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We trekken graag een sprintje om aan uw wensen te voldoen. Uw drukwerk regelen wij vol kracht en overgave.
Wij gaan ervoor en hebben er plezier in. Dat is onze kracht. Enthousiasme voedt ons bloed. Van begin tot eind
werkt ons team van bevlogen, betrokken toppers aan uw product. Het eindresultaat telt, maar ook de weg
ernaar toe. Prestatie vloeit voort uit passie, gedrevenheid en betrokkenheid. Wij denken graag met u mee, want
samen komen we verder. Welkom bij Van der Eems.
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Foto’s zijn, tenzij anders vermeld, gemaakt door
de redactie of uit historische bron. De eerstvolgende
editie komt uit in maart 2019. Bijdragen zijn welkom
vóór 1 maart as. bij voorkeur via e-mail en foto's als
separaat jpg-bestand.
De redactie behoudt zich het recht voor om
stukken in te korten of te weigeren.
De in Defilé geuite opinies geven niet automatisch
het standpunt weer van het bestuur van de IMMSafdeling Nederland.
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Redactioneel

REDACTIONEEL
Voor u ligt het 150ste nummer van Defilé, voorganger
‘Nederlands Nieuws’ meegerekend. Een concreet aantal
om even bij stil te staan. Zoals
leden van het eerste uur nog
weten begon IMMS-NL begin
jaren ’80 met een gestencilde
nieuwsbrief, die in de loop der
jaren zich ontwikkelde tot een
echt tijdschrift. Het enige dat gewijd is aan militaire
muziek in eigen land en daar buiten. Bestuur en redactie zijn verheugd dat wij deze mijlpaal vrij moeiteloos
hebben bereikt. Natuurlijk niet zonder de inspanning
die elk kwartaal nodig is om een volgende aflevering
technisch te realiseren, maar het blad vult zich elke
keer als het ware vanzelf. Er is altijd genoeg kopij om,
met handhaving van vaste kwaliteitseisen, weer een
volwaardig nummer uit te kunnen geven.
Wij prijzen ons gelukkig over een vaardig redactieteam te beschikken dat, geheel om niet, al vele jaren
trouw en toegewijd zorgt voor de inhoud van de basis
van Defilé, de vaste rubrieken. Dat aangevuld met re-

gelmatige bijdragen van bestuur en leden of soms externe deskundigen leidt telkens weer tot een resultaat
waar wij best een beetje trots op mogen zijn.
Dit blad wordt in eigen kring hooglijk gewaardeerd,
een stimulans om ook na de 150 de huidige formule te
continueren. Veel vergelijkbare collectieven gaan over
op digitale publicaties, vooral uit kostenoverwegingen en de benodigde arbeid. Zolang deze elementen
bij de IMMS daartoe geen aanleiding geven gaan wij
op de huidige voet voort, wetende dat onze lezers aan
een echt tijdschrift de voorkeur blijven geven naast de
talloze publicaties per beeldscherm. Om de militaire
muziek altijd overal te kunnen horen en zien is het
internet een enorme aanwinst. Maar deze bijzondere
wereld verdient ook een minder vluchtig medium, zeker nu haar 200-jarig jubileum voor de boeg staat met
daaromheen de nodige eigen IMMS-activiteiten.
Aan allen die op enig moment hebben bijgedragen om
dit mooie aantal te realiseren onze hernieuwde dank
en ik zou willen zeggen ook voor het komende jaar:
“Voorwaarts, mars!”
Johan de Vroe
redactie@imms.nl

Van de voorzitter
Aan het einde van dit verenigingsjaar kunnen wij als
IMMS met tevredenheid terugblikken. Met de uitgave
van een eigen IMMS-CD is
op meer dan bijzondere wijze
aandacht geschonken aan
de viering van '70 Garde'. De
voorbereidingen voor '200
jaar Militaire Muziek in het
Koninkrijk der Nederlanden'
zijn in volle gang en met trots kunnen wij een ambitieus programma presenteren.
Dit jaar heeft de IMMS een bezoek mogen brengen aan
de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' in
Assen. Tijdens een bijzonder Garde-appel in Schaarsbergen met muzikale ondersteuning van de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers' is de CD '70 jaar
Garde' voor het front van de aangetreden Gardisten
uitgereikt aan de Garde-coördinator. Wij zijn voor het
eerst, succesvol, met de wervingsstand aanwezig geweest bij de Nederlandse Veteranendag. Bij de verschillende evenementen is onze wervingsstand tevens
een meetingpoint voor de leden. Er is een geslaagde
buitenlandreis georganiseerd naar het muziekfestival in Debrecen, Hongarije. In september hebben we
gezamenlijk genoten van het vooroefenen voor Prins2

jesdag. Op 17 november jl. is een succesvolle IMMS
-najaarsbijeenkomst gehouden met volop militaire
muziek van de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en
Jagers', het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers
en het traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers.
Verder zijn er vier Defilé's verschenen, boordevol informatie over de militaire muziek in Nederland, met een
special over de militaire muziek tijdens WOI. Gelet op
de hoge opkomst bij de verschillende evenementen
wordt het gevoerde beleid van uw bestuur kennelijk
gewaardeerd. Wij gaan dit beleid dan ook het komende
jaar voortzetten en waar mogelijk verbeteren. U heeft
ongetwijfeld gemerkt dat wij druk bezig zijn om de IMMS-website te actualiseren en verbeteren. Of wij daarin
slagen hoor ik graag. Uw suggesties om de site verder
te verbeteren zijn van harte welkom. Gelukkig zijn er op
het internationale vlak verbeteringen in gang gezet. De
hoofdredacteur van Band International krijgt de benodigde ondersteuning van een internationale redactiecommissie en is er een nieuwe internationale webmaster aangesteld. Het programma voor 2019 staat al in de
grondverf. Op 2 april 2019 brengen we een bezoek aan
het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht in Gilze-Rijen.
En ook de buitenlandreis staat op het programma, informatie volgt zo spoedig mogelijk. Nederland treedt in
juni 2019 op als gastheer voor de IMMS International
Gathering, waar wij hopen een mooi visitekaartje af te
kunnen geven. In het najaar staat een orkestbezoek
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gepland, mogelijk aan een van de reünie-orkesten. Tel
daarbij op de verschillende activiteiten in het kader van
'200 jaar Militaire Muziek in het Koninkrijk der Nederlanden', de Nacht van de Militaire Muziek, de Nationale
Taptoe en natuurlijk de reguliere concerten/optredens
van de militaire orkesten. Onze agenda is in 2019 méér
dan ruim gevuld, er valt voldoende te genieten. Het zou
mooi zijn om in 2019 ons ledenaantal te kunnen vergroten. Ik roep u dan ook op om komend jaar tenminste één

nieuw lid aan te brengen. Hiermee wordt de levensvatbaarheid van de IMMS, Afdeling Nederland, verhoogd
en kunnen wij op nog betere wijze inhoud geven aan
onze doelstelling: “Het bevorderen van de belangstelling voor de militaire muziek en het uitwisselen van informatie onder de leden”. Ik wens u een mooi militair
muzikaal 2019 toe!
Geert Bergsma
voorzitter@imms.nl

IMMS WorldWide
Innternationale taptoes
Dat je als ‘doorgewinterde’ liefhebber van militaire muziek
toch nog verrassingen kunt meemaken ligt niet zo voor de hand.
Maar mij overkwam dat in totaal
positieve zin tijdens de Berlin
Tattoo van 3 en 4 november j.l.
Daar trad namelijk op de Presidentiële Kapel van de Republiek
Kazachstan, een militair orkest
van uitzonderlijk hoog niveau dat een aantrekkelijk
programma bracht; zowel muzikaal als wat betreft
choreografie. Degenen, die niet in Berlijn waren, hebben dat natuurlijk gemist, maar krijgen een ‘herkansing’ bij de Tattoo Saint-Quentin in Noord Frankrijk (8
juni 2019), want dan zal het orkest opnieuw de lange
reis naar West-Europa maken.
Een ander vast evenement in de november-kalender
is de Birmingham International Tattoo, waar ik traditiegetrouw ook weer aanwezig was. Het is een echte
traditionele Tattoo in Britse stijl met altijd een flink
aandeel in het programma voor militaire orkesten. De
Britse deelname bestond dit jaar o.a. uit The Combined
Band of the British Army Reserve: een samenvoeging
van drie Territorial Army Bands met in totaal zo’n 100
muzikanten. In hun display waren o.a. twee bekende
marsen opgenomen: Under the Double Eagle en Arromanches. Ook in de Grand Finale werden twee marsen

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

uit het ijzersterke repertoire uitgevoerd: The Voice of
the Guns en Imperial Echoes. Al met al weer een zeer
geslaagde Tattoo dit jaar.
La Garde Républicaine
Kortgeleden kwam ik in het bezit van het nieuwe
Franse boek La Garde Républicaine, l’Histoire des
Formations Musicales. Hierin wordt de geschiedenis
beschreven van: La Fanfare de Cavalerie, la Musique,
l’Orchestre, le Choeur de l’Armée Française (het koor)
et les Trompes de Chasse (het jachthoornkorps). Het
boek (formaat 25 x 33 cm) telt 308 bladzijden in een
luxe uitvoering met talrijke prachtige afbeeldingen in
kleur en zwart-wit. Ik wil dit boek graag aanbevelen:
mocht u interesse hebben, dan kan ik u informeren
over de wijze van bestelling en de prijs.
International Committee
Tenslotte nog het laatste nieuws vanuit het International Committee IMMS: de laatste paar jaar hebben enkele IMMS-afdelingen (waaronder Nederland)
aandacht gevraagd voor knelpunten in relatie tot
ons internationale tijdschrift Band International. Het
gaat daarbij met name om de vertragingen in de verschijningsdatum, de vaak te veel eenzijdig op het UK
gerichte artikelen en de kwaliteit van de layout en
gepubliceerde foto’s. Als IMMS-leden zult u deze problemen zeker herkennen.
Er is nu een Editorial Committee opgericht ter ondersteuning van de hoofdredacteur bij het wegwerken van
deze knelpunten; vanuit IMMS Nederland heb ik daar-

De Presidentiële Kapel van de Republiek Kazachstan
tijdens de Berlin Tattoo 2018
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in zitting, samen met afgevaardigden van drie andere
IMMS-landen. Onze eerste prioriteit ligt in het maken
van een lange-termijn planning voor de per editie te
publiceren artikelen, waarbij nadrukkelijk zal worden

gestreefd naar meer variatie in de inhoud, d.w.z. kopij
over de militaire muziek uit zoveel mogelijk landen. Ik
hoop dat dit spoedig tot resultaten zal leiden.

NEDERLANDSE MILITAIRE MUZIEK
Een dag met de muziek van de Grenadiers en Jagers
door Johan de Vroe
Ter gelegenheid van het jubileum 70 jaar garderegimenten bracht de IMMS met medewerking van militaire kant eerder dit jaar een bijzondere CD uit met
de muziek van de Grenadiers, Jagers en Fuseliers. Om
die ook live te kunnen horen werd op 17 november
een evenement georganiseerd met deelname van de
Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’, het
Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers en het
Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers.
De ruim 50 deelnemers werden ontvangen in ‘de Landing’, een goed passend etablissement nabij de Oranjekazerne in Schaarsbergen, voor het eerste deel van
het dagprogramma, de presentaties en de lunch. Wegens zwaarwegende verplichtingen moesten beide geplande gastsprekers verstek laten gaan. Maar daarom
niet getreurd, de IMMS heeft in eigen gelederen diverse deskundigen waar het betreft de militaire traditie
en bijbehorende muziek.
Als eerste was Thijs van
Leeuwen, autoriteit op dit
gebied met innige Haagse
contacten, bereid gevonden een inleiding te geven
over de historie van de garderegimenten in Den Haag.
Hierbij passeerden onder
meer de voorname plaats
die de Koninklijke Militaire
Kapel als muziek van de
Thijs van Leeuwen
Grenadiers en Jagers in de
vorige eeuw in de residentie innam, de meidagen van 1940, de latere teloorgang
van de KMK en het vervolg in Assen. Spreker liet niet
na zijn verhaal op te vrolijken met een a capella gezongen oud loflied op het regiment.

Hans van den Bos
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Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers treedt op voor de IMMS

neel Tamboerkorps Garde Grenadiers, waarmee soms
samen wordt opgetreden, zoals vandaag.
Veelzijdig concert
Na de lunch verplaatste het gezelschap zich naar de
Oranjekazerne, de thuisbasis van het Regiment GGJ.
Daar werd het publiek vergast op een veelzijdig concert door de RF’GGJ’, geleid door de vertrekkende dirigent Kap Harry van Bruggen. Rien van Beusichem,
werkzaam als Hoofd Militaire Muziek RegStaf 11 GGJ
op de kazerne, gaf een inleiding, waarna wij onder

Hierna gaf overste b.d.
Hans van den Bos vanuit
zijn rol als medeoprichter
en leidinggevende van het
Traditioneel
Jachthoornkorps Garde Jagers een toelichting op het ontstaan van
dit vrijwilligerskorps en de
rol van de jachthoorn in de
militaire muziek. Ook ging
hij nader in op het ontstaan
van het vrijwillige TraditioDefilé - december 2018

Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers op de Oranjekazerne

andere de regimentsmarsen hoorden, een koraal, als
klassiek werk Finlandia van Sibelius, een Egerländer
polka en onze eigen mooie IMMS Holland mars bij
de afsluiting. De IMMS-voorzitter betuigde erkentelijkheid dat dit reguliere orkest speciaal voor onze
stichting dit bijzondere programma wilde uitvoeren,
opnieuw een uiting van de warme relatie tussen de
IMMS, de muziek van de landmacht en de RF’GGJ’ in
het bijzonder.
Traditionele gardemuziek
Op de grote binnenplaats van de kazerne traden vervolgens aan het Traditioneel Tamboerkorps respectievelijk het Traditioneel Jachthoornkorps voor een uitgebreide show, aan het einde als samengevoegd geheel.
Waar het Jachthoornkorps door Defensie gerechtigd is
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om het traditionele tenue van de Garde Jagers te dragen is dat voor het Tamboerkorps niet het geval, dat
draagt het dagelijks tenue uit de jaren ’90. Het galatenue met de berenmutsen is nog in actief gebruik en
aan de beroeps voorbehouden.
Hoewel de muziek van deze vrijwilligers net als die van
het jachthoornkorps heel behoorlijk klonk is er wat
betreft het marcheren nog verbetering mogelijk. Als
je als grenadiers wilt optreden voor het publiek moet
dat natuurlijk een zekere uitstraling hebben. Ook als
je niet fraai traditioneel uitgedost bent mag dat goed
strak, wat minder ‘braaf’. Dat ben je aan het regiment
en aan jezelf verplicht, met begrip voor wat dit bij
exercities extra eist van minder jeugdige muzikanten
vergeleken met de dienstplichtigen van toen. In elk
geval mooi dat deze orkesten
actief meewerken om de rijke
muzikale tradities van de Grenadiers en Jagers levend te
houden. Vanuit de IMMS is
daar veel waardering voor, dat
bleek ook deze dag. Dank zij
het goede weer voor de tijd
van het jaar, het veelzijdige
programma en een alom tevreden publiek kunnen we terugkijken op opnieuw een geslaagd evenement in de lange
reeks IMMS-bezoeken aan de
militaire muziek in ons land.
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Tal van activiteiten ter gelegenheid van 200 Jaar Militaire
Muziek in het Koninkrijk der Nederlanden
door Geert Bergsma
Toen Koning Willem I op 3 december 1818 in Den
Haag zijn handtekening plaatste onder het Koninklijk
Besluit dat voorzag in de instelling van stafmuziekkorpsen der infanterie met ingang van 1 januari van
het daaropvolgende jaar, betekende dit een ambitieuze maatregel om in het jonge Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden de verworvenheden van de militaire

muziek te bekrachtigen. De Koning zal zeker niet ongevoelig zijn geweest voor de 'servitude et grandeur'
die de militaire muziek van oudsher kenmerkte. Naast
haar primaire signaalfunctie in het leger had deze
muziek zich in de loop der tijden uiteraard geleend
tot eer- en machtsvertoon. Koning Willem I zag voor
de militaire muziek een rol weggelegd als nationale
vertegenwoordiger. Militaire Muziek draagt bij aan
verbinding tussen volk, de Nederlandse krijgsmacht
en de Koning.
In het KB viel te lezen dat 'gezien de wet van de 28e
november 1818, bij welke de indeling van 17 afdelingen
infanterie der staande armée, met den eersten januari
1819, in de battaillons militie van datzelfde wapen is
vastgesteld', de staf van een afdeling infanterie ook
een tamboer-majoor, drie korporaal-tamboers, vier
korporaal-pijpers en achttien muzikanten (inclusief de
kapelmeester) moest bevatten. Bovendien werden bij
de bataljons nog achttien tamboers en zes pijpers ingedeeld, per compagnie drie tamboers en een pijper. 1
januari 1818 moet dan ook worden beschouwd als de
6

oprichtingsdatum van de 17 stafmuziekkorpsen. Deze
korpsen waren gelegerd in Brussel, Bouillon, Breda,
Nijmegen, Namen, Venlo, Den Haag, Brugge, Gent,
Deventer, Groningen, Delft, Amsterdam, Antwerpen,
Iperen, Bergen en Doornik. 1 januari 1819 kunnen wij
tevens zien als het begin van een periode waarin de
militaire muziek een belangrijke plaats is gaan innemen in het Nederlandse muziekleven. En dat is dus al
200 jaar zo…
Projectgroep 200 jaar Militaire Muziek
Drie jaar geleden werd de kiem gelegd om aan dit
bijzondere feit aandacht te schenken. Uit de notulen
van het overleg tussen het bestuur en het comité van
aanbeveling van de IMMS op 9 december 2015: "Gert
Jansen geeft aan dat 1819 formeel gezien het oprichtingsjaar is van de militaire muziek, zoals wij die heden ten dage kennen. Dit is een goede reden voor een
tijdelijke expositie in het Nationaal Militair Museum
(NMM) om hieraan de nodige aandacht te schenken.
Besloten wordt dat het Bestuur IMMS dit voorstel nader gaat uitwerken in een werkgroep en hierover het
Comité van Aanbeveling zal informeren" en tevens
"Het voorstel om een symposium over 200 jaar Militaire Muziek in Nederland te organiseren wordt door
het Bestuur nader uitgewerkt".
Voor de verdere uitwerking is ons lid Thijs van Leeuwen aangezocht om het project '200 jaar militaire muziek in het Koninkrijk 1819-2019' te 'trekken'. Na een
ruime oriëntatieperiode en het uitwerken van de verschillende haalbare en onhaalbare ideeën is de Projectgroep '200 jaar Militaire Muziek in het Koninkrijk
der Nederlanden' in september 2017 formeel van start
gegaan. De Projectgroep kent de volgende samenstelling: Thijs van Leeuwen (projectleider), Frans van der
Walle, comité van aanbeveling/IMMS, Cor Knegjens,
Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht, Koos Sol,
Nederlandse Veteranendag en Geert Bergsma (voorzitter IMMS).
Het programma voor de verschillende activiteiten en
evenementen is nagenoeg rond. In september dit jaar
is door het Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht
(IMMK) een programmaboekje uitgegeven met op de
voorkant een foto van een driewielig motorrijwiel met
paukenist tijdens een inspectie, gehouden door de
commandant IV Legerkorps, in verband met de verjaardag van Prinses Juliana op 30 april 1940. In het boekje
worden de tentoonstelling in het NMM, de Plein- en
Dubbelconcerten, 200 jaar muzikaal eerbetoon, 200
jaar concerten die verbinden en de agenda aangekondigd. Noteert u alvast de data in uw agenda!
Tentoonstelling Nationaal Militair Museum
In het NMM wordt een kleine tentoonstelling ingericht
in het Kennis- en Informatiecentrum. Deze ruimte is geDefilé - december 2018

Belgische orkesten
Vóór de Belgische Revolutie bezat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 18 infanteriemuziekkorpsen
en 10 cavaleriemuziekkorpsen (wat een weelde…).
Na de Belgische opstand in september 1830 werden
de in België gelegerde afdelingen met hun muziekkorpsen naar Nederland overgeplaatst of geroyeerd.
In Nederland bleven daarna nog 11 infanterieafdelingen en muziekkorpsen over. De nieuwe staat België
richtte onmiddellijk de muziekkapellen van het 4e tot
11e Linieregiment en van de 2e Lansiers op. 200 jaar
geleden maakte België dus nog onderdeel uit van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het KB van 3
december 1818 betrof ook de Zuidelijke Nederlanden.
Dubbelconcerten
Reden genoeg om de huidige Belgische militaire orkesten bij de activiteiten van 200 jaar Militaire Muziek
in het Koninkrijk te betrekken. Samen met de Belgische collega's van de militaire muziek wordt een serie
dubbelconcerten gepresenteerd:
legen in de publieke ruimte vóór de toegangspoortjes
van het museum en kan dus worden bezocht zonder
toegang te betalen. De expositie wordt op 14 januari
2019 officieel geopend door de Minister van Defensie
en loopt door tot begin oktober 2019. Vanaf die datum
zijn veel activiteiten gericht op '75 Jaar Vrijheid'. Voor
de expositie wordt gebruik gemaakt van een deel van
de zogenoemde 'Schimmel-collectie' en ligt het accent op een audiovisuele beleving. De tentoonstelling
is uitgewerkt in een zestal thema's:
- van signaal tot muziek,
- de tijd van de regimentskorpsen,
- muziek in krijgsgevangenkampen,
-	grote verandering in samenstelling militaire orkesten,
- groot Ceremonieel en taptoe, alsmede
-	Militaire muziek als PR-machine van de BV Nederland.
Gedurende de periode dat deze tijdelijke tentoonstelling in het NMM plaatsvindt treden er regelmatig militaire muziekkorpsen op. Als daarover meer informatie
beschikbaar is delen wij dit aan u mee.
Pleinconcerten
Den Haag is de plaats waar vlakbij destijds Koning
Willem I de Nederlandse bodem betrad. Op de historische locatie het Plein gaan de vier krijgsmachtdelen
zich met een lunchconcert presenteren. Zo wordt door
de militaire orkesten uitgedragen dat de Nederlandse
militaire muziek vanuit een Koninklijk Besluit 200 jaar
geleden is opgericht. De Pleinconcerten vinden plaats
op de volgende data:
-	16 mei 2019 12.30 uur, Marinierskapel der Koninklijke Marine;
-	13 juni 2019, 12.30 uur, Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee;
-	20 juni 2019, 12.30 uur, Koninklijke Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’;
-	11 juli 2019, 12.30 uur, Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht.
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-	7 februari 2019, Tongeren (B), Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Muziekkapel van de
Luchtmacht;
-	26 april 2019, Assen, Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen, aangevuld met het unieke cavalerie-trompetterkorps;
-	23 mei 2019, Hasselt (B), Koninklijke Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’ en Koninklijke Muziekkapel van
de Gidsen;
-	10 juli 2019, Brugge (B), Marinierskapel der Koninklijke Marine en Koninklijke Muziekkapel van de Marine;
Het IMMS-bestuur is nog aan het bezien of er voldoende belangstelling bestaat om gezamenlijk per bus de
optredens in België bij te wonen.
Op 16 maart 2019 maakt de Belgische Koninklijke Muziekkapel van de Marine haar opwachting tijdens de
Nacht van de Militaire Muziek in het NMM.
Tijdens de Nationale Taptoe, 27 t/m 29 september
2019, fungeert de Belgische Muziekkapel van de
Luchtmacht als stage-orkest.
Een uitwisseling van een Nederlands militair orkest
met de Musique Militaire Grand-Ducale Luxembourg
staat helaas niet op het programma.
In aanloop naar de Nederlandse Veteranendag vindt
er nog een bijzonder dubbelconcert plaats. Op 26 juni
2019, tonen de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers
en Jagers’ en Fanfare ‘Bereden Wapens’ in het Spuitheater in Den Haag afzonderlijk hun muzikale kunnen.
Overige evenementen
Muziek vertelt het verhaal van defensie. Dat zorgt voor
betrokkenheid en een goede relatie met de bevolking.
In dat kader wordt de nodige aandacht geschonken
aan 200 jaar militaire muziek. De Nacht van de Militaire Muziek is al genoemd. Verder wordt in 2019 tijdens voetbal- interlands een militair orkest ingezet om
de volksliederen te spelen. Op 5 mei 2019 vindt het
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Bevrijdingsconcert op de Amstel plaats waarbij het
Orkest van de Koninklijke Luchtmacht met gasten de
muziek gaat verzorgen. Niet ongenoemd mogen blijven de Anjerconcerten. In 2019 staan er ongeveer 30
concerten gepland voor veteranen en stadsgenoten.
Mogelijk worden enkele 'vergeten marsen' uit het

200-jarig militair muziek repertoire in het programma
opgenomen.
De Nationale Taptoe, eind september 2019, staat mede
in het teken van 200 jaar militaire muziek en daar zijn
alle Nederlandse militaire orkesten van de partij.

Nederlandse afdeling gastheer voor International Gathering
IMMS 2019 met ambitieus programma
door Geert Bergsma
Om het jaar wordt door ons
internationale genootschap
een IMMS International Gathering gehouden. In voorgaande jaren in Stockholm
en Washington. Wij vinden
het 200-jarig jubileum een
goede aanleiding om als
Nederland, met een van de grote en actieve afdelingen, als gastheer op te treden. Dit gaat plaats vinden
rondom de Nederlandse Veteranendag op 29 juni
2019. Dit is dé gelegenheid om alles wat wij aan militaire muziek in huis hebben aan de internationale
gasten voor te schotelen. Nederlandse IMMS-leden
kunnen hieraan deelnemen. Het gedetailleerde programma en de kosten worden tijdig bekend gesteld.
Het programma op hoofdlijnen is als volgt:
-	26 juni 2019: ontvangst, bezoek Koninklijke Stallen
en dubbelconcert Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ en Fanfare ‘Bereden Wapens’;
-	27 juni 2019: bezoek Marinierskapel der Koninklijke
Marine, rondvaart Rotterdamse haven en galadiner;
-	28 juni 2019: Internationale vergadering IMMS, lezing Nederlandse Militaire Muziek en sight-seeing
toer Den Haag;
-	29 juni 2019:Nederlandse Veteranendag met medaille-uitreiking, defilé en Malieveld.

Onder voorbehoud
Er is een mooi en ambitieus programma opgesteld, zodat
we optimaal kunnen gaan genieten van de Nederlandse
militaire muziek. Maar er is mogelijk meer en er zijn zaken die nog verder moeten worden uitgewerkt. Zo wordt
er een speciale uitgave van ons lijfblad Defilé voorbereid,
aan de definitieve inhoud wordt nog gewerkt. Verder
willen we proberen om samen met het IMMK een CD te
produceren met de daarop muzikale bijdragen van de militaire orkesten. Gedacht wordt om aandacht te schenken
aan de huidige 'signatuurmuziek' van de orkesten en hoe
deze zich in de afgelopen 200 honderd jaar heeft ontwikkeld naar het huidige hoge muzikale niveau. De mogelijkheid van een 'Dag van de militaire muziek' in Dordrecht
wordt verder onderzocht. In elk geval staat daar een concert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine op de
rol, datum nog nader te bepalen.
De opgeheven tamboer-, en fanfarekorpsen maken een
belangrijk onderdeel uit van de militair-muzikale geschiedenis. Deze traditie wordt thans door de traditionele en reünieorkesten levend gehouden. Plannen zijn in
een vergevorderd stadium om met een aantal van deze
orkesten een traditionele taptoe te houden op het Binnenhof. Of dit gaat lukken hangt mede af van het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het rondkrijgen
van het financiële plaatje… Zodra er meer
informatie is, melden wij dat uiteraard.

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht tijdens Veteranendag 2018 (JdV)
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Tot slot
Er is door de projectgroep en in nauwe samenwerking
met het IMMK een mooi programma opgesteld om de
nodige luister bij te zetten aan 200 jaar Militaire Muziek in het Koninkrijk der Nederlanden. Wij rekenen

daarbij op de enthousiaste deelname van onze IMMSleden. Naast de militaire muzikanten zijn wij immers
óók ambassadeurs van de militaire muziek. Wij gaan
in 2019 gezamenlijk een mooi militair muzikaal jaar
tegemoet!

Reünisten Matrozen Kapel zoekt dringend versterking –
zeemansbenen niet vereist
door Steven Muetstege
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van IMMS
Nederland verscheen in 2006 het boek Muzikale Manoeuvres. Bij de opsomming van Nederlandse Militaire Muziekkorpsen in dat fraaie boekwerk is ook
aandacht besteed aan de militaire reünieorkesten,
waaronder de Reünisten Matrozenkapel die bij de
samenstelling van het boek pas vier jaar eerder was
opgericht.

De RMK aan boord van ZrMs Rotterdam

In wisselende samenstelling waren in de periode van
1948 tot 1976 matrozenkapellen actief in Willemsoord
(Den Helder), Hilversum, Valkenburg, Biak, mariniersfanfare Curaçao en een tamboerkorps in Vlissingen. Zij hielden zich veelal bezig met de plaatselijke ceremoniële gebeurtenissen, terwijl de Marinierskapel zich meer richtte
op het grotere werk. In de zestiger jaren vormden die
kapellen samen dé Matrozenkapel die optrad bij de nationale taptoe en verschillende taptoes in het land. Door
vaar- en vliegprogramma’s en overplaatsingen kwam het
evenwel steeds vaker voor dat er op een locatie te weinig musici beschikbaar waren. Hierdoor bleek voortzetting van alle kapellen uiteindelijk niet meer haalbaar en
in 1976 hield ook de laatste kapel (in Hilversum) op te
bestaan.
In 2001 was er een reünie van oud-leden van de Hilversumse kapel. Een initiatief om weer samen te musiceren
werd breed ondersteund. In 2002 kwamen vervolgens
oud-leden van alle voormalige matrozenkapellen bijeen
en besloten na overleg met de Koninklijke Marine (KM)
weer muziek te gaan maken als Reünisten Matrozenkapel (RMK). In 2003 werden de reünisten door de KM
weer gekleed. Sedertdien is het enthousiasme van voorheen weer terug en volgden diverse optredens in binnen- en buitenland. In de 15 jaar dat de RMK nu alweer
bestaat, zijn de musici niet alleen ouder geworden maar
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is ook het actief musicerende ledental teruggelopen als
gevolg van lichamelijke beperkingen of leeftijd. Met het
uitvallen van musici wordt sedertdien actief gekeken
naar mogelijkheden om tenminste een fanfare-bezetting
of desnoods een brassband-bezetting te blijven realiseren, maar houtspelers blijven uiteraard ook zeer welkom.
Naast een aantal oud-KM’ers is er inmiddels ook een
aantal leden zonder militaire achtergrond toegetreden
om de kapel te versterken. Door de hogere leeftijd van
een aantal leden is inmiddels besloten niet meer marcherend maar alleen zittend op te treden. Thans bestaat de
kapel uit 44 leden waarvan er zes weliswaar geen militaire achtergrond hebben, maar wel voldoende affiniteit
met de KM en de kapel. De dirigent, arrangeur en medeoprichter van de kapel is de adjudant-muzikant b.d. van de
Marinierskapel Edwin Musquetier.
Naar Engels voorbeeld
Hoe lang de optredens nog kunnen doorgaan hangt mede
af van de mogelijkheid om tijdig nieuwe leden te interesseren voor de RMK. Naast voortzetting van de traditie van
de matrozenkapellen staat de kameraadschap én het genot van samen musiceren voorop bij de leden. Belangstellenden die zich bij deze uitgangspunten thuis voelen en
voldoende affiniteit met de KM hebben, zijn van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen bij een repetitie (zie
de website www.reunistenmatrozenkapel.nl ).

Niet alleen meer (oud)-matrozen in de kapel

Nog actief dienenden die zich voldoende beschikbaar
achten of post-actieven die het leuk vinden om de kapel
te versterken, maar ook niet-militaire muzikanten die de
RMK en de KM een warm hart toedragen zouden kunnen
toetreden. De wijze waarop de Royal Naval Volunteer
Bands zijn samengesteld, zou goed model kunnen staan
voor de beoogde RMK. “The volunteer Military Musicians
come from many walks of life: serving or retired members
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of any of the Services, retired military Bandsmen or civilian personnel who wish to help and support. It is a uniformed organisation wearing a "rig" similar to a RN Senior
Rating, or the uniform of their parent service.” Tevens zou
er voldoende gelijkvormigheid moeten zijn met de wijze
waarop bij de Koninklijke Landmacht de reünieorkesten
zijn georganiseerd en worden ondersteund.
Vanaf 1799 was het commandanten van schepen toegestaan om muzikanten te contracteren voor een reis of een
periode. Grotere schepen hadden op den duur complete
scheepskapellen. Tot WOII hebben scheepskapellen van
verschillende grootte steeds bestaan en na de oorlog dus
de matrozenkapellen aan de wal. Alleen al uit deze historische overweging ligt voortzetting van de RMK voor de
hand. Het is een voortzetting van de traditie van amateur
kapellen bij de KM. Het is in zekere zin ‘muzikaal erfgoed
KM’. Evenals het ‘Varend Erfgoed’ zal echter uiteindelijk
ook het ‘Muzikaal Erfgoed’ niet meer worden bemand
door de oorspronkelijke bemanning. Ook hierbij dringt
de parallel met de reünieorkesten van de KL zich uiteraard op. Zij zetten eveneens de tradities voort van voormalige orkesten met dienstplichten.
Optredens in binnen- en buitenland
De RMK kan inmiddels terugzien op een scala van optredens in binnen- en buitenland; onder meer in Denemarken samen met een Deense en een Roemeense militaire
kapel, in Nederland bij de Vlootdagen, buitenprogramma
Nationale taptoe, Defilé in Wageningen, de viering 525
jaar Marine in Middelburg en Veere, de overdracht van de
voormalige Hr Ms Mercuur door Defensie aan een stichting in Vlissingen, de nodige gastoptredens bij burgerevenementen, etc.
Hiermee hebben de leden van de RMK niet alleen zich-

Na het optreden bij de viering van 525 jaar Marine in Veere sprak
de toenmalige Commandant Zeestrijdkrachten Vice-admiraal Borsboom zijn waardering uit voor de bijdrage door de kapel.

zelf gepresenteerd, maar ook onbezoldigd de KM gerepresenteerd. De RMK is voor wat betreft steun van de
KM nooit uitgegaan van financiële steun, maar behoeft
wel een welwillende opstelling en af en toe wat organisatorische medewerking. Hoewel die ondersteuning van
KM-zijde aanvankelijk wel bestond, lijkt er inmiddels
een zekere terughoudendheid te zijn ingetreden om de
RMK nog langer een podium te bieden. Uiteraard wordt
dat door de kapel betreurd, maar bovendien lijkt het wederom bij te dragen aan het verdwijnen van het laatste
restje van een oude traditie. Met de opschorting van de
dienstplicht is er in de militaire muziek al enorm bezuinigd en de reünieorkesten wisten op vrijwillige basis die
pijn nog wat te verzachten. De RMK hoopt evenzo nog
verder te kunnen maar heeft wel een zeker podium nodig
om onder meer de aandacht te trekken van potentieel
nieuwe leden. Defilé is zeker één van die podia hoewel
een echt podium in de toekomst ook niet mag ontbreken.
Optredens op echte podia staan vermeld op de website
van de RMK.

EEN GREEP UIT DE HISTORIE
200 Jaar Militaire Muziek. Mag het ietsje meer zijn?
Door Dr. Ir. Rien van Beusichem MA*
Het aankomend jaar 2019 staat in het teken van ‘200
jaar militaire muziek’. Tijdens vele evenementen, taptoes en concerten zal hieraan ongetwijfeld de nodige
aandacht worden besteed. Prima natuurlijk, zo lang
we ons maar realiseren dat het overkoepelend thema
‘200 jaar militaire muziek’ ons, historisch gezien, op
het verkeerde been zou kunnen zetten. Zelfs inperking van het thema tot ‘200 jaar militaire orkest-muziek’ zou geen recht doen aan de historische realiteit.
In deze bijdrage wordt gewezen op het feit dat de in
1819 geïntroduceerde stafmuziek bij de regimenten
infanterie van de Nationale Militie volgde op een
praktijk die reeds enkele decennia gangbaar was.
Muziek binnen de krijgsmacht is van alle tijden. Behalve de tamboers en pijpers, trompetters en paukers
bestonden er al sinds de 18e eeuw kleine orkestjes,
meestal bestaand uit acht muzikanten. Zo weten we
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dat de Zwitserse Garde-muziek in de Republiek der
Zeven Vereenigde Nederlanden rond 1750 bestond
uit vier schalmeien (voorloper van de hobo), een zink
(een blokfluit-achtig instrument dat door middel van
lip-spanning, als een trompet, werd aangeblazen), een
hoorn en twee fagotten. Het muziekkorps van de Hollandse Garde bediende zich in die tijd van vier schalmeien, twee hoorns en twee fagotten.
De basis voor de latere Nederlandse militaire orkesten werd gelegd in de zogenaamde Franse Tijd (17951813). Het in de winter van 1794-95 in de Noordelijke
Nederlanden binnengevallen Franse revolutieleger
werd door de patriotten ingehaald als ware het een bevrijdingsleger. De op 19 januari 1795 uitgeroepen Bataafsche Republiek stond van meet af aan onder sterke
Franse invloed. De militaire steun van de Franse Republiek werd, zo werd al snel duidelijk, duur betaald. De
Bataafsche Republiek werd via een reeks van coalitieverdragen in snel tempo omgevormd tot een zusterreDefilé - december 2018

publiek van Frankrijk.
Mede daardoor waren
de Noordelijke Nederlanden zowel politiek
als militair volledig afhankelijk van Frankrijk
geworden. Zo werd de
organisatie van het leger geheel naar Frans
model
omgevormd.
Voor de militaire muziek betekende dat
een positieve impuls.
François-Joseph Gossec

‘Componist der revolutie’
In Frankrijk was tijdens en na de Revolutie van 1789
de harmoniemuziek tot grote bloei gekomen. De militaire orkesten en de muziekkorpsen van de Franse
burgerwacht (Garde Nationale) waren zeer populair bij
de bevolking. De gezaghebbende componist FrançoisJoseph Gossec (1734-1829) kreeg zelfs de officiële
functie van componist der revolutie. Hij schreef tientallen werken voor (militair) harmonieorkest, vaak met
begeleiding van mannenkoor. Bij grote manifestaties
werden vaak muziekkorpsen tot mega-orkesten samengevoegd.
Enkele tot de verbeelding sprekende titels uit het zeer
omvangrijke revolutionaire oeuvre van Gossec: Le
Chant du 14 Juillet (1791), Peuple, Éveille-toi (1791),
Choeur à la Liberté (1792), L’Offrande à la Liberté
(1792), Le Triomphe de la République (1793), Symphonie Militaire en Fa Majeur (1794), Marche Militaire
en Fa Majeur (1794), Choeur Patriotique (1794), Marche Victorieuse en Fa Majeur (1794), en de Hymne à
l’Humanité (1795). De teksten waren revolutionair
en nationalistisch van karakter en werden doorgaans
uit volle borst door het publiek meegezongen. Hij wist
zijn muziek juist die meeslepende directheid mee te
geven waaraan de volksmassa’s hun hart konden ophalen. Zijn vroeg-revolutionaire Marche Lugubre pour
Orchestre Militaire (1790) werd een standaardwerk in
het harmonie-repertoire ten tijde van de Franse Revolutie. Zoals uit de afgebeelde partituur blijkt, was toen
al sprake van een min of meer volwaardig militair harmonieorkest.
Bij de reorganisatie van de krijgsmacht in de Bataafsche Republiek werd ook de militaire muziek vanaf
1795 op Franse leest geschoeid en kreeg derhalve een
meer prominente positie toebedeeld. Naast de organiek ingedeelde tamboers kregen de Gardes te voet
en de infanterieregimenten elk de beschikking over 12
‘musikanten’.
In de literatuur uit die tijd wordt uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen tamboers, pijpers, hoornblazers, paukers en trompetters enerzijds en ‘musikanten’
anderzijds. Anders gezegd: naast de bestaande, op
compagnie-niveau ingedeelde, signaal-musici kwam
er ruimte voor op regimentsniveau aangestelde vernieuwende orkestmusici. Vernieuwend in die zin dat
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deze muziekkorpsen zich zowel binnen als buiten de
kazernepoorten manifesteerden. Binnen de poort
dienden zij ter verhoging van het moreel van de troepen, maar ook ter verpozing van de militairen en hun
commandanten. Buiten de poort zorgde de regimentsmuziek voor de instandhouding en verbetering van de
goede relatie tussen krijgsmacht en bevolking.
De kracht van de militaire muziek
In de noordelijke Nederlanden nam in de periode tussen 1795 en 1810 het aantal ‘musikanten’ bij de verschillende landmachtonderdelen gestaag toe. In de
eerste jaren is sprake van 12 ‘musikanten’ bij de regimenten infanterie, bij de voormalige Staatse Gardes te
voet en bij de grotere schepen van de vloot. In de loop
van de tijd werden de orkesten langzaam maar zeker
uitgebreid en wonnen ze tevens aan prestige. Ten tijde
van het Koninkrijk Holland (1806-1810) beschikte elk
van de 9 regimenten infanterie over een militair muziekkorps van 19 man.
Keizer Napoleon onderkende de veelzijdige kracht van
de militaire muziek. Hij stimuleerde de militaire muziek als een niet te onderschatten statusverhogend
element van de krijgsmacht. Militaire muziek werd
tevens ingezet om de bevolking positief te beïnvloeden. “Muziek biedt in elke situatie en voor elke gemoedstoestand zowel troost, plezier en een heerlijke
vorm van rusteloosheid; muziek is de metgezel van de
onschuld en van alle kunsten werkt muziek het meest
door in onze emoties”, was zijn redenering. Hij voegde
de daad bij het woord door voor te schrijven dat elk
garnizoen diende te beschikken over een representatief muziekkorps dat regelmatig publieke optredens
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moest verzorgen en acte de présence moest geven bij
allerlei door de burgerij georganiseerde plechtigheden en festiviteiten.
Dit
Napoleontisch
principe werd ook verder doorgevoerd bij de
toch al zeer verfranste
krijgsmacht in de Nederlanden. Met name
Koning Lodewijk Napoleon onderkende de
veelzijdige positieve
effecten van opgewekte regimentsmuziek in
de publieke ruimte: de
muziek fungeerde als
Koning Lodewijk Napoleon
samenbindende factor tussen militair en
burger, waarbij de in fraai ceremonieel tenue gestoken
muziekkorpsen tevens dienden als de pauwenveren
van het leger.
Het is niet geheel duidelijk of ten tijde van de Franse
inlijving van de Nederlanden (1810-1813), in de roerige
periode na de val van Napoleon (1814-1815) en tijdens
de eerste jaren van het Koninkrijk der Nederlanden
(1815-1818) werkelijk alle regimenten of garnizoenen
een min of meer volwaardig muziekkorps hadden. Zeker is wel dat ook in deze periode de militaire ‘corpsmuzijk’ bij officiële gelegenheden van zich deed horen. Het muzikanten-beroep was echter geen vetpot;
honorering vond plaats in de vorm van een bescheiden
uitkering per optreden. Het was dan ook meer regel
dan uitzondering dat muzikanten met meerdere ensembles, bijvoorbeeld het muziekkorps van de stedelijke Schutterij, een dienstverbintenis hadden. Uit de
literatuur over de schutterijmuziek uit die tijd blijkt
overduidelijk dat de harmoniemuziek alom werd beschouwd als het public relations middel bij uitstek van
de gewapende macht.
De beginjaren van het Koninkrijk
Ondanks alle hervormingen van het Nederlandse leger
in de beginjaren van het Koninkrijk bleef de organisatie vele Franse kenmerken vertonen. In de periode
1814-1818 (en ook daarna) verschenen vele wetten, Koninklijke Besluiten en voorschriften van het Ministerie
van Oorlog die betrekking hadden op de herstructurering van de Nederlandse krijgsmacht. Het ging daarbij vooral om de omvang, organisatie en onderlinge
afstemming van de taken van de (koloniale) Land- en
Zeemagt, de (nationale) Militie en de gewapende burgermacht in de vorm van de (stedelijke) Schutterijen.
Voor een beter begrip van de positionering van de Nederlandse militaire muziek zijn vooral twee wetten van
belang die betrekking hadden op de Nationale Militie.
Dat waren de ‘Wet omtrent de inrigting van de Nationale Militie’ van 8 januari 1817 (St.bl. No.1) en de ‘Wet
omtrent de organisatie der infanterie van de Nationale
Militie’ van 28 november 1818 (St.bl. No. 41).
In laatstgenoemde wet wordt geregeld op welke wijze
de bataljons infanterie van de sinds 1814 parate Staan12

de Armée samengevoegd dienden te worden met de
17 Afdeelingen Infanterie1) van de nieuw ingerichte
Nationale Militie. De officiële ingangsdatum van deze
samenvoeging werd vastgesteld op 1 januari 1819. Het
enkele dagen na het van kracht worden van deze wet
gepubliceerde Koninklijk Besluit No. 15 (d.d. 3 december 1818) bevatte vele uitvoeringsbesluiten op personeelsgebied die nodig waren om de samenvoeging in
goede banen te leiden. Aan dit KB is als bijlage een
overzichts-tabel toegevoegd die exact aangeeft hoe
een Afdeeling Infanterie idealiter geformeerd moest
zijn.
De volgende gegevens zijn aan deze tabel ontleend.
Elke Afdeeling omvat 3 bataljons, een reserve-bataljon, een depot-bataljon en een schoolcompagnie met
een totale sterkte van 88 officieren en 4428 onderofficieren, korporaals + soldaten. De staf van de Afdeeling is samengesteld uit 23 officieren en 36 ‘overigen’.
Deze categorie omvat 4 onder-adjudanten, 1 tamboermajoor, 4 meester-geweermaker, 1 meester-kleermaker en 1 meester-schoenmaker (allen in een onderofficiersrang), 3 tamboers en 4 pijpers (in de rang van
korporaal) en 18 muzikanten (zonder aanduiding van
rang).2) Dit laatste gegeven is tot nu toe het enige
schriftelijke bewijs voor het feit dat in de geherstructureerde Nationale Militie het Napoleontisch principe
betreffende de militaire muziek werd voortgezet: aan
de staf van elk van de 17 Afdeelingen Infanterie werden 18 muzikanten toegevoegd. In onderstaande tabel
zijn de betreffende garnizoenssteden (8 in de Noordelijke en 9 in de Zuidelijke Nederlanden) vermeld.
Tabel 1. Overzicht van de garnizoenssteden waar in
1819 een Afdeeling Infanterie van de Nationale Militie
was gelegerd.

Brussel
Bouillon
Breda
Nijmegen
Namen
Venlo

Den Haag
Brugge
Gent
Deventer
Groningen
Delft

Amsterdam
Antwerpen
Ieperen
Bergen
Doornik

Noch in de bovengenoemde wetten, noch in enig uitvoeringsbesluit worden instructies gegeven omtrent
organisatie, niveau en bezetting van de muziekkorpsen. Blijkbaar bouwde men voort op een reeds bestaande situatie. Nadere wetgeving werd niet nodig
geacht en het werd aan de commandanten overgelaten invulling te geven aan de ‘corps-muzijk’. Anders
dan voor alle andere militairen waren voor de individuele muzikanten geen soldijen of traktementen vastgesteld. De commandant kreeg jaarlijks een bedrag toegewezen waaruit hij de 18 muzikanten moest betalen.
Een noot bij de tabel luidt: “De soldijen der musikanten zal door middel van de som van f 2880 geregeld
worden, naar gelang hunner bekwaamheden.” In navolging van de gangbare praktijk sinds 1814 (o.a. bij de
het in dat jaar opgerichte en in 1818 weer opgeheven
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twee Regimenten Lichte Infanterie van Nassau) werd
bij elk van de 17 per 1 januari 1819 te vormen muziekkorpsen één van de 18 formatieplaatsen gereserveerd
voor de kapelmeester.3) In de loop van 1819 kreeg de
oprichting en vulling van de stafmuziekkorpsen zijn
beslag, waarmee een waardevolle Franse traditie stevig in de Nederlandse militaire organisatie werd verankerd.
Laat de enthousiaste feestmuziek ter herinnering aan
de gebeurtenissen in 1819 er niet minder om zijn!

zigd in ‘Regiment’.
2) Daarnaast waren als signaal-musici bij elk bataljon 18 tamboers
en 6 pijpers ingedeeld; het depot-bataljon had 9 tamboers en 3 pijpers en de schoolcompagnie 3 tamboers en 1 pijper. Een Afdeeling
beschikte derhalve over 66 organiek ingedeelde tamboers en 22
pijpers.
3) In de loop van 1819 werd bepaald dat aan een stafmuziekkorps
maximaal 10 talentvolle manschappen als kweekeling (later élèvemusikant genoemd) mochten worden toegevoegd.
*Hoofd Militaire Muziek RegStaf 11 GGJ

1) De aanduiding ‘Afdeeling’ werd na reorganisatie in 1841 gewij-

UIT HET PRENTBRIEFKAARTENARCHIEF
VAN ERWIN VOORHAAR
In vrijwel alle landen waar militaire muziek bestaat
is het optreden tijdens ceremonieel rondom het koningshuis een hoofdtaak. ‘Core business’ zoals men
dat tegenwoordig noemt. Wat dat betreft is er niet
zoveel veranderd. Deze recente prentbriefkaart-aanwinst toont dat des te meer. Het is wel een erg ‘makkelijke’ kaart, want op de achterzijde vinden we alle
gegevens keurig gedrukt. Het opschrift luidt: Raphael
Tuck & Sons Coronation Souvenir Postcard, series
860 – Coronation of Edward VII, augustus 9th, 1902.
Photo York & Son, printed in Haarlem. Een fraai voorbeeld van militair ceremonieel rondom een koninklijke gebeurtenis en ook nog in Nederland gedrukt. Een
kaart om eens nader te bekijken.
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De zeer bekende en grote Britse uitgever van prentbriefkaarten Raphael Tuck maakte dus van de gelegenheid gebruik om actueel te zijn. En kennelijk werd dat
opgepikt: nog geen maand na de plechtigheid werd de
kaart naar Frankrijk verstuurd.
De gelegenheid is de kroningsplechtigheid van Koning
Edward VII (Buckingham Palace 09/11/1841 – overleden aldaar op 06/05/1910) op de 9 augustus 1902.
De processie liep van Buckingham Palace naar Westminster Abbey via de binnenstad en Whitehall. De
foto voor deze kaart is ook in de buurt van Whitehall
gemaakt. De processie werd voorafgegaan door trompetters van de Royal Horse Guards (The Blues) en de
bereden (Mounted) Band of the 1st Life Guards, welke
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we hier zien afgebeeld. Op 25 oktober 1902 werd de
kroning nogmaals gevierd met een ‘Royal Procession’
door de City of London. De Band wordt geleid door (ongebruikelijk) een zwarte ‘drum horse’. De Bandmaster
van dat moment, Mr. Joel Englefield reed links van de
band mee op een grijs paard, zoals destijds gebruik
was.
Koning Edward VII had de taak zijn moeder Queen Victoria op te volgen en was vooral een koning die in zijn
korte regeerperiode probeerde de moeilijke verhoudingen in het Europa van net voor de Eerste Wereldoorlog te lijmen. Hij was via de familie gerelateerd aan
vele vorstenhuizen. Zo was hij bijvoorbeeld een neef
van Keizer Wilhelm II van Duitsland, met wie hij overigens geen goede band had. Uiteindelijk zou Edward
King of the United Kingdom & Ireland en Emperor of
India zijn van 22 januari 1901 tot zijn plotselinge dood
in 1910. Zijn opvolger was King George V.
Hoewel het misschien interessant is om de rommelige
verhoudingen in Europa van deze tijd te beschrijven
waarin ook deze koning terecht was gekomen is het
voor de lezers van een tijdschrift over militaire muziek
natuurlijk leuker om eens dieper op de geschiedenis
van het afgebeelde orkest in te gaan.
Muziek voor de koning
De geschiedenis van de 1st Band of the Life Guards
begint in 1659 aan het hof van King Charles II in ballingschap… In Holland! Een groep van beschermers,
de zogeheten ‘Loyal Gentlemen’ vormden zich tot de
Kings Life Guard die al vrij snel werden opgenomen in
de taken van de Household Cavalry. Zij vormden op 29
mei 1660 een ‘Escort for the King’ toen deze na zijn
ballingschap triomfantelijk London binnenreed. Zo is
de taak van deze groep duidelijk: persoonlijke garde
en beschermers van de koning.
Rond 1661 waren er drie van dergelijke groepen, troops
genoemd, die elk al hun eigen muziek hadden in de
vorm van ieder een kettledrummer en 4 trumpeters.
De fraaie uniformering, die met wat moeite ook op de
kaart te zien is, werd eveneens in deze tijd ingevoerd.
Men hoort het vaker: reorganisaties binnen het leger
zijn niet alleen van deze tijd want ook in 1788 werd er
economisch gedacht door troops samen te voegen.
Zo vormden de twee troops of Horse Guards en twee
troops of Horse Grenadier Guards samen de nieuwe
1st Life Guards, met orkest. Er kwam ook een 2nd
Life Guards (eveneens met orkest) die vanuit Schotse
Troops werd samengesteld.
Ondertussen ontwikkelde zich de muziek met de tijd
mee en werden er langzaam verschillende orkestinstrumenten toegevoegd zoals de hobo en waldhoorn.
Men was met name present bij koninklijke aangelegenheden zoals de vele huwelijksplechtigheden. Bewaard gebleven ‘role calls’ laten zien dat er in vroeger
dagen veel Duitsers bij de beide orkesten zaten, die
veelal vrijwillig in Groot-Brittannië dienst namen. In
1811 werd een trumpet-major toegevoegd en kregen
de orkesten bandmasters, die aanvankelijk burger
bleven. Pas veel later werden dit ook militaire rangen.
De officiële stukken vermelden vaak de samenstelling
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en grootte van bands. Op 1 juni 1822, tijdens de Parade State Review van de Duke of York, weet men mee
te delen dat er ‘20 trumpeters’ mee hebben gedaan,
waarmee de grootste sterkte van de band bereikt was.
Een hoogtepunt in de geschiedenis was de uitreiking
van de fraaie zilveren kettledrums, op 23 juli 1831.
De 2nd Band of the Life Guards had ook een primeur:
als eerste in het Britse Koninkrijk ging men ook chromatische instrumenten (lees: met ventielen) gebruiken, snel gevolgd door de 1st Life Guards rond het jaar
1830, waarmee men natuurlijk de repertoiremogelijkheden flink vergrootte. De bandmaster James Waddell (1st Life Guards) liet zich daardoor inspireren en
schreef vele, zeer hoog aangeslagen, arrangementen
voor de band; vooral van klassieke muziek uit die tijd.
Het leidde tot landelijke waardering voor het muziekkorps.
Op het podium en te paard
Zo vormden zich twee bands die bij gelegenheid bereden konden optreden en vaak ook als concertorkest te
beluisteren waren. In de Eerste Wereldoorlog werden
beide bands ingezet, ook in frontdienst. Men speelde
in 1917 en 1919 in Frankrijk, mede voor herdenkingen.
De twee regimenten (1st en 2nd Life Guards) werden in
1922 samengevoegd tot The Band of the Life Guards.
Deze band ging op de oorspronkelijke manier verder
en musiceerde in 1945 in het bevrijde Frankrijk en Nederland.
De bereden muziekkorpsen vallen zeer op door hun
fraaie uitmonstering, de grote kettledrums en het sterk
ceremoniële karakter. We kennen dergelijke bands natuurlijk van hun inzet voor allerlei gelegenheden waarbij een beroep op de Household Cavalry wordt gedaan,
zoals Trooping the Colour. De band bleef lange tijd van
verdere inkrimpingen en bezuinigingen verschoond,
maar werd in 2014 toch nog samengevoegd met de
eveneens bereden Band of the Blues and Royals tot
een groot symfonisch blaasorkest, nu onder leiding
van major Craig Hallet, die nog steeds ‘mounted’ kan
optreden. Dan vallen ze natuurlijk extra op door hun
herkenbare gouden ‘State Coats’en de blauwe ‘Jockey
cap’, die ze dragen als er een Senior Member van het
Britse koningshuis aanwezig is. Wanneer u ze weer
ziet denkt u misschien even terug aan de zeer lange
geschiedenis van deze band. De kaart is slechts een
kleine illustratie uit die periode.
EV
Bronnen:
Colin Dean & Gordon Turner: Sound the Trumpets, beat the Drums
Gordon Turner & Alwym W. Turner: History of British Military Bands
volume one (artikel via internet)
Internetinformatie
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IMMS was erbij
Rotterdam in de ban van militaire muziek
Door Cor Hoornweg
Voor het promoten van de Nationale Taptoe in Ahoy
marcheerden op dinsdag 25 september de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ door de
binnenstad van Rotterdam.
Op woensdag 26 september konden wij genieten van
de Fanfare ‘Bereden Wapens’.

Mooi was het dat beide korpsen hun regimentsmarsen
speelden, de Grenadiersmars en de mars Huzaren van
Boreel. Voor ons als IMMS is het geen verrassing meer
maar beide korpsen, met hun volgens mij te kleine bezetting, zijn van een hoog muzikaal niveau.
Zoals vorig jaar waren er nu ook weer studenten van

De Fanfare ‘Bereden Wapens’ treedt op in de Rotterdamse binnenstad ter promotie van de Nationale Taptoe ( foto Cor Hoornweg)

Het is het tweede jaar dat dit in Rotterdam gebeurde,
na het stoppen van de ‘streetparade’. Op vier plaatsen
werden door beide korpsen mini-concerten gegeven
waarbij steeds zo’n drie stukken werden gespeeld.
De start van het eerste concertje was klokslag 12.30
uur voor de Markthal aan de kant van de markt. De andere drie concerten waren halverwege de Hoogstraat
en bij het Beursgebouw, het slotconcert was op het
Binnenwegplein. Beide korpsen waren aangevuld met
enkele muzikanten van de FKNR.
Jammer is het dat zo weinig IMMS-leden de binnenstad van Rotterdam weten te vinden waarbij in meer
dan uur heel wat te genieten is.
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de Veiligheidsacademie die in samenwerking met Defensie een 3 jarige VeVa MBO opleiding volgen. De studenten deelden aan de toeschouwers flyers uit van de
Nationale Taptoe.
De VeVa opleiding, VE staat voor Veiligheid en de VA
voor Vakrichting, bestaat uit ongeveer vier maanden
militaire basis vaardigheden (MBV) waarbij de student
kennis maakt met de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Landmacht. De Va
opleiding vormt de basis voor het vakmanschap ( beroepsrichting ).
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Nationale Taptoe 2018: Techniek, Theater én Traditie
Door Geert Bergsma, foto’s Lifetime Productions,
Nathan Reinds
De stadsmarsen door het centrum van Rotterdam
door de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ en de Fanfare Bereden Wapens vormden de
opmaat voor de 63e Nationale Taptoe in Ahoy. De
werktitel van de taptoe was ‘Grandioso’, maar dat
vonden we niet terug in het summiere programmaboekje. Door verdere bezuinigingen dit jaar géén CD,
géén DVD en géén televisieopnames. Daar staat wél
een grote investering in een nieuw decor tegenover.
Na zes jaar trouwe dienst is afscheid genomen van
het ‘Paleis Noordeinde-decor’. In samenwerking met
Livetime Productions is overgestapt op een futuristisch decor, bestaande uit een groot LED-scherm van
40 meter breed en 12 meter hoog. Met de modernste
technieken wordt daarmee per programma onderdeel
een steeds wisselende en levende achtergrond getoond. Hiermee krijgt elk optreden een geheel eigen
sfeer. De mogelijkheden zijn nagenoeg onbegrensd
en is een nadrukkelijke aanvulling op de gespeelde
muziek. Er is daarmee een enorme kwaliteitssprong
gemaakt. Wat mij betreft: Taptoe 2.0.
De opening werd verzorgd door de ‘Massed Bands’ van
de drie beroepsorkesten: Marinierskapel der Koninklijke Marine, Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem
Friso’ en het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. In
2018 is het 100 jaar geleden dat de Amerikaanse componist Leonard Bernstein werd geboren en hier werd
tijdens de taptoe muzikaal aandacht aan besteed. Geopend werd met de door Bernstein geschreven Fanfare

for the Inauguration of John F. Kennedy, gevolgd door
de Ouverture to Candide uit de in 1956 door Bernstein
geschreven opera. Afgemarcheerd werd op de mars
Das Siegesschwert van de bekende Tsjechische componist Julius Fučík.
Brandweer uit Parijs
Hierna volgde de eerste buitenlandse bijdrage. La Musique de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
met een gymnastenteam marcheerden op vanuit de
Eiffeltoren. Dit Franse semimilitaire orkest met de zilveren helmen verzorgde een wervelende show. Na de
opkomst met de mars Auprès de ma Blonde werden
verschillende medleys gespeeld: onder andere Best
of Earth Wind & Fire en Thriller. Heel aardig was de
combinatie van de muziek van de populaire Belgische
zanger Stromae en Ludwig van Beethoven. Uiteraard
mag bij een Frans optreden Offenbachs Can Can niet
ontbreken, mooi tegen de achtergrond van de Moulin
Rouge. Zingend werd van het publiek afscheid genomen met Aux Champs-Elysées.
Spotlight op de euphonium
Dit jaar was het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee weer aanwezig op de taptoe. Met verwijzing naar hun optreden op de Hamina Tattoo in Finland
werd geopend met de Finse mars Muistoja Pohjlaste,
gevolgd door het strak uitgevoerde Finlandia van Jean
Sibelius, in een bewerking van dirigent Peter Kleine
Schaars. Als laatste stond Clash of the Dreadnaughts
van WO Class 2 Royal Marines Russ Young op het programma. Een nummer dat je eerder bij de Marinierska-

Optreden van de Parijse brandweer met spectaculair bijpassend decor
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Iets heel bijzonders: de Centrale Band van de Japanse luchtmacht in Ahoy.

pel zou verwachten. Immers dit werk herinnert aan de
Slag in de Oostzee in augustus 1914.
Ter gelegenheid van 70 jaar Garderegimenten volgde
de Regimentsmars van de Prinses Irene Brigade van
de tijdens de landing in Normandië gesneuvelde kapelmeester P.W.H. Lammers en marcheerde de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ met als
dirigent Kapitein Harry van Bruggen het speelterrein
op. Uniek, want zij waren gestoken in het rode ceremoniële tenue van het Garderegiment Fuseliers ‘Prinses
Irene’. Beide orkesten begeleidden de bekende Engelse euphoniumspeler Steven Mead. De euphonium
wordt, met zijn bijzondere klank, ook wel de cello onder de blaasinstrumenten genoemd. Gespeeld werden
de Napoli Variaties van L. Denza en One Voice van B.
Manillow. Op zaterdag 29 september verzorgde Steven
Mead een workshop met meer dan honderd euphonium spelers met in de middag een gezamenlijk optreden tijdens de taptoe.
Gardemarsen
De afmars was wederom een gardemars, de JagerDefileermarsch van W. Hendriks en tevens de opmars
voor het optreden van de Koninklijke Militaire Kapel
‘Johan Willem Friso’ onder leiding van haar dirigent
majoor Tijmen Botma. Zij verzorgden een ingetogen
optreden met Celebrate Discovery van John Williams,
gecomponeerd ter gelegenheid van de 500e viering
van de landing van Columbus in Amerika en Tin Cup
uit de romantische comedy van de hand van William
Ross. De afmars was, zoals altijd, onder de klanken
van Dunklers Grenadiersmars. Met het spelen van de
drie gardemarsen werd ook muzikaal benadrukt dat
de Grenadiers, Jagers en Fuseliers 70 jaar geleden het
predicaat ‘Garde’ ontvingen.
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Een tweede buitenlands optreden werd verzorgd door
de Complete Drums & Intros Allstars. Een zeker voor
jongeren aansprekende act uitgevoerd door voormalige tamboers van HM Kongens Garde. Dans en muziek
werden mooi met elkaar verweven. Zeker leuk om naar
te kijken.
Vervolgens was het de beurt aan een vaste deelnemer
aan de Nationale Taptoe: het Nederlands Politieorkest.
Dit gezelschap staat ook onder leiding van Peter Kleine
Schaars en de arrangementen zijn ook door hem geschreven. Met aangrijpende beelden van de orkaan die
vorig jaar een groot deel van Sint Maarten verwoestte
op de achtergrond werd Irma, geschreven door Kleine
Schaars, uitgevoerd. Een ode aan de inzet van de vele
Nederlandse politiemensen op het Caraïbische eiland.
Met medewerking van de lopende (!) steelband werd
na deze droefenis toch feestelijk en in tropische sferen
afgesloten met Conga en de Calendersong.
Leonard Bernstein
Het hoogtepunt van de taptoe was ongetwijfeld de
ode aan Leonard Bernstein in een uitvoering waarop
Hollywood en de theaters in New York en Londen jaloers zouden zijn. Met ruim 200 medewerkenden van
de drie beroepsorkesten, Vocal Group Maze en dansers werden delen van de West Side Story op sublieme
wijze vertolkt. Dit kwam mede door het nieuwe decor.
Plechtige opening waren de Chichester Psalms door
de Marinierskapel met zang van countertenor Dave ten
Katen en op harp Wendy Rijken. Uit de West Side Story
werden o.a. uitgevoerd Tonight, Maria, Something is
Coming, I like to be in America, Somewhere, Mambo
en Cool. Het stage-orkest werd tijdens de uitvoering
versterkt met het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem
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Friso’, wat zorgde voor een bijzonder stereo-effect.
Alle arrangementen zijn verzorgd door Nanouck Brassers, trompettist van de Marinierskapel.
Gymnastiek op hoog niveau
Na de pauze, waar wij een groot aantal IMMS-ers konden begroeten bij onze wervingsstand, werd het spits
afgebeten door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Vanwege de vacature van dirigent onder leiding
van kapelmeester Maarten Pijnenborg. Modern en
swingend als altijd werd een flitsende show neergezet, waarbij de ritmesectie in een ‘helikopter’ uit het
dak van Ahoy kwam zakken. Gespeeld werden Africa,
Call me Mr. Tibbs van Quincy Jones en delen uit Peer
Gynt Suite No. 1 van Edvard Grieg.
Onder achtergrondbegeleiding van La Musique de la
Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris werden op
hoog niveau gymnastische toeren uitgehaald door de
atleten van de Parijse brandweer. Altijd weer een genot om naar te kijken en, wat mij betreft, zeker passend binnen een militaire taptoe.
Als derde buitenlandse deelnemer was het vervolgens
de beurt aan de Japan Air Self Defence Force Central
Band. Een unicum want dit orkest treedt maar zeer
zelden op buiten Japan. Een goed uitgevoerde show
met veel beweging, strak uitgevoerd. De medewerking
van een zangeres in traditionele Japanse kledij maakte
het plaatje compleet. De uitgevoerde werken zijn voor
ons natuurlijk relatief onbekend. Toch wil ik ze even
noemen: Fanfare from Sora no Seiei, Infinite, Furusato,
Taiko (Japanse drums), Yagi-Bushi en Sora no Seiei.
Wat volgde was een kort optreden van de Vocal Group
Maze. Zij behaalden dit jaar verschillende prijzen binnen de koorwereld en met een eigen kort optreden
werd hier aandacht aan geschonken. Zij brachten het
nummer Karma Police van Radiohead op geheel eigen
wijze over het voetlicht.
Drillteam Hans Majestet Kongens Garde
De Marinierskapel der Koninklijke Marine onder de leiding van Majoor Arjen Tien verzorgde haar show onder
de noemer Mariniers Fantasia 2018. De opkomst was
met Marines in Motion (H. Meutgeert) en binnen het
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Fantasia-hoofditem was muziek verwerkt van bekende
klassieke componisten, waaronder Bach, Moussorgsky en Stravinsky: o.a. Toccata in D, Nacht op de Kale
berg en Vuurvogel in een arrangement van Peter Habraken. Afmars was op de klanken van de Tsjechische
Brnanska Polka.
De show werd gecompleteerd met fakkeldragers,
wat altijd voor een bijzondere sfeer zorgt. Ditmaal
geen mariniers, maar leden van het drillteam van HM
Kongens Garde uit Noorwegen. Deze bijzondere samenwerking kreeg verder vorm bij het optreden van
het drillteam. Eigenlijk wordt altijd de muziek hierbij
verzorgd door de eigen HM Kongens Garde Musikkorps, maar tijdens deze taptoe werden de muzikale
honneurs waargenomen door de Marinierskapel. De
strakke exercitie werd uitgevoerd op de tonen van de
mars Arnhem (A.E. Kelly).
Finale
Voor de voorfinale en de erkenning en waardering
jegens de Veteranen traden de vier beroepsorkesten
en de Regimentsfanfare aan op de klanken van de
Fučík-mars Gigantic. Gevolgd door het plechtige werk
van componist Jacob de Haan Remembrance Day. Een
waardig eerbetoon aan allen die zich hebben ingezet
voor vrede en veiligheid. De derde mars van Fučík, Danubia, vormde het begin van de grandioze finale met
alle medewerkende muzikanten. Op de lessenaar het
imposante Benedictus uit de mis The Armed Man van
sir Karl Jenkins. Heel toepasselijk gelet op het feit dat
100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog ten einde
kwam. Na het traditionele Signaal Taptoe Infanterie en
het Wilhelmus volgde de afmars met de speciaal voor
de taptoe door Henk van Lijnschooten geschreven Op
de Parade. Daarmee kwam een eind aan een van de
beste taptoes van de afgelopen jaren.
Complimenten
Met de programmering én het nieuwe LED-decor heeft
het artistieke productieteam van de Nationale Taptoe,
onder leiding van stafdirigent majoor Arnold Span, een
nieuwe standaard voor taptoes neergezet en zichzelf
overtroffen. De traditionele elementen van de oorspronkelijke taptoe, het spelen van marsen, koraal,
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taptoesignaal en volkslied zijn behouden gebleven.
Evenzo de eigen optredens van de verschillende militaire orkesten. Dit alles aangevuld met goed geregisseerde gezamenlijke showblokken en zonder ‘grappige intermezzo’s’. Ik hoop dat deze stijgende lijn kan

worden voortgezet en kijk met vertrouwen uit naar de
Nationale Taptoe 2019 met als thema ‘200 jaar muziek
in het Koninkrijk der Nederlanden’ én de Slag om Arnhem.

Fanfare ‘Bereden Wapens’:
van laatste anjerconcert tot ‘Ball des Heeres’
Door Hein Jansen
Met een optreden in de Stadsschouwburg in Velsen, 6
oktober jl., beëindigde de Fanfare ‘Bereden Wapens’
de reeks veteranen- respectievelijk anjerconcerten
onder het motto ‘Tour of Duty in Concert’. Daarmee
liet de kapel zich in 2017 en 2018 in het hele land
horen, van Leeuwarden tot Hellevoetsluis, van Katwijk tot Brunssum. Voor de komende twee jaar is
een nieuwe tournee in de maak, wederom met vocale
ondersteuning – dan door een damestrio – en illustratieve beelden. Commandant ritmeester Pieter Kusters: “Meer nog dan voorheen richten we ons daarbij
ook op de ‘jonge’ veteranen. En we willen zeker niet
de militairen vergeten die nu en straks dienen in conflictgebieden. Daarnaast bekijken we hoe we vluchtelingen uit die gebieden een plek kunnen geven. Een
ander aspect dat zich aandient is de herdenking van
75 jaar bevrijding in 2020.”
De naamswijziging, anjer- in plaats van veteranenconcert, vindt hij geen slechte zaak. “Bij veteranenconcert
denken mensen al gauw: daar hoor ik niet thuis. Terwijl de concerten juist voor een breed publiek bedoeld
zijn.” Waarmee hij bedoelt te zeggen dat belangrijke
elementen als contact, erkenning en waardering op
deze manier muzikaal gestalte krijgen. “Daarom vind
ik het ook belangrijk dat gemeentes en comités die
deze concerten organiseren daar de nodige publiciteit
aan geven. Dat varieert nogal eens. Ook het ‘gewone’
publiek moet weten dat het welkom is.”
In zekere zin bood Velsen daarvan een goed voorbeeld: het concert stond gewoon in het programma
van de schouwburg. Al is het dan wel weer de vraag
of een toegangsprijs van 17,50 plus een paar euro
reserveringskosten geen drempel opwerpt. Gehoord
burgemeester en gastheer Dales heeft in ieder geval
een aantal Velsenaren zich niet daardoor laten weerhouden.
Overigens heeft de fanfare met de afgelopen tournee
de lat hoog gelegd voor een nieuwe reeks anjerconcerten. Zowel programmering als uitvoering was voortreffelijk; geslaagde mix van licht en ernstig, effectieve visuele ondersteuning, goede afwisseling tussen
instrumentaal en vocaal, overtuigend gepresenteerd.
Bijzonder was natuurlijk ook dat naast Ingrid van Nieuwenhuizen een echte veteraan vocale ondersteuning
bood: Dennis Kroon, de ex-militair – een paar keer uitgezonden – die doorbrak in de Voice of Holland en zo
een nieuwe carrière begon.
Terzijde, zeker bij dit soort optredens speelt de ritmeDefilé - december 2018

sectie een belangrijke rol. Zonder wie dan ook te kort
te doen, mag in dit verband best wel eens de toetsenist met name worden genoemd: Diana Huismans.
‘Der Ball des Heeres’
Het zijn drukke tijden voor de fanfare als we ritmeester Kusters spreken. Prinsjesdag is net achter de rug,
inbegrepen de generale repetitie met de bereden eenheden op het Schelpenpad in Den Haag en het oefenen met de paarden op het Scheveningse strand. Ondertussen zijn er de ceremoniële verplichtingen, die
alleen maar toenemen, de concerten en optredens
van ensembles uit de fanfare; het koperkwintet en het
combo.
Het buitenland lonkt minder, omdat de aanvragen
voor bijvoorbeeld deelname aan taptoes gaandeweg
afnemen. Bijzondere uitzondering is de invitatie om
volgend jaar op te treden, naast de bigband van de
Bundeswehr, op ‘Der Ball des Heeres’ in het Palais am
Funkturm in Berlijn; het jaarlijkse galabal van (jonge)
officieren.
Saxofonist gezocht
In de saxofoonsectie van de fanfare deed zich dit jaar
vrij onverwacht een vacature voor: Jori Klomp, die op
het ‘lustrumconcert’ in maart schitterde in Blue Rhapsody voor altsax en orkest, kreeg een aanstelling als
koordirigent van de opera in Aken. Op het eerste gezicht
lijkt dit wellicht een merkwaardige overstap, echter:
Klomp is niet alleen professioneel instrumentalist maar
ook geschoold in zang en directie. Winst voor hem, verlies voor de fanfare. Op dit moment van schrijven zou
de selectieprocedure voor zijn opvolging zo ongeveer
beginnen, waarbij het orkest in al zijn geledingen is betrokken. Dat niet alleen de muzikale vaardigheden belangrijk zijn, maar ook de ‘militaire attitude’, moge voor
zich spreken.
Heel ander nieuws in het personele vlak is dat adjudant
Roland Grootenboer momenteel de (nog informele)
functie van tambour-maître bij de beroepsorkesten van
de Koninklijke Landmacht vervult. In die hoedanigheid
liep hij ook al voor de vroegere FKKL’BW’ en incidenteel
voor de KMK’JWF’. Vooralsnog combineert hij deze activiteit met die van slagwerker en kapelmeester in de
fanfare. Grootenboer maakt ook de choreografieën voor
taptoes. Zo gaf hij op de afgelopen Nationale Taptoe
een overtuigend blijk van zijn kunnen met de KMK’JWF’.
Hij wordt ondersteund door sergeant Geo Kanselaar,
die o.a. bij de stadsmars bij gelegenheid van de Nationale Taptoe in Rotterdam voor de fanfare heeft gelopen.
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Korpsconcert Mariniers 2018: weer genieten als vanouds
Door Cor Hoornweg
Met de kater van het korpsconcert van 2017, met veel
zang en moeilijke muziek, nog een beetje in mijn
hoofd nam ik plaats in de grote uitverkochte zaal van
de Doelen. Ook dit jaar werd weer gekozen voor een
non-stop programma van plusminus 90 minuten. Na
het lezen van het concertprogramma was mijn verwachting erg groot.

Bernstein
De mensen die bij de Nationale Taptoe 2018 zijn geweest hebben net voor de pauze kunnen genieten van
Bernstein Centenary uitgevoerd door o.a. de Marinierskapel, Luchtmachtkapel en KMK’JWF’. Het orkest
had er voor gekozen om ook in de Doelen een deel
van dit stuk onder de naam ‘ Celebrating Bernstein’
(arr. Nanouck Brassers) met als solisten countertenor

Het concert werd geopend met Arthur’s Fanfare uit
First Knight en na het Wilhelmus werd de Befriended
Regiments March ( arr. Jasper Staps ) gespeeld, een
prachtig gearrangeerd stuk met de Defileermars der
Koninklijke Nederlandse Marine, Grenadiersmars, de
regimentsmars van de Royal Marines etc.
Tijd om even bij te komen kreeg het publiek niet en er
werd gelijk ingezet met de Bolero van Maurice Ravel,
arr. Pierre Dupont. Wat een mooie uitvoering. Hierop
volgde de Karin Bloemen show met drie zangnummers: Both Sides Now, Feeling Good en Think. Wat
een groot artiest is deze vrouw toch.
Het programma rolde als een golf over mij heen. Het
volgende nummer Adagio for Winds van Samuel Barber, arr. Calvin Custer, werd prachtig uitgevoerd door
de kapel. Op twee videoschermen werden beelden getoond van het Korps in conflict- en rampgebieden waar
zij actief zijn of waren.

Dave ten Kate en op harp Wendy Rijken te spelen. Een
prachtig stuk dat in deze concertzaal heel goed tot zijn
recht kwam.
Met de March’Opus 99, Army and Marine en The last
of the Mohicans werd het korpsconcert 2018 afgesloten. Na een staande ovatie werd, zoals gebruikelijk,
de Defileermars der Koninklijke Nederlandse Marine
gespeeld.
Ik vond ik het wel jammer dat de rol van de Tamboers
en Pijpers bij dit concert bescheiden was.
Maar al met al een geweldig korpsconcert 2018 waar
ik met plezier op terug kijk. De muzikale leiding van
het Korpsconcert was in handen van majoor der marinierskapel Arjan Tien en adjudant van de mariniers
algemeen Ed Oosterom.
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CD en DVD nieuws
door Rob Ouwens
Games et Bellum
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ o.l.v.
Majoor Tijmen Botma
De Haske Records DHR04-049-3 (CD)
Verkrijgbaar via www.bandmusicshop.com
Galea et Bellum / I Shall Love But Thee / Three City
Sketches of Alkmaar / Ponte Vecchio / St Stephens
Chorale / The Last Friend of Napoleon.
WASBE Utrecht 2017
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ o.l.v.
Majoor Tijmen Botma
Mark Records 52942-MCD (live CD)
Verkrijgbaar via www.markcustom.com
Concerto for Trombone / Coming To Light / Philadelphia Overture / Serenity / Four Latin American pieces /
Symphonette.
The Light Stone – Tierolff for band 36
Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht
o.l.v. Kapelmeester Matty Cilissen
Verkrijgbaar via www.tierolff.nl
The Light Stone / Quintillusion / Love of my Life / Festival Sounds / Siciliano / Circle of Stones / Charisma / To
A Special One / A Chloris / The Crown of the Dolomites
/ Where the River Falls / A Taste of Ireland / Concerto
Con Due Trombe / Symphony for a Little Friend.
Pulse
Musique Militaire Grand Ducale Luxembourg o.l.v.
Lieutenant Colonel Jean-Claude Braun
De Haske Records DHR04-048-3 (CD)
A Bluegrass Overture / Donar / Fiori / Up in the Sky /
Equestrian Symphonette / Pulse / Energico / Black Out.
Moving Parts
Band of the Royal Air Force Regiment o.l.v. Flight Lieutenant Chris l’Anson
Prima Facie PFCD085 (CD)
Verkrijgbaar via o.a. www.prestoclassical.co.uk
Moving Parts / Concerto for Flute and Wind Band /
Ghosts / Concerto for Duo Percussion and Wind Orchestra.
The Royal Marines Beating Retreat 2018
Band of HM Roual Marines Plymouth o.l.v. Lieutenant
Colonel Jon Ridley
Chevron Recordings CHVCD47 (CD)
Verkrijgbaar via www.royalmarinesbands.co.uk
Army of the Nile / Birdcage Walk / Wellington March /
Audax / St Symphorien / Sarie Marais / Fanfare for the
Fleet Commander / Zeebrugge / Gibraltar / Preobrajenski / By Land and Sea / King’s Badge / Salute to the
Lord High Admiral / San Remo / Versailles / Wing ComDefilé - december 2018

mander / The Captain General / Astute / Royal Legacy
/ National Emblem / Never Forgotten / Evening Hymn
and Sunset / Heart of Oak / A Life on the Ocean Wave
/ The Voice of the Guns / Shrewsbury Fair / HM Jollies.
Rhapsodic Winds
Band of the Irish Defence Forces o.l.v. Lieutenant Colonel Mark Armstrong
RTE lyric RTECD157 (CD)
Verkrijgbaar via www.rte.ie
The Boys of Wexford / Rhapsody in the Minstrel Boy /
Finnegan’s Wake / The Fair Day / Air from County Derry
/ Rollicking Rakes / Lament for Youth / Molly on the
Shore / A Wexford Rhapsody / The Black Thorn Wattle
/ O’Donnell Abu / Irish Dance no. 2 / Marche Bizarre /
Irish Army March / Mise Eire.
Salutations - Concert au Comoedia
Musique de la Légion Étrangère o.l.v. Commandant
Emile Lardeux
Le Chant de Linos CL18136 (live CD))
Le Grand Atlas / Le Fanion de la Légion / Salutations /
Triptique 51 / The Love of my Life / Daft Punk / Minauderie / Sabre et Spurs / Special Parade / Puzzle / Tricky
Trombones / Gonna Fly Now / La Tactique du Gendarme
/ Radetzky Marsch / Marche de la Légion Étrangère.
Quand Défile...la Légion
Musique de la Légion Étrangère o.l.v. Commandant
Emile Lardeux
Le Chant de Linos CL18137 (CD)
9 Signaux Cérémoniels / Marche du 1er RE / Gai Légionaire / Defilé du 3ème REI /Le Grand Atlas / Nos Kepis
Blanc / Marche du 1er REC / Marche du 1er REG / La
Légion Marche / Marche du DLEM / Marche du GRLE
/ Marche de la Légion Étrangère / Marche des Cent
Suisses / Sarabande.
Marches from the Russian Empire
Admiralty Band of the Leningrad Naval Base o.l.v. Lieutenant Commander Valentin Lyashchenko
Northern Flowers NF/PMA99125
Verkrijgbaar via www.prestoclassical.co.uk
Soldaten Blut / Steinmetz Marsch / Pariser Einzugsmarsch / Standartentrager Marsch / Hoch Habsburg
/ Schneidige Truppe / Kong Frederik Honnor March /
Montenegrin March / Old Chasseurs March / Regiment
Sambre er Meuse / March / Sonnez Clairons / König
Karl Marsch / Salute à Copenhague / Parademarsch
der Königlich Bayerischen Grenadier Garde / Frohsinn
Marsch / 68th Borodinsky Infantry Guards March /
Borodinsky Regimental March / God Save The Tsar /
Ceremonial music from before 1832 / The Lord in Zion
Reigneth / Marsch aus Petersburg / Farewell of a Slavianka.

21

60. Internationale Militärwallfahrt nach Lourdes
Militärmusik Niederösterreich o.l.v. Obertstleutnant
Adolf Obendrauf
Holiday Music 71244 (CD)
Verkrijgbaar via Kommando Gebäude Feldmarschall Hess, Schiessstattring 8-10, A-3100 St Polten,
Österreich
Brigadier Martin Jawurek Marsch / Ave Maria di Lourdes
/ Donna Nobis Pacem / I am from Austria / Friendship‘s
Hymn / HInter den Regenbogen Marsch / Posaunengrüsse / Schwert Österreichs / El Cumbanchero / Evergreenmedley / Passus Trombone / Radetzky Marsch.
Sechzig Jahre
Militärmusik Vorarlberg o.l.v. Major Wolfram Oller
Private Uitgave (CD)
Verkrijgbaar via Kommando Gebäude Oberst Bilgeri,
Reichsstrasse 20, A-6900 Bregenz, Österreich
Unter den Doppeladler / Radetzky Marsch / Unterm
Montfortbanner / Deutschmeister Regimentsmarsch /

Alte Kameraden / O Du Mein Österreich / Rainer Marsch
/ Mir sein die Kaiserjäger / Hoch Habsburg / Alt Starberghem Marsch / Schneidig Vor / Erzherzog Albrecht
Marsch / Bozner Bergsteiger Marsch / Flieger Marsch /
Wagramer Grenadiermarsch / Hoch und Deutschmeister Marsch / Freund der Militärmusik.
Aufmarchiert - 60 Jahre
Militärmusik Burgenland o.l.v. Oberst Hans Miertl
Private Uitgave (CD)
Verkrijgbaar via Militärkommando Burgenland, Martin
Kazerne, Ing. Hans Sylvester Strasse 4, A-7001 Eisenstadt, Österreich
76er Regimentsmarsch / 99er Regimentsmarsch / Hunyadi / Jetzt geht‘s los / Für Österreichs Ehr / Kiniszi /
Gruss aus Wien / Florentiner Marsch / Gruss aus Bosnien / Regimentskinder / Sons of the Brave / Leitmeritzer
Schützen Marsch / Don Quixote / Furchtlos und Treu /
92er Regimentsmarsch / Zauber der Montur.

Discuriositeiten
Door Erwin Voorhaar
In deze Defilé weer eens een Nederlandse discuriositeit. Zoals we weten worden er al sinds 1899 plaatopnamen door Nederlandse militaire orkesten gemaakt.
Ook andere genres in de muziek worden al vroeg
vastgelegd op geluidsdragers, waarbij geestelijke en
klassieke muziek natuurlijk aan de leiding gingen,
later aangevuld met de ‘nieuwe’ jazz (zo ongeveer
vanaf 1917) en het amusement wat uiteindelijk in pop
uitmondt. Een ding wordt duidelijk: al vanaf het begin
zijn militaire orkesten geen op zichzelf staande entiteiten, maar zoeken zij veelvuldig de samenwerking
met die andere muziekstromen.
Dergelijke samenwerking ontstaat wel eens tijdens
een gezamenlijk optreden of project maar soms zoekt
men elkaar ook op. Tegenwoordig is het geen nieuws
meer dat een militair orkest samenwerkt met vocalisten, groepen, solisten (uit andere disciplines, bijvoorbeeld een klassiek violist etc.) en koren. Soms lijkt
het volgens sommigen dan dat het begrip militaire
muziek - voor zover je dat al kunt uitleggen - wat uit
beeld verdwijnt, maar voor de orkestleden is het vaak
(heel) leuk om eens iets anders te doen en een vocalist of groep te begeleiden. Op CD’s en LP’s vinden we
veel voorbeelden van dergelijke samenwerkingen. Een
leuke was bijvoorbeeld The Deep River Quartet (dat
helaas nu niet meer bestaat) samen met het Trompetterkorps Bereden Wapens. Dat resulteerde in een concert en een tweetal nummers op de eerste CD van het
Trompetterkorps.
KMK en Limburgs koor
Het komt ook voor dat er samenwerkingen opduiken
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die minder bekend zijn. Die staan soms op de geluidsdragers van het koor of de vocalist. En dan komt zo’n
productie in ons spectrum terecht. Zo is dat het geval
met deze CD (oorspronkelijk LP) van het Koninklijk
Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals, een koor dat tegenwoordig nog steeds aan de weg timmert. Het staat
thans onder leiding van Emmanuël Pleijers en behoort
tot de oudste koorverenigingen van Limburg en Nederland.
Deze CD werd in 1976 opgenomen onder leiding van
Peter Kokkelmans die zelf ook solo zingt. De titels zijn
vaak bekende Limburgse melodieën zoals Limburg
Allein, Wie sjoen os Limburg is, Wied es de windj en
andere stukken die bekend zijn geworden door de
vele zangers van het Limburgse lied en zelfs boven
de rivieren hits zijn geworden. Daartussen dan de
opname Daar is mijn vaderland met begeleiding door
de Koninklijke Militaire Kapel o.l.v. Anne Posthumus,
in marsvorm met een gezongen refrein en een instrumentale intro. Ook werkte aan andere opnamen een
studio-orkest mee onder leiding van Jef Penders, die
tevens de bewerkingen deed. Gezien de naam Penders, bekend van vele werken in HaFaBra wereld, is
wel te verklaren waarom er een militair orkest is gekozen voor deze samenwerking.
Penders (21-10-1928 / 14-04-2015) was zelf ook koordirigent, al was hij al vrij vroeg zijn spraakvermogen
kwijtgeraakt door keelkanker. Hij schreef zeer veel materiaal voor allerlei orkesten en van deze werken zijn
via de Molenaars Bands Series (LP’s van de KMK) veel
titels voor het publiek verschenen.
Onontgonnen gebied
Platen en CD’s van koren, groepen en / of artiesten
zonder directe militaire link waarop ineens een militair
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officieel Limburgs Volkslied, en ook dat van BelgischLimburg. Het heeft oorspronkelijk drie coupletten gehad. Het derde is toegevoegd door de dirigent van het
Roermonds Mannenkoor en wordt eigenlijk nooit meer
gezongen.
Overigens slaat het bronsgroen eikenhout op de nu
verdwenen eikenbomen rond kasteel Borgitter in Kessenich. Om Limburg meer bij Nederland te laten horen
is destijds het gedicht in het Nederlands gezet. Ondertussen is er wel een Limburgse vertaling van gekomen, gemaakt door Piet Zeegers. Zoals met veel volksliederen het geval is bestaan er, naast de min of meer
officiële versies, een groot aantal opnamen door aller-

orkest opduikt zijn veel te vinden maar een tot nu toe
behoorlijk onontgonnen gebied. Vaak zijn het werken
die al zijn uitgebracht op een plaat of CD van het betreffende orkest en nu in een nieuwe bloemlezing zijn
geplaatst. Maar soms duikt er ineens een uniek, nieuw
werk of arrangement op. Zo besprak ik in deze rubriek
enkele jaren geleden al de unieke Floor Wijngaard
Mars van Buitenhuis die als cadeautje voor een medewerker van Phonogram werd gecomponeerd. Daar
is mijn Vaderland behoort ook tot deze heel interessante categorie. Heel goed mogelijk dat het arrangement wel eens tijdens een concert is gespeeld, maar
voor zover nu bekend staat het op geen enkele andere
geluidsdrager dan deze koor-CD.
Het stuk is een bewerking van Limburg mijn Vaderland,
ook wel Waar in ’t bronsgroen eikenhout genoemd en
voorzien van een instrumentaal gespeelde marsmatige bewerking van het thema. Dat thema dat dan wordt
gezongen is eigenlijk het officiële volkslied, dat werd
geschreven door de onderwijzer Gerard Krekelberg in
1909 en van een melodie werd voorzien door Hendrik
(Henri) Thijssen uit Roermond. De Jef Penders bewerking bestaat uit twee coupletten. In 1939 werd het

lei artiesten en in verschillende stijlen.. Het spelen van
volksliederen is natuurlijk voor militaire orkesten ‘core
business’ en al vanaf het begin van de opnamecultuur
in Nederland zijn de volksliederen vastgelegd op geluidsdragers. Maar dat is een zeer uitgebreid onderwerp, wat misschien in een volgend nummer van Defilé
eens kan worden belicht.
De CD (eigen uitgave van het koor) is nog steeds verkrijgbaar via de website van het koor: www.kmkcecilia1837.nl

CD bespreking
Klassieke CD Marinierskapel
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Op het internationaal hoog aangeschreven klassieke
platenlabel Channel Classics heeft de kapel een nieuwe CD opgenomen. Aan dit label zijn vele beroemde
solisten en orkesten verbonden, maar nog niet eerder
een harmonieorkest. Uitgevoerd worden werken geschreven voor militair (harmonie)orkest door bekende
klassieke Russische componisten en als ‘bonus’ de
drie solo concerten van Rimsky-Korsakov uitgevoerd
met solisten van het Koninklijk Concertgebouworkest. Deze medewerking van enkele gerenommeerde
solisten is bijzonder, want die staan normaal onder
contract bij andere platenlabels, maar vanwege het
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unieke karakter van deze uitgave kregen zij toestemming om hieraan mee te werken. Deze uitzonderlijke
combinatie leidt vanzelfsprekend tot de hoogst haalbare kwaliteit in de uitvoering van de elf opgenomen
werken.
Naast de vele andere muziekgenres op CD laat de Marinierskapel op dit muzikale document horen, ook als
het gaat om origineel klassiek repertoire, een toporkest te zijn. Hiermee is misschien wel een standaard
voor andere blaasorkesten ontstaan, enigszins te vergelijken met de eerste voorbeeld-opnamen in de jaren
‘50 voor de Amerikaanse markt.
Op deze klassieke CD ontbreken marsen niet. Het repertoire van de grote componisten zit er vol mee, zeker ook de Russische. Ook concertmarsen komen het
best tot hun recht in de bezetting en interpretatie van
het professionele blaasorkest, tenslotte de uitgesproken specialist in dit aloude genre. De Marinierskapel
weet perfect de fijne nuances aan te brengen in de
dynamiek en de variërende volumes. Bijzonder is ook
de serene concertante uitvoering van het Gebed van
Bortnyanski, een vast onderdeel van de traditionele
marine-taptoe dat als bekende soldatenhymne in de
negentiende eeuw uit Rusland is overgewaaid.
Door de verschillende componeerstijlen uit oudere en
recentere jaren en het uiteenlopende repertoire biedt
deze CD een breed palet uit de rijke Russische klassieke muziek dat in de geijkte symfonische uitvoering
weinig c.q. niet te vinden is. Daarom is dit een welkome aanwinst voor zowel de vele Markap-fans als de
liefhebbers van klassieke muziek en blaasmuziek in
het algemeen.
Deze CD is al even op de markt, maar voor wie hem nog
niet heeft: te koop bij de IMMS voor € 15 op de promotiestand of door overmaking van € 18 (incl. porti) op
rekening NL45INGB0001474968 van IMMS. Niet-leden
of -abonnees: graag adres vermelden.
JdV
Das Musikkorps der Bundeswehr met geestelijke liederen
Dat er op CD’s van
militaire
orkesten
ook koralen staan,
is niet bijzonder.
Maar
uitzonderlijk
is wel een dergelijke
geluidsdrager
met
uitsluitend
religieuze muziek, en dan
ook nog gespeeld
door een kapel van
wereldklasse:
Das
Musikkorps der Bundeswehr o.l.v. Oberstleutnant
Chrstoph Scheibling. Opmerkelijk is eveneens dat de
zeven moderne liederen er twee keer op staan, koor
en orkest én alleen instrumentaal. Zoals de CD-hoes
vermeldt ‘als Chor-Playback’. Het koor dat in dit geval
de vocale partijen voor zijn rekening neemt, is Klangfang uit Keulen.
Ondertitel van de CD Himmel und Erde is ‘nieuwe geestelijke liederen voor blaasorkest en koor (ad libidum)".
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Oftewel, de werken zijn nadrukkelijk bedoeld om ook
zonder zang uitgevoerd te worden. Want, stelt muziekuitgeverij Rundel: “Het blaasorkest speelt gedurende
het kerkelijk jaar een grote rol en kan met deze nieuwe
geestelijke liederen nu ook op een moderne manier
de lofprijzing tot klinken brengen.” Of dat in zijn algemeenheid ook voor ons land geldt… Maar dat terzijde.
Alle liederen zijn gearrangeerd door de Duitse componist en arrangeur Kurt Gäble, die met beide uitvoeringsvormen goed rekening heeft gehouden. Het
orkest speelt zoals we het er van gewend zijn, voortreffelijk. De koorklank vermag wat minder te boeien.
De informatie in het booklet bij de CD is zeer summier.
Wie geïnteresseerd is, moet naar de website van Rundel.
Duidelijk moge zijn dat deze CD niet past in het gangbare repertoire dat de liefhebber van militaire muziek
zal aanspreken. Maar voor wie breder is georiënteerd,
zeker als hij of zij betrokken is bij kerkelijk-muzikale
activiteiten, valt er de nodige inspiratie uit te putten.
Himmel und Erde, € 10,-- (excl. verzendkosten), www.
rundel.de
HJ
The Washington Winds houdt het gevarieerd
De nieuwe CD van The
Washington Winds, ‘Monumentum’, mag nog
zo divers zijn, er is een
duidelijke lijn te herkennen: het aandeel van Europese componisten van
blaasmuziek. In het rijtje
van
componisten/arrangeurs komt maar één
Amerikaan voor, James L.
Hosay (voormalig stafarrangeur van de US Army Band
‘Pershing’s Own’). Voor het overige zijn het Nederland,
Duitsland, België en Oostenrijk die – bij wijze van spreken – de klok slaan.
Wat het repertoire ook kenmerkt, is een zekere lichtheid.
The Washington Winds, o.l.v. Edward Petersen, bestaat uit professionele muzikanten onder wie nogal
wat (vroegere) militaire muzikanten. Het harmonieorkest maakt het de luisteraar niet al te moeilijk.
Wie kent Kees Vlak niet? Ook van Alfred Bösendorfer
zal men wel eens hebben gehoord. Maar wie is toch
Luigi di Ghisallo? Ze zijn één dezelfde persoon. Vlak
is niet alleen muzikaal creatief, maar ook als het gaat
om het gebruik van pseudoniemen. Onder eigen naam
publiceerde hij Ladybirds (lieveheersbeestjes) voor
fluittrio en orkest. Als Bösendorfer componeerde hij
de mars Europa ohne Grenzen. En Luigi koos hij voor
Song for one world, dat wel erg veel weg heeft van een
Boheems volkswijsje. Allemaal muziek die makkelijk
te verteren is. Dat geldt ook voor de inbreng van de
Belgische componist en militaire musicus Johan Nijs.
Van zijn hand is The Royal Scotsman, geïnspireerd
door de befaamde stoomtrein (wie kent hem niet uit
de Harry Potter films?), met conducteursfluit en al. Zijn
Tsaritsino laat zich nog het beste typeren als Russisch
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genrestukje.
Ook de Oostenrijker Martin Scharnagel is twee maal
vertegenwoordigd, met de aansprekende ouverture
Monumentum en Farmers tuba waarin de tubaspeler
zijn kunnen aantoont. Deze werken zijn van een ander kaliber, wat ook geldt voor de ‘symfonische rock
ouverture’ Die sage vom Todten Moos van de Duitser
Markus Götz.
Even het rijtje afmaken voor we wat mij betreft bij
lest best komen: San Ludovico, een koraal van Fritz
Neuböck, de fanfare Power Surge en de medley Hey
Tonight! (James L. Hosay) en de medley Phil Collins
Live (Walter Ratzek).
Wat er voor mij uitspringt is de Renaissance Suite van
Hermann Xaver Egner, op dansmuziek van de zestiende-eeuwse Tielman Susato. Dat een modern orkest
zulke historische muziek in zo’n voortreffelijk arrangement op die manier kan spelen… Genieten. Helaas is
ook bij deze CD de informatie minimaal. Ga voortaan
maar naar onze website, denkt Rundel klaarblijkelijk.
Monumentum, € 15,-- (excl. verzendkosten), www.
rundel.de
HJ
‘Venite Adoremus’ door The Washington Winds
De kersttijd breekt weer
aan en daarbij hoort natuurlijk een specifiek
soort muziek, bestaande
uit koraalmatige stukken
en hymnes en meer modern repertoire, voor een
groot deel afkomstig uit
het lichtere genre. Deze
CD van The Washington
Winds o.l.v. Edward Petersen laat beide soorten muziek horen. Het orkest
is een samenstelling van beroepsmusici en de betere
amateur. Rundel gaf de CD uit en bij deze uitgave kan
men, na het beluisteren, de bladmuziek bestellen. The
Washington Winds spelen deze stukken wat vlak en
zonder al teveel fantasie. Een probleem wat we wel
vaker zien bij ‘uitgevers CD’s. Daardoor wat netjes en
weinig sprankelend, terwijl sommige arrangementen
zeker levendig genoemd mogen worden.
Over het algemeen is deze muziek vrij eenvoudig en
vaak natuurlijk tot in de treure toe bekend. Deze arrangementen pakken vooral een aantal van die ‘klassiekers’ aan, maar het is niet makkelijk om dan nog met
iets heel nieuws te komen. Dat gaat zeker op voor The
Little Drummer Boy, Mary’s Boy Child en de millionseller White Christmas, die door Bing Crosby tot best
verkopende song aller tijden (meer dan 50 miljoen
geluidsdragers…) werd ingezongen (overigens op een
bloedhete dag in 1941!). Deze klassiekers krijgen een
vrij simpele aanpak, waarbij Mary’s Boy Child door de
Nederlandse componist Kees Vlak (1938-2014) in calypso vorm werd gearrangeerd, wat zeker verfrissend
werkt.
De titelsong van de CD, Venite Adoremus, wordt hier
met een koor gebracht en dat geldt ook voor de go-
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spel – medley Go tell it! (on the mountain) van sterarrangeur Hosay, een orkest kan deze stukken desgewenst met of zonder koor tijdens een kerstconcert
voor het voetlicht brengen (beide versies staan op de
CD). De meeste stukken zijn vrij eenvoudig gehouden
en dus ook door (jeugd-) orkesten te spelen, zoals
het stuk Schlittenfahrt in den Alpen dat helemaal een
‘sleighride’ sfeer á la Leroy Anderson heeft meegekregen – en zoiets doet het altijd wel goed.
Erg leuk is de medley Happy Christmas in een arrangement van Manfred Schneider. Daarin vooral typisch
Duitse kerstliedjes en songs, die men hier ook wel
kent van de Duitse TV die in de lange Adventstijd veel
programma’s heeft met dergelijke muziek. Zo komen
in deze medley o.a. ‘Leise rieselt der Schnee’ (Heino!),
‘the little Drummer Boy’ en ‘Kling Glöchen Kling’ voorbij. Weer eens wat anders dan al die Amerikaanse
songs…
Kort en goed een traditionele CD met oudere, bekende
werken in een nieuw jasje en enkele ‘standards’ in een
lichte swing getoonzet. Geen over-gearrangeerde popstukken….
Het boekje geeft geen (directe) informatie maar is tegelijk wel heel modern: bij elke titel kan men de QR
code inscannen op de telefoon en zo informatie verkrijgen over de titels, voorbeelden van bladmuziek etc.
Een kleine test wees uit dat dit best goed werkt, maar
er zullen mensen zijn die liever een goedgevuld CD
boekje willen hebben. Uw recensent wenst u met deze
muziek alvast een prettig kerstfeest en een muzikaal
2019 toe!
Gegevens Cd: Venite Adoremus, door The Washington
Winds o.l.v. Edward Petersen en het Studio Chor Köln.
Uitgave Rundel Compact MVSR117. www.rundel.de
EV
Heeresmusikkorps Ulm met mix van klassiek en populair
Rundel heeft een fraaie
CD uitgegeven met wat
lichter getinte muziek
voor harmonieorkesten.
Ingespeeld door het
Heeresmusikkorps uit
Ulm dat al sinds 1956
bestaat en destijds onder de Panzerdivision
viel. Thans behoort het
50 koppige orkest tot de
landstrijdkrachten en treedt als Heeresmusikkorps
Ulm op voor alle denkbare (militaire) muzikale evenementen.
Opgenomen is een mix van bekende klassiekers in
het lichte genre en enkele nieuw gecomponeerde werken. Het is interessant om enkele stukken wat nader
voor te stellen. De concertwals Wiener Praterleben
van Translateur is uiterst bekend. Dit arrangement van
Schwalgin geeft een nieuwe, verfrissende kijk op deze
wals. Overigens een typisch Berlijns muziekstuk, destijds door de beroemde Otto Kermbach (jaren ’20) veel
ten gehore werd gebracht bij wedstrijden. Vandaar de
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ondertitel Sportpalast – Walzer.
Voor wie een wat moeilijker stuk wil spelen is de compositie Godfather of Seville wellicht een goede keus.
Het werk van Hosay is een mix (satirisch bedoeld) van
fragmenten uit de opera Die Barbier von Sevilla (Rossini) en filmmuziek uit de beroemde filmreeks ‘The
Godfather’. Een dergelijke, wat duistere connectie is
in deze muziek te horen.
Belangrijk voor (militaire) muziekvrienden is de bewerking (door Alfred Bösendorfer) van de hymne Ich
Bete an die Macht der Liebe van de Oekraïense componist Dmitrij Bortniansky. Het koraal wordt in verschillende landen in militaire context gebruikt, o.a. in
de Nederlandse Marinetaptoe en in de Grosser Zapfenstreich (in de Bundeswehr tijd als dienstvoorschrift
vastgelegd, m.u.v. van de staat Bayern) en als Gefallenen Ehrung.
Perger Polka is een flotte polka geschreven voor de
Stadtkapelle Perg in Oostenrijk, niet heel gemakkelijk
om te spelen maar bij uitvoering vanwege het vrolijke
karakter waarschijnlijk wel een succesnummer. De bewerkingen van bekende popsongs mogen er ook zijn.
The Sound of Silence van het wereldberoemde duo Art
Garfunkel en Paul Simon uit 1964 (Hello darkness, my
old friend…) is een ware klassieker. Voor een uitvoering
van het origineel (live) gaat u naar Youtube en zoekt op
Simon & Garfunkel, the concert in Central Park. Maar
het nummer is talloze malen gecoverd, o.a. door Disturbed en deze versie is hier bewerkt. Hoewel de melodielijn erg vaak opduikt in het stuk is het arrangement
(Hosay) dermate goed dat dit niet verveelt…
Er staan meer meezingers op de CD: een Frank Sinatra
Classics medley en ‘Sweet Caroline’ van Neil Diamond.
(Waarom maakt men van zijn hits niet eens een mooie
medley?) Zowel bij Sinatra en Diamond kan wéér een
nieuwe versie van deze oude songs het gevaar opleveren dat je meer van hetzelfde gaat horen. Het is immers al door vele orkesten gespeeld. Hier betreft het
wederom ingenieuze arrangementen. Net even anders,
en daarom zeker onder het motto feest der herkenning
zeer geschikt voor het wat minder hoog grijpende harmonieorkest.
De andere stukken op de CD zijn vrij eenvoudige rocknummers in uptempo, iets wat we wel vaker horen
bij uitgeverijen, maar ook de orkesten met jeugd of
beginnende muzikanten hebben muziek nodig, en zij
kunnen hieraan zeker plezier beleven. Zo heeft men bij
No Roots ook een rol voor de gitaar en dat kan natuurlijk de jongere muzikant en luisteraar aanspreken.
De CD eindigt met de Spaans getinte Marcha de Libertad van Ranacher in arrangement van Walter Grechenig.
Spaanse tinten, maar toch eigenlijk wel een volle Duits
klinkende concertmars, die goed in het gehoor ligt.
Concluderend: een CD met voor ieder wat wils, prima
uitgevoerd door het Heeresmusikkorps, maar dat is
bijna vanzelfsprekend. Zeer belangrijk pluspunt: de
(zeer) uitgebreide beschrijvingen in het boekje bij de
diverse titels. Rest mij nog even de naam van de dirigent te noemen: de jonge Oberstleutnant Matthias
Prock, die begon als zanger bij de beroemde Regensburger Domspatzen en na een flinke loopbaan in 2007
26

als vervangende chef-dirigent bij het Stabsmusikkorps
der Bundeswehr terecht kwam, en blijkens de tekst in
het boekje, veel voor de Duitse civiele blaasmuziekwereld doet. En daarmee heeft de militaire muziek weer
een van haar taken extra aandacht gegeven: een goed
voorbeeld zijn voor de burgermuziekwereld.
Sympatria, € 15,-- (excl. Verzendkosten), www.rundel.
de
EV
“ De kern van het militaire muziekrepertoire is marsmuziek”
Deutsche Armeemärsche, band 2, Das Musikkorps
der Bundeswehr
In de ochtend van 16
november werd in Siegburg, de zetel van Das
Musikkorps der Bundeswehr, de 2e dubbel-CD
van een serie van vijf van
Deutsche Armeemärsche
gepresenteerd. In een
volle
repetitieruimte,
met onder andere de volledige staf van de Duitse
militaire muziek, vele leden van de Duitse Gesellschaft
für Militärmusik ( een variant op onze IMMS) en de voltallige kapel’.
In een aantal lezingen werd uitgelegd hoe men gekomen was tot dit gigantische meerjarenproject.
Het doel was om op wetenschappelijk/historisch
verantwoorde wijze het hele Duitse militaire marsenrepertoire op CD vast te leggen. Er werd uitvoerig
musicologisch onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke bezetting, instrumentatie en interpretatie van
dit repertoire. Vele marsen die in andere landen als
‘eigen repertoire’ worden beschouwd blijken hun oorsprong in Duitsland te hebben. Zie bijvoorbeeld ‘onze’
Grenadiersmars van François Dunkler die een van oorsprong Duitse mars onder de naam Marsch aus dem
Haag blijkt te zijn. De kapel heeft op deze ochtend
onder andere deze mars in de oorspronkelijke versie
uitgevoerd; hier en daar klonk het wat anders dan we
gewend zijn, maar het meest opmerkelijke was dat in
het instrumentarium 4 jachthoorns voorkwamen. Ook
andere marsen hadden niet alleen soms afwijkende
accenten van wat voor ons gebruikelijk is maar tevens
zelfs gedeeltelijk andere melodieën dan wij kennen.
Straffeloos zuiver meefluiten door de oprechte liefhebber van marsmuziek wordt dan ineens een hachelijke zaak…
Het gehele project omvat ruim 300 marsen.
Tijdens de presentaties viel vooral het uitgangspunt
van Oberst Lieder , hoofd van de Duitse militaire muziek ,op met zijn letterlijke verklaring dat “de kern van
de militaire muziek marsmuziek is”. Natuurlijk is dat
– naar mijn mening – ook in Nederland het geval, zij
het dat de voortdurend door de orkesten benadrukte
diversiteit van het repertoire uiteraard een volwaardige plaats verdient. Voor beroepsmuzikanten is deze
diversiteit juist een uitdaging om geest en techniek
scherp te houden.
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Op de thans uitgekomen dubbel cd met ‘Parademarsen’ staan vele juweeltjes onder de 66 (!) marsen.
Naast die van klassieke componisten als Beethoven,
Schubert en Strauss, komen vooral de ‘echte’ componisten van marsen als Piefke, Stephan, Seifert en Neumann aan bod. Van een aantal prachtige marsen kon
de componist helaas niet meer worden achterhaald.
De klankrijkdom van dit concertorkest van het Duitse leger komt volledig tot zijn recht, de uitvoering is
weergaloos en de opnamekwaliteit voldoet aan de
hoogste eisen.
Bovendien is deze band 2 voorzien van een gedetailleerd boekwerkje van 68 pagina’s vol informatie over

de gespeelde werken. Kortom, deze CD is een absolute
aanrader voor iedere rechtgeaarde muziekliefhebber.
Tot slot; zou zo’n project (ooit) ook in ons land verwezenlijkt kunnen worden? Ook in ons land moeten
toch originele partituren bewaard zijn gebleven, er zijn
goede orkesten en een breed geïnteresseerd publiek.
Dus….
Deze CD is verkrijgbaar bij de IMMS voor € 28 op de
stand of € 31 incl. porti. over te maken op rekening
NL45INGB0001474968 van IMMS. Niet-leden of -abonnees: graag adres vermelden.
Frans van der Walle

Leden aan het woord
Met plezier ga ik in op
de vraag om in deze rubriek iets over mijzelf
te vertellen. Ik ben Jan
Arts, geboren (januari 1944) en getogen in
Beek, een klein dorp
vlakbij de Duitse grens
tussen Nijmegen en
Kleve (Dld) alwaar ik
nog steeds woon. Ik ben
getrouwd met Roos en
samen hebben we een
dochter. Ik ben het zesde kind uit een (katholiek) gezin
van tien, zo was dat vroeger. Mijn vader was Nederlander, mijn moeder had de Duitse nationaliteit.
Het muzikale gedeelte: mijn vader speelde tuba,
mijn dochter bespeelt de klarinet, mijn jongere broer
speelde trompet en later ook tuba, drie nichtjes en een
neefje speelden allemaal in de plaatselijke harmonie.
Ik heb zelf geen instrument bespeeld, ik was meer met
bestuurlijke zaken en vrijwilligerswerk bezig.
In 1963 moest ik in militaire dienst en werd ingedeeld
bij de Artillerie. Tijdens mijn diensttijd heb ik bijgetekend als KVV-er, in navolging van mijn twee oudere
broers die beroepsmilitair waren. In mijn diensttijd
kwam ik veel in aanraking met het militair ceremonieel
en de militaire muziek: saluutschoten (afgeven door
de Gele Rijders), commando-overdrachten, beëdigingen en defilés. Toen is mijn interesse voor de militaire
muziek opgewekt. In 1967 heb ik de militaire dienst
verlaten met de rang van wachtmeester en ben ik opnieuw gaan werken bij een grote lampenfabriek in het
zuiden des lands. In 2003 mocht ik met vervroegd pensioen.
In 1982 kwam ik via een foldertje bij een taptoe het
fenomeen IMMS tegen. Ik ben direct lid geworden.
De eerste mij toegezonden nieuwsbrieven heb ik nog
steeds bewaard.
Ik ging altijd al naar de Nationale Taptoe vanaf het
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moment dat deze in Breda kwam, eerst op de KMA,
later op andere kazernes in Breda en daarna ’s-Hertogenbosch en Rotterdam. Mijn vrouw is ook een enkele keer mee geweest. De doedelzakmuziek en het
dansen vond ze leuk, de rest niet zo. Sindsdien heb
ik geen enkele taptoe gemist. Soms ging ik zelfs twee
keer, eenmaal met de IMMS en de tweede keer met de
familie.
Ik heb vele militaire taptoes in binnen en buitenland
bezocht. De vroegere NATO-taptoe in Arnhem, de om
de twee jaar gehouden NATO-taptoe in Mönchengladbach, de Musikschau der Nationen in Bremen, Hannover en Keulen, het Musikfest der Bundeswehr…. Ik
bewaar ook alle programmaboekjes van de taptoes.
Ook bezoek ik in Duitsland de z.g. Wohltätigheitsconcerten waar een Duits militair orkest concerteert
voor de bevolking of een vereniging. In Nederland ga
ik naar bijna alle concerten van onze ‘eigen’ orkesten.
Ik ben dan ook begunstiger of lid van alle orkesten of
stichtingen die een z.g. vriendenstichting hebben. Verder bezoek ik natuurlijk de veteranendag, vlootdagen,
herdenkingen en defilés. Natuurlijk bezoek ik alle evenementen van de IMMS. Ik ben al een paar keer mee
geweest met de meerdaagse reizen wat reuze gezellig
en leuk was.
Overal waar militaire muziek met of zonder pracht en
praal is, kun je mij tegen komen. Ik ben wel een echte
liefhebber van marsen. In de auto onderweg heb ik die
vrijwel altijd aan staan. De militaire marsmuziek moet
blijven waarvoor hij bedoeld is. Derhalve ben ik niet
zo gecharmeerd van zangers c.q. zangeressen die zo
nodig met militaire orkesten moeten optreden. Af en
toe mag wel maar het moet niet een half programma in
beslag nemen, want als ik dat wil horen of zien kan ik
ook naar het theater gaan. Ondanks dat ik geen noot
kan lezen, hoor en zie ik echt wel wat goed of slecht is.
Daarom is de IMMS ook een organisatie (tevens waakhond van die militaire muziek) waar ik graag lid van
ben. Ik hoop nog vele evenementen met de IMMS te
mogen meemaken.
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IMMS informatie
Nieuw lid van Comité van Aanbeveling Piet Kamphuis
(1953) stelt zich voor
Mijn eerste muzikale
ervaring onderging
ik op de blokfluit.
Het was in de vijfde
klas van mijn lagere
school in Groningen
traditie dat kinderen
kennismaakten met
dit instrument. De
docent was een oudere violist van het
Noordelijk Filharmonisch Orkest, inmiddels herdoopt tot
Noord Nederlands
Orkest. Aangezien mijn ouders op het standpunt stonden dat als ik ergens aan begon, ik dat minimaal drie
jaar moest volhouden, was ik een van de weinigen op
de HBS die de blokfluit nog hanteerde. Dit tot verrukking van mijn grootouders die als vast verzoeknummer
voor tussen de schuifdeuren Wiener Blut hadden –
groot was dan ook mijn vreugde toen ik de blokfluit in
de hoek mocht gooien en mij volledig kon concentreren op mijn (bescheiden) voetbalcarrière.
Klassieke muziek kon mij gestolen worden. Mijn hart
ging uit naar de Blues, in al zijn varianten, mede dankzij de regelmatige optredens van Cuby & the Blizzards
op schoolfeesten. En die liefde heeft stand gehouden.
Tijdens mijn studie geschiedenis in Groningen kreeg ik
oog voor de moderne jazz en dankzij mijn vriendin, die
inmiddels al 41 jaar mijn echtgenote is, leerde ik ook
weer naar klassieke muziek luisteren.
In 1977 verruilden we de mooiste stad van Nederland
voor de Randstad, waar ik een rol mocht spelen bij de
voorlichtingscampagne voor de eerste rechtstreekse
verkiezingen voor het Europese Parlement.
Van uitstel kwam echter geen afstel. In september
1979 mocht ik mij alsnog melden om de dienstplicht
te vervullen. Als vaandrig kwam ik bij de Sectie Krijgsgeschiedenis en Ceremonieel van de KL terecht. Een
plaatsing met ingrijpende gevolgen voor de rest van
mijn leven. Het beviel beide partijen goed met als gevolg dat ik na einde eerste oefening als wetenschappelijk medewerker in dienst trad, om vervolgens hoofd
onderzoek en uiteindelijk in 1990 op relatief jonge
leeftijd directeur van de historische dienst van de KL
te worden.
Hoewel ik al boeken over de Nederlandse bijdrage
aan de VN-vredesmacht Unifil en over de vredesbeweging in Nederland op mijn naam had staan, zorgde in
dat jaar het boek Mei 1940. De strijd op Nederlands

grondgebied voor veel publiciteit en naamsbekendheid. In dit boek, waarvan ook een Engelse editie is
verschenen, werden bestaande opvattingen over het
verloop van de strijd ter discussie gesteld, hetgeen
niet alle veteranen ons in dank afnemen. Inmiddels
geldt het boek als het standaardwerk over die bewogen dagen uit onze geschiedenis.
Het was begin jaren tachtig dat ik besloot weer een
instrument ter hand te nemen, en wel de alt-saxofoon.
Ik heb jaren in een big band gespeeld en, toen het onmogelijk bleek een goede ritmesectie te behouden, in
een saxofoonensemble. Sammy Nestico, Count Basie,
Duke Ellington en Jack Mason zijn dan ook vertrouwde
namen. De laatste maanden beleef ik veel speelplezier
aan het werk van Gershwin en, met het oog op de bevrijdingsfestivals in 2019-2020, aan een muziekboek,
dat ik in 1987 in Canada kocht. Het is Memories and
Melodies of World War II van W. Ray Stephens.
In een tijd van draconische bezuinigingen op de Defensiebegroting was ik een van de initiatiefnemers om de
bestaande historische diensten van de krijgsmachtdelen te doen opgaan in een gemeenschappelijke
historisch instituut voor de gehele krijgsmacht, het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, waarvan
ik meteen de eerste Directeur werd (2005-2017). Veel
tijd voor eigen onderzoek was er helaas niet meer. Managementtaken, coaching van nieuwe medewerkers
en advisering van de politieke en militaire leiding vergden steeds meer tijd.
Eerst als lid van de Traditiecommissie Landmacht
en later als vice-voorzitter van de Traditiecommissie
Krijgsmacht kreeg ik ook te maken met diverse facetten van de militaire muziek. Het was een regelmatig
agendapunt op vergaderingen. Een aardige bijkomstigheid was overigens dat ik regelmatig werd uitgenodigd voor concerten of plechtigheden die door een
van de beroepsorkesten werden opgeluisterd. Ik heb
de militaire muziek leren waarderen, waarbij voor mij
de kern van de militaire muziek wel bestaat uit marsmuziek en ‘music for the soldiers’.
In 2019 vieren we tweehonderd jaar militaire muziek
in Nederland. De buitenlandse partners uit het IMMSnetwerk komen dan naar Nederland. Ik zie uit naar die
kennismaking. Zelf bewaar ik namelijk goede herinneringen aan een soortgelijk netwerk, namelijk dat
van de militaire historici die zich wereldwijd hebben
verenigd in de Commission Internationale d’Histoire
Militaire. Twee termijnen als secretaris-generaal en
vervolgens een periode als voorzitter hebben mij geleerd hoe waardevol grensoverschrijdende contacten
zijn. Ook hier geldt ten volle het adagium van het Nederlands - Duitse Legerkorps: ‘Communitate Valemus’
– samen sta je sterk

Nieuwe leden:
R.M.U. Jonkmans Den Haag
F.F. Schoof
Hoorn

H.J.J. Wolters
G.J. de Graaf
P.H. Kamphuis
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Melick
Apeldoorn
Alphen aan de Rijn
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Evenementenagenda
Douane Harmonie Nederland
Geen optredens in het 1e kwartaal 2019.

Fanfare ‘Bereden Wapens’
16 maart	Nacht van de Militaire Muziek Nationaal Militair
Museum

Fanfare Korps Nationale Reserve
16 maart
Soesterberg, NMM, Nacht van de Militaire Muziek
23 maart	Alkmaar, TAQA Theater De Vest, concert ‘Henk &
Vrienden’
30 maart
Amersfoort, Theater Flint, korpsconcert
6 april
Zwolle, Grote Kerkplein, beëdiging 10 Natresbataljon
18 april	Soesterberg, Du Moulin kazerne, COOV Korps Militaire Administratie
30 april
Amersfoort, koningsdag
4 mei	Orry-la-Ville (F), Brussel Evere (B), Osnabrück
(D), Frankfurt (D), Düsseldorf (D) diverse
herdenkingen
4 t/m 11 juni	Normandië, diverse herdenkingen i.h.k.v. 75 jaar
D-Day
29 juni
Den Haag, Nederlandse Veteranendag
30 juni
Venray, taptoe.

31 mei
concert ter gelegenheid van 50 jaar Lievekamp Oss
1 juni	Concert ter gelegenheid van het Groot Schuttersfeest in Sint Geertruid Schutterij Joseph
7 juni	Anjerconcert in Openluchttheater Losser (Twente)
Openluchttheater Brilmansdennen
8 juni
Anjerconcert in Middelburg
14 juni	Anjerconcert ter gelegenheid van 15 jaar Limburgse
Veteranendag in Roermond

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
8 februari

Jaarconcert, Arnhem, Musis Sacrum

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
11 januari
Beëdiging Apeldoorn
14 januari	Saxofoon Kwartet Start 200 jaar Militaire Muziek
Nationaal Militair Museum Soesterberg
18 januari
Beëdiging Bernhard Kazerne Amersfoort
16 februari
Combo Scheepvaartmuseum Amsterdam
28 februari
Combo Schiphol
15 maart
Beëdiging Apeldoorn
16 maart 	Diverse ensembles Nacht van de Militaire Muziek
Nationaal Militair Museum Soesterberg
21 maart
Optreden tijdens Symposium
22 maart
Concert te Weurt

Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
18 januari

‘Missions’, Leeuwarden, stadskerk De Wijngaard

KMK ‘Johan Willem Friso’
19/20 jan
25 januari

N.B. Alle geplande data zijn onder voorbehoud; zie Facebook en
websites voor actuele info. Idem voor de reünieorkesten.

Jaarconcert, Assen theater De nieuwe Kolk
Concert Groningen, de Oosterpoort

Internationale agenda 2019
Marinierskapel der Koninklijke Marine
8 februari	concert in samenwerking met Cultuurcentrum De
Wâldsang in Friesland
Marinierskapel o.l.v. gastdirigent Per-Otto Johansson
16 februari	Galaconcert CV de Onganse in Musis Sacrum Arnhem
8 maart	Openbare masterclass directie en lunchconcert in de
Doelen Rotterdam
Samen met Codarts en solist Florian Verweij - piano
30 maart
Theaterconcert in Schaffelaartheater te Barneveld
16 maart	Nacht van de Militaire Muziek Nationaal Militair
Museum
26 april
Koningsmars & Taptoe in Den Helder
4 mei
herdenking Den Helder + Rotterdam
5 mei
Bevrijdingsconcert Zoetermeer
11 mei
Anjerconcert in Dordrecht
14 mei
herdenking bombardement van Rotterdam
16 mei	Lunchconcert Plein Den Haag tgv 200 jaar militaire
muziek
22 mei	Tuinconcert Noordwest Ziekenhuisgroep (voorheen
Gemini) Den Helder
23 mei	jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst CZSK in Den
Helder
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19-01 t/m 20-01 Bremen Tattoo (D)
03-02 t/m 17/03 Musikparade (D), zie advertentie
15-02
Hamburg Tattoo (D)
25-05	Major General’s Review Trooping the Colour te
London (UK)
01-06	Colonel’s Review Trooping the Colour te London
(UK)
05-06 t/m 06-06	Beating Retreat Household Division te London
(UK)
06-06
Militärmusikfestival te Linz (A)
08-06
Trooping the Colour te London (UK)
08-06
Tattoo Saint-Quentin (F)
12-07 t/m 20-07 Basel Tattoo (CH)
02-08 t/m 24-08 Edinburgh Military Tattoo (UK)
05-09 t/m 07-09 Avenches Military Tattoo (CH)
21-09
Musikfest der Bundeswehr te Düsseldorf (D)
27-09 t/m 29-09 Nationale Taptoe NL te Rotterdam
09-11
Festival of Remembrance te London (UK)
09-11 t/m 10-11 Berlin Tattoo (D)
10-11
Remembrance Day (UK)
23-11 t/m 24-11 Birmingham International Military Tattoo (UK).
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German Military Tattoos
Three good reasons to visit Germany!
Hamburg Tattoo
Barclaycard Arena
February 15th, 2019
7.30 pm

www.hamburgtattoo.com

Bremen Tattoo
ÖVB-Arena
January 19th, 2019, 3:00 pm
January 20th, 2019, 3:00 pm

www.brementattoo.com

Musikparade
3.2. Köln, LANXESS Arena
16.2. Münster, Halle Münsterland
17.2. Oldenburg, Große EWE Arena
14.3. Dortmund, Westfalenhalle
17.3. Oberhausen, König-Pilsener-Arena
www.musikparade.com

