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Voorwoord
Majeur en mineur
De Slag bij Waterloo is deze zomer 200 jaar
later bij die plaats bij Brussel grootser herdacht
dan ooit. Ook muzikaal is aan de overwinning
op Napoleon de nodige aandacht besteed. Dat
was niet centraal, zoals de nagespeelde veldslag, maar in Engeland en in Nederland zelf. De
Nederlandse militaire muziek was niet uitgenodigd om ter plaatse het Nederlandse aandeel
bij deze historische overwinning luister bij te zetten, dat
hebben de Belgische (zuid-Nederlandse) militaire orkesten ongevraagd voor ons gedaan. In (noordelijk) Nederland is er wel een besloten eigen militaire herdenking
met  muziek geweest, maar voor de publieke muzikale
herdenking moest men in Engeland zijn. In dit nummer
wordt beschreven hoe onze leden de door een ad hoc
organisatie opgezette manifestatie hebben ervaren. Zelf
heb ik gekozen voor de herdenking door de Guards Division tijdens de Beating Retreat, een week ervoor. Op
Horse Guards Parade werd, inclusief re-enactment en een
grandioos vuurwerk, de slag muzikaal uitgebeeld door
de Massed Guards Bands. Dáár had de KMKJWF dus bij
moeten zijn, samengevoegd met de ‘rode’ berenmutsen.
Maar ja, dan had men ook de Belgische Gidsen moeten
uitnodigen en dan werd het ‘Nederlandse’ aandeel wel
wat overdreven. Te meer daar Britse historici collectief een
nogal lage dunk hebben van het toenmalige Nederlandse
aandeel in de overwinning. Maar de Duitsers, met Das
Musikkorps der Bundeswehr, kregen aan het eind wel
de eer om hun onmisbare bijdrage van toen muzikaal te
mogen benadrukken, met Pruisische parademarsen. Een

‘once in a lifetime’ vertoning, Britse en Duitse
topbands samen tegen een virtuele historische
Franse tegenstander. Puur in mineur is het onverwachte nieuws dat de Nationale Reserve,
dus ook de Fanfare, door geldgebrek voorlopig
aan de kant staat. Met het beetje ruimere defensiebudget wordt nu eerst munitie gekocht
en  vastgelopen materieel onderhoud gegeven.
Blijft jammer dat onder deze politiek bewust
gekozen deplorabele stand van zaken in de
krijgsmacht ook het enige positieve geluid dat
zij kan maken nu toch weer verder verstomt. Inclusief nota
bene op Prinsjesdag, de hoogste verplichting die onze
militaire muziek heeft. Een historisch dieptepunt, een zelfstandig krijgsmachtdeel dat door geldgebrek niet aan de
belangrijkste jaarlijkse staatsceremonie kan deelnemen.
Het zou tijdelijk zijn, maar de pijn binnen de NATRES –
eerder aangewezen om meer taken te gaan vervullen - is
er niet minder om. Ook wij als muziekliefhebbers en fans
van de FKNR kunnen slechts hopen dat deze pas op de
plaats ditmaal van korte duur is en geen verkapte kaasschaafmanoeuvre blijkt te zijn. Speelden de collega’s van
de KMKJWF op Prinsjesdag geheel ‘toevallig’ de mars ‘The
Vanished Army’ van Alford? Een opsteker was in Den Haag
de show die vijf reünistenbands gaven na afloop van het
officiële deel. Meer dan een uur konden dagjesmensen
en anderen op het Voorhout nagenieten van veel militaire
muziek. Als dit een blijvend element gaat worden wordt
Prinsjedag helemaal de ‘dag van de militaire muziek’ in
ons land. Dat kan ons interessegebied in deze tijden heel
goed gebruiken.
Johan de Vroe
voorzitter@imms.nl

Londen, juni 2015. De KMKJWF paradeert bij Buckingham Palace (EV)
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Gastcolumn
Een ander perspectief
door Lex van Diepen, Majoor b.d.
Voormalig Directeur/Dirigent van de Klu-kapel

“Waar ben ik in godesnaam aan begonnen?” Die gedachte bleef me op dat moment achtervolgen. Het
is 1978 en ik lig op mijn buik met een kaarsje in de
buitenhelm, als enig lichtpuntje, ergens in de grotten
van Zuid-Limburg. Een onderdeel van de opleiding
Officier Speciale Diensten(OSD) van de Kon. Luchtmacht. De keuze was op mij gevallen, na een sollicitatieprocedure, met nog 12 andere kandidaten, voor
de functie van dirigent bij de Kapel.
Ik was 36 jaar en had regionaal al aardig naam gemaakt als dirigent. Zocht naar meer uitdagingen.
Nou die kreeg ik bij de Luchtmacht. Met
conservatoriumdiplomaʼs, schuttersputjes graven,
marsen met volle bepakking etc. Een compleet andere wereld. Een burgerdirigent aannemen was tot dan
toe een onbekend terrein en ging ook niet erg soepel
van start. In eerste instantie werd een contract aangeboden met als aanvangsniveau: soldaat! Dat was

meteen de aanleiding om de functie bij de Kapel niet
te aanvaarden. En dat was dat. Tot enige dagen later,
nadat ik mij had teruggetrokken, de telefoon ging in
de vroege ochtend. “Ik hoop niet dat ik te matineus
ben”(een zin die me altijd is bij gebleven), “maar in
overleg met de personeelsdienst willen we u graag in
de sollicitatieprocedure houden en een nieuwe aanbieding doen.” Dat was lastig. ik was al weer met
een heleboel andere zaken bezig en had al helemaal
afstand genomen van dit gebeuren. Uiteindelijk na
nog enige
malen aandringen vanuit Den Haag, zijn we weer in
gesprek gekomen. Het aanbod was veel beter, met
goede perspectieven, alleen een volledige opleiding
van een jaar als OSD-er was in die tijd onvermijdelijk
en zo begon mijn Luchtmachtleven op 15 augustus
1977, met o.a.bovengenoemde ervaring in het mooie
Limburg en een jaar later weer fulltime in de muziek,
maar nu bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.

De Nederlandse Militaire Muziek
Laatste nieuws:
Militaire muziek wéér slachtoffer van volgende bezuiniging
Uit berichten in de diverse media bleek kortgeleden,
dat als gevolg van grote tekorten bij het Ministerie
van Defensie, met name de Koninklijke Landmacht,
gekort zal worden op de beschikbare uren van onze
reservisten.
Eén van de trieste gevolgen van deze maatregel is,
dat de inzetmogelijkheden van onze Fanfare Korps
Nationale Reserve aanzienlijk worden beperkt. Zo is
o.a. reeds besloten, dat het orkest dit jaar niet zal
deelnemen aan het ceremonieel van Prinsjesdag, een
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aantasting dus van onze tradities. Aan het belang van
traditiehandhaving is kennelijk achteloos voorbijgegaan en we hebben in ons land al zo weinig tradities:
we zouden er dus zuinig op moeten zijn!
Bovendien is zojuist besloten dat de FKNR dit jaar
niet zal deelnemen aan de Nationale Taptoe in Rotterdam en dat gaat de muzikanten het meest aan het
hart. Het orkest is al vanaf medio juli bezig met de
showrepetities en zou samen met een aantal jachthoornkorpsen de grandioze opening doen, waarna de
FKNR een eigen show in het kader van ’70 jaar bevrij3

ding’ zou verzorgen. Verder gaan de reeds geplande
beëdigingen van 10 en 20 Natres Bataljon en de ook
reeds geplande Korpsdag van 3 oktober niet door.
En om de narigheid tenslotte te completeren is ook
de gebruikelijke reeks Kerstconcerten van de FKNR  
momenteel voor het merendeel geschrapt.
Uit financiële overwegingen had de FKNR al jarenlang
de status van parttime orkest, dat overigens goed
genoeg was om de beroepsorkesten bij te staan wanneer deze door reorganisaties of om andere redenen
niet in staat waren in een verantwoorde bezetting op
te treden. Maar kennelijk is ook dat nog niet voldoende en moeten er nu dus nog meer uren worden ingeleverd, met natuurlijk ook de nodige sociale en financiële consequenties voor de muzikanten. Een groot
deel van de musici in het orkest is immers (deels of
grotendeels) afhankelijk van de inkomsten die met
het musiceren worden gegenereerd. Op deze korte
termijn zal het voor hen moeilijk, dan wel onmogelijk
zijn om de gederfde inkomsten te compenseren. Of
men zich al deze gevolgen van de aangekondigde
maatregel goed heeft gerealiseerd lijkt twijfelachtig.
Een dergelijk besluit van het Ministerie van Defensie

is bovendien des te moeilijker te begrijpen in de huidige tijd: de politiek heeft nu eindelijk ingezien dat
er een einde moet komen aan de jarenlange bezuinigingsrondes bij de Krijgsmacht (sommigen noemen
het ‘afbraak’), hetgeen zal blijken uit een bescheiden
verhoging van het Defensiebudget voor 2016. De in
de toekomst steeds belangrijkere rol van de reservist
in de krijgsmacht, waar men het telkens over heeft,
valt met de aangekondigde urenreductie moeilijk te
rijmen.
Het daadwerkelijke bedrag dat gemoeid is met deze
urenreductie voor reservisten is ons niet precies bekend, maar het kan nooit meer zijn dan ‘peanuts’
in relatie tot het totale budget voor de Krijgsmacht,
hetgeen bepaald niet leidt tot begrip daarvoor.
Laten we daarom hopen, dat het Ministerie van Defensie deze bezuiniging – en ook voor 2016 ziet het
er niet rooskleurig uit! – zal terugdraaien, zodat de
FKNR weer volledig inzetbaar is ten behoeve van
onze Krijgsmacht, onze tradities en alle liefhebbers
van militaire muziek.
JK

De FKNR op Prinsjesdag 2014, nu op non actief thuis....

Kapelmeester Sjef van der Poort (1935-2015)
Door Henny Wulllink

Volkomen onverwacht werd schrijver dezes onlangs
in zijn woonplaats geconfronteerd met een flinke
doos bladmuziek, die bij nader inzien heeft toebehoord aan kapelmeester S. van der Poort. Sjef (officieel: Silvinus) van der Poort werd geboren op 10 augustus 1935 te Rotterdam. Op jeugdige leeftijd was
hij al geïnteresseerd in muziek. Vanaf het vijftiende
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levensjaar ontving hij onderricht in het bespelen van
viool, piano en klarinet. Het was een gelukkige omstandigheid dat hij zijn militaire dienstplicht kon vervullen bij het fanfarekorps van de Limburgse Jagers.
Deze kennismaking met de militaire muziek had tot
gevolg dat hij besloot als muzikant in beroepsdienst
te gaan.
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Zwolle. In besloten kring was in aansluiting hierop
de begrafenis op het R.K. Kerkhof aan de Bisschop
Willebrandlaan te Zwolle. De rouwadvertentie
opende met de regels:
Ik heb de muziek van wolken gehoord
zij vertolken in dans en kleur de partituur van wind
In het decor van leven
heb ik die muziek als mijn vrijheid lief
zij geeft het blauw een hemels perspectief

In de functie van violist-klarinettist werd Van der
Poort vervolgens geplaatst bij de Marinierskapel.
Daarnaast begon hij een studie aan het Kon. Conservatorium in Den Haag. Zijn leraren waren Joachim Röntgen (viool) en Jolle Huckriede (klarinet).
Na een periode van andere plaatsingen keerde hij
in 1965 naar Den Haag terug om aan het Conservatorium onder Rocus van Yperen te gaan studeren
voor Harmonie- en Fanfaredirectie. In 1969 studeerde hij af. Volgens notities op zijn bladmuziek heeft
Van der Poort in Den Haag gewoond aan de Hendrik van Deventerstraat 153 en Rijswijkseweg 291.
Na zijn tweede Haagse periode werd Van der Poort
in 1971 uitgezonden naar Suriname om in Paramaribo de TRIS-kapel onder zijn hoede te nemen.
Op muziek uit die tijd noteerde hij: Fort Zeelandia nr. 9, Paramaribo. Hoewel in het naslagwerk
van Grootemaat in het rijtje kapelmeesters van de
TRIS Van der Poort ontbreekt (blz. 137), mag men
aannemen dat hij de opvolger van adjudant-kapelmeester P.C. van Uffelen is geweest. In ieder geval
stond laatstgenoemde in 1966 nog voor de kapel,
hetgeen ik destijds zelf in Paramaribo heb kunnen
waarnemen.   
Wegens de aanstaande onafhankelijkheid van Suriname werd Van der Poort in 1974 teruggeroepen
naar Nederland om een benoeming te aanvaarden
als kapelmeester van het Artillerie Trompetterkorps
(ATK). In 1963 was het trompetterkorps, met behoud van de oude naam, omgevormd tot een fanfarekorps. De muzikanten werden gerecruteerd uit
dienstplichtige militairen, die veelal ervaring hadden opgedaan in een plaatselijke fanfare of harmonie.   

Van der Poort is componist van enkele marsen,
waarvan de ‘Artilleriemars’ de bekendste is. Deze
mars werd gecomponeerd ter gelegenheid van
het 300-jarig bestaan van het Korps Artillerie. De
‘V.O.A. mars’, Inspectiemars der Artillerie, werd 11
december 1982 opgedragen aan de Vereniging Officieren Artillerie. Ook is hij de componist van de
BLS-mars (Bevelhebber der Landstrijdkrachten).
Rond 1980 of iets later werd een fraaie LP uitgebracht met het Artillerie Trompetterkorps, waarop
de muzikale kwaliteiten van het korps goed uitkomen (Eurosound, ES 46.57).  
Resteert de vraag welke muziek en partituren uit
de doos te voorschijn kwamen. Relatief veel (klassieke) muziek is bestemd voor viool of voor viool
met piano. Daarnaast pedagogische werken voor
viool (o.a. Balfoort en Kreutzer). Aandacht trekt een
werk van de Franse componist Ch. de Bériot, het
Concerto nr. 7, opus 76, voor viool en piano. Hierin
staat met pen geschreven: ‘’Ter herinnering aan
je 21ste verjaardag, 10 augustus 1956.” Overigens
vertoont het werk niet de gebruikelijke aantekeningen, zodat het vermoedelijk niet vaak is gespeeld.
Interessant zijn de bundels Joodsche Gezangen van
Zemirôs Jisroèl met arrangementen voor piano van
S.H. Englander. Tot de gevonden stukken behoort
verder de handgeschreven partituur (acht bladen
met omslag) van de Artillerie Mars voor harmonie, waarin de notaties van alle instrumenten, van
piccolo tot en met grote trom, gedetailleerd zijn
opgetekend. Bijzonder is het arrangement van de
Promenade uit de Schilderijententoonstelling van
de Russische componist Modest Moessorgski, dat
volgens een notitie tijdens een show in 1979 is
uitgevoerd.       

Sjef van der Poort overleed op 5 januari 2015 te
Hattem, provincie Gelderland. Hij was echtgenoot,
vader en grootvader. Op maandag 12 januari vond
om 11 uur de uitvaartplechtigheid plaats in het
Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat te
Defilé - september 2015
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Een

greep uit de

Historie

Uit het prentenbriefkaartenarchief van Erwin Voorhaar

Dit keer eens een eenvoudige kaart, met een bekend
orkest op een bekende locatie. Er hoeft nauwelijks
naar gegevens te worden gezocht. We zijn in Rotterdam, op de bekende locatie aan het Toepad, alweer
jarenlang het ‘thuis’ van de Marinierskapel der Koninklijke Marine, die dan ook met trots poseert voor
een reclame – prentbriefkaart.
Eerst even iets over de locatie. Dit is natuurlijk één
van de gebouwen op de Van Ghentkazerne waarvoor
de kapel in vol ornaat poseert. Recht daarvoor ligt het
grote plein, waar al menigmaal de Marinierskapel haar
kunnen heeft laten zien en horen tijdens open dagen
en bijeenkomsten van de IMMS. De kazerne zelf werd
genoemd naar één van de eerste commandanten van
het op 10 december 1665 opgerichte Korps Mariniers,
Willem Joseph Baron van Ghent. Deze commandant
sneuvelde in 1672 in de slag bij Solebay en zijn naam
leeft dus voort in deze kazerne.
Al sinds de 17e eeuw is het Korps Mariniers verbonden aan Rotterdam, hetgeen in 1817 officieel werd
vastgelegd. Maar: in 1850 volgde opheffing van de
Marinewerf en had de stad dus geen Mariniers meer
binnen haar poorten. Wegens verschillende sociale
onrusten en oproer werd in 1868 besloten de Mariniers terug te halen naar de stad om snel in te kunnen schakelen als de nood aan de man kwam. Deze
overplaatsing werd door Koning Willem III persoonlijk
geregeld en de Mariniers kwamen terug vanuit Vlissingen en werden gelegerd in de kazerne aan het
Oostplein. In de meidagen van 1940 brandde deze
kazerne af. Maar al in 1938 vond men dat de Oostplein–kazerne eigenlijk te klein was en werd een andere locatie in de stad gezocht. Deze locatie vond
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men op het oude Excelsior–terrein, en daar werd op
14 december 1938 de eerste steen gelegd door de
3-jarige zoon van commandant Kolonel H.F.J.M.A. von
Freytag Drabbe waarna de bouw van de Van Ghentkazerne een aanvang nam.
Door de oorlog kwam het er niet van de nieuwe kazerne te betrekken. Op 9 december 1946 volgde pas
de officiële ingebruikname van de nieuwe kazerne.
Ondertussen was ook (in mei 1940) de oude Stafmuziek der Koninklijke Marine opgeheven en na de
oorlog vond men dat er een nieuw orkest moest komen. Legering daarvan vond niet meer plaats in Den
Helder, maar in Rotterdam. Op 1 augustus 1945 was
de oprichting van de nieuwe Marinierskapel der Koninklijke Marine een feit, de eerste dirigent werd Gijsbert Nieuwland.
De geschiedenis van dit orkest is daarna natuurlijk
zeer interessant geweest, waarmee gemakkelijk weer
een boek te vullen is, al ging het alleen maar over de
geluidsopnamen die gemaakt zijn.
Deze kaart laat het orkest zien na het aantreden van
maj Pieter Jansen als dirigent van het orkest. Naast
hem staan elt Dick Roelofsen en Tambour-maître adj
Berry Schuring van de Tamboers en Pijpers van het
Korps Mariniers. Laatstgenoemde is tegenwoordig
vooral als jazzdrummer actief. Roelofsen was in 1976
als hoornist bij de kapel gekomen en was op het moment dat deze kaart werd uitgegeven tweede dirigent
/ kapelmeester, hij leidde het orkest tot de komst
van Pieter Jansen als interim-dirigent in de periode
2000-2001. De uit de Limburgse blaasmuziekwereld
bekende Jansen had al een aantal jaren de Koninklijke Militaire Kapel geleid en startte in 2001 bij de
Marinierskapel. Terwijl Roelofsen in 2009 met func-
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tioneel leeftijdsontslag ging werd Pieter Jansen in
2008 benoemd tot Inspecteur Militaire Muziek voor
de Krijgsmacht.  
De Van Ghentkazerne wordt ook gebruikt voor opleidingen ten behoeve van het Korps Mariniers. Zo
vinden hier de elementaire vakopleiding Marinier, de
voortgezette vakopleiding en de Praktische Opleiding
Officier der Mariniers plaats. De kaart, uitgegeven
door JP Print Fotokaarten Duiven (nr 1103) laat de

kapel en de kazerne op een trotse manier  zien. Gelukkig zal dat zo blijven: plannen om de kazerne te
sluiten (in 2014 conform defensiebegroting) werden
afgewend, zodat we als IMMS en muziekvrienden
deze locatie nog vaak kunnen bezoeken om naar de
Marinierskapel te kunnen kijken en luisteren.
EV

25 jaar geleden
Marinierskapel het zeegat uit

Er zijn van de dit jaar 70-jarige Marinierskapel ontelbare foto’s in omloop, sinds het digitale tijdperk al
helemaal. Daardoor is het nagenoeg onmogelijk om
daar de mooiste uit te kiezen. Wagen we toch een poging dan komt de prentbriefkaart in voorgaand artikel
wel in aanmerking. Deze ‘statiefoto’ is genomen in eigen huis, een voor de hand liggende enscenering. Het
tegenovergestelde zijn  twee unieke opnamen die in
historisch perspectief ook een nominatie verdienen.
Zij sierden 25 jaar terug een uitgebreid artikel in de
Telegraaf, ter gelegenheid van het 45-jarige jubileum
van de kapel, één op waarlijk posterformaat.
Deze spectaculaire foto’s zijn genomen vanuit de bij
het schip behorende Lynx helikopter van het geleidewapenfregat Hr Ms De Ruyter, toen het vlaggenschip van de Koninklijke Marine met de bijnaam ‘Kojak’ vanwege zijn grote kale radarkoepel boven de
brug. Het voer op 25 augustus 1990 met de kapel
aan boord van Antwerpen naar Den Helder en gaf ter
Defilé - september 2015

hoogte van het standbeeld van zijn naamgever een
muzikale ode aan ’s lands grootste zeeheld. Op de
poster staat de kapel, onder leiding van majoor Gert
Buitenhuis, aangetreden op het helikopterdek en op
de andere foto op het voordek, voor het oog al musicerend op de Noordzee. Net als in oude tijden, toen
de grotere schepen van de Koninklijke Marine nog
scheepsbands hadden. Het artikel in de Telegraaf vermeldt dat dit voor menig muzikant de eerste zeereis
was en dat onder het genot van enkele oorlammen
de stemming er gestaag in kwam. Richting thuishaven werd er in de scheepskantine ook nog vrolijk gemusiceerd. Achteraf een geweldige PR-stunt waarbij
aangetekend dat deze poster uit de krant van wakker
Nederland na een kwart eeuw nog niets van zijn kleuren verloren heeft.
JdV
7

Uit het zolderarchief van John Kroes

IMMS

was erbij

Waterloo herdenkingen in London, juni 2015
door Erwin Voorhaar

Dit jaar werd gevierd dat 200 jaar geleden de beslissende slag bij Waterloo (nabij Brussel) plaatsvond,
een slag waarin Keizer Napoleon Bonaparte door een
leger bestaande uit Engelse, Nederlandse en Pruisische soldaten werd verslagen. De datum waarop dat
gebeurde was 18 juni 1815 en het leidde uiteindelijk een weg naar een nieuw, ander Europa in, een
Europa waar we nog steeds mee te maken hebben.
Geen wonder dus dat de herdenkingen rondom deze
slag groots werden aangepakt. Zo werden in België
en Engeland delen van de slag nagespeeld.
Natuurlijk werden er ook muzikale activiteiten opgezet en sommigen daarvan waren ook interessant
voor de liefhebber van militaire muziek. Een kleine
groep IMMS Nederland leden begaf zich daarom naar
London om enkele van deze activiteiten bij te wonen.
Helaas was tot kort voordat de festiviteiten zouden
8

beginnen niet duidelijk wat precies zou plaatsvinden
en door welke orkesten er zou worden opgetreden.
Uiteindelijk zag het er toch interessant genoeg uit
en vertrokken de leden per vliegtuig naar London,
ondergetekende verbleef al meer dan een week in
Groot-Brittannië voor vakantie en maakte deze vlucht
dus niet mee, maar achteraf bleek niet alles soepel
te zijn verlopen. Daarnaast bleek ook het weer in het
op dat gebied altijd wat moeilijke Groot-Brittannië
wel erg afwisselend te zijn…. Zonnig, maar ook regenval, kou en wind. Maar dat is wel bekend van deze
eilanden en nemen we graag voor lief als er uit heel
Europa orkesten zijn gekomen om concerten te geven
en zich te presenteren.
Niet iedereen bezocht dezelfde activiteiten, want het
programma kon vrij worden ingevuld en er was veel
te doen. Hoewel tijden van optredens niet altijd bleDefilé - september 2015

ken te kloppen was het met wat organisatie (en een
gedegen kennis van het metrosysteem in London)
mogelijk om meerdere concerten te bekijken en beluisteren. Kort na de aankomst van de IMMS-leden
op 19 juni (’s middags) werd het eerste concert al
gegeven en dat op een steenworp afstand van het
hotel bij Tower Hill. Met zicht op de Tower Bridge en
tussen de toeristendrukte gaf de opvallend fraai geüniformeerde Polish Army Band from the town of Bydgoszcz onder leiding van Christopher Matraszek een
concert, waarbij het leuk was dat deze band vanaf  
het plein voor de Tower kwam opmarcheren. Zo werden er door de deelnemende orkesten op verschillende plekken in de stad concerten gegeven, maar
helaas werd nergens duidelijk wáarom de muzikanten
hier nu aan het spelen waren…. Het publiek vond het
allemaal wel best en genoot zichtbaar van de muziek.
De vrijdagavond was echter gereserveerd voor een
bijzonder optreden. De Nederlandse deelname bestond uit twee orkesten, Show- en Marchingband
Door Vriendschap Sterk uit Katwijk en de Koninklijke
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’, dit keer zonder
regimentsfanfare. Een speciaal ‘Waterloo 200’ herdenkingsconcert, te geven in  de St. James’s Church,
gelegen tussen de theaters van West End, Piccadilly.
Een schitterend historisch gebouw dat na gedeeltelijke vernieling in de tweede wereldoorlog weer werd
hersteld en nu een fraai podium bleek te zijn voor
een geëngageerd concert. Achteraf bezien wel het

hoogtepunt voor ons (militaire) muziekliefhebbers,
want in dit programma werd harmoniemuziek op
kwalitatief hoog niveau gebracht, alles met een duidelijke link naar de Waterloo – geschiedenis. Zo werd
de ‘Wellington’s Victory at Vitoria’ (Wellington’s Sieg)
gespeeld, het concertstuk van Ludwig von Beethoven
geschreven ter herinnering aan de overwinning van
het leger van de Duke of Wellington op Joseph Bonaparte bij Vitoria, Spanje op 21 juni 1813. Zoals het
hoort werden de geluiden van geweerschoten en kanonnen nagespeeld door de slagwerkgroep en (gelukkig) niet elektronisch versterkt ten gehore gebracht.
Een concert voor de muzikale fijnproever waarin de
link naar militaire handelingen of de geschiedenis
uit deze periode telkens aanwezig was. Het orkest
speelde geconcentreerd en bracht met zichtbaar plezier de werken onder leiding van Luitenant Jody van
Overbeek. We konden luisteren naar (o.a.) ‘Pièce Heroïque’ (Franck), ‘Piet Hein Rhapsodie’ (van Anrooy),
‘Marche Militaire Française’ (Saint Saëns), ‘Fantasie
über Wilhelm von Oraniën’ (Richard Strauss, dat werk
hoor je ook niet iedere dag) en drie wel zeer fraai gearrangeerde ‘soldatenliedjes’ (arr. Ben Esser) waarvan
de bladmuziek kennelijk onlangs weer was teruggevonden. Zeer bijzonder, vooral de toonzetting van de
‘drie schuintamboers’.
De St. James’s Church zelf bleek een fijne akoestiek
te hebben. Als muzikant is mij zelf maar al te goed
bekend hoe lastig het spelen in dit soort ruimtes kan
zijn vanwege de soms zeer lange nagalm en zelfs

De Polish Army Band speelt op Tower Hill
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echo’s tijdens het spelen, waardoor je als muzikant
het idee hebt door je eigen geluid heen te spelen.
Gelukkig ging dat niet op voor deze kerk, waar nagalm binnen de perken bleef en het geluid (aan de
stevige kant, dat wel) mooi ‘schoon’ op de bezoekers
afkwam. Een stukje keukenpraat wellicht, maar het
geeft hopelijk de beleving weer, want het resultaat
was meer dan fraai.
De zaterdag (20 juni) leek een koudere en regenachtige dag te worden. In London is echter altijd wat te
doen. Even shoppen, bezienswaardigheden bekijken,
een stap zetten op de heilige grond voor Whitehall
(waar Trooping the Colour wordt gehouden) of het
London Transport Museum bezoeken; het kan allemaal en het werd ook door ons gedaan.
Maar er waren her en der natuurlijk weer korte concerten. Zo concerteerde de Musique de l’Artillerie uit
Rennes in een (krappe) muziektent in Kensington
Gardens. Zij hadden drie Pipers en een man met een
bombarde (een op een schalmei geïnspireerd instru-

hadden de weergoden geen zin in Amerikaanse marsmuziek? De hemel opende zich en wat overbleef was
een kapel in een kleine muziektent en enkele ‘diehards’ in het park. Maar die kregen tóch een leuk
concert te zien want de muzikale inzet leed niet onder deze tegenvaller. ‘Sabeltanz’, ‘Skoda Lasky’ en
muziek uit ‘Band of Brothers’ deden het slechte weer
vergeten.
En dan de laatste dag. Centrale plek om te zijn was
nu het toepasselijke Waterloo Station. Voor uw auteur wel weer eens leuk om zijn hobby’s spoorwegen
en militaire muziek tegelijk te kunnen beleven. In
de enorme hal van het station zouden verschillende
orkesten na elkaar optreden. Qua geluid een flinke
‘bak’ en voor het mooiste resultaat was het ’t beste
om boven te gaan staan. Daar viel ook op hoeveel
publiek op deze drukke locatie bleef staan om te kijken naar de optredens, de meeste mensen maakten
geen haast en het waren bepaald niet alleen maar

De KMKJWF concerteert in het regenachtige St James’ Park

ment van Bretonse origine)   als solisten. Dit concert bestond uit traditionals (o.a. ‘Quand Madelon’,
‘Highland Cathedral’), maar de locatie was, als je in
London niet bekend bent, erg lastig te vinden. Toch
een fraai geheel met een highblower (dat is dus iemand die erg hoog op een trompet kan spelen) en
een behoorlijk strakke sound.
Ook onze KMKJWF gaf die dag nog een concert, dat
beloofde leuk te worden want de locatie, in St. James’
Park (hartje London) is bij goed weer afgeladen vol.
En het was goed weer…. Tot het moment dat de muzikanten arriveerden en hun eerste noten inzetten. Een
Sousa mars, voor ons altijd mooi, maar misschien
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ouderen…. Als eerste was onze Koninklijke Militaire
Kapel ‘Johan Willem Friso’ aan de beurt met bijna
hetzelfde programma als op vrijdag, maar dan iets
korter, en het kwam hier natuurlijk qua geluid wel
mooi uit de verf (als je de spoor-gerelateerde omroepberichten even wegdenkt natuurlijk…). Tweede
orkest was de Polish Army Band uit Bydgoszcz die
hier een sterke presentatie liet horen en zien,  men
gaf voor het talrijke publiek alles, en vooral de vrolijke James Last medley deed het goed, slim om deze
in het repertoire op te nemen (gezien het recente
overlijden van de ook in Engeland zeer beroemde
Duitse orkestleider).
Defilé - september 2015

De band van de Finse Marine speelt in Waterloo Station

Dan nog even wachten en in de middag verscheen
orkest drie: het Muziekkorps van de Finse Marine.
Gedisciplineerd en fris in hun geheel witte uniformen,
en (eindelijk) een dirigent die aan het publiek uitleg
gaf waarom men aanwezig was en men midden in
een stationshal een concert verzorgde.
Na deze laatste presentatie snel (…) per tube (metro)
naar The Mall en Buckingham Palace, want daar zou
de afsluitende parade plaatsvinden.  Naast de buitenlandse deelnemers deden hier ook andere orkesten
mee. Organisatie of geen organisatie; een aantal militaire bands te zien marcheren op The Mall blijft een
bijzondere belevenis.
Eerst verschenen enkele orkesten individueel en
namen hun posities in nabij Buckingham Palace en
langs de route en gaven daar korte concerten, het
Poolse en Franse orkest deden dat bij het paleis en
de Band of the Rifles marcheerde richting Admiralty
Arch. Ook de Polizeimusik Zürich stelde zich langs
de route op. Dit orkest had ook concerten gegeven
de afgelopen dagen, maar kwam hier op de parade
(mede door de wel erg simpele marskeuze) niet uit
de verf. Erg druk was het langs The Mall niet en dat
is voor video filmers en fotografen voor hun beeld
en geluid wel prettig, voor de orkesten is het minder
leuk. Toch kregen gelukkig meer mensen door dat er
iets aan de hand was en kwamen een kijkje nemen.
Defilé - september 2015

Maar weer geen enkele informatie over wat er gaande
was en waarom.
De uiteindelijke parade van Buckingham Palace naar
Horse Guards en weer terug startte om 18.00 uur en
nam een uurtje in beslag, waarbij het gelukkig wel
droog bleef, zodat er kon worden genoten van onvervalste militaire muziek. Onze KMKJWF in het ceremonieel van de Grenadiers, een geweldig gezicht
met het paleis op de achtergrond. Ook een Band of
HM Royal Marines was aanwezig, waarbij hun geweldige muziek-opvatting en mars discipline opvielen.
Dat laatste ging ook op voor DVS uit Katwijk, dat
orkest gaf een strakke presentatie en zorgde er mede
voor dat de Nederlandse deelname behoorlijk sterk
overkwam. Daarnaast deden mee (naast de Polen en
Fransen) de Finse Marine, een Zweedse Cadet Band
(heel redelijk) en een zeer groot jeugdorkest uit de
buurt van London dat ook vaak op de Lord Major’s
Show te zien is. Dat orkest speelde (verrassend genoeg) de Nederlandse ‘mars van de 41e Lichte Brigade’. De politie uit Zürich (had kennelijk slechts één
mars in het boekje) en een Massed Pipes and Drums
Band uit Edinburgh volgden. Als laatste The Waterloo
Band of the Rifles. Allemaal erg leuk om te zien, maar
de hele parade had verder geen enkele binding met
Waterloo, nergens was dit te zien of te lezen (of te
horen…), waarmee gelijk het hele probleem van deze
11

La Musique de l’Artillerie de Rennes uit Frankrijk bij Buckingham Palace

viering is aangekaart; onduidelijkheid troef. Vreemd,
want in Groot-Brittannië zijn dit soort zaken doorgaans tot in de puntjes georganiseerd. Hopelijk is het
geen teken aan de wand…..
Muzikaal gezien hebben we zeker genoten en stak
het concert in St. James’s Church er met kop en

schouders bovenuit. En ja, “London is the place for
me”, dat ging ook op voor de aanwezige IMMS leden, want er is in deze stad altijd wat te zien en
te beleven. Van politieke demonstraties tot rustige
parken, we hebben het allemaal meegemaakt in deze
drie dagen Waterloo 200!

Saumur - een weekend vol muziek
door Wim Oldekamp
Het ‘Festival International de Musiques Militaires’
wordt eens in de twee jaar gehouden in Saumur
(Frankrijk). Het weekend van 4 en 5 juli 2015 was
het weer zover. Eén van mijn twee dochters woont en
werkt in Zuid Frankrijk, zodat ik een mooie combinatie kon maken van mijn bezoek aan haar, mijn vakantie en een bezoek aan Saumur. In dit verhaal wil ik
niet ingaan op de inhoud van de diverse optredens,
daarvoor waren er meer ter zake kundige leden van
IMMS-Nederland aanwezig, ik laat dat gaarne aan
hen over. Waar ik het over wil hebben is de hoeveelheid muziek die wordt aangeboden in één weekend.
Dat was onvoorstelbaar veel.
Ik was donderdagmiddag al aangekomen in Saumur,
mooi op tijd om in te checken en nog even een slagje
door de stad te maken. Nou kende ik Saumur al van
het Tankmuseum en haar beroemde Caroussel, een
andere hobby van mij, dus het favoriete terras was al
gauw gevonden. Dat je daar dan ook onze voorzitter
en zijn vrouw aantreft, die je direct uitnodigen om
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plaats te nemen, is natuurlijk prachtig (ik reis nl. alleen). Later voegden ook leden Frits Stapel en Frans
van der Walle zich bij ons.
Om de club compleet te maken, ook drie leden van
de Engelse IMMS en Frédéric Piëtte van de Franse tak
(met geluidsopname apparatuur) behoorden weldra
tot mijn kennissenkring.
Het muzikale spektakel begon al op vrijdag. Aan het
eind van de middag deed het Luchtmachtorkest uit
Radom (Polen) aan klantenbinding door een ministreetparade te houden. Zijn we maar even mee meegelopen, ondanks de zeer hoge temperatuur (35+).
Vrijdagavond waren er drie ‘Concerts extérieurs’ dat
betekende buiten de stad. Op advies van onze voorzitter koos ik voor het concert in het plaatsje Distré
door de ‘Musique des Forces Armées Mexicaines’, een
band van maar liefst 100 muzikanten. Het bleek een
juiste keus want het werd een spetterend concert
waarbij zelfs (dubbel-)cd’s werden weggegeven. De
Defilé - september 2015

Le Bagad de Lann-Bihoué van de Franse marine

band wist van geen ophouden en na afloop werd er
wijn en water geschonken, waar door iedereen driftig
gebruik van werd gemaakt. Het was immers ‘dorstig
weer’!
Zaterdagochtend hadden we vrij, kon ik mooi even
het Tankmuseum bezoeken.
Zaterdagmiddag werd er ook weer op drie plaatsen
een concert gegeven.

Le Bagad de Lann-Bihoué uit Bretagne (met doedelzakken en Bretonse fluiten) gaf een ‘aubade’ in het
Quartier des Ponts. In de binnenstad waren een defilé en aubades van Lla Musique de la Légion Etrangère’ (inderdaad, het Vreemdelingenlegioen) en een
eind verderop (Place Jean Alain) gaf het Ukraïnse ‘Orchestre principal de la police de Khmelnitsky’ ook
een aubade (zoals de Fransen dat noemen).

Typisch Saumur: het Vreemdelingenlegioen komt langs de brokante markt
Defilé - september 2015
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Formidable! Het orkest van de Mexikaanse strijdkrachten in de Grand Manège

Ik ben met de andere IMMS-ers met het Vreemdelingenlegioen meegelopen, gezien de zeer hoge temperatuur (35+) een juiste keuze, immers zij lopen 88
passen per minuut, waar het ‘normaal’ is om 120 passen te lopen. Af en toe stopten zij om à capella een
lied ten gehore te brengen. Spelen kunnen ze, maar
zingen ook!
Om 16.30 uur was er een ‘Cérémonie des couleurs’ op
het Place de la République. Hier werden de vlaggen
van alle deelnemende landen gehesen en de bijbehorende volksliederen gespeeld.
Zaterdagavond was de eerste van de 2 taptoes.
Even buiten Saumur in een grote overdekte zandbak

van de Grand Manège des Ecuyers du Cadre Noir de
Saumur, oftewel de cavalerie opleidingsschool. Een
prachtige taptoe en hoewel ik het niet zou doen, wil
ik toch één nummer noemen; in de finale klonk o.a.
’Arrival’ van ABBA. Kippenvel, echt waar!
Zondagochtend werd een parade gehouden (Défilé
des Musiques Militaires des Nations invitées) maar
omdat ik nu eenmaal rommelmarktgek ben, en in
Frankrijk altijd zondag rommelmarktdag is, koos ik
daarvoor. De parade moet mooi geweest zijn, zo verzekerde mij o.a. onze voorzitter. Maar de rommelmarkt in Distré was ook mooi. Bovendien kende ik

Klein maar fijn: het Poolse luchtmachtorkest uit Radom in de taptoe
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het dorp al (zie hierboven). Zondagmiddag was er
weer een taptoe en daar had ik ook een kaart voor
besteld. Het was dezelfde taptoe, maar door een totaal ander publiek werd het toch een heel andere.
Dit publiek vond alles mooi en wilde van elke uitvoerende een toegift, afgedwongen door langdurig
handgeklap. De Russische topsopraan Natacha Makarova, echtgenote van de organisator van het festival,  
zong een lied met de Ukraïnse politieband. Het klonk
als een klok en het publiek wilde ook hier meer. Zij
had hier blijkbaar niet op gerekend, maar om het
publiek niet teleur te stellen deed zij hetzelfde nummer nog maar een keer. Ook de tweede keer kreeg
zij enorm veel applaus. Ook hier weer kippenvel in
de finale en na afloop natuurlijk cd’s inslaan bij de
diverse stands/verkopers. Zondagavond stond er nog

een concert op de Place de la République, aan de
Loire, op het programma. Elk korps zou een half uur
spelen. Het Légion moest jammer genoeg eerder weg,
maar geen nood, de Mexicanen speelden gewoon als
laatste, een heel uur! Compleet feest met samba’s,
paso dobles etc.
Rond de klok van middernacht kwam er een eind aan
een heerlijk weekend boordevol muziek. Hoewel dit
niet helemaal waar is, zelfs op maandag was er nog
een concert, om 17.00 uur speelde het orkest van de
politie van Khmelnitsky nog een keer. Maar toen waren de meeste IMMS-ers al op terugreis, of (zoals ik)
op doorreis. Een aanrader voor 2017 wanneer er op 1
en 2 juli weer een ‘Festival International de Musiques
Militaires’ wordt gehouden. I ‘ll be there, of, om met
Fransen te spreken: Je serai lá.

Saumur encore
door Johan de Vroe
Het is strelend om voor andere liefhebbers als kenner van militaire muziek en dito festivals te gelden,
want ik ben één van die anderen die voorgaande
schrijver meer bevoegd acht om iets te vinden van
het muzikale aspect van het afgelopen festival in
Saumur. Dat geeft verplichtingen. Die ga ik als het
gaat om luisterervaring graag aan, want dit bleek
inmiddels de achtste keer te zijn dat ik het tweejaarlijkse festival aan de Loire heb bezocht en dat
geeft wel enig recht van spreken. De eerste keer
was met de IMMS en dat beviel zo goed dat ik daarna geen keer heb overgeslagen. Het mooie stadje,
de fijne Franse sfeer, de IMMS-vrienden die je daar
altijd ontmoet en niet in het minst de kwaliteit van
de deelnemende bands zijn telkens weer een reden
tot herhaling.

De afgelopen jaren hebben  zeer interessante orkesten die nergens anders aan taptoes deelnemen het
festival opgeluisterd. In dit blad is daar door diverse
bezoekers eerder enthousiast over geschreven. Eén
van de meest spectaculaire deelnemers was enkele
jaren terug de band van de Mexicaanse marine, in
aantal en eigen muziekstijl voor ons een absolute
topper. Dat is wederzijds blijkbaar zo goed bevallen
dat deze zomer er opnieuw een Mexicaanse megaband was, zoals hierboven beschreven. Zij speelden,
uiteraard, een Mexicaans getint repertoire dat voor
deze toer was ingestudeerd door de gecombineerde band, voor ons deels heel herkenbaar. Door de
grootte stelde dit orkest zich vaak op als twee bands
achter elkaar, anders paste het niet in sommige nauwe straten van de stad. Met zes sousafoons en zo’n

Militaire muziek verbroedert. Een Mexikaanse officier met Ukraïnse danseressen
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Het Mexikaanse orkest tijdens het defilé op de zondagochtend

25 klarinetten puur professionele latijns amerikaanse
muziek, dat gaat er wel in, kunt u zich voorstellen.
Ook de ‘Sambre et Meuse’ die zij ter ere van de Franse gastheren speciaal hadden ingestudeerd. Wat een
band, wat een spektakel, daar weer in Saumur.
Maar het zit niet alleen in de aantallen. De 25-mans

Poolse luchtmachtband uit Radom klonk met zijn typisch Poolse repertoire ook voortreffelijk: klein maar
fijn. De band van het Franse Vreemdelingenlegioen
was eerder in Saumur te horen en ook nu een toonbeeld van het hoge niveau van de Franse militaire
muziek. Zonder de overige deelnemers te kort te wil-

Latijns amerikaanse muziek alom
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len doen laat ik het bij deze voorbeelden, want dat is
al voldoende om de blijvende aantrekkelijkheid van
Saumur te illustreren.
Dat is visueel ook gemakkelijk te benadrukken, zoals
u wel kunt zien. Bij onder andere het festival in Edin-

burgh, met al zijn exotische folklore en verwaterde
militaire karakter, zien ze mij niet meer. Jammer, want
de sfeer is daar natuurlijk ook geweldig. Maar net als
Wim zeker wel in Saumur over twee jaar, al is (ook
daar helaas) de duur van het festival inmiddels tot
twee dagen beperkt.

Sommige mensen wringen zich in allerlei bochten voor een mooi plaatje....

Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' 10 jaar RFGGJ
door Rino van der Luyt

Vrijdag 4 september werd het 10 jarig bestaan gevierd in het stadhuis van Arnhem. Deze avond was
echt een gelegenheid, het goot van de regen, om
eens je lekker te laten verwennen met een goed concert.
De avond werd op humoristische wijze geopend door
de burgemeester van Arnhem, drs. Herman Kaiser.  
Hierna volgde een indrukwekkende ceremoniële beëdiging op het vaandel van het Regiment Grenadiers
en Jagers van een zestal muzikanten door de commandant van het Regiment , de Luitenant-kolonel
Ron Sensen.
Het concert begon met een Engelse mars ORB van
Charles Anderson. Deze mars werd op z’n Engels gespeeld, prima tempo en klonk het als een Brassband.
Het was te merken dat de muzikanten elkaar even
moesten vinden maar dit lukte prima. Het concert
stuk D-Day  van de 34 jarige componist Alex Poelman
is een beauty. Deze geboren Arnhemmer heeft de
tweede wereldoorlog niet meegemaakt maar vooral
in de intro waan je jezelf, wat  ik mij kan herinneren
Defilé
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als kind zijnde, staande achter een muur luisterend
naar het geluid van vliegtuigen.   Bijna angstaanjagend en wachtend op de klap die moest komen. Een
heel mooie compositie en heel goed ingeleefd door
deze hoornist en componist. Dit werk kreeg ook een
knappe uitvoering van dit nummer door de musici
van de RFGGJ . Om dit te bewerkstelligen moet vooral
in dit orkest het nodige gearrangeerd worden. Normaliter krijgt een orkest het complete werk aangeleverd en alle partijen kunnen worden ingevuld . Maar
wat doe je dan met een orkest van amper 25 man…..
juist bewerken.
Er was deze avond ook een zangeres. Als ik dit bij
voorbaat weet denk ik, dat zal wel. Eerst horen en
dan zal ik iets zeggen. Er zijn tegenwoordig veel dames die zich ‘zangeres’ noemen en proberen iets uit
te kramen waar je koude rillingen van krijgt. Deze
avond hoorden wij een zangeres Abke Bruins geheten. Gelijk hoorde je hé, een geschoolde stem . In de
hoogte heel goed , niet te scherp en zelfs een warme
klank. Het paste goed bij dit orkest. Wij konden genieten van haar zangkunst samen met de RFGGJ. Wel
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moet ik nog -  ik ga niet alle werken bespreken,  dan
had u maar moeten komen - iets zeggen over het volgende werk van componist Michael Giacchino in een
arrangement van Dominique Vanhaegenberg. Deze
Belgische trombonist maakte dit schitterende arrangement. Het begon met een mooie opzet van zwaar
koper. Voor de musici individueel was het concentratie en op het puntje van de stoel gaan zitten.  Petje af
voor een uitstekende es-trompettist, daar kan Harry

blij mee zijn en een mooie bugel-klank. Niet om iets
te kort te doen aan de overige musici, alle secties in
dit kleine orkest klinken als een klok.
Na de pauze was er veel weggelegd voor de arrangeur Klaas van der Woude. Een heel bekende in de
brassband-wereld. Wij konden genieten van zijn arrangementen.  Veel dank aan de RFGGJ o.l.v. dirigent
Kapitein Harry van Bruggen voor deze mooie en interessante muzikale avond.   

Marinierskapel opnieuw in Londen
De dagen vóór Prinsjesdag musiceerde de Marinierskapel in de Britse hoofdstad in het kader van het jubileumjaar 350 jaar Korps Mariniers en de aankomst
van de roeiboten met oud-marinirs die de Noordzee
waren overgestoken voor de Marine Rowing Chal-

lenge. Op de foto concerteert de kapel onder leiding
van Frans Burghgraef bij het St Katherine’s Dock, de
grote jachthaven bij de Tower Bridge. Op het programma stond onder meer de ‘Royal Fireworks suite’
van Händel.

Foto Richard Croydon
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Discuriositeiten
In dit nummer van Defilé eens geen single of oude
78- toerenplaat maar een CD. Wel een CD die een
opmerkelijke band tussen twee landen bevestigt.
Het gaat om de CD “On the Quarterdeck” waarop
de Stadacona Band of Maritime Forces Atlantic een
aantal werken ten gehore brengt.

De band tussen Canada en Nederland is altijd al een
sterke geweest, zeker na de tweede wereldoorlog
toen velen uit Canada meehielpen bij het bevrijden
van Europa. Maar ook vertrokken vele Nederlanders
in het begin van de jaren ’50 naar Canada en Amerika
om te emigreren naar een betere wereld. Zij vertrokken vrijwel altijd per schip, kwamen na een lange
reis op een kade aan en moesten vanaf dat moment
iets van hun leven in ‘de nieuwe wereld’ zien te maken. Dit bekende verhaal gaat opvallend genoeg ook
op voor de dirigent op deze CD. De director van de
Stadacona Band op dat moment was Lieutenant Peter L. van der Horden, inderdaad… een erg Nederlands klinkende naam! Van der Horden was één van
die velen die vanuit Nederland naar Canada vertrokken. Peter werd geboren in Schiedam en maakte de
oversteek met zijn ouders in 1954, op nog zeer jonge
leeftijd. Hij arriveerde op Pier 21 in Halifax, waar hij
bijna 45 jaar later met de Navy Band zou optreden
bij het openen van deze pier als museum, een emotioneel moment! Ze woonden vanaf dat moment in
Ottawa en naturaliseerden zich tot Canadezen. Peter
van der Horden zou uiteindelijk 37 jaar lang in de militaire muziek verblijven en verliet in 2001 de dienst.
Van der Horden was al vanaf jonge leeftijd muzikaal
zeer actief. Hij speelde zelf trombone en was betrokken bij verschillende Salvation Army Bands. In 1964
meldde hij zich aan bij de Royal Canadian Airforce
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en kon zo aan de Tri-Service School of Music te Esquimalt (Vancouver Island, British Columbia) gaan
studeren. Daarna volgde plaatsing als trombonist bij
de Central Band Royal Canadian Airforce. Ook was
hij als studiomuzikant voor radio- en televisieopnamen actief. In 1983 volgde een cursus tot Bandmaster
waarna een loopbaan bij de Stadacona Band in Halifax kon beginnen. Na nog enkele veranderingen in de
carrière (zo leidde hij ook de Canadian Forces Vimy
Band) kwam Peter van der Horden in 1993 terug in
Halifax als Director of Music van de Stadacona Band
of Maritime Forces Atlantic en bleef daar actief tot
2001. Gedurende die tijd maakte het orkest verschillende CD’s, was men actief bij allerlei militaire plechtigheden en verzorgde men de muziek rondom de
beroemde Nova Scotia International Military Tattoo
(als ‘pit band’). Na zijn pensionering werd Peter van
der Horden nog actiever in de wereld van ‘The Salvation Army, als dirigent van de Halifax Citadel Band en
als componist en arrangeur waarmee hij zich tot op
de dag van vandaag bezighoudt.
Het orkest op de CD, de Stadacona Band, bestaat in
2015 alweer 75 jaar. Iets wat met alle bezuinigingen,
waaraan ook het Canadese leger niet ontkwam nog
een hele prestatie is. Momenteel is dit orkest (optredend onder de naam Stadacona Band of the Royal
Canadian Navy) vooral actief in de regio rondom Halifax en staat onder leiding van Lt. Commander Ray
Murray. Het orkest bestaat nu uit ca. 35 personen en
is één van de 6 reguliere bands binnen het leger. Er
bestaat nog een tweede maritiem orkest: de Naden
Band of Maritime Forces Pacific (gelegerd geheel aan
de andere kant van het enorme land in Esquimalt,
British Columbia).
De geschiedenis van de band begon in 1940. Aan het
einde van de oorlog had alleen de Navy al zo’n 18
(!) orkesten (en een Pipe Band), maar dat werden er
snel minder. Na de de-mobilisering werd de militaire
muziek heropgericht en de Stadacona kwam weer terug in 1946. In de periode 1950-1970 telde het orkest
55 muzikanten. In 1968 werd de band samengevoegd
met de Royal Canadian Artillery Band en had toen
de beschikking over 90 muzikanten. Hiermee reisde
men o.a. naar de Antillen, de Verenigde Staten en
Europa. Bijzonder was een optreden in Sint Petersburg in 1976. Daarnaast werd de band vaak ingezet bij herdenkingen van D-Day, de beroemde ‘battle
of Vimy Ridge (Arras, Frankrijk 1917) maar ook door
middel van showoptredens werd met name de inzet
in de oorlog van het Canadese leger herdacht: zo
trad de band onder leiding van Peter van der Horden ook in Nederland op bij de Nationale Taptoe
Breda 1995, een taptoe geheel in het teken van de
bevrijding. Daarmee was Lieutenant van der Horden
weer terug op zijn geboortegrond. Helaas was door
interne bezuinigingen het aantal muzikanten toen al
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fors teruggebracht en thans resteren nog 35 muzikanten in dit orkest. De naam, zoals gedragen op
de CD, verkreeg men in 1992. De CD zelf ontstond
precies in de periode dat de band ook in Nederland
optrad namelijk 1995. Het is een prima doorsnede
van militaire én populaire muziek, maar wel met een
Canadees smaakje, zo staat er een medley op van de
bekende Canadese zangeres Anne Murray (hier bekend van de hit ‘You needed me’ ) en worden stukken als “A Nova Scotia Farewell” (folk fantasy) en de
shanty ‘Barrett’s Privateers’ ten gehore gebracht, de
laatste ook in gezongen versie. Marsen ontbreken
(zoals de titel van de CD al suggereert) gelukkig niet.
Keuze is er uit ‘The Gladiators Farewell / Abschied der
Gladiatoren’ (H.L. Blankenburg), ‘H.M. Jollies’ (Alford),
‘The Vedette’  (Alford) en de mars uit de titel ‘On the
Quarterdeck’. Bekend repertoire maar garant staand
voor herkenning bij meer mensen dan alleen militaire
muziekliefhebbers.

De CD is een product van het behoorlijk actieve
‘Bandleader Military’ label dat werd en wordt uitgegeven door de Valentine Music Group. Via deze muziekgroep worden ook DVD’s op de markt gebracht voor
allerlei soorten muziek die je niet meer zo vaak tegenkomt, zoals theaterorgels (op het label OS). Voor
militaire muziek zette men het onderlabel ‘Bandleader’ op dat nog steeds bestaat en o.a. bladmuziek
uitgeeft (zie www.bandleader.biz) en ook nog altijd
een grote verscheidenheid aan CD’s verkoopt met
(vooral) Britse militaire muziek. Veel te veel om op te
noemen; de catalogus is te bekijken op www.Bandleaderrecordings.co.uk . Deze CD van het Canadese
orkest behoort nu tot de verzamelobjecten en is niet
meer regulier in de handel. Gezien de Nederlandse
connectie was een beschrijving in ons tijdschrift wel
op zijn plaats.                                                                                     
EV

Militaire orkesten op single - 3
Door Rob Ouwens
In deze serie over singles van de Nederlandse militaire orkesten dit keer aandacht voor de hoesjes
van een aantal voormalige dienstplichtige orkesten
en, heel bijzonder, een single met opnames van de
trompetters der Rijdende Artillerie.
180 Jaar Gele Rijders
Trompetters van de Gele Rijders o.l.v. Wachtmeester
Waanders
Audio Studio Records M/7310/1
Historische opnames 1934 / Een dag bij de Rijders
in Arnhem
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Achterkant hoestekst:
“Het trompetterkorps der Rijdende Artillerie is vele
jaren een zeer vertrouwd beeld geweest in de stad
Arnhem, waarvan het standbeeld op het Gele Rijdersplein getuigt. De Stichting Museum R.A. heeft daarom
gemeend bij de viering van het 180 jarig bestaan
der Rijdende Artillerie de trompetters uit het verleden
nog eenmaal te moeten laten klinken.
Dankzij de medewerking van de AVRO is het mogelijk
op kant A de trompetters van de Gele Rijders onder
leiding van Wachtmeester Waanders te beluisteren,
waarbij de kwaliteit van klankregistratie van veertig
jaar geleden helaas merkbaar is. Door een oud-officier van het K.R.A. wordt deze historische opname
van 21 juni 1934, opgenomen voor het stadhuis van
Amsterdam ter gelegenheid van de ontvangst der
deelnemers aan het Internationaal Concours Hippique, ingeleid. Brigade-Generaal b.d. H.M. van Weel
vertelt daarbij de belangrijke plaats welke de trompetters bij het Korps innamen. Hij schetst ons de
jaarlijkse opleiding van nieuwe trompetters na opkomst van de jonge lichting.
Waarvoor dienden eigenlijk de trompetters? Een trompetter had van oudsher met zijn instrument een zeer
duidelijke functionele plaats in de militaire samenleving, namelijk het blazen van signalen. Met deze
signalen konden over grote afstanden en boven veel
lawaai uit de bevelen worden doorgegeven. Tot ’40
werd in het veld en op de kazerne altijd de trompet
gebruikt voor het regelen van de gang van zaken, zowel bij de oefeningen als in de legeringsgebouwen.
Direct al bij de inlijving moesten de recruten leren de
vele signalen te onderscheiden, hetgeen soms een
moeilijke taak was. Op de melodie ontstonden vele
woordspelingen welke als hulpmiddel zeer bruikbaar
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waren, maar lang niet altijd oirbaar buiten de kazerne. Bij het beluisteren van enkele der melodieën en
signalen geeft het tempo al aan dat deze ook in draf
of galop moesten kunnen worden geblazen, hetgeen
geen eenvoudige zaak moet zijn geweest. De indeling van zo’n door de weekse dag bij de rijders in de
Willemskazerne wordt op kant B aan de hand van de
trompetsignalen toegelicht door een oud-trompetter
van het K.R.A. Rijders blazen daartoe de oude muziek en signalen, die, hoewel niet meer in dagelijks
gebruik, toch door hen in ere worden gehouden. Adjudant b.d. Pullen, als jonge rijder een leerling van
Waanders, geeft met deze reconstructie duidelijk aan
dat in de kazerne de trompet de klok verving.”
Marching Out
Drumband Luchtmacht Kaderschool o.l.v. TamboerMaîitre Sergeant 1 G.Th. v/d Wart
Partculiere Uitgave 113079W
Oh, When the Saints Go Marching In / Zauberklang /
De Staftrompetter / Cha-Cha-Taraboem

Achterkant hoestekst:
“Aedificium Indiget Fundament” (een gebouw behoeft
een fundament). Dat staat als spreuk in het wapen
van de Luchtmacht Kaderschool (LKS), het instituut,
dat in nauwe samenwerking met andere – vaktechnische – scholen van de Koninklijke Luchtmacht (KLu)
de opleiding voor de beroepsonderofficier van KLu
verzorgt. Daarmede geeft de LKS een gebouw (de
KLu) een fundament (op basis van teamwork goed
opgeleide onderofficieren).
Elk jaar starten zo een aantal op basis van deze
spreuk opgeleide jonge sergeanten na een plechtige
‘Promotie Parade’ hun loopbaan bij de KLu. Deze parade wordt opgeluisterd door de Drumband van de
school, die, met uitzondering van de Tamboer-Maître,
de sergeant G.Th. v/d Wart, uit leerlingen (waarvan er
verscheidene voordien niet eens een muzikale scholing hebben gehad) is samengesteld en die uitsluiDefilé
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tend in eigen vrije tijd oefenen.
Het is een goed idee om op deze plaat vast te leggen
tot welke prestatie men onder goede leiding kan komen en daarmede tevens de stelling, dat een goede
opleiding op basis van teamwork kwaliteit levert, te
onderstrepen.
(ondertekend) Schaarsbergen, 9 november 1967, De
Commandant LKS, F. de Boer.
Het Lied der Artillerie
Trompetterkorps der Artillerie o.l.v. Wachtmeester der
1e Klasse A. Kleinepier, Koor en Orkest o.l.v. Jack Bulterman
Particuliere Uitgave 106.768 F
Het Lied der Artillerie / De Modelmars Artillerie / Prinses Marijke Mars / Salut Aux Alliés / Irene Polka /
Princessen Mars

Hoestekst achterzijde:
Wat dreunt daar op die heide,
Wat blinkt daar in ’t verschiet,
Wat dondert tussenbeide
Dat men door stof niet ziet?
Hoe flikkeren die zwaarden, wat forsche melodie,
Hoe rennen daar die paarden
’t Is Veld Artillerie!
De kruitdamp is hun leven,
’t Kanon is hun banier.
De hoop daarvoor te sneven
Bezielt elk kanonnier.
Zij haken naar den strijde
Voor Vaderland en Vorst,
Voor Land en Koning beide,
Klopt steeds hun mannenborst.
Van ’t paard bij ’t stuk gevlogen
Dra dondert reeds het schot.
Weer vlug vooruit getogen
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Vernielt hij ’s vijands rot.
Rent d’overmacht hem tegen
Manmoedig staat hij pal.
Koopt door zijn dood den zegen
En juicht nog in zijn val.

De Limburgse Jagers
De Limburgse Jagers o.l.v. Kapitein A. Posthumus
CNR HX 1265
Intrada / Hallo, Hier New York / Festival Mars / Jagers
Polka

Maar ook in tijd van vrede
Blinkt steeds de Kanonnier
En meisjes schoon van leden
Zijn op zijn liefde fier.
Waar moed zit, heerscht ook trouwe
Met kracht nooit uitgebluscht:
Daarom de schoonste vrouwen
Heeft hij naar hartenlust.
Hoera dus voor ons wapen,
Lang leev’ de Kanonnier;
Lang leev’ die forsche knapen,
Des legers schoonste sier.
Hun leus zij: steeds te strijden
Werwaarts ook d’Eer hen zendt,
Voor Land en Koning beide
Tot roem van ’t Regiment!
Pittige Marsen
Trompetterkorps Huzaren van Boreel
Margriet Discotheek E.P.113
Eurovisiemars / Washington Post / Officer of the Day
/ Anchors Aweigh

Fanfarekorps van het Regiment Limburgse Jagers
Fanfarekorps der Limburgse Jagers en Soldatenkoor
van de 2e Compagnie RLJ o.l.v. Kapelmeester J. Gerlag
Decca AT 10.194
Limburgse Jagersmars / Groeten uit Limburg

Achterkant hoestekst:
Een viertal pittige, populaire marsen gespeeld door het
Trompetterkorps van het regiment Huzaren van Boreel.
Overal waar dit Korps optreedt, is succes bij voorbaat
verzekerd. Dit bleek nog zeer onlangs in Frankrijk in
het plaatsje Egletons, toen een duizendkoppig publiek
na een optreden van het Korps begon te juichen van
enthousiasme en in spreekkoor riep: ”Vive la reine Juliana”. Het Trompetterkorps Van Boreel houdt een roemrijke traditie van de Huzaren in stand.
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Marching On
Fanfarekorps der Genie o.l.v. Adjudant W.J. von Berg
HMV 7 EGH 155
Kolonel van Heemskerck van Beest Mars / The Gladiator March / Sons of the Brave / The Great Little Army

Marching in Dixie
Fanfarekorps der Genie o.l.v. Adjudant W.J. von Berg
HMV 7 EGH 185
Hot Time March / Riff Interlude / When the Saints /
Semper Dixieland

CD-

en

DVD-Nieuws

Samengesteld door Rob Ouwens
Semper Iuvenalis (350 jaar Korps Mariniers)
Marinierskapel der Koninklijke Marine en Tamboers
en Pijpers van het Korps Mariniers o.l.v. Majoor Peter
Kleine Schaars
Aliud Records ACD BR086-2  (CD), zie ook de recensie
hieronder.
Verkrijgbaar tijdens concerten van de kapel of via
secretaris@imms.nl
Semper Iuvenalis / Franse Mars no. 8 & Qua Patet Orbis / Dienstmars no. 1 & Mars 1488 / Venezia / Royal
Salute / Mit vollen Segeln / Kaiser Friedrich Fanfare
/ Marinens Krigshogeskola Marsch / Hello, Red Marines / Kiniszi / Mashal Zhakov March / Lustiger Marsch
/ The Gateway City March / US Marine Corps Hymn
/ George Washington Bicentennial March / March of
the Steel Men / Bravura / Rolling Thunder March.
Danse Satanique – Masterpieces vol. 11
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen o.l.v. Kapitein
Yves Segers
HAFABRA Music 89030-2 (CD)
Verkrijgbaar via www.hafabramusic.com of ’t Hof,
B-3790 Voeren, Belgie
Capriccio Italien / Concerto for Trumpet / Danse Satanique / Million, Millions, et Millions d’Etoiles! / Symphonia Japanesque: Warabe-Uta, Chinju-no-mori, Mat
Suri / Russian Sailors’ Dance from The Red Poppy.
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Mountbatten Festival of Music 2015
Massed Bands of HM Royal Marines o.l.v. Lt.Col. Nick
Grace
Chevron CHVCD39  (Live CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.royalmarinesbands.co.uk of
www.discurio.co.uk
Heroic Return / Victory in Europe / Invictus / Cape
Helles / HMS Ocean / Sarie Marais / Danzon no. 2 /
Puttin’ on the Marmelade / Vocalise / Root Beer Rag
/ Symphonic Animation / Colonel Bogey / Remembering Gallipoli.
In Concert with the Band of the Royal Air Force College
Band of the Royal Air Force College o.l.v. Squadron
Leader Chris Waldon
RAFMRL0  (CD)
Verkrijgbaar via www.rafmusic.co.uk
Shining Sword / Royal Salute / Pittsburgh Overture /
Gabriel’s Oboe / Scarborough Fair / The Other Side of
the Rainbow / Trumpet Blues and Cantabile / Meditation from Thais / Devil’s Gallop / Out of Africa / Sing
Sang Sung / Oh Johnny, Oh Johnny / The Dambusters
March / Toss the Feathers / The Royal Air Force March
Past.
Les Ténors Classiques
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L’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine
o.l.v. Francois Boulanger m.m.v. David Lefort, Olivier
Coiffet, Robert Getchell
Sony Music Classique Jazz (CD) 0888750303028
Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.fr
Rigoletto: Choeur des Canspiration / La Traviata:
Choeur des Matadors / Nabucco: Choeur des Hébreux / Carmen: Ouverture / Fidelio: Choeur des Prisonniers / La Flȗte Enchantée: Choeur des Prêtres /
La Force du Destin: Ouverture & Choeur la Virgine
degli Angeli / La Trouvère: Choeur des Bohemiens &
Choeur des Soldats / La Walkyrie: La Chevauchée des
Walkyrie / Tannhauser: Choeur des Pèlerins / La Vaisseau Fantôme: Choeur des Matelots / Faust: Choeur
des Soldats.
Cérémonial d’une Journée Commémorative
Fanfare du 27ième Bataillon de Chasseurs Alpin
Private Uitgave 2015  (CD)
verkrijgbaar via Fanfare 27e BCA, Quartier Tom-Morel,
8 Avenue du Capitaine Anjot, BP 27, F-74962 Cran
Gevrier Cedex, France
Marche du Duc d’Orléans / Honneurs aux 27 / Le Témeraire / Les Allobroges / Aux Marches de la Mairie
/ l’Hartmannwillerkopf / Sambre et Meuse / Quand
Madelon / Chant du Bataillon / Highland Cathedral /
Ave Maria / Le Jour le Plus Long / Jeune Chef / Chant
des Glières / Chasseurs à Pied / Chant des Partisans
/ Marche Funèbre Signale: Au Drapeau, au Fanion,
Ouvrez & Fermez le Ban, La rappel, Aux Champs,
la Marseillaise, aux Morts, La Flamme, le réveil,, la
Soupe, Honeur au Soldat Inconnu / Refrain du 7, 13,
16, 27 Bataillon / Les Extinction des Feux.
Veronika – Concert Comoedia 2014
Musique de la Légion Etrangère o.l.v Lt.Col. Emile
Lardeux
Le Chant de Linos (Live CD)
Verkrijgbaar via Musique Légion Etrangère, 1e Régiment Etrangère, Quartier Vienot, Route Départementale 2, BP11.354, F-13784 Aubagne Cedex, France.
Nos Kepis Blanc / Ben Hur / Veronika / Aux Morts
pour la Patrie / Trinklied im Winter / A la Hussarde /
Ready Steady Brass / Marche Lorraine / Dance avec
les Loupes / Trois Jeunes Tambours / Un Americain à
Paris / The Free Lance March / Glenn Miller medley /
La Marche de la Légion Etrangère.

Une Vida un Dia
Banda Sinfonica da Policia de Seguranca Publica
(Portugal) o.l.v. Jose Manuel Ferreira Brito
Molenaar Edition MBCD 311136720 (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Western Rhapsody / American Suite / Two Songs
from Porgy and Bess / Ouverture la Poupée de Nuremberg / Une Vida un Dia / Intermezzo Sinfonico /
Lascia ch’io Pianga / Sarabande / Pie Jesu.
Moby Dick
Banda de Musica da Forca Aerea (Portugal) o.l.v.
Capitao Antonio Cardoso Rosado
Molenaar Edition MBCD 311137720 (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Pick up the Pieces / March, Romance, Finale / Let’s
Groove / Children of Sanchez / Always… / Solidarity
in Gold / Ebony and Ivory / The Best of the Dire
Straits / Staying Alive / Forest Gump Suite / Scarborough Fair / Moby Dick / Halleluja.
Easy Band Volume 6
Banda Sinfonica da Policia de Seguranca Publica
(Portugal) o.l.v. Jose Manuel Ferreira Brito
Molenaar Edition MBCD 31113????  (CD)
Verkrijgbaar via www.molenaar.com
Keep It Up / Fun For Band / Little Puppies / The Basic Elements / Paseo de Otono / Let’s Play / Good
Friends / Knights of the Round Table / Mas Que
Nada / Mi Conejita / Four Happy Tunes / Road Trip
/ Three Unsquare Dances / Three Cool Dances / Steady Rock.
Departures
U.S. Air Force Band (Washington) o.l.v. Colonel Larry
H. Lang
Klavier Records K112014  (CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.amazon.com
Ecstatic Fanfare / Departures / Affirmation / Danzon
no. 2 / Undergrounded Base / Four Sea Interludes,
opus 33a from Peter Crimes / Ender’s Game: The
Concert Band Suite / Four Scottish Dances, opus 59
/ Riften Wed / Savannah River Holiday.

CD-Bespreking
‘Semper Juvenalis’

Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. majoor
Peter Kleine Schaars
Aliud ACD BL 086-2, zie voor de inhoud rubriek ‘CD
Nieuws’
Met de CD ‘Marines Marching on’ gaf de Marinierskapel in 2004 nog een mooi vervolg aan een indruk24

wekkende lijst grammofoonplaten en CD’s met talloze
marsen waarmee zij in de vorige eeuw wereldwijd
furore had gemaakt. Internationaal gold de kapel
zowel door kwaliteit als kwantiteit als één van de
beste marsenvertolkers ooit. Toch leek het erop dat
er langzaam maar zeker een eind kwam aan die statuur, na het geleidelijk wegvallen van de marsmuziek
als populair genre, de dalende verkoop van CD’s in
het algemeen en het qua repertoire meegaan met
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de tijd door de kapel zelf. Echter niet alleen bij het
ceremonieel, ook in taptoes en concertzalen heeft de
kapel de mars altijd hoog gehouden, al heeft zij het
‘marsenboekje’ voor de gelopen mars sinds de jaren ’80 inhoudelijk niet of nauwelijks meer ververst
waardoor die oude marsen voor de kritische volger
nogal obligaat zijn gaan klinken. Groot zal daarom
de vreugde bij de fans zijn dat de kapel nu toch
weer een marsen-CD heeft opgenomen met grotendeels nieuw repertoire, als vanouds internationaal
getint. ‘Semper Juvenalis’ (altijd jeugdig) is opgenomen als een jubileum-geste naar de achterban van
de 70-jarige kapel en uitgebracht op het label Aliud. Interessant is dat er niet alleen loopmarsen op
staan, maar ook concert- en circusmarsen en nieuwe
arrangementen. Een flink aantal van de marsen is
marinemuziek uit verschillende landen, sommige vrij
onbekend en daardoor extra interessant. Een enkele,
‘Qua patet orbis’, ‘Mars 1488’ en ‘Kinizsi’ staan al op

eerdere CD’s van de kapel, wat uitdaagt om de kleine
opname- of uitvoeringsverschillen te ontdekken. De
‘George Washington Bicentennial March’ heeft ooit op
een Sousa-LP gestaan die alleen in de VS is uitgebracht, dus dat is voor vrijwel ieder een nieuwe in de
collectie. De trouwste verzamelaars van het Markap
oeuvre zullen de ‘March of the Steel Men’nog kennen van de LP ‘Marching by the Marines 4’ uit 1956.
Sommige andere marsen die op de CD staan hebben
we live eerder gehoord, zoals ‘Hello Red Marines’,
‘Mit vollen Segeln’, ‘Royal Salute’ en ‘Bravura’, nu dus
ook op CD. De kapel is er altijd in geslaagd om uit
het schier oneindige internationale marsenaanbod de
beste eruit te halen. Dat is ook nu weer het geval met
veel afwisseling in soorten en stijlen. Maar, als men
de CD scherp beluistert zal deze misschien niet meteen ‘typisch Marinierskapel’ klinken. Vele jaren was
het geluidstechnicus Jaap de Jong die duidelijk zijn
stempel drukte op de altijd herkenbare eigen sound
waaraan we zo gewend zijn geraakt. De techniek
schrijdt voort en nieuwe technici nemen over, dat zal
de reden zijn dat deze CD net iets anders klinkt dan
oudere marsen-CD’s, een fractie holler, ruimtelijker en
anders genuanceerd. Het luisterplezier is er niet minder om, vooral de symfonische marsen ‘Venezia’ en
‘Kaiser Friedrich Fanfare’ bevestigen dat het hier om
super audio CD techniek gaat. Om dat superieure geluid eruit te halen moet men natuurlijk wel over een
hoogwaardige CD-speler beschikken. Het CD-boekje
geeft over de 18 marsen en hun componisten geen
nadere informatie maar is met mooie foto’s erbij goed
verzorgd. Namens alle liefhebbers: Marinierskapel bedankt voor deze welkome aanvulling van onze dierbare collecties!
De CD is te bestellen bij de IMMS, via mailadres penningmeester@imms.nl of secretaris@imms.nl en kost
€ 15 plus € 2,65 verzendkosten.
JdV

‘Remembrance Day’

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ o.l.v.
kap Harry van Bruggen
Koninklijke Landmacht  Stemra 202468
Fraai koraalspel met uitstekende toelichting
Veel informatie geven ze meestal niet, de boekjes bij
de CD’s van Nederlandse militaire orkesten. Een CV
van de dirigent, achtergronden van het orkest - dat
is het zo ongeveer. Aan de gespeelde werken wordt
veelal tittel noch jota besteed. Moeten we daar nou
zo’n punt van maken, het gaat toch om de muziek?
Jawel, want een goede toelichting kan niet alleen interessant zijn, die helpt ook bij het beter luisteren,
biedt soms verrassende inzichten, leidt tot verdieping
van het gehoorde. Het oog helpt het oor. Hoe het
kan - of eigenlijk zou moeten - laat de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ zien met de recent
uitgebrachte CD ‘Remembrance Day’. Daarop staan
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veertien koralen dan wel koraalmatige melodieën, die
stuk voor stuk zijn toegelicht door de bij ‘onze’ lezers
welbekende Rien van Beusichem. Op de hem eigen
doorwrochte wijze, maar alleszins toegankelijk, voert
hij de luisteraar door het repertoire dat hierdoor des
te meer aanspreekt. In de complimenten deelt uiteraard ook het productieteam, dat Van Beusichem hiervoor de ruimte heeft geboden.
De Regimentsfanfare onder leiding van kapitein Harry
van Bruggen laat zich van haar beste kant horen op
deze voortreffelijk opgenomen CD - klankrijk, ruimtelijk, volumineuzer dan de bezetting doet vermoeden.
Voor een belangrijk deel wortelen de opgenomen
werken in het brassbandrepertoire, wat duidelijk
hoorbaar is. Voorbeelden zijn Grimond (Jessie Seymour Irvine, arr. Peter Graham), The day Thou Gavest
(Philip Wilby) en ‘Melting the ice’ from Ginnungagap
(Johan Evenepoel). Wat hierbij in de toelichting staat,
‘de schijnbare eenvoud vergt echter uiterste concentratie van de musici’, slaat eigenlijk op het geheel.
Koraalspel stelt hoge eisen, daarover geen enkel misverstand.
Echter, bij de keuze van de nummers is men niet in
de traditie van de brassband blijven steken. Eerder
kunnen we spreken van een, ook in de tijd gezien,
breed repertoire. Een paar voorbeelden daarvan:

Psaltrada (Jan de Haan), min of meer een voorspel
tot Psalm 149, Remembrance Day (Jacob de Haan),
gecomponeerd voor de Volkstrauertag 2004 in Duitsland en To my Country (Bernard Zweers, arr. Johan de
Mey, bew. Jan Bosveld).
Een gelukkige keuze zijn twee bewerkingen van signalen, de Nederlandse Taptoe Hymne (Jean Pierre
Laro, bew. Gerben Pol) voor het eerst uitgevoerd in
de finale van de Nationale Taptoe Breda van 1980 en
Nightfall in Camp (Douglas Alexander Pope, bew. Gerben Pol) waarin The Last Post versmelt met de hymne
Lead Kindly Light.
Om het overzicht te complementeren, op de CD staan
ook nog (bewerkingen van) Elegy (George Thomas
Thalben-Ball), On a Hymsong of Philip Bliss (David
Holsinger), ‘In memoriam’ from Royal Parks ( George
Walther Selwyn Lloyd), The Day Thou Gavest (Philip
Wilby), thema uit Band of brothers (Michael Kamen)
‘Nocturne’ from Suite Romantique (Meindert Boekel)
en Sleep (Eric Whitacre). Kortom, muzikaal en tekstueel een voorbeeldige CD met bijbehorend booklet.
Deze CD is niet in de reguliere verkoop, maar is zolang de voorraad strekt tegen de verzendkosten van
€2,65 te verkrijgen via secretaris@imms.nl.
HJ

Boekbespreking
‘The Music Makers, A Photographic Record of The
Bands of the British Army’
door Corps of Army Music, UK, 2015.
Ingenaaide uitgave, formaat 24½ x 24½, 152 pagina’s.
De subtitel van het boek is ‘Celebrating 20 years
of the Corps of Army Music’ (afgekort CAMUS). Dit
aparte dienstvak van de Engelse landmacht heeft als
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hoofdkwartier Kneller Hall, waar tevens de Royal Military School of Music is gevestigd.
Het boek bevat schitterende kleurenfoto’s van alle
orkesten, die tot het CAMUS behoren met een grote
variëteit in het soort foto’s: zowel bijv. concertoptredens, parades en grote evenementen zijn gefotografeerd, waardoor men een heel goed en tamelijk
compleet beeld krijgt van alle activiteiten van de orkesten.
Inclusief een korte historische beschrijving zijn er zo
per orkest vier bladzijden aanwezig.
Daarnaast zijn er o.a. hoofdstukken gewijd aan: Ceremoniële evenementen, The Royal Military School of
Music en de Army Reserve Bands, elk weer geïllustreerd met fraaie kleurenfoto’s.
Tenslotte wordt in een speciaal hoofdstuk aandacht
besteed aan de toekomst van de British Army Music:
er is momenteel een reorganisatie gaande, die ertoe
moet leiden dat in 2020 de volgende organisatie is
geïmplementeerd: 1 Strijkorkest, 18 Marching Bands
en 3 Specialist Bands.
Terzijde moet overigens worden opgemerkt, dat in
de Engelse militair-muzikale ‘wandelgangen’ veelvuldig kan worden beluisterd, dat lang niet iedere betrokkene positief is over de oprichting van CAMUS
als eigen dienstvak. Eén van de redenen, die wordt
genoemd, is dat daarmede de binding tussen de Regimenten en de orkesten (nagenoeg) is verdwenen
en juist die binding vormde altijd – ook historisch gezien – het belangrijkste draagvlak voor de muziek bij
de landmacht van het UK. Kortgeleden is men zelfs
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zo ver gegaan, dat de Guards Bands bij het dragen
van hun dagelijkse tenue geen cap badge en schouderemblemen meer dragen van het Guards Regiment
waartoe ze behoren, maar wel die van het CAMUS.
Dit “beleid“ heeft tot bijzonder veel protesten geleid.
Alleen nog bij hun ceremoniële tenue is te zien tot
welk Regiment de Guards Band behoort.     
Maar nu terug naar het jubileumboek: het geeft een
goed tijdsbeeld van de muziek bij de Engelse landmacht en de presentatie is zonder meer aantrekkelijk

te noemen. Voor liefhebbers van de Engelse militaire
muziek en zijn tradities kan ik dit boek van harte
aanbevelen. Het jubileumboek kost  £ 20,= (inclusief
portokosten bij verzending naar Nederland) en kan
worden besteld bij: Commemorative Book Offer, mrs.
Amanda Bain, HQ CAMUS, Kneller Hall, Twickenham,
Middlesex   TW2   7DU, United Kingdom, email: CAMUSHQ-Corps-Sec-E1@mod.uk tel. 00-442087448635.
Vermeld daarbij s.v.p. uw IMMS-lidmaatschap.  
JK

IMMS-Informate
Oproep t.b.v. Muziekarchief IMMK
Eén van de taken van het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht is het opzetten van een centraal muziekarchief en  – bibliotheek ten dienste van alle militaire orkesten. Een onderdeel daarvan is de vorming
van een basisarchief van alle geluidsdragers die sinds
100 jaar geleden door onze militaire orkesten zijn
uitgebracht. Het IMMK beschikt over hiervoor benodigde professionele bemanning, systemen en ruimte.
Echter, door het decentrale beheer van dit historische
erfgoed tot nu toe en de lage prioriteit om oud materiaal te bewaren voor de toekomst is er maar weinig
vanuit Defensie zelf beschikbaar van de vele honderden opnamen uit de loop der jaren. Wetende dat de
IMMS zich wel met dit erfgoed bezig houdt heeft het
IMMK contact met ons gezocht om te helpen om dit
archief concreet op te bouwen met alles wat er is.
Daar de IMMS wel binnen haar gelederen over het
materiaal beschikt maar als stichting geen mogelijkheid heeft voor centale opslag en beheer heeft het
bestuur meteen toegezegd om mee te werken om dit
gezamenlijke doel te bereiken. Wij doen om te beginnen een oproep aan alle verzamelaars van de Nederlandse grammofoonplaten, cassettes, video’s, DVD’s
en CD’s met militaire muziek om van die exemplaren
die zij voor dit doel willen afstaan een opgave   te
doen bij het IMMK, via de e-mail GRMA.Bellefroid@
mindef.nl  waarna bekeken kan worden hoe en wat.
Helaas beschikt Defensie ook voor dit doel niet over
een adequaat budget om tot aankoop van ouder materiaal over te kunnen gaan, maar wij zijn ervan overtuigd dat onze leden ook om niet willen meewerken
om dit archief te vullen. T.z.t. kunnen er dan afspraken worden gemaakt hoe dit centrale archief voor
betrokkenen en belangstellenden toegankelijk blijft.
Heeft u in dit verband vragen dan kunt u die stellen
bij voorzitter@imms.nl of 035 6945653.
Secretariaat en administratie IMMS-NL
Na 10 jaar de administratie van de IMMS verzorgd te
hebben heeft Ingrid de Vroe – van Ede haar belangrijke taak overgedragen aan Rino van der Luyt, secretaris van IMMS Afdeling Nederland.  Wij, het bestuur
en de leden, willen haar via deze weg heel hartelijk
danken voor het vele en vaak lastige werk dat zij in
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die jaren met de nodige toewijding heeft verricht. Natuurlijk blijft zij in zicht bij de IMMS en zal op diverse
evenementen haar gezicht laten zien.
Voor alle secretariële en administratieve zaken is
Rino van der Luyt bereikbaar via secretaris@imms.nl
Het e-emailadres administratie@imms.nl is vervallen.

Het bestuur zet Ingrid de Vroe in de bloemetjes

Mutaties
Nieuwe leden:
Overleden:

A. Capel
Annemarie van Veluw
Leo  Hopstaken
P.M. Roelse

Oirschot
Nijmegen
’s Hertogenbosch
‘s Hertogenbosch

Komende evenementen

30 januari 2016 Open dag en vriendenconcert door
de Marinierskapel, zie de bijgevoegde uitnodiging
Voor 2016 zijn verder een groepsreis, symposium en
tweede orkestbezoek in voorbereiding, nadere informatie in het komende december-nummer.  
Enquête
Bijgevoegd is  een enquêteformulier waarmee wij u
vragen uw mening aan te geven, zodat het bestuur
optimaal kan inspelen op de voorkeur en wensen
van de leden. Deze vragenlijst wordt ook digitaal
aangeleverd en is op Facebook te vinden onder In27

					

ternational Military Music Society Branche NL. U kunt
kiezen hoe u uw reactie terugstuurt. Wij rekenen op
een ruime respons!  
IMMS DUBBEL-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. NL45INGB0001474968 ten name
van Stichting International Military Music Society, onder vermelding van: ‘dubbel CD’.
Deze wordt daarna aan u opgestuurd.  

Evenementenagenda 2015
Komende evenementen
Concert RFGGJ
op zaterdag 21 november 2015 te Ommen
In november geeft de RFGGJ te Ommen een concert
t.g.v. een te houden Fanfare Promotie dag   aldaar.
Het ook aanwezige Fanfarekorps Soli Deo Gloria is
een goed fanfaregezelschap en speelt in de 1e divisie
en staat o.l.v. Jos Zegers.

3 oktober
16 oktober
4 november
6 november

In de ochtenduren worden allerlei workshops gehouden ook met medewerking van een aantal muzikanten van de RFGGJ.   ’s Avonds geeft S.D.G. o.l.v. Jos
Zegers als eerste haar concert, daarna geeft de RFGGJ
o.l.v. Harry van Bruggen haar concert.

12 november
24/25 nov
12 december

De aanvangstijd van het concert door SDG  is 19.30
uur, de RFGGJ vangt haar concert aan om 21.00 uur.
Het wordt een interessante muzikale avond.  Heeft u
belangstelling, vooral leden van de IMMS uit het oosten en noorden van het land, meldt u zich via email
secretaris@imms.nl .
Het concert door beide orkesten wordt gegeven in de
Ger. Kerk , Bouwstraat  17  te Ommen.
De kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk  á € 6.= p.p.  
Douane Harmonie Nederland
10 oktober
Goodwillconcert te Kamerik
08 november
Concert met Symfonisch
Blaasorkest Gaanderen
te Gaanderen
27 november
Concert te Schimmert
16 december
Kerstconcert Adams
Muziekcentrale te Ittervoort

theater de Purmaryn
Sittard, idem, Stadsschouwburg
Opening De Nieuwe Kampanje,
Den Helder
Zegveld (Woerden),
veteranenconcert in Gasterij
De Milandhof
Zierikzee, veteranenconcert in
de Nieuwe Kerk
Kerkrade, concert met
Eric Vloeimans in de Rodahal
Rotterdam, Korpsconcert in
de Doelen
Rotterdam, defilé op de Coolsingel

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
5   november
15.00 u Den Haag Nieuwe
Kerk openbare medailleuitreiking
13 november
11.00 u Marktplein Apeldoorn
openbare beëdiging
19 december
avond Marechausseemuseum
Buren optredens koperensemble
Internationale agenda
07-11 t/m 08-11 Berlin Tattoo (D)
28-11 t/m 29-11 Birmingham International
Tattoo (UK)
Voor de overige orkesten zie Facebook en hun websites.

Fanfare Bereden Wapens
3 oktober
Concert Nieuwleusen,
Sporthal de Schakel, 20.00 uur
10 oktober
Veteranenconcert Theater
Floralis te Lisse, 14.15 uur
14 november
Concert Kulturhus de Leyenstein
te Maasdriel, 20.00 uur.
Marinierskapel
2 oktober
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Purmerent,
concert met Eric Vloeimans,
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