uit	deze	toelage	moesten	de	
kosten	 voor	 aanschaf	 van	partituren,	 vernieuwing	
en	onderhoud	van	de	 instrumenten,	en	de	begra-
feniskosten	 van	 overleden	 muzikanten	 en	 élève-
muzikanten	 bovendien	 nog	 worden	 afgetrokken.	
De	klachten	van	meerdere	artikel-schrijvers	waren	
dan	ook	dat	een	onderofficier	van	de	infanterie	met	
een	minimale	militaire	opleiding	beter	af	was	dan	
de	muzikant	die	toch	zeker	zes	jaar	intensieve	stu-
die	op	zijn	instrument	nodig	had	om	een	soldij	te	
krijgen	dat	niet	in	de	schaduw	kon	staan	met	zijn	
status.	 Dit	 gold	 natuurlijk	 tevens	 voor	 de	 positie	
van	de	kapelmeester.	Hij	stond	immers	lager	in	de	
hiërarchie	ten	opzichte	van	de	jonge	luitenant	die	
net	van	school	kwam.	

Andere	 middelen	 moesten	 dus	 gevonden	 worden	
om	de	inkomsten	van	de	muziekkorpsen	te	verho-
gen.		Twee	onzekere	extra	inkomsten	waren	onont-
beerlijk.	Ten	eerste	waren	de	‘vrijwillige’	bijdragen	
van	de	officieren	niet	afgeschaft.	Het	werd	min	of	

meer	als	een	morele	plicht	gezien	dat	alle	officie-
ren	van	het	regiment	een	halve	dag	traktement	per	
maand	aan	het	muziekfonds	bleven	afdragen.	Maar	
niet	 iedereen	 was	 daar	 van	 gediend.	 Bovendien	
was	het	officierskorps	ook	niet	altijd	compleet	ge-
vuld.	Bij	een	maximale	vulling	van	het	korps	zou-
den	de	bijdragen	van	de	officieren	niet	meer	dan	
f	 2580	 per	 jaar	 betekenen.	 Het	 was	 noodzakelijk	
om	een	derde	geldstroom	aan	te	boren	waar	de	in-
komsten	nog	onzekerder	waren,	namelijk	het	geven	
van	concerten.	Volgens	de	berekening	van	M.	N.	in	
18928	was	er	nog	een	tekort	van	f	2000	tot	f	2400	
om	de	muzikanten	een	soldij	te	geven	conform	hun	
status.	Elk	concert	 leverde	ongeveer	f	50	tot	f	60	
op.	Dus	was	het	noodzakelijk	dat	het	muziekkorps	
zeker	40	concerten	per	jaar	zou	moeten	geven	om	
het	gewenste	tekort	aan	te	vullen.	

Oppervlakkig	gezien	leek	de	prikkel	om	geld	te	ver-
dienen	nog	niet	eens	zo	slecht.	Het	zorgde	ervoor	
dat	 de	 kapelmeester	 en	 muzikanten	 hun	 niveau	
hoog	 dienden	 te	 houden.	Want	 bij	 slechte	 optre-
dens	 was	 niemand	 gebaat.	 Het	 gevaar	 van	 niet	
meer	uitgenodigd	te	worden	was	uiteraard	levens-
groot.	Allegro	moderato	berekende	dat	de	muziek-
korpsen	bij	de	Infanterie	f	120.457,--	kostten	voor	
het	Rijk.	Dus	f	21713	voor	de	Grenadiers	en	Jagers	
plus	 acht	 keer	 f	 12343	 gedeeld	 door	 371	 perso-
nen,	kwam	dit	neer	op	een	gemiddeld	inkomen	van	
f	325	per	persoon	per	jaar.

Dat voor dit gemiddeld jaarlijksch inkomen geen 
kunstenaars bij de militaire muziekkkorpsen kun-
nen worden geëngageerd, zal wel niemand betwij-
felen, en toch zijn bij die korpsen zeer verdienste-
lijke artisten te vinden. Men kan zich voorstellen 
hoe er moet worden gewerkt, geboden en geloofd, 
gedraaid en geplooid om zooveel geld te verdie-
nen, dat de kapelmeester en enkele goede sujet-
ten zoo voldoende kunnen worden gesalariëerd, 
dat zij het eenige jaren bij de korpsen kunnen 
uithouden en dat toch de militaire muziekkorpsen 
zooveel doenlijk aan hunnen ware bestemming 
beantwoorden.

1	 August	Willem	Philip	Weitzel	(1816-1896)	was	tussen	1866	en	1872	Commandant	van	het	2e	Regiment	Infan-
terie	te	Maastricht.

2	 De	muziekbode.	Negen en twintigste Jaargang. No.1. 3 Januari 1914. p.4
3	 De	Muziekbode.	Zesde Jaargang. No. 8. 30 April 1891. P. 86-89
4	 Theo	Mann-Bouwmeester.	Mijn Leven.	1850-1930	met	medewerking	van	A.M.	de	Jong.	Boekerij	“De	Voort-

ganck”	N.V.	Amsterdam.	p.	162.
5	 De	Muziekbode. Zesde Jaargang. No.7. 15 April 1891. p. 81
6	 De	Muziekbode:	Twaalfde  Jaargang. No.15. 18 April 1897. p.88-89, Twaalfde  Jaargang. No.16. 25 April 

1897. p.94-95 De kweekschool voor Militaire Kapelmeesters in Engeland.
7 De Muziekbode.  Zesde	Jaargang.	No.		8.	30	April	1891.	p.	86-89
8	 De	Muziekbode.	Zevende jaargang. No. 24 30 December 1892. p.195-197
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Uit het prentenbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar

Oudere leden van de IMMS zullen zich de voorstel-
lingen van de Taptoe Delft nog wel herinneren, zoals 
deze vanaf 1954 gehouden werden in het hart van 
deze stad. Alle ontwikkelingen ten spijt was deze 
taptoe voor velen toch wel het ‘je van het’. Naast de 
fraaie setting in de buitenlucht (wat natuurlijk ook 
wel eens minder prettig was in het Nederlandse kli-
maat) viel ook de programmering op. Wanneer men 
de programma’s van verschillende jaren er op naslaat 
ziet men dat het toch een vrij traditionele taptoe is 
geweest, met veel marsen, klassieke muziek, een en-
kel moderner stuk (overigens pas later in de jaren 
‘60) en met veel aandacht voor de oorspronkelijke 
elementen van de taptoe zoals koraalmuziek. Een an-
der belangrijk terugkerend item van de taptoes in 
Delft en de vroege taptoes van Breda was het histori-
sche schouwspel. Dat is iets wat op deze prentbrief-
kaart te zien is.

Waarschijnlijk	zullen	velen	onder	U	de	afbeelding	wel	
kennen.	In	het	bekende	boek	‘Tromgeroffel	en	Schit-
terend	Koper’	van	Klaas	Kornaat	staat	de	foto	pagi-
nagroot	afgebeeld.	Maar	oorspronkelijk	was	het	een	
(voor	 promotiedoeleinden	 uitgegeven)	 prentbrief-
kaart	uit	een	serie	van	de	uitgever	A.C.	Roodnat	uit	
Delft.	Deze	kaart	heeft	het	nummer	759.	Mede	door-
dat	de	afbeelding	in	het	boek	is	terug	te	vinden	kon	
snel	 een	 datering	 worden	 bepaald:	 we	 kijken	 naar	
de	Taptoe	Delft	van	1957.	Gelukkig	is	het	(zeldzame)	
programma	 van	 die	 taptoe	 ook	 in	 mijn	 bezit.	 Mijn	
vader	bezocht	vanaf	1956	bijna	alle	(!)	uitvoeringen	
in	Delft	en	was	zo	slim	deze	programma’s	te	bewaren.	

Maar	voor	wie	dat	geluk	niet	heeft:	op	de	website	
van	de	huidige	taptoe	in	Rotterdam	(Ahoy)	staan	alle	
programma’s	van	1955	tot	2012	ter	inzage.	Toch	even	
als	sfeerbepalend	beeld	een	illustratie	van	de	voor-
zijde	van	het	programma	1957	bij	dit	artikel……

Lijfgrenadiers Willem IV, 1957

In	deze	taptoe	vinden	we	onder	nummer	2	een	item	
getiteld	‘Uit	de	tijd	van	de	Republiek	der	Verenigde	
Nederlanden	 1675-1780’.	Alleen	de	opsomming	 van	
de	deelnemers	doet	een	ware	 taptoeliefhebber	wa-
tertanden:	 Tamboers	 en	 Pijpers	 van	 ’s	 Lands	 vloot	
(mariniers),	Tamboers	en	Pijpers	van	de	Lijfgrenadiers	
van	Stadhouder	Prins	Willem	IV,	Trompetters	van	de	
Bereden	Guarde’s	van	Stadhouder	Prins	Willem	V	en	
exercitie	door	een	afdeling	van	het	Staatse	Infanterie	
Regiment	‘Orange-Gelderlandt’.	Men	bracht	de	‘Mar-
che	Française’	van	Jean	Baptiste	Lully	ten	gehore	en	
vulde	 dat	 aan	 met	 marsen	 uit	 deze	 periode	 en	 de	
‘Marches	 des	 Mousquetaires	 du	 Roy’	 eveneens	 van	
Lully.	Wat	 jammer	 toch	dat	ons	alleen	programma’s	
en	foto’s	 resten….	Bewegend	beeld	en	 /	of	geluids-
materiaal	bestaat	 er	niet	 (meer)	 van.	Wie	 toch	een	
indruk	wil	krijgen:	de	 taptoe	van	 1963	 is	voor	een	
groot	gedeelte	wél	bewaard	gebleven	via	de	KRO	TV	
en	kan	bij	Beeld	en	Geluid	worden	besteld.	
We	kijken	hier	naar	de	Lijfgrenadiers	van	Stadhouder	
Willem	 IV.	 Tijdens	 zijn	 regering	 is	 het	 eigenlijk	 vrij	
rustig	 in	Nederland.	Later	 zal	dat	veranderen,	wan-
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neer	zijn	vrij	zwakke	zoon	Willem	V	Batavus	de	macht	
heeft	en	er	opstanden	komen	(patriottentijd)	en	Ne-
derland	o.a.	met	Engeland	en	Frankrijk	in	oorlog	raakt.	
Maar	daar	is	tijdens	de	periode	Willem	IV	nog	geen	
sprake	van.	Stadhouder	Willem	IV	leefde	van	1711	tot	
1751	en	militaire	muziek	uit	die	 tijd	had	naast	 een	
‘entertainende’	 functie	 voor	 de	 commandanten	 ook	
steeds	meer	de	functie	van	muziek	voor	de	soldaten.	
De	 orkesten	 zelf	 hadden	 bezettingen	 met	 paukers,	
trompetters,	 tamboers	 en	 hoboïsten.	 Pijpers	 waren	
officieel	nog	niet	toegestaan,	al	werden	ze	op	kosten	
van	de	regimentscommandanten	(!)	wel	eens	toege-
voegd,	overigens	ging	dit	ook	op	voor	de	hoboïsten.	
Het	moeten	in	deze	tijd	kleine	muziekkorpsen	zijn	ge-
weest.	Het	standaardwerk	van	Van	Yperen	(‘De	Neder-
landse	Militaire	Muziek’)		maakt	gewag	van	korpsen	
bij	de	Hollandse	en	Zwitserse	garde	die	zo	rond	de	8	
á	10	man	sterk	zijn.	Van	de	begrafenis	van	Willem	IV	
zijn	prenten	bekend,	daarop	 staan	ook	muzikanten	
afgebeeld	die	schalmeien	en	hoorns	bespelen.	Deze	
kleine	bezettingen	waren	het	gevolg	van	 inkrimpin-
gen	 in	 de	 militaire	 muziek,	 iets	 wat	 al	 snel	 lijkt	 te	
gebeuren	in	een	rustig	(lijkende)	tijd….

Een	van	de	vragen	die	ons	nu	nog	rest	is:	wie	waren	
degenen	 die	 dit	 historische	 item	 op	 de	 taptoe	 van	
1957	hebben	uitgevoerd?	Dat	wordt	in	het	program-
maboekje	vermeld.	De	Tamboers	en	Pijpers	van	het	
Korps	Mariniers	(SM	H.	van	Kapel)	leverden	hun	bij-
drage,	 en	 voor	 de	 Landmacht	 waren	 het	 de	 leden	
van	tamboerkorpsen,	o.a.	van	de	Kapel	van	de	Ko-

ninklijke	Luchtmacht	(o.l.v.	Sgt	J.	Eijkhout),	het	Depot	
Veldartillerie	(!)	(Wmr	A.	Kleinepier),	de	Verbindings-
dienst	 (Sgt-tamboer	K.	Smits)	en	de	School	Techni-
sche	Dienst	(Kpl-tamboer	W.G.	Helmink).	Ook	werkten	
leden	van	het	Fanfarekorps	Limburgse	Jagers	(SM	A.	
Bierens)	 mee	 aan	 dit	 optreden.	 De	 Luchtmacht	 Of-
ficiers-	en	Kaderschool	Commando	Luchtvaarttroepen	
studeerde	een	speciale	show	in	met	18e	eeuwse	exer-
citie.	Al	met	al	een	fraai	geheel.	Het	ontwerp	van	de	
historische	uniformen	is	een	vermelding	waard.	F.J.H.	
Th.	Smits,	in	1956	hoofdcommies	van	het	Ministerie	
van	 Oorlog	 was	 bekend	 als	 uniformkenner	 en	 ont-
werper.	Hij	werkte	vanaf	de	taptoe	1957	mee	en	ont-
wierp	na	grondig	historisch	onderzoek	de	kostuums	
en	uitrustingen	voor	de	historische	items	van	de	nog	
jonge	Taptoe	Delft.	Mede	door	het	oog	voor	detail	en	
de	 omvang	 van	 deze	 items	 groeide	 het	 historische	
gedeelte	in	de	taptoe	uit	tot	een	ware	publiekstrek-
ker.	 In	 diverse	 publicaties	 kan	 men	 zijn	 ontwerpen	
terugvinden,	zoals	in	het	werk	‘Veel	Veren!’	van	Bar-
tels	en	Kist,	waarin	ontwerpen	te	zien	zijn,	voorzien	
van	vele	opmerkingen,	hetgeen	overigens	ook	de	titel	
van	dit	boek	verklaart.	Smits	en	het	 team	maakten	
gebruik	van	het	hele	legerapparaat	om	de	kostuums	
te	vervaardigen	en	te	tonen	(meestal	door	inzet	van	
dienstplichtige	militairen).	Dit	alles	met	als	doel	de	
Muzikale	traditie	van	het	leger	door	de	eeuwen	heen	
op	de	taptoe	te	tonen.	Zou	het	niet	aardig	zijn	om	op	
een	taptoe	in	Rotterdam	weer	eens	wat	aandacht	aan	
dit	soort	(rijke)	historie	te	besteden,	zoals	men	dat	
ook	in	Delft	deed?																																									EV

de IMMS waS erbIj

Twee militaire muzikale toppers op WMC Kerkrade
Door Raymond Jennen

Het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours Kerkrade 
is natuurlijk voor burgerorkesten hét podium zich 
muzikaal te manifesteren. Tijdens de diverse con-
cert-, mars- en showwedstrijden, maar ook in de zo-
genaamde concertcyclus is wekenlang een keur aan 
optredens te bekijken en beluisteren.

Daarbinnen	is	ook	plaats	voor	diverse	professionele	
toppers	uit	de	symfonische	wereld,	maar	ook	van	mi-
litaire	signatuur.	Zo	hebben	afgelopen	aflevering	de	
Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	en	het	Konink-
lijk	Harmonieorkest	der	Gidsen	opgetreden.	De	Mar-
kap	was	op	vrijdag	5	juli	en	op	woensdag	10	juli	te	
gast	in	de	Rodahal	en	de	Gidsen	speelden	op	16	juli	
in	het	Parkstad	Limburg	Theater.	Gelet	op	de	locaties	
ging	het	om	concertante	optredens.
Op	 5	 juli	 werd	 de	 Marinierskapel	 geleid	 door	 Jan	
Cober	 in	 de	 wereldpremière	 van	 Symphony	 nr	 3	 ‘A	
Tribute	 to	 Komitas’	 van	Alexander	 Comitas,	 het	 Tu-
baconcerto	van	Oliver	Waespi	en	 ‘Duende’	van	José	
Serrano	Alarcón.	

Vijf	dagen	later	was	het	orkest	de	muzikale	partner	
van	drie	finalisten	van	de	Internationale	Dirigenten-
wedstrijd:	 Bart	 Partouns	 (NL,	 Synkretismos	 van	 Jef	
Penders)	 Andrea	 Gasperin	 (IT,	 Traveler	 van	 David	
Maslanka)	en	Tristan	Uth	(DE,	Gloses	II	van	Amando	
Blanquer)	 De	 Italiaanse	 deelnemer	 mocht	 zich	 uit-
eindelijk	de	winnaar	noemen.	 In	de	pauze	werd	de	
Prijs	van	de	Nederlandse	Blaasmuziek	uitgereikt	aan	
Stichting	TEMA	(Tielen	Entertainment	&	Music	Award),	
een	wedstrijdfestival	op	het	gebied	van	de	lichte	en	
populaire	muziek.	Gastdirigent	Jan	Cober	leidde	ten-
slotte	de	Marinierskapel	in	het	‘Concerto	Grosso’	van	
Gottfried	Heinrich	Stölzel	en	de	symfonische	suite	uit	
‘Der	Rosenkavalier’	van	Richard	Strauss.
Woensdag	16	juli	vormde	een	uitverkocht	Wijngracht	
Theater	het	podium	voor	een	concert	van	de	Belgi-
sche	Gidsen	onder	leiding	van	kapitein-kapelmeester	
Yves	Seegers,	o.a.	vanwege	het	20-jarig	jubileum	van	
de	uitgeverij	Hafabramusic.	Na	de	opening	met	het	
Wilhelmus	en	de	Brabançonne	volgde	een	program-
ma	met	klassieke	en	hedendaagse	werken:	‘Carnival	



Defilé  -  December 2008 1717Defilé  -  September 2013 

Ouverture’	(Antonin	Dvorak)	‘Le	Bal	des	Halles’	(Victor	
Legley)	‘Concerto	for	Bass	Trombone’	(Derek	Bourgeois)	
met	 Brandt	 Attema	 als	 solist,	 ‘Bachseits’	 (Johannes	
Stert),	‘The	Ruler	of	the	Spirits’	(Carl	Maria	von	Weber)	
‘Hafabra	 Fanfare’	 (Wereldpremière	 van	 Bourgeois)	 ‘Il	
Vento	della	Vita’	(Wereldpremière	van	Hardy	Mertens)	
met	maar	liefst	6	professionele	hoornsolisten,	‘Rondo	
Skolion’	(Mertens)	en	conform	de	traditie	de	‘Mars	van	
het	 Eerste	 Regiment	 Gidsen’	 (Valentin	 Bender)	 uiter-
aard	 inclusief	 de	 meegereisde	 clairons.	 Drie	 compo-
nisten	waren	overigens	deze	avond	aanwezig	bij	het	
concert:	Stert,	Bourgeois	en	Mertens.

Als	 toegift	 mochten	 de	 toeschouwers	 nog	 luisteren	
naar	de	oriëntaals	getinte	‘Mars	van	het	Vierde	Eska-
dron	van	het	Eerste	Gidsenregiment’	en	de	‘Mars	van	
het	Eerste	Eskadron	van	het	Eerste	Gidsenregiment’,	
beide	van	de	hand	van	Arthur	Prevost.	

Al	met	al	drie	optredens	die	hoog	gewaardeerd	wer-
den	en	waarbij	de	beide	orkesten	bewezen	(nog	ge-
let	op	de	bezuinigingen	 in	beide	 landen)	een	voor-
beeldfunctie	te	kunnen	en	willen	vervullen	in	een	jaar	
waarbij	beide	de	agenda	ook	nog	eens	extra	gevuld	
kregen	met	een	Troonswisseling.

The Pipes and Drums of The Royal British Legion
in Taptoe Bazel 2013
Door George Alblas

Voor de zesde keer hebben The Pipes and Drums 
of The Royal British Legion, the Netherlands meege-
werkt aan de internationale Taptoe Bazel. Dit jaar is 
onder bijzonder hoge temperaturen een twee weken 
durende show afgewerkt. 23 shows, een parade, een 
speciale kinderdag en natuurlijk de benodigde re-
petities hebben veel van de muzikanten gevraagd. 
Daarbij speelden de temperaturen van boven de 30 
graden een belangrijke rol. Het was een hele aparte 
ervaring om mee te maken dat je schoenen waren 
vastgeplakt aan het asfalt. De senior drum major van 
de Royal Airforce verloor bijna zijn schoenzolen en 
raakte daardoor uit de stap. Eenmaal weer terug in 
de kleedruimte was je een tijd bezig om de stukken 
teer van je schoenzolen los te maken. Een bijzon-
dere ervaring was ook de deelname aan de parade 
op de laatste zaterdag van de Taptoe Bazel. Met de 

voorspelling dat de temperatuur boven de 35 graden 
zou worden, heeft Stuart Samson besloten dat de 
doedelzakbands in shirt sleeve order mochten lopen. 
Overhemd met korte mouw. Twee doedelzakbands 
(Royal Airforce en de Irish Guards) werden gevraagd 
om mee te lopen en de muzikanten te voorzien van 
water. Immers deze twee bands hadden geen over-
hemd met korte mouw meegenomen. Opvallend was 
dat de Noorse Garde wel in de full dress liep. 

De	 gemeten	 temperatuur	 op	 de	 brug	 over	 de	 Rijn	
was	 40	 graden!	 Tijdens	 de	 eerste	 voorstelling	 was	
het	op	het	taptoe	speelveld	37	graden,	terwijl	op	de	
stoelen	van	de	tribune	63	graden	werd	gemeten!	Ter-
wijl	wij	ons	optreden	in full dress uitvoerden	zagen	
we	hoe	ruim	100	mensen	werden	afgevoerd	vanwege	
warmteproblemen.	Het	was	een	 verademing	om	bij	

The Pipes and Drums of The Royal British Legion, the Netherlands



Defilé  -  December 2008 1818 Defilé  -  September 2013 

de	afmars	 ijsdoeken	en	flessen	water	aangereikt	 te	
krijgen.
Het	is	Erik	Juliard,	producer	van	de	Taptoe	Bazel,	gelukt	
om	een	grotere	Massed	Pipes	and	Drums	bij	elkaar	te	
krijgen	dan	in	Edinburgh.	Daarnaast	namen	militaire	
bands	uit	Tonga,	Italië,	Groot	Brittannië,	Frankrijk	en	
Noorwegen	deel	aan	deze	twee	uur	durende	show.
De	 massale	 doedelzakband	 was	 samengesteld	 uit	
muzikanten	 van	 de	 landen:	 Canada,	Australië,	 Zuid	
Afrika,	Nederland	en	Groot	Brittannië.	Behalve	de	di-

verse	 orkesten	 werkte	 een	 internationaal	 Highland	
dans	team	mee	aan	de	show.	De	Taptoe	Bazel	is	in	
korte	tijd	uitgegroeid	tot	de	tweede	show	ter	wereld.	
In	zo’n	anderhalve	week	tijd	bezoeken	ruim	120.000	
bezoekers	deze	taptoe.	Eric	Juliard,	zelf	ooit	drummer	
bij	het	Top	Secret	drumcorps,	heeft	als	muzikant	er-
varen	wat	belangrijk	is	om	mee	te	doen	aan	zo’n	eve-
nement.	Het	gevolg	is	dat	de	strakke	organisatie	ook	
oog	heeft	voor	het	wel	en	wee	van	de	muzikanten.	
Als	directeur	van	de	Massed	Pipes	and	Drums	is	Cap-

Noorse gardisten geven geen krimp in de hitte

Bereden band van de italiaanse Carabinieri
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tain	(retd.)	Stuart	Samson,	voormalig	directeur	van	de	
Army	School	of	Bagpipe	Music	and	Highland	Drum-
ming,	aangetrokken.	Samen	met	 Jim	Clarck,	worden	
de	pipe	bands	op	deskundige	wijze	voorbereid	op	de	
taptoe.	Naast	het	voorzien	van	muziek	op	papier,	zijn	
er	ook	geluidsopnames	en	zelfs	filmpjes	om	de	voor-
bereiding	zo	optimaal	mogelijk	te	maken.	Het	gevolg	
is	 dat	 wanneer	 iedereen	 in	 Bazel	 arriveert	 in	 korte	
tijd	 de	 show	 zowel	 muzikaal	 als	 choreografisch	 in	
elkaar	gezet	kan	worden.	De	kwaliteit	van	de	massale	
doedelzakbands	was	dit	jaar	op	een	bijzonder	hoog	
niveau	en	Stuart	Samson	was	zeer	in	zijn	nopjes.	De	
muzikale	leiding	was	dit	jaar	in	handen	van	Luitenant	
Kolonel	Nick	Grace,	van	de	Royal	Marines.	Op	bijzon-
der	rustige	wijze	wist	hij	de	bands	te	motiveren	en	
hen	te	brengen	naar	een	topniveau.	De	Bands	van	de	
Royal	Marines	waren	dit	jaar	samengesteld	uit	twee	
orkesten.	Nu	blinken	de	Royal	Marines	altijd	al	uit	in	
hun	excellente	exercitie	en	muzikaliteit,	voor	de	Tap-
toe	Bazel	was	gekozen	om	tijdens	een	slow	march	de	
gecombineerde	bands	vanuit	band	 formatie	over	 te	
laten	gaan	in	een	ankerfiguur.	Gevolgd	door	een	zeer	
indrukwekkende	drumsalute.	Het	publiek	liet	in	hun	
applaus	duidelijk	hun	waardering	merken.

Het	8900	koppige	publiek	kon	dit	jaar	genieten	van	
een	twee	uur	durend	spektakel.	Na	de	opening	door	
de	massale	bands	en	het	stage	orkest	van	het	Zwit-
serse	Leger,	was	het	eerste	optreden	voorbehouden	
aan	de	 ruim	200	man	 tellende	massale	doedelzak-
band.	Tijdens	hun	12	minuten	durende	optreden	werd	
het	 logo	van	de	stad	Bazel	geformeerd.	 Jigs,	Reels,	
Strathpeys,	ze	zaten	er	allemaal	in.	Na	de	indrukwek-
kende	 show	 van	 de	 Massed	 Pipes	 and	 Drums	 was	
het	 de	 beurt	 aan	 het	 Royal	 Corps	 of	 Musicians	 uit	

Tonga.	 De	 toegevoegde	 dansers	 verzorgden	 traditi-
onele	 dansen.	 Een	 bijzonder	 optreden	 was	 het	 ge-
combineerde	optreden	van	de	Mounted	Band	van	de	
Life	Guards	en	de	Italiaanse	Carabinieri.	Het	was	een	
indrukwekkend	gezicht	twee	van	deze	bereden	bands	
te	 zien.	 Helaas	 hadden	 sommige	 paarden	 er	 meer	
moeite	mee.	Een	aantal	gleed	uit	op	het	asfalt	en	ook	
enkele	rijders	van	de	Carabinieri	werden	van	de	paar-
den	 afgeworpen.	 Het	 Franse	 orkest	 van	 de	 Parijse	
brandweer	 (Pompiers)	 scoorde	 hoge	 ogen	 met	 hun	
wervelende	show.	De	sfeer	zat	er	goed	in.	Adembene-
mend	was	ook	het	optreden	van	de	twee	doedelzak-
spelers,	waaronder	de	Schotse	Finlay	MacDonald.	Zij	
begeleidden	de	Highland	Dansers.	Zoals	altijd	gaf	de	
Noorse	Garde	met	hun	exercitie	peloton	een	geweldi-
ge	show	en	de	Australian	Police	Band	bracht	met	hun	
show	verschillende	keren	de	handen	van	het	publiek	
op	 elkaar.	 De	 opkomst	 voor	 de	 Finale	 vond	 plaats	
onder	het	spelen	van	aan	het	deelnemende	land	re-
laterende	marsen.	De	vertolking	van	het	nummer	 ‘I	
am	an	Australian’	compleet	met	zangers,	diggeredoo	
en	doedelzakbands	was	het	begin	van	de	finale.	Dit	
jaar	waren	enkele	goede	zangers	en	zangeressen	uit-
genodigd.	Zo	vertolkte	Fabienne	het	lied	‘Rot	Wiss’	en	
werd	verder	nog	‘My	Way’	vertolkt	als	duo	zang.
The	 pipes	 and	 drums	 van	 de	 Royal	 British	 Legion	
hebben	 een	 persoonlijke	 dankbrief	 gekregen	 van-
wege	 hun	 muzikale	 inzet	 en	 professionaliteit.	 Een	
mooi	compliment.	De	uitnodiging	voor	Bazel	2014	en	
de	wereldberoemde	taptoe	Edinburgh	in	2015	zijn	al	
binnen.	Daarnaast	zijn	er	ook	aanvragen	uit	Canada,	
Frankrijk	en	Oman.	Wie	interesse	heeft	kan	de	web-
site	 van	 de	 band	 bezoeken:	 www.rblpipeband.com	
of	 contact	opnemen	met	ondergetekende	of	via	de	
website	voor	meer	informatie	o.a.	over	optredens.
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De avond van de 31e augustus 2013 stond in het 
teken van muziek. Muziek in een wat merkwaar-
dige omgeving wellicht, het Spoorwegmuseum in 
Utrecht. De grote hal van dit museum, normaal 
gevuld met allerlei historisch spoorwegmaterieel 
was voor deze keer omgebouwd om te dienen als 
concertpodium.  Het vrijwilligerskorps Oud Leden 
Fanfarekorps der Genie gaf namelijk een relatie-
concert ter gelegenheid van de 265e verjaardag 
van het regiment genietroepen.  De geschiede-
nis van muziek bij het Wapen der Genie gaat ook 
alweer bijna 125 jaar terug. En de oprichting van 
het eerste orkest vond plaats in Utrecht. Tot na de 
tweede wereldoorlog zou men in deze stad gele-
gerd blijven. Daarna werden  ’s Hertogenbosch en 
Vught tot legeringsplaats van Genie en Geniemu-
ziek. De lange band met Utrecht kwam vanavond 
tot uiting met dit concert. Maar ook speelde de 
locatie een rol. Op 30 maart 2013 werd door het-
zelfde orkest op dezelfde plek in het museum 
de grote tentoonstelling ‘Sporen naar het Front’ 
geopend. In die tentoonstelling (over de rol van 
spoorwegen in oorlogstijd) waren veel bijzondere 
objecten te zien, die soms van verre gekomen 
waren zoals de Slowaakse pantsertrein, de War 
Department loc (NS) 162 en vooral het enorme 
stuk Brits spoorweggeschut uit de eerste wereld-
oorlog. Vooral de aanwezigheid van dit object, dat 
ook op de foto als achtergrond van het concert te 
zien is mag gezien de omvang en het gewicht wel 
als bijzonder worden beschouwd. 

Met	dit	speciale	concert	kwam	tevens	een	einde	
aan	de	bijzondere	 tentoonstelling.	Na	1	septem-
ber	 ging	 men	 ontmantelen	 en	 het	 materieel	 te-
rugbrengen	naar	hun	eigenaren.	Het	concert	zelf	
vond	plaats	onder	 leiding	van	Peter	Poel	en	be-
stond	uit	met	name	marsen	(‘Fairest	of	the	Fair’,	
‘Sons	 of	 the	 Brave’)	 en	 lichtere	 muziek.	 Met	 de	
stevige	openingsmars	 ‘The	Cossack’	van	Rimmer	
zat	de	sfeer	er	goed	in	en	volgden	werken	zoals	
een	‘James	Bond	medley’,	‘Matrimony’	van	Gilbert	
O’Sullivan	 en	 werken	 met	 enkele	 solisten.	 Hoe-
wel	 er	 af	 en	 toe	 een	 probleem	 opdook	 met	 de	
stemming	werd	er	 zeer	enthousiast	gemusiceerd	
en	 durfde	 men	 ook	 moeilijker	 stukken	 aan,	 zo-
als	‘Children	of	Sanchez’	dat	misschien	iets	meer	
tempo	zou	mogen	hebben.		Met	een	erg	leuk	en	
spetterend	gespeeld	arrangement	van	de	‘Tritsch	
Tratsch	 Polka’	 en	 de	 bekende,	 maar	 altijd	 pak-
kende	 ‘Skoda	 Lasky’	 besloot	 men	 het	 concert.	
Doordat	een	aantal	mensen	even	in	het	zonnetje	
werd	gezet	met	een	bij	de	genisten	vanzelfspre-
kende	borrel	getapt	uit	de	vaatjes	van	de	aanwe-
zige	 marketentsters	 werd	 het	 wel	 iets	 later	 dan	
de	 eindtijd	 van	22.00	uur.	Na	 een	goed	 concert	
als	dit,	dat	pakkend	werd	afgesloten	met	de	regi-
mentsmars	vond	niemand	dat	een	probleem.	

De	 toeschouwers	 hadden	 genoten	 van	 een	 fraai	
concert	op	een	wel	erg	bijzondere	plaats.	

Relatieconcert reünisten Fanfarekorps der Genie
Door Erwin Voorhaar

OLFKG in het Sproorwegmuseum  (foto Erwin Voorhaar)
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Airborne Taptoe maakt herdenken een sfeervolle belevenis
Door Johan de Vroe, foto's Harry Buitendam

Op 20 september waren diverse IMMSers weer ge-
tuige van de Airborne Taptoe Ede, inmiddels de eni-
ge jaarlijkse militaire buitentaptoe die ons land nog 
kent. Omdat de toegezegde deelname van het orkest 
uit het Poolse Stettin wegens opdracht van hoger-
hand te elfder ure werd afgezegd was het goed dat 
de band van het Britse Parachute Regiment weer van 
de partij was, tussen enkele militaire amateurkorp-
sen die overigens weer voor de echte sfeer zorgden, 
zoals de Band of Liberation met de uitstekende Britse 
sopraan Rebecca Robinson en het Jachthoornkorps 
Garde Jagers van de Nationale Taptoe.

Verheugend	was	het	optreden	van	de	nieuwe	Fan-
fare	‘Bereden	Wapens’	uit	Vught,	die	in	aloud	Cava-

lerie	tenue	haar	eerste	taptoe-programma	in	eigen	
land	 uitvoerde,	 met	 pittige	 marsen	 en	 aantrekke-
lijke	amusementsmuziek.	Een	prettige	constatering	
was	dat	hier	diverse	gezichten	van	het	opgeheven	
FKKLBW	in	terug	te	zien	zijn	en	dat	het	professio-
nele	fanfaregeluid	van	dit	betreurde	korps	op	deze	
wijze	grotendeels	behouden	kan	blijven.	

De	Airborne	Taptoe	 die	 gemeentelijk	 en	 regionaal	
wordt	 ondersteund	 en	 steeds	 meer	 publiek	 trekt	
is	nu	al	bezig	met	de	70-jarige	herdenking	van	de	
luchtlandingen	bij	 Ede	 volgend	 jaar,	maar	 kan	dit	
jaar	 terugkijken	op	een	opnieuw	geslaagd	avond-
evenement	waar	wij	namens	de	IMMS	graag	bij	te	
gast	waren.

De nieuwe Regimentsfanfare Bereden Wapens presenteert zich aan het publiek in Ede

De finale o.l.v. Simon Dubbelaar
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Cd- eN dVd-NIeuwS
Samengesteld door Rob Ouwens

Audivi Media Nocte
	 Marinierskapel	 der	 Koninklijke	 Marine	 o.l.v.	 Jan	

Cober
	 Beriato	WSR064	(CD),	zie	ook	de	bespreking	hier-

onder
	 Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com
 Take Off / Coppa Fragole: Vanilla Ice, Strawber-

ries, Coulis, Whipped Cream / Salut d’Amour / 
Concerto for Horn and Band / New Ways / Isles of 
the Blessed / Audivi Media Nocte.

The Artistry of Franco Cesarini
	 Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	 Willem	 Friso’	

o.l.v.	Franco	Cesarini.
	 Mitropa	M-Disc	213-049-2	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com
 An American in Paris / Bulgarian Dances / Old 

Russian Romances / Puss in Boots.

Firework
	 Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	 Willem	 Friso”	

o.l.v.	 Franco	 Cesarini*,	 Musikkorps	 der	 Bundes-
wehr	o.l.v.	Oberstleutnant	Christoph	Scheibling

	 De	Haske	Winds	DHR	02-053-2	(2CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com
 Elsa’s Procession to the Cathedral* / Firework / 

Campus Intrada / Sketches for Flute / Call of the 
Valley / Shaker Heights Fantasy / Cavatina / The 
Innocent Condemned / Laudate Regem (Gecom-
poneerd voor de inhuldiging van Koning Willem-
Alexander) / Brave Soundtrack Highlights / A 
Christmas Processional / Fantasy on a Hebrew 
Folk Song / Three English Folksong Miniatures / 
Song of David / + werken uitgevoerd door ander 
orkesten.

Friends Forever
	 Marinierskapel	der	Koninklijke	Marine	o.l.v.	Majoor	

Harmen	Cnossen,	Majoor	Pieter	Jansen	en	Majoor	
Gert	Buitenhuis

	 Naval	Records	NAVSP200	(Gedeeltelijk	Live*	CD)
	 Verkrijgbaar	 via	 www.stichtingvriendenmariniers-

kapel.nl
 Mars van de Jonge Prins van Friesland / Mars van 

de Heer van der Duijn / Wilhelmus / Defileermars 
der Koninklijke Marine / Qua Patet Orbis / Mars 
1488 / Prinses Amalia Mars / Defileermars van de 
Koning / Grosse Festmarsch / Danse Funambules-
que / Soul Bossa Nova* / Festival de Ritmo* / 
Stevie Wonder Medley*.

Onder het Oog des Konings
	 Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	 Willem	 Friso’	

o.l.v.	Majoor	Arnold	Span
	 KMKJWF2013/1	(CD)
	 Verkrijgbaar	tijdens	concerten	van	de	kapel

 Koning Willem-Alexander Mars ‘Wilt Heden 
Nu Treden” / Ouverture Si j’etais Roi / Emma 
Fanfare / Onder het Oog des Konings / 
Monuments of the Netherlands / Juliana / Wil-
helm von Oranien / Wilhelmina / Kronings-
mars in D groot / Grenadiers Mars / Mars van 
de Heer van der Duyn / De Mars van de 
Jonge Prins van Friesland / Prinses Amalia 
Mars.

Musikschau der Nationen 2013 Bremen
	 Kapel	van	de	Koninklijke	Luchtmacht	o.l.v.	Ma-

joor	Jos	Pommer,	Copenhagen	Police	Band,	Luft-
waffenmusikkorps	3,	United	States	Air	Forces	in	
Europe	 Band,	 Musikkorps	 und	 Drillkorps	 Leib-
garde	 Dragoner	 (Sweden),	 Musikkapelle	 Gross	
St.	Florian,	Moscow	Military	Conservatory	Band

	 AMOS	DVD6107		(Live	DVD)
	 Verkrijgbaar	via	o.a.	www.blasmusik.ch	of	www.

jpc.de	of	www.amazon.de
 Mars from The Planets / Circle of Life / Earth 

Song / Full Circle / Fliegermarsch, Those Mag-
nificent Men in their Flying Machines, Favoriten 
Marsch (Samen met de 2 andere luchtmacht or-
kesten) / Laridah, James Bond Theme, Colonel 
Bogey (Opening samen met de andere orkesten) 
/ Fredericus Rex Grenadiersmarsch, Lohengrin 
Vorspiel zum 3. Akt, Always look on the Bright 
Side of Life, Hannoverischer Zapfenstreich, Alte 
Kameraden (Finale samen met de ander orkes-
ten) / + individuele optredens van de overige 
orkesten. 

The Tower of Babel
	 Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Belgische	Gid-

sen	o.l.v.	Kapitein	Yves	Segers
	 HAFABRA	Music	88941-2	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	HAFABRA	Music,	’t	Hof	8,	B-3790	

Voeren,	Belgium	of	www.hafabramusic.com
 Carnival Overture / Bachseits: Elegy, Intermez-

zo, Andante Pomposo Fugue & Finale / Nun 
komm, der Heiden Heiland / Ida fährt Schlitt-
schuh / Symphony no. 68 ‘The Tower of Babel” 
/ Sinfonietta no. 1, 1st Movement.

Belgian Music for Alto Saxophone and Wind 
Band

	 Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Belgische	Gid-
sen	o.l.v.	Kapitein	Yves	Segers

	 World	Wind	Music	WWM500.183	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.mirasound.nl
 Concerto Comenia – for alto saxophone and 

wind band (solist: Pieter Pellens) / Kryptos 
– for alto saxophone and wind band  (solist: 
Norbert Nozy) / Rhapsody for Alto Saxophone 
(solist: Kristof Karremans).
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Robert Groslot conducts  his….
	 Koninklijke	 Muziekkapel	 van	 de	 Belgische	 Gid-

sen	o.l.v.	Robert	Groslot
	 GroslotMusic	Records	1301	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.amrg-vkmg.be
 Concerto for Euphonium and Concert Band  (so-

list: Steven Mead) / Concerto for Saxophone and 
Concert Band (solist: Norbert Nozy)  / Concer-
to for Piccolo and Concert Band  (solist: Peter 
Verhoyen) / Concerto for Marimba and Concert 
Band (solist: Carlo Willems) / Achaé, la docile 
Amie (solist: Vlad Weverbergh).

Australian Outback
	 Koninklijke	 Muziekkapel	 van	 de	 Gidsen	 o.l.v.	

Kapelmeester	 Norbert	 Nozy*	 ,	 German	 Federal	
Police	Band	of	Baden	Württemberg,	German	Fe-
deral	Police	Band	of	Munich,	Ad	Hoc	Orchestra,	
Secret	Army	Band	of	Uzbekistan

	 HAFABRA	Music	88938-2	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.hafabramusic.com
 Le Bal des Halles* / Ardennenklang / Uaithne / 

Meuse en Harmonies / Great Themes from Piano 
Concertos / Australian Outback / Cossack Capers 
/ RHF / 16 warm-ups no. 8 / Chinese Rag / Se-
nioren Mars / State-Side Stomp / Nas Spolek / 
Two Spanish Bulls / The Commander / Blues on 
Parade.

Camerone
	 Musique	de	la	Légion	Etrangère	o.l.v.	Lieutenant-

Colonel	Emile	Lardeux
	 Le	Chant	de	Linos	CL1392	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	Musique	de	la	Légion	Etrangère,	

Quartier	 Viénot,	 Route	 Départementale	 2,	 BP	
11354,	F-13784	Aubagne	Cedex,	France

 Récit du Combat de Camerone / Eugénie / Mar-
che du 1er RE / Adieu-adieu / Gai Legionnaire / 
Défilé du 3me REI / Dans la Brume la Rocaille / 
Le Grand Atlas / Chant du 5me REI / Nos Képis 
Blanc / Marche du 1er REC / Véronika / Marche 
du 1er REG / Marche du 2me REG / La Légion 
Marche / Marche du DLEM / Marche du GRLE 
/ Adieu Vieille Europe / Marche de la Légion 
Etrangère.

“De Sidi Bel Abbes…a Aubagne” – Concert au Co-
moedia 2012

	 Musique	de	la	Légion	Etrangère	o.l.v.	Lieutenant-
Colonel	Emile	Lardeux

	 Le	Chant	de	Linos	CL1393	(Live	CD)
	 Verkrijgbaar	 via	 Musique	 de	 la	 Légion	 Etran-

gère,	Quartier Viénot, Route Départementale 2, 
BP11354, F-13784 Aubagne Cedex, France

 Sidi Bel Abbes / Marche Militaire Francaise / 
Adieu Vieille Europe / Bonaparte / De Guello 
/ Appalachian Legacy / Three Inventions: Plip-
pant, Whimsical, Sorta Mixed Up / Danse du Sa-
bre / Chile Lindo / The Imperial March / La Mome 
Piaf / Rue République / P.M.O. Polka / Marche 
du 1er RE / Marche de la Légion Etrangère.

Impressions of Petra – The Ancient City of Jordan
	 Militärmusik	 Oberösterreich	 o.l.v.	 Major	 Harald	

Haselmayr
	 TMPCD130629	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.tierolff.nl
 Impressions of Petra – The Ancient City of Jordan 

/ Vogler Fanfare / Toto in Concert / Jazzin’ It Up / 
Churumbelerias / Ikarus / Ameraustrica / Der Bet-
telstudent / Utopia / New Challange / Trumpet 
Jubilee / Mazurka.

Alsace Pictures
	 Militärmusik	 Oberösterreich	 o.l.v.	 Major	 Harald	

Haselmayr
	 TMPCD130063	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.tierolff.nl
 Alsace Pictures / Fanfare Prelude / I’d Do Any-

thing For Love / The Dancing Sombrero / Drum-
mersplash / Taste of Freedom / 5 Universal Cho-
rals / Notturno / The Jungle Book / Dance With 
The devil / Boomwhackers On Stage / Midnight 
Dreams / Step Right Up!

Münster - Stadt voller Charme
	 Luftwaffenmusikkorps	 3	 Münster	 o.l.v.	 Major	 Ti-

mor	Chadik	m.m.v.	MUP-Chor*
	 Private	Uitgave	(CD)
	 Verkrijgbaar	 via	 Luftwaffenmusikkorps	3,	 Lützow	

Kaserne,	 Lützowstrasse	 1a,	 D-48157	 Münster,	
Duitsland

 Münster – Stadt voller Charme* / Münsterland 
Potpourrie / Westfalenmarsch* / Grosse Zeit, Neue 
Zeit / Marsch der 1. GE/NL Korps / Fliegergeist 
/ Jagdgeschwader Richthofen / Hellmuth Hirth 
Fliegermarsch / Kampfgeschwader Immelmann / 
Volkslieder Potpourrie / Dankeschön Bert Kaemp-
fert / Robert Stolz Melodien.

Vergelt’s Gott!
	 Gebirgsmusikkorps	 Garmisch	 Partenkirchen	 o.l.v.	

Major	Christian	Prchal	
	 AMOS	6104	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	o.a.	www.blasmusik.ch
 Einzugsmarsch / Bayern-Medley / Prinz Carl Marsch 

/ Der Mann aus Passeier / Kärntner Gebirgsjäger-
marsch / Sieg der Osterreichischen Volkshymne 
/ Medaillentraum /  Ski-Symphony / Marignan / 
Corporal Kellner / Vater Unser / Grossherzog Ernst 
Ludwig von Hessen / s’Boarische Herz / Alphorn-
ruf.

La Dolce Vita
	 German	Federal	Police	Band	of	Munich	o.l.v.	Chris-

tian	Lombardi
	 HAFABRA	Music	88937-2	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	www.hafabramusic.com
 Army in Progress / The Fall of St. Elmo / Euro 

Paean / La Dolce Vita / Ave Maria / Mumbai Jum-
bo / Boléro Noel / Polar Polka / Cel Phone Suite 
/ Jeanphil / Belgian Jazz Standards / Quand la 
Musique est Bonne / Saphir / Michel Sardou.
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Der letzte grosse Zapfenstreich der NVA am 4. Okto-
ber 1989
	 Zentrales	 Orchester	 der	 Nationalen	 Volksarmee	 &	

Stabsmusikkorps	 der	 Stadtkommandantur	 Berlin	
und	 Spielmannszug	 o.l.v.	 Oberst	 GMD	 Heinz	 Häc-
ker,	 m.m.v.	 Klaus	 Feldmann	 (spreker),	 Zentrales	
Orchester	des	Ministeriums	des	Innern*,	Orchester	
der	Volkspolizei	en	Chor	Rundfunk*

	 BT-Music		BT2144-2	(live	CD)
 Nationalhymne der DDR (instrumentaal en met 

koor)* / Die Internationale (instrumentaal en met 
koor)* / Der grosse Zapfenstreich der Nationalen 
Volksarmee zum 40. Jahrestag der DDR von 4. Okto-
ber 1989 am Mahnmal für die Opfer der Faschismus 
und Militarismus Unter dem Linden Berlin: Parade-
marsch der NVA nr. 1, Marsch der Fackelträger, Pa-
radefanfare, Ansprach des Verteidigungsministers 
Genosse Armeegeneral Heinz Kessler, Locken zum 
Zapfenstreich, Zapfenstreichmarsch, Festliche Zap-
fenstreichmusik, Ehrung der Opfer des Faschismus 
und Militarismus, Nationalhymne der DDR – Aufer-
standen aus Ruinen, Zapfenstreichfinale, Marsch 
der Fackelträger – Vorbeimarsch der Ehrenbatail-
lons des Wachregiments Friedrich Engels Berlin, 
Silvianer Marsch, Marsch des York’schen Corps.

The Music of Trevor Sharpe
	 Band	of	the	Coldstream	Guards	o.l.v.	Lt.Col.	Graham	

Jones	m.m.v.	Choir	Royal	Military	Chapel*
	 SRC115	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	o.a.	www.midlandcd.co.uk	of	www.

specialistrecording.com
 Southfield / Pride and Glory / Strike Up The Band / 

Dad’s Army March / Dad’s Army Theme / Caribbean 
Cameo / The Music of Albinez / A Highland Rhap-
sody / Blues for Band / Radetzky March / Fanfare 
and Soliloque / Jubilance* / At the Close of the Day 
with Last Post*.

New London Pictures
	 Central	Band	of	the	Royal	Air	Force	o.l.v.	Nigel	Hess	
	 Chandos	10767	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	de	goede	CD	winkel
 New London Pictures / Ladies in Levender / The Loch-

nagar Suite / Monck’s March / Shakespeare Pictures / 
A Christmas Overture.

Marches from the Classics
	 Band	of	the	Irish	Guards	o.l.v.	Major	M.G.	Lane
	 Bandleader	BNA				(CD	met	historische	opnames	uit	

1982	&	1984)
	 Verkrijgbaar	via	o.a.	www.discurio.co.uk	of	www.	mid-

landcd.co.uk	
 Radetzky Marsch / Wellington / Patrol from In the Hall 

of the Mountain King / March of the Torreadors / Wed-
ding March from  A Midsummer Night’s Dream / French 
Military March / Anvil Chorus from Il Travatore / San 
Lorenzo / Imperial March opus 32 / Farandole / Pro-
cession of the Nobles / Bridal March from Lohengrin 
/ Let Erin Remember / Marche Militaire / St. Patricks 
Day / Marc hand Cortege from The Queen of Sheba / 
HRH The Duke of Cambridge March / Quis Separabit / 
Cormac of Tara / Sons of the Brave / The Kerry March / 
March from Pathetique.

	
John Philip Sousa – Music for Wind Band 12
	 Royal	Swedish	Navy	Band	o.l.v.	Keith	Brion
	 NAXOS	8.559691	(CD)
	 Verkrijgbaar	via	de	goede	CD	winkel
 Sound Off / Peaches & Cream / Transit of Venus /  Mar-

ching Through Georgia Polka / Maidens Three Suite: 
The Coquette, Summer Girl, Dancing Girl / Mikado 
March / The Honoured Dead / Marquette University 
March / Revival March / Chris and the Wonderful Lamp 
Overture / Right Forward Man / Leaves from my Note-
book Suite: The general Hostess, The Campfire Girls, 
The Lively Flapper / Right Left March.

125 Jaar Geniemuziek

Het is in 2013 precies 125 jaar geleden dat het Korps 
Genietroepen haar eigen muziek kreeg. Hieronder 
volgt een discografie van het dienstplichtige Fanfare-
korps der Genie, zoals wij dat goed gekend hebben. 
Ook zijn er hoesteksten te lezen waarin de geschie-
denis van de Geniemuziek wordt verteld.

 Single / EP
Marching Home	–	HMV	7	EGH	154	(1958)
Bossche Genie Mars / Maria Christina / Neerlands 
Roem / Mars Opus 77.
Marching On	–	HMV	7	EGH	155	(1958)	
Kolonel van Heemskerck van Beest Mars / The Gladi-
ator March / Songs of the Brave / The Great Little 
Army.
On The Quarter bl 6 en 21 Deck –	HMV	EGH	161
The Standard of St. George / On the Quater Deck / 
Trafalgar / Under the Double Eagle.

Marching in Dixie	–	HMV	7	EGH	185
Hot Time March / Riff Interlude / When the Saints / 
Semper Dixieland.
Marching	–	HMV	7	EGH	200
The Thunderer / Fehrberliner Reitermarsch / Erzher-
zog Albrecht Marsch / The Punjab.
Het Fanfarekorps der Genie	–	Marktown	T.D.121277
?	/	?

 LP
Marching Home	–	HMV	XLPH	103	/	Kristall	KR	4001	
(heruitgave)
Bossche Genie Mars / Maria Christina / Neerlands 
Roem (Majoor Thomas Mars) / Mars opus 77 / Kolo-
nel van Heemskerck van Beest Mars / The Gladiator 
March / Sons of the Brave / The Great Little Army / 
The Standard of St. George / On the Quater Deck / 
Trafalgar March / Under the Double Eagle.
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Taptoe Breda 1980	–	Dragon	TB4580	(Live	1980)
Selectie Liederen uit 1945 / Nederlandse	Taptoe	Hym-
ne	–	Wilhelmus	(Finale)	
Taptoe Breda 1981	–	Dragon	TB4581	(Live	1981)
Collage – BB and CD March	 (samen	 met	 TKCav	 &	
FKLJ) / N.T.C. Mars Hollands Glorie Camp de Zeist – 
Com Nu Met Sangh – Wilhelmus (Finale)
Taptoe Breda 1982	-	Dragon	TB	4582	(Live	1982)
The Marshfield Street (samen	met	ATK	&	TKCav) / Der 
Freischutzmarsch – BLS Mars  - Auld Lang Syne – Wil-
helmus – Bredasche Mars (Finale).
Het Wapen der Genie	 –	 Eurosound	 ES	 46.656	
(1983)
Lynwood / Moment for Morricone / Arnhem / Blue 
Sax / Drumfire / Amsterdam / Charmonie / Castel 
Coch / The Happy Cyclist / The Prairie Flower / He-
rakleion 11 Deel A-D / Give Us Peace / Point of No 
Return / Kolonel van Heemskerck van Beest Mars.
Nationale Taptoe Breda ’84	 -	Dragon	TB	4584	(Live	
1984)
Arnhem - Finale uit de Suite van Segers	(samen	met	
ATK	&	TKCav) / Intrada Festivo - Willem van Oranje 
(Finale).
Nationale Taptoe Breda ’85	 -	Dragon	TB	4585	(Live	
1985)
The Longest Day – Pack Up Your Troubles – Teme-
raire – BLS Mars (samen met andere Landmachtor-
kesten) / A Tribute to the Liberators – Van Heutsz 
Mars – Nightfall in Camp – Wilhelmus	(Finale).
100 Jaar Geniemuziek	–	Eurosound	ES	46.921	(1988)
Arromanches / Sax-Soliloguy / Ravenswood / Peanuts 
/ Marche Lorraine / Trumpet Blues and Cantabile / 
Simoraine / Fanfare ‘La Peri’/ Nirvana’s Touch / Ge-
nius Engineers / Prelude for an Occasion / Ouverture 
Sportive.
Nationale Taptoe Breda 1987	-	MarKap	1060	(1987)
Medium Rock.
Nationale Taptoe Breda 1988	-	MarKap	1080	(1988)
Colonel Bogey / Czardas.

 CD
Nationale Taptoe Breda 1990	-	MarKap	2045	(1990)
Contest March (samen	 met	 Jachthoornkorps	 Garde	
Jagers).
Nationale Taptoe Breda 1991	-	MarKap	2065	(1991)
Symphonic Marches.
IMMS – Holland Jubilee	-	Dana	Records	MUMU	3010	
(1992)
Kolonel van Heemskerck van Beest Mars.
Nationale Taptoe Breda 1992	-	NTB	920004	(1992)
Fanfare and Flourishes for a Festive Occasion / Am-
sterdam.
New World	-	Eurosound	ES	47.101	CD	(1993)
Blenheim Palace / The Cossack / New World Fantasy 
/ Kolonel F.W.M. Sedee Mars / One Day in Your Life / 
On the Quarter Deck / Rock Fantasy / The Elephant / 
Carnival of Venice / Ruby Tuesday / Manhattan Sky-
line / Genie Defileermars: Kolonel van Heemskerck 
van Beest.
Nationale Taptoe Breda 1994	-	NTB	940006	(1994)
Music for a Celebration / The President.

Tekst achterzijde single ‘Marching On’
Het succes van de voorgaande EP – Marching Home – 
waarmee het Fanfarekorps der Genie o.l.v. Adj. W.J. von 
Berg de huiskamers binnenmarcheerde, is aanleiding 
geworden om met een tweede plaat aan de vraag naar 
goede fanfare-muziek tegemoet te komen. 
Het Fanfarekorps der Genie bewijst met de opnamen 
van ‘Marching On’ overduidelijk dat het ‘genie’ van dit 
onderdeel behalve in materiele zin ook in muzikale zin 
nauwelijks zijn gelijke kent. In dit verband is de ‘Ko-
lonel Van Heemskerck Van Beest Mars’ dan ook een  
hommage van Adj. Von Berg en zijn mannen aan de 
grondvester van de Genie, gebracht met enorme ‘esprit 
de corps’. Discipline en gedegen vakkennis accentue-
ren het enthousiasme waarmede deze en overige selec-
ties worden uitgevoerd. Kortom met ‘Marching Home’ 
en ‘Marching On’ heeft het Fanfarekorps der Genie een 
bruggehoofd geslagen in de wereld van muziek en 
grammofoonplaten, van waaruit een stormloop op de 
liefhebbers van pittige muziek zeer zeker het verdiende 
succes zal hebben.
 
Tekst achterzijde LP ‘100 Jaar Geniemuziek’
Het Fanfarekorps der Genie is in de vorige eeuw als 
‘Muziekvereniging’ ontstaan bij het in Utrecht gelegerde 
Korps Genietroepen. Als oprichtingsdatum wordt 3 mei 
1888 aangehouden.
Het Genie-muziekkorps, roepnaam Geniemuziek, ver-
wierf zich een grote populariteit bij de burgerij van de 
stad Utrecht wat tot uitdrukking werd gebracht in her-
haalde schenkingen van instrumenten en versierselen 
zoals vaandel en schellebomen.
Kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog 
werd het korps Genietroepen naar Rotterdam verplaatst 
met als gevolg voor de muziek dat bij de bombarde-
menten het totale instrumentarium verloren ging. Na de 
oorlog werd het Korps wederom met behulp van de 
Utrechtse burgerij op de been geholpen en, de hechte 
band met Utrecht ten spijt, in 1949 verplaatst naar ’s-
Hertogenbosch.
Was de band met Utrecht goed, ’s-Hertogenbosch liet 
zich ook niet onbetuigd. In 1955 werd namelijk overge-
gaan tot de oprichting van een comité onder voorzitter-
schap van de toenmalige burgemeester Mr. H.M.J. Loeff, 
dat er voor zorgde dat aan het Fanfarekorps der Genie 
op 5 mei 1955 namens de burgerij van ’s-Hertogenbosch 
en Vught Gala-uniformen werden aangeboden.
Alles liep naar wens totdat in 1967 werd bepaald dat 
alle niet-professionele militaire muziekkorpsen, om re-
den van bezuiniging, op non-actief werden gesteld. 
Deze maatregel bleek gelukkig van tijdelijke aard want 
in 1974 werden de korpsen toch weer geactiveerd.
Vanaf die tijd steef het peil van het Korps met sprongen. 
Om deze stijging te stimuleren werd in 1978, op initiatief 
van de toenmalige luitenant-kolonel F.W.M. Sedee, een 
stichting in het  leven geroepen welke zich ten doel stelt 
het Korps te steunen op het gebied van  instrumenta-
rium en public relations. Zo werd deze langspeelplaat 
evenals de vorige langspeelplaat ‘Het Wapen der Genie 
presenteert zich muzikaal’ onder auspiciën van de Stich-
ting tot behoud van het Fanfarekorps der Genie gepro-
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duceerd. Het huidige Fanfarekorps der Genie is één van 
de vier Fanfarekorpsen van de Koninklijke Landmacht 
en is ondergebracht bij het Genie Opleidingscentrum. 
De directie is in handen van kapelmeester A.C.A. Wen-
sink, bijgestaan door muziekinstructeur sergeant der 1e 
klasse J. Bakker, tamboerinstructeur sergeant-majoor 
tamboer-maître J.A.M. Peeters en manager vaandrig 
R.W.Th.P. Borghs. De muzikanten worden geselecteerd 
uit het aanbod van dienstplichtigen waarvan de mees-
ten ervaring hebben bij burger muziekkorpsen. Het 
spreekt haast vanzelf, dat alleen de betere muzikan-
ten in aanmerking komen voor een plaatsje omdat een 
langdurige opleiding uitgesloten is en de muzikanten 
derhalve bij binnenkomst al bruikbaar moeten zijn. De 
beschikbare opleidingstijd voor de muzikanten bij het 
orkest bedraagt twee maanden, daarna moet de muzi-
kant het niveau van het orkest hebben bereikt en vol-
ledig inzetbaar zijn.
Als militair muziekkorps treedt het Korps natuurlijk re-
gelmatig op bij militaire plechtigheden, maar het Korps 
verzorgt ook concerten zowel in binnen als buitenland. 
Internationaal was het korps tot nu toe actief in België, 

Duitsland, Denemarken, Engeland (Wales), Frankrijk en 
Noorwegen. Bij militaire plechtigheden wordt meestal 
marsmuziek gespeeld maar het repertoire van het Korps 
omvat het hele scala van werken voor fanfare orkesten 
van traditionele en moderne concertwerken tot goed 
swingende jazz. Deze plaat geeft een goede indruk van 
het repertoire van het Korps. Moge hier twee  werken 
welke op de plaat staan nader worden toegelicht. Het 3e 
deel van ‘Nirvana’s Touch’ van Hardy Mertens verklankt 
het ontsnappen uit de keten van wedergeboorten en het 
binnentreden van het Nirvana. De poort der verlichting 
(solo euphonium) symboliseert de pracht en praal van 
het eeuwige leven in het paradijs. ‘Overture Sportive’, 
van Henk van Lijnschooten is zo genoemd vanwege het 
levendige en spirituele karakter. Daarnaast zijn voor de 
uitvoering ervan ‘hoogstandjes’ nodig welke niets met 
sport in de gebruikelijke betekenis te maken hebben, 
maar wel met instrumentale vaardigheid.
De Geniemuziek bestaat honderd jaar, hetgeen niet al-
leen de verdienste is van een goede leiding, ook het 
enthousiasme van de muzikanten heeft daartoe bijge-
dragen. 

Cd-beSprekINg

Audivi media nocte

Marinierskapel der Ko-
ninklijke Marine
o.l.v. Jan Cober
WSR 064 Beriato Music
Verkrijgbaar via
www.dehaske.com,
prijs € 17.95

“In	het	midden	van	de	nacht	hoorde	ik”,	maar	dan	in	het	
latijn,	is	de	intrigerende	titel	van	de	nieuwste	CD	van	de	
Marinierskapel.	Zowel	uit	discografisch	oogpunt	als	qua	
repertoire	dat	door	dit	orkest	is	vastgelegd	is	dit	een	in-
teressante	aanwinst.	Alweer	een	nieuwe	muziekuitgever	
waarmee	de	Marinierskapel	 in	zee	gaat?	 Ja	en	nee.	De	
afgelopen	jaren	heeft	de	kapel	drie	CD’s	opgenomen	met	
De	Haske,	welke	firma	inmiddels	na	een	samenvoeging	in	
2008	onderdeel	uitmaakt	van	wat	nu		De	Haske	Hal	Leo-
nard	heet.	Deze	mondiale	muziekuitgeverij	heeft	op	haar	
beurt	weer	als	locale	distributeur	een	samenwerkingsver-
band	met	Beriato	Music	uit	België,	de	uitgever	van	deze	
CD.	Zowel	de	bekende	gastdirigent	als	enkele	van	de	op-
genomen	componisten	zijn	verbonden	aan	Beriato,	terwijl	
het	opnameteam	van	De	Haske	mede	verantwoordelijk	
is	voor	de	techniek.	Men	kan	dus	met	recht	stellen	dat	
dit	een	typische	uitgevers-CD	is,	voor	de	hafabra-liefheb-
ber	en	voor	het	aan	de	man	brengen	van	de	betreffende	
bladmuziek.	Dat	 is	een	prima	zaak:	al	heeft	het	orkest	
geen	directe	zeggenschap	over	de	muziekkeus,	het	be-
wijst	opnieuw	zijn	kunnen	op	het	hoogste	niveau	in	een	

muziekgenre	waarin		onverminderd	goed	nieuw	repertoire	
wordt	voortgebracht	dat	op	deze	manier	optimaal	wordt	
gepresenteerd.	Het	zijn	hier	de	volgende	nummers:	01. 
Take Off (Daniel Weinberger); 02. Coppa Fragole (Bart 
Picqueur);  I. Vanilla Ice: II. Strawberries,  III. Coulis, IV. 
Whipped Cream; 03. Salut d’Amour (Edward William El-
gar - arr. Georges Moreau); 04. Concerto for Horn and 
Band (Bert Appermont); 05. New Ways (Hermann Pal-
lhuber); 06. Isles of the Blessed (Bert Appermont); 07. 
Audivi Media Nocte (Oliver Waespi)	Als	het	gaat	om	door	
uitgevers	gekozen	repertoire	geldt	nog	wel	eens	dat	de	
gemiddelde	blaasmuziekliefhebber	of	 fan	van	de	kapel	
de	moeilijkheidsgraad	van	nieuwe	composities	niet	altijd	
even	makkelijk	kan	vertalen	in	een	even	hoge	mate	van	
luisterplezier.	Als	dat	al	voor	deze	CD	zo	 is	betreft	dat	
hoogstens	het	titelnummer,	het	verplichte	werk	op	de	Eu-
ropean	Brass	Band	Contest	2011	te	Montreux.	De	overige	
werken	zijn	in	het	algemeen	ruim	toegankelijk,	zoals		de	
in	stijlen	contrastrijke	“sweet	suite”	Coppa Fragole, die		
inderdaad	net	zo	lekker	wegluistert	als		een	coupe	Ita-
liaans	ijs	weghapt.	Over	de	uitvoering	valt	niet	meer	te	
zeggen	dan	dat	de	Marinierskapel	in	deze	opname	tot	in	
alle	perfectie	volledig	tot	haar	recht	komt,	wat	niet	in	het	
minst	geldt	voor	de	solist	Sebastiaan	Hettema	in	het	op-
genomen	hoornconcert.	Het	informatieve	CD-boekje	helpt	
goed	bij	het	doordringen	 in	het	eigen	karakter	van	de	
verschillende	composities.	Kortom,	voor	wie	de	Mariniers-
kapel	kan	waarderen	c.q.	wil	leren	kennen	als	symfonisch	
blaasorkest	dat	ook	excelleert	bij	het	brengen	van	ander	
materiaal	dan	het	meer	militaire,	is	dit	een	welkome	toe-
voeging	aan	de	verzameling.
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Deze	CD	bevat	de	vol-
gende	werken:
March of the Life-Guard 
Preobrazhenski Regi-
ment (Trad. – Haase), 
God Save The Tsar – 
Imperial Russian An-
them, Instrumental 
Version (Lvov), March 
from the Opera “A Life 
for the Tsar” (Glinka), 

March of the Life-Guard Horse Regiment (Dörfeldt), March 
of the Life-Guard Izmailovskii Regiment (Trad.), March of 
the Life-Guard Atamanskii Regiment (Grand Duchess Olga 
Nikolaevna), March of the Guard Équipage (Donizetti), 
Grenadierskii March (Unknown), Reminiscenses of Kush-
ka – March and Soldiers’ Song (Ruzhek), On Campaign – 
March with Singing and Whistling (Borozdiuk), Little Rus-
sian March (Volshevskii), The Action at Poltava – Soldiers’ 
Song (trad. – Molchanov), Napoleon in Moscow – Jubilee 
March (Shmelev), March of the Yegerskii Regiment (Trad.), 
On the March – March (Chermak), March of the 17th Cher-
nigovskii Hussar Regiment (Shori), Waves of the Amur 
– Waltz (Kyuss), The Varyag and the Koreëts (Trauüt), On 
The Hills of Manchuria – Waltz (Shatrov), Infantry Attack 
– Sound Picture (Rossini – Widder – Borozdiuk), Longing 
for the Motherland – March (Kroup), March of the Russian 
Volunteers (Hermann), Mazurka from the Opera ‘A Life 
for the Tsar’ (Glinka), Tsesarevich Nikolai Alexandrovich 
March of 6 May 1892 (Varlikh), God Save the Tsar, Choral 

Version (Lvov – Zhukovskii). Op	deze	CD	vindt	u	de	origi-
nele	militaire	en	patriottische	muziek	uit	de	voorbije	we-
reld	van	de	Russische	Tsarenperiode,	uitgevoerd	tussen	
1900	en	1912	door	toenmalige	orkesten	van	het	Russische	
Keizerlijke	Leger	en	andere	muzikanten	uit	die	tijd.	Het	
gaat	o.a.	om	regimentsmarsen,	parademarsen	en	overig	
historisch	repertoire	van	deze	orkesten.	Daarnaast	zijn	er	
enkele	 soldatenliederen	 te	 beluisteren.	 De	 opgenomen	
muziek	 is	afkomstig	uit	privé	verzamelingen	van	gram-
mofoonplaten	in	de	USA	en	Rusland,	die	op	een	technisch	
meesterlijke	wijze	zijn	omgezet	naar	de	CD.	Gegeven	het	
feit	dat	de	originele	opnamen	meer	dan	100	jaar	oud	zijn	
kan	men	slechts	bewondering	hebben	voor	de	aangebo-
den	kwaliteit.	Zeer	 interessant	en	 lezenswaardig	 is	ook	
het	 36	 pagina’s	 tellende	 geïllustreerde	 CD-boekje	 met	
een	gedetailleerde	beschrijving	van	de	militaire	muziek	
in	Keizerlijk	Rusland,	een	toelichting	op	alle	opgenomen	
muziekstukken	en	een	bespreking	van	de	regering	van	
de	 laatste	Tsaar	Nicholas	 II.	De	producerende	US	firma	
(Brandenburg	Historica)	heeft	overigens	veel	ervaring	met	
dergelijke	conversie-projecten;	zie	bijv.	hun	eerdere	CD’s	
‘Gott,	Kaiser,	Vaterland’	en	‘Hoch	Deutschlands	Flotte’.	Hier	
is	naar	mijn	mening	sprake	van	een	zeer	bijzondere	CD,	
die	zeker	een	plaats	verdient	in	uw	collectie.	Met	ruim	70	
minuten	zeldzame	muziek	kost	deze	CD		US	Dollar	19,95		
+	portokosten	en	deze	kan	worden	besteld	bij:	Branden-
burg	Historica	LLC,	63	Emerald	Street,	PMB	500,	Keene,	
New	Hampshire	03431-3626,	United	States	of	America,	tel.	
001	(603)	352-1961	en	direct	via	hun	online	shop	onder:		
www.militaryhistoryshop.com																																			JK

God Save The Tsar _ Military Band Music of Imperial Russia

Archival recordings 1900-1912

Uitgevoerd door diverse Russische militaire orkesten uit die periode

Uw auteur heeft een flink aantal jaren (bijna 15 om pre-
cies te zijn) doorgebracht bij de Fanfare Korps Nationa-
le Reserve. Binnen dit orkest bestond de mogelijkheid 
om te solliciteren naar een functie waaraan de rang van 
onderofficier was verbonden. Wanneer er plaatsen vrij-
kwamen kon men solliciteren en werden er uiteindelijk 
enkele kandidaten gekozen. Voordat men echter de rang 
van sergeant, sergeant-majoor of adjudant kreeg moest 
er een cursus gevolgd worden aan de Koninklijke Militaire 
School te Weert. Deze duurde voor een Natres militair, die 
natuurlijk geen voltijd militair is een volle week. Dat bete-
kende dat lesstof en oefeningen die anders in een maand 
plaatsvonden, nu in een week gedaan moesten worden. 

Deze	opleiding	is	gevestigd	in	de	Van	Horne	kazerne	in	
Weert.	Na	een	(behoorlijk	zwaar)	gesprek	om	toegelaten	
te	worden	duurt	het	even	en	dan	mag	je	deelnemen	aan	

de	instructieweek.	Ondergetekende	was	samen	met	een	
andere	Natres	–	muzikant	(en	IMMS	lid!)	uitgekozen	om	
in	december	2008	aan	de	opleiding	deel	te	nemen.	Deze	
bestond	vooral	uit	het	 trainen	van	 leiderschapsfuncties	
volgens	bepaalde	modellen	en	het	geven	van	lessen.	Uit-
eindelijk	werd	dan	 in	het	veld	het	geleerde	 in	praktijk	
gebracht,	 en	 moest	 men	 de	 kennis	 overbrengen.	 Doel	
daarbij	was	het	innemen	en	verdedigen	van	een	bepaald	
punt	 in	 het	 landschap.	 Daar	 gaat	 dus	 een	 heel	 traject	
aan	vooraf	(en	vooral	heel	veel	papierwerk)	waarmee	ik	
de	lezers	niet	wil	vermoeien.	Voor	een	muzikant	was	(en	
is)	dit	geen	dagelijkse	kost,	maar	het	was	geweldig	om	
het	te	doen.	Overigens	konden	we	het	lesgeven	wel	naar	
onze	hand	zetten:	zo	gaf	ik	o.a.	een	les	in	exercitie	zoals	
dat	bij	een	militair	muziekkorps	gebruikelijk	 is.	Nu	zult	
u	denken:	wat	heeft	dit	allemaal	met	militaire	muziek	te	
maken….?	Wel,	wat	 juist	die	week	gebeurde	 is	dat	wij	
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Door Erwin Voorhaar
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muzikanten	ons	aanpasten	bij	de	andere	Natres	militairen.	
Maar	tijdens	de	diploma	uitreiking	op	de	vrijdagmiddag	
was	er	een	verrassing.	Een	verrassing	in	de	vorm	van	de	
CD	waarvan	u	hier	de	omslag	afgebeeld	ziet.	Voor	mij	was	
deze	CD	eigenlijk	nog	leuker	dan	de	oorkonde….	Want	ik	
had	deze	bijzondere	CD	nog	niet	in	mijn	collectie!.	Op	de	
CD	staan	twee	versies	van	de	nieuwe	Defileermars	 ‘De	
Onderofficier’	 (eenmaal	met,	en	eenmaal	 zonder	 zang).	
Deze	mars,	geschreven	in	1999	door	Adjudant	L.	van	de	
Laak	en	gearrangeerd	door	J.	Claessen	werd	speciaal	ge-
componeerd	als	bindmiddel	voor	de	onderofficieren	en	
de	tekst	hiervan	werd	ons	tijdens	de	opleiding	ook	ge-
leerd.	Militaire	muziek	dient	dus	nog	steeds	om	de	on-
derlinge	(korps)	band	te	versterken!	Op	deze	CD	speelt	
de	Koninklijke	Militaire	Kapel	o.l.v.	maj	Pieter	Jansen	deze	
mars,	maar	ook	in	het	repertoire	van	de	FKNR	was	(en	is)	
de	mars	te	vinden.

De	tekst	somt	behoorlijk	goed	op	waar	het	voor	een	on-
derofficier	inderdaad	om	gaat.	Je	bent	de	spil	tussen	het	
hogere	kader	en	de	uitvoerenden,	de	soldaten	en	kor-
poraals.	Je	vertaalt	opdrachten	in	werkbare	projecten	en	
staat	 steeds	 in	 contact	met	alle	partijen	om	zodoende	
op	de	hoogte	te	zijn	van	alle	‘last	minute’	wijzigingen.	Je	
personeel	staat	daarbij	voorop,	en	vooral	ook	hun	welzijn	
(bijvoorbeeld	 in	 oorlogsgebieden).	 Dat	 kan	 je	 allemaal	
met	goed	 leiderschap	bereiken	en	dat	 is	wat	 je	wordt	
geleerd,	dus	de	tekst	vat	de	opleiding	goed	samen.	Tij-

dens	de	uitreiking	van	het	diploma	en	op	bijeenkomsten	
bij	of	op	de	KMS	wordt	deze	tekst	gezongen	of	de	mars	
gespeeld.	De	KMS	is	sinds	1951	in	Weert	gevestigd.	Kort	
gezegd	wordt	men	er	sindsdien	opgeleid	tot	“Leider,	vak-
man	en	instructeur”.	Persoonlijk	vond	ik	het	een	uitzon-
derlijk	boeiende	week	die	smaakte	naar	meer…..	Zelf	heeft	
de	KMS	ook	muziekkorpsen	gehad.	Foto’s	daarvan	zijn	te	
vinden	in	het	standaardwerk	‘Met	muziek	op	Mars’	van	
Peter	Grootemaat.	Daar	lezen	we	ook	dat	er	muziekkorps	
(harmonie)	is	geweest	met	bijna	60	leden	dat	na	enkele	
jaren	is	opgeheven	door	te	weinig	aanwas	en	financiële	
middelen.	Maar	in	1959	ontstond	er	een	Tamboerkorps	
van	de	Koninklijke	Militaire	School,	dat	zoals	de	meeste	
andere	tamboerkorpsen	een	nogal	wisselende	bezetting	
kent.	Toch	wordt	er	veel	met	deze	band	opgetreden,	o.a.	
bij	het	inhalen	van	de	Vierdaagse	Nijmegen.	Plaatopna-
men	zijn	van	deze	formaties	niet	bekend.	Het	tamboer-
korps	bestond	in	de	jaren	90	nog	maar	is	een	langzame	
dood	gestorven	doordat	men	steeds	minder	mensen	ter	
beschikking	had,	deels	ten	gevolge	van	de	algehele	be-
zuinigingen	in	die	periode.	Gelukkig	is	er	nu	dus	wel	een	
goed	in	het	gehoor	liggende	(Defileer-)	mars.	Deze	bijzon-
dere	CD	werd	dus	aan	mij	bij	het	overhandigen	van	het	
diploma	uitgereikt,	en	is	niet	in	de	handel	gebracht.	Het	
is	een	uitgave	van	de	Koninklijke	Landmacht	/	KMS	met	
nummer	561006650.	Mogelijk	is	de	CD	via	Landmacht	en	
/	of	KMS	nog	te	verkrijgen.	Op	de	CD	staan	verder	bijna	
alle	 thans	nog	gebruikte	 trompet-	 en	 tromsignalen.	De	
trompetsignalen	(o.a.	Appél,	Geeft	Acht,	Bij	de	vlag,	Vlag	
gereed,	Openen	en	sluiten	van	de	ban)	worden	hier	ge-
speeld	door	Sergeant	Bram	Sniekers.	Het	orkest	is	ook	te	
beluisteren	met	de	ere-roffels	en	Parademars.	Deze	wor-
den	bij	een	militaire	ceremonie	gespeeld	als	er	autoritei-
ten	(meestal	een	Generaal)	aanwezig	zijn.	Naar	gelang	het	
niveau	(“het	aantal	sterren”	zoals	wij	muzikanten	zeggen)	
worden	dan	een,	twee,	drie	of	vier	ere-roffels	geslagen	
en	daarna	de	Parademars	gespeeld.	Deze	tradities	in	de	
militaire	muziek	zijn	nog	altijd	gebruikelijk.	Om	zo’n	speci-
ale	mars	extra	in	het	daglicht	te	zetten	en	bij	de	troepen	
bekend	te	maken	zijn	er	meerdere	van	dit	soort	promotie	
CD’s	verschenen.	Een	andere	is	bijvoorbeeld	de	CD	geti-
teld	‘De	NLDA	Mars’	(Mars	van	de	Nederlandse	Defensie	
Academie)	gecomponeerd	door	Hans	van	der	Heide	en	
opgenomen	door	de	Marinierskapel	der	Koninklijke	Mari-
ne	op	een	uitgave	voor	de	Defensie	Academie.	Deze	mars	
is	op	de	Nationale	Taptoe	in	Rotterdam	(2011)	gespeeld	
door	het	Cadettentamboerkorps.	Maar	dat	is	een	verhaal	
voor	een	andere	aflevering	van	Discuriositeiten.	

boekbeSprekINg

'Bands of Sisters' US Women's Military Bands during World War II

door Jill M. Sullivan

Gebonden uitgave, formaat 168 x 23,5 cm, 150 pa-
gina’s 
ISBN 978-0-8108-8162-4
Uitgeverij Scarecrow Press Ltd, USA.

Het boek beschrijft een vaak vergeten stuk geschie-
denis van vrouwen in militaire dienst in de USA en 
vult bovendien een hiaat in de geschiedenis van de 
militaire muziek van dat land.
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Gebonden uitgave, formaat 18 x 25 cm, 242 pagina’s 
ISBN 978-1-898594-89-5
Uitgeverij Parapress, UK 

Uit	het	boek	blijkt,	dat	Lt	Col	 Jaeger	zonder	 twijfel	één	
van	de	meest	charismatische,	getalenteerde	en	populaire	
persoonlijkheden	was	die	ooit	gediend	heeft	in	de	Engelse	
militaire	muziek.	Zijn	naam	was	mij	natuurlijk	bekend,	want	
toen	ik	in	de	60-er	jaren	begon	met	grammofoonplaten	
van	militaire	muziek,	kocht	ik	al	platen	van	de	UK	Guards	
Bands.	Als	14-jarige	band	boy	kwam	hij	in	1927	in	militaire	
dienst	en	volgde	het	gebruikelijke	carrière-pad	tot	en	met	
een	benoeming	als	Bandmaster	van	een	Regimental	Band	
(in	1942),	in	dit	geval	van	de	4th	Hussars.
In	 1949	werd	hij	benoemd	 tot	Director	of	Music	of	 the	
Irish	Guards	en	reisde	met	zijn	orkest	over	de	gehele	we-
reld,	terwijl	hij	daarnaast	deelnam	aan	al	het	belangrijke	
staatsceremonieel.	In	1963	werd	hij	benoemd	tot	Senior	
Director	of	Music	of	The	Brigade	of	Guards	en	was	in	die	
functie	o.a.	verantwoordelijk	voor	het	ceremonieel	tijdens	
de	staatsbegrafenis	van	Sir	Winston	Churchill.	Zijn	functie	
als	Director	of	Music	van	The	Royal	Military	School	of	Mu-
sic	Kneller	Hall	bekleedde	hij	slechts	twee	jaar,	omdat	hij	
plotseling	overleed	ten	gevolge	van	een	hartaanval.	Het	
boek	schetst	het	beeld	van	een	man	met	een	tomeloze	
energie	en	toewijding	aan	de	militaire	muziek,	die	met	zijn	
gevoel	voor	humor	de	toelichtingen	tijdens	zijn	concerten	
bijzonder	levendig	maakte.	Zo	staat	er	bijv.	de	volgende	

anecdote	beschreven:	tijdens	één	van	zijn	concerten	kwam	
er	een	echtpaar	te	laat	de	zaal	binnen,	namelijk	tijdens	
het	eerste	muziekstuk,	dat	‘Jiggs’	dirigeerde	en	zij	hadden	
uitgerekend	een	plaats	op	de	eerste	 rij.	Na	afloop	van	
dit	stuk	draaide	‘Jiggs’	zich	naar	deze	mensen	om	en	zei:	
“mijn	excuses	dat	 ik	 zonder	u	vast	begonnen	ben	met	
het	concert”.	Lt	Col	Jaeger	was	ook	actief	 in	het	burger	
muziekleven,	 zo	 dirigeerde	 hij	 o.a.	 de	 Black	 Dyke	 Mills	
Band,	was	 jurylid	en	examinator.	Leuk	om	nog	even	te	
vermelden,	dat	‘Jiggs’	één	van	de	juryleden	was	van	de	
in	1954	door	Boosey	en	Hawkes	georganiseerde	compo-
sitiewedstrijd	voor	een	nieuwe	mars.	In	de	jury	had	ook	
zitting	onze	toenmalige	Kapitein	Rocus	van	Yperen,	die	net	
als	alle	andere	juryleden	gastdirigent	was	tijdens	het	grote	
concert	in	de	Royal	Albert	Hall	op	14	april	1955,	waar	de	
prijswinnaar	bekend	werd	gemaakt.	Een	foto	van	de	jury	
(incl.	Van	Yperen)	is	in	het	boek	opgenomen.	Deze	bio-
grafie	is	een	boeiend	en	fascinerend	boek,	gebaseerd	op	
een	zeer	gedegen	research	door	de	auteur,	die	voormalig	
voorzitter	is	van	de	IMMS	UK	Branch,	die	daarvoor	een	
groot	compliment	verdient.	Mede	door	de	vele	prachtige	
foto’s	is	sprake	van	een	aantrekkelijke	presentatie,	die	nog	
versterkt	wordt	door	de	prettige	schrijfstijl.		Kortom:	van	
harte	aanbevolen	voor	alle	geïnteresseerden	 in	dit	stuk	
(nog	jonge)	geschiedenis	van	de	militaire	muziek	in	het	
UK.	Het	boek	kost	£	20,=	+	£	8,50	portokosten	(totaal	ca.	
€	34,=)	bij	toezending	en	kan	worden	besteld	bij:	Discurio	
Ltd,	Unit	30	Space	Business	Centre,	Knight	Road,	Roches-
ter,		Kent	ME2	2BF,	UK,	tel.	00-441732222296	of	direct	via	
hun	website	onder:	www.discurio.co.uk																						JK

‘JIGGS’ A Biography of Lieutenant Colonel C.H. 

Jaeger, OBE, Mus Bac, LRAM, ARCM, psm, Direc-

tor of Music Irish Guards 1949-1968 and Knel-

ler Hall 1969-1970

door Colin Dean

De	auteur	heeft	tien	jaar	
grondige	 research	 ge-
daan	in	archieven,	kran-
ten	 en	 door	 interviews	
met	nog	in	 leven	zijnde	
orkestleden,	waarvan	zij	
er	 79	 wist	 op	 te	 spo-
ren.	 In	 die	 tijd	 was	 het	
voor	een	vrouw	een	ge-
waagde	 stap	 om	 in	 mi-
litaire	 dienst	 te	 gaan,	
maar	uiteindelijk	werden	
ze	 toch	 behandeld	 als	
een	 soort	 beroemdhe-
den,	die	werden	geëerd	

voor	de	manier	waarop	 zij	 hun	 vaderland	dienden.	
De	bands	brachten	miljoenen	dollars	bijeen	voor	lief-
dadige	doelen,	versterkten	het	nationale	gevoel	van	

het	thuisfront	en	musiceerden	voor	de	gewonden,	die	
terugkwamen	uit	Europa	en	de	Pacific.	Overigens	was	
er	in	die	tijd	in	de	USA	nog	geen	rassen-	en	kleurlin-
genintegratie,	hetgeen	o.a.	betekende,	dat	gekleurde	
en	blanke	vrouwen	niet	samen	in	één	Band	konden	
worden	geplaatst.
Alle	krijgsmachtonderdelen	met	dergelijke	bands	ko-
men	aan	de	orde	inclusief	hun	opleidingen	voor	de	
muzikanten.	Vele	foto’s	geven	daarbij	een	goed	beeld	
van	de	diverse	activiteiten	van	de	bands	en	hun	in-
strumentale	 bezetting.	 Het	 betreft	 hier	 een	 interes-
sant	 stuk	geschiedschrijving,	dat	 zeker	 aanbeveling	
verdient.	Jammer,	dat	het	boek	vrij	prijzig	is,	het	kost	
incl.	portokosten	70,=	US	Dollar	(ca.	€	50,=)	bij	toe-
zending	 en	kan	worden	besteld	bij	 de	uitgever	 via	
hun	website	onder:		https://rowman.com/Scarecrow	

JK
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Liefhebber van militaire muziek?
Bent	u	geïnteresseerd	in	één	of	meer	van	de	vele	fa-
cetten	van	militaire	muziek?		Bijvoorbeeld	de	historie	
van	militaire	orkesten,	Engelse	marsen,	muzikanten-
uniformen	of	CD’s?	Dan	bent	u	bij	de	IMMS	aan	het	
goede	adres.		Deze	afkorting	staat	voor	de	Internati-
onal	Military	Music	Society,	de	club	waarin	ruim	1200	
liefhebbers	van	militaire	muziek	zijn	verenigd.

Wereldwijde organisatie
De	 IMMS	 heeft	 afdelingen	 in	 meer	 dan	 30	 landen,	
zoals	Nederland,	Engeland,	Frankrijk	en	de	USA.	Alle	
hebben	zij	tot	doel	“het	bevorderen	van	de	belang-
stelling	 voor	 militaire	 muziek”	 en	 het	 “uitwisselen	
van	 gegevens”	 onder	 de	 leden.	 De	 IMMS	 verenigt	
niet	alleen	liefhebbers,	voor	wie	militaire	muziek	een	
hobby	 is,	maar	ook	beroepsmatig	betrokkenen,	 zo-
als	dirigenten	en	muzikanten.	Leden	ontvangen	twee	
tijdschriften.	De	Nederlandse	afdeling	geeft	het	kwar-
taalblad	Defilé	uit.	Hierin	staan	allerlei	achtergrondar-
tikelen,	CD-nieuws,	evenementenagenda,	etc.	Het	En-
gelstalige	tijdschrift	‘Band	International’	is	verschijnt	
3	 maal	 per	 jaar	 en	 geeft	 een	 beeld	 van	 heden	 en	
verleden	van	de	wereldwijde	militaire	muziek.

Activiteiten IMMS Nederland
Het	 jaarprogramma	 van	 de	 Nederlandse	 afdeling	
bestaat	uit	onder	meer	uit	bezoeken	aan	alle	eigen	

militaire	 muziekkorpsen,	 lezingen,	 ruilbeurzen	 en	
films.	Bovendien	wordt	jaarlijks	de	Nationale	Taptoe	
bijgewoond.	Tijdens	dit	bezoek	verzorgt	één	van	de	
deelnemende	 buitenlandse	 orkesten,	 exclusief	 voor	
de	 IMMS,	 een	 middagoptreden.	 Recent	 waren	 dat	
de	Musique	des	Troupes	de	Marine	(Frankrijk)	en	de	
Zweedse	Lifeguards	band.	Ook	buitenlandse	groeps-
reizen	staan	jaarlijks	op	het	programma.	Zo	werden	
er	de	laatste	jaren	bezoeken	gebracht	aan	de	Basel	
Tattoo	 en	 de	 Hamina	 Tattoo	 (Finland)	 en	 staan	 dit	
jaar	de	Moskou	Tattoo	en	Berlin	Tattoos	op	het	pro-
gramma.

Contributie
De	Nederlandse	afdeling	is	een	stichting,	waarvan	u	
voor	€	50,00	per	 jaar	donateur	bent	en	kunt	mee-
doen	aan	alle	activiteiten.	Als	u	alleen	een	abonne-
ment	op	Defilé	verkiest	zijn	de	kosten	€	35	p.j.

Aanmelden
Wanneer	 u	 zich	 wilt	 aanmelden	 als	 lid	 of	 meer	 in-
formatie	wilt	ontvangen,	kunt	u	dat	via	de	website	
imms.nl			kenbaar	maken	of	contact	opnemen	met	de	
vice-voorzitter,	de	heer	J.J.	Kroes	(tel.	033-2534890),	
e-mailadres:	jj.kroes@compaqnet.nl	.	

International Military Music Society – Afdeling Nederland
Erelid	 -	Lkol.	b.d.	G.	Jansen
Lid	van	verdienste	/	Vice-president		Int.	Committee	IMMS	 -	F.	van	der	Walle
Bestuursadviseur	 -	Maj.	A.	Span

Commissie van aanbeveling
mr	G.	J.		(Fred)	de	Graaf	 -	 Lid	Eerste	Kamer	der	Staten	Generaal
Lkol	b.d.	G.	(Gert)	Jansen	 -	 Voormalig	Inspecteur	Militaire	Muziek	Krijgsmacht
Prof.	dr	W.	(Wim)	Klinkert	 -	 Universitair	hoofddocent	militaire	geschiedenis	aan	de
	 	 Nederlandse	Defensie	Academie	en	Hoogleraar	Militaire	Geschiedenis
	 	 aan	de	Universiteit	van	Amsterdam
Lgen	b.d.	mr	D.	(Dick)	van	Putten	 -	 Voormalig	Commandant	der	Koninklijke	Marechaussee
	 	 en	Gouverneur	der	Residentie
mr	F.	(Frans)	van	der	Walle	 -	 Nederlands	Vice	President	IMMS

Bestuur IMMS
J.	(Johan)	de	Vroe	-	voorzitter	/	redactievoorzitter	Defilé	 	 voorzitter@imms.nl
J.J.	(John)	Kroes	-		vice-voorzitter	/	lid	Int.	Committee	IMMS	 jj.kroes@compaqnet.nl
G.J.	(Gerrit-Jan)	van	den	Burg	-		penningmeester	 	 	 gjvandenburg5@gmail.com
M.L.	(Rino)	van	der	Luyt	-		bestuurslid	 	 	 	 luytspierenburg@home.nl
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ACTUEEL – Hier stellen we voor u
steeds de nieuwe rubrieken
samen: Nieuwe uitgaven, speciale
thema’s, seizoentitels, etc.

www.rundel.nl

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

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

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

RUNDEL 

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

ZOEKT U
      NAAR ...

MUZIEKWERKEN · CDs · BOEKEN

COMPONISTEN

RUNDEL Music Publications
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Douane Harmonie Nederland
19-10-2013			Goodwillconcert	te	Kamerik
10-11-2013			Samenwerkingsconcert	(matinee)	te	Velsen
	 met	Tata	Steel	Harmonie
19-11-2013		 Samenwerkingsconcert	Regio	Zuid
	 (i.s.m.	KMar)	te	Tilburg
28-11-2013			Regioconcert	te	Utrecht
05-12-3013		St.	Nicolaas	Optreden	in	het
	 Sophia-Kinderziekenhuis	te	Rotterdam
11-12-2013			Kerstconcert/presentatie	Kerst	CD	te	Apeldoorn
20-12-2013		Kerstconcert	te	Rotterdam

Fanfare Korps Nationale Reserve
28-09-2013	Roosendaal		Beëdiging
13-12-2013			Zutphen		Kerstconcert	(veteranen)
14-12-2013			Lelystad		Kerstconcert
15-12-2013			Den	Haag		Kerstconcert
18-12-2013			Roosendaal		Kerstconcert	(veteranen)
20-12-2013		Amersfoort		Kerstconcert
22-12-2013		Hengelo		Kerstconcert	(veteranen)
	
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
01-11-2013			Uithuizen	Familieconcert
07-11-2013			Brouwershaven		Concert
08-11-2013			Vlissingen		Concert
21-11-2013			Leens		Relatieconcert
22-11-2012			Steenwijk		Relatieconcert
26-11-2013			Assen		Sinterklaasconcert
08-12-2013		Zwolle	Concert	15.00	u

Marinierskapel der Koninklijke Marine
03-10-2013	 Enkhuizen		Concert	met	Tamboers	&	Pijpers
11-10-2013			Gorinchem		Concert
02-11-2013			Bavel		Concert
06-11-2013			Rotterdam		Korpsconcert	in	De	Doelen

15-11-2013			Hellevoetsluis		Concert	met	Tamboers	&	Pijpers
30-11-2013			Scheveningen		Viering	200	jaar	Koninkrijk
06-12-2013	 Den	Haag		Amaliaconcert	in	Paleis	Kneuterdijk
10-12-2013		Rotterdam		Herdenking	Oostplein

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
09-10-2013	 Tongeren	B		Concert	in	De	Velinx
18-10-2013			Venray		Concert	100	jaar	Militaire	Luchtvaart
	 in	Schouwburg
31-10-2013			Hoogerheide	Concert	100	jaar	Militaire	Luchtvaart
02-11-2013	 Goirle		Veteranenconcert	in	CC	Jan	van	Besouw
08-11-2013			Merselo		Relatieconcert
22-11-2013		Nunspeet		Concert	100	Jaar	Militaire	Luchtvaart
	 in	Veluvine
27-11-2013			Den	Bosch		Lilianefondsconcert	in	Provinciehuis
28-11-2013			Den	Bosch		Lilianefondsconcert	in	Provinciehuis
14-12-2013			Oirschot		Relatieconcert	op	kazerne

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
04-10-2013		Veteranendag	KMar	KWIII	kazerne,	Apeldoorn
11-10-2013			Openbare	beëdiging,	10.00	u	Marktplein,	Apeldoorn	

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

Internationale agenda 2013 
12-10	t/m	13-10			Malta	International	Military	Tattoo
01-11	t/m	03-11			Berlin	Tattoo	in	de	O2	World	Arena	(D)
02-11	t/m	03-11			Berlin	Tattoo	in	de	Max-Schmeling-Halle	(D)
09-11-2013	 Festival	of	Remembrance	(UK)	
10-11-2013	 Remembrance	Sunday	(UK)
15-11	t/m	16-11	 onder	voorbehoud:	Scarlet	&	Gold	Concert
	 te	London	(UK)
30-11	t/m	01-12	 Birmingham	International	Tattoo	(UK)
06-12	t/m	08-12	 Military	Tournament	te	London	(UK).

ageNda 2013
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.

32 Defilé  -  September 2013 

IMMS-INforMatIe

Komende evenementen
22 november 2014: 
Symposium ‘De rol van de militaire muziek in de sa-
menleving’	in	het	Mariniersmuseum	te	Rotterdam.

Zie	de	bijgevoegde	uitnodiging.

IMMS dubbe-cd '40 marches 
around the world'
Een	unieke	opname	door	een	internationaal	militair	
orkest	met	topmuzikanten,	geïnitieerd	door	de	IMMS	
in	samenwerking	met	Britse	Guards	Bands	Division.	

Deze	CD	kan	worden	besteld	door	het	overmaken	van	
€	17,50	(€	15,=	voor	de	CD	+	€	2,50	verzendkosten)	
naar	rekening	no.	1	4	7	4	9	6	8	ten	name	van	Stich-
ting	 International	Military	Music	Society	 te	Naarden	
en	onder	vermelding	van:	“dubbel	CD”.	Deze	wordt	
daarna	aan	u	opgestuurd.


