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Those magnificent
Marines

Op de Nederlandse scene van de militaire 
muziek is het momenteel ogenschijnlijk rus-
tig. Toch draait alles gewoon door. De Lucht-
macht deed weer de aloude landelijke ronde 
met volop swing en pop, de Marinierskapel de 
gebruikelijke ceremonies en concerten en de KMK’JWF’ 
heeft het drukker dan ooit met  extra diensten door 
onderbemanning van de RF’GGJ’ en het nog ontbreken 
van een Regimentsfanfare in Vught. Het FKKL’BW’ gaf 
een indrukwekkend afscheidconcert en wordt in de loop 
van dit jaar geheel ontbonden. Het TkKMar en de FKNR 
draaien  op volle sterkte, maar hebben minder budget 
om voor het grote publiek op te treden.  In dit nummer 
leest u meer over één en ander. De nieuwe organisatie 
van  onze militaire muziek onder de leiding van Lkol 
Ton Keunen komt stap voor stap van de grond. 

Dat	is	het	in	een	paar	woorden,	met	gelukkig	het	bui-
tenseizoen	nu	op	komst.	En	als	internationale	organi-
satie	 hebben	 we	 voor	 de	 meer	 fanatieke	 liefhebbers	
natuurlijk	ook	het	buitenland.	 In	een	paar	uur	 reizen	
is	veel	extra	eer	te	behalen.	Dat	was	 in	elk	geval	zo	
voor	de	groep	 leden	die	gebruik	maakte	van	het	ar-
rangement	van	onze	afdeling	voor	een	bezoek	aan	de	
Belgische	Koninklijke	Kapel	van	de	Gidsen.	Naast	een	
hartelijke	ontvangst	werden	zij	vergast	op	een	compleet	
klassiek	concert,	iets	wat	je	aan	dit	bijna	80-mans	or-
kest	wel	kunt	overlaten,	zoals	kenners	weten.	Anderen,	
onder	wie	uw	voorzitter,	 togen	naar	Londen	voor	de	
driejaarlijkse	beating	retreat	van	de	Massed	Bands	of	
HM’s	Royal	Marines.	 Ik	heb	u	altijd	mijn	persoonlijke	
smaak	en	voorkeur	willen	besparen,	voor	wat	die	waard	
zijn.	Maar	als	het	gaat	om	marinemuziek	zal	dat	niet	al-
tijd	gelukt	zijn,	op	onbewaakte	momenten	dat	de	pas-
sie	de	neutraliteit	overwint.	Een	warm	plekje	in	het	hart,	
ontstaan	 in	 1981	 bij	 een	 bezoek	 aan	 het	 toenmalige	
Royal	Tournament,	met	de	Marinierskapel	en	acht	Royal	

Marines	 Bands.	 Een	 zee	 van	 witte	 helmen,	
met	vloeiende		marinemarsen	op	en	neer	gol-
vend	door	de	arena.		Dat	is	wat	mij	betreft	
nooit	meer	overtroffen,	bij	al	het	goeds	dat	ik	
sindsdien	heb	mogen	beleven.	Dan	is	het	fijn	
om	deze	smaak	naar	meer	bevestigd	te	zien	
bij	 een	 groepje	 andere	 individuele	 	 IMMS-
leden	uit	Engeland,	Duitsland,	Japan,	de	USA	
en	eigen	land	die	hiervoor	ook	naar	de	Horse	
Guards	Parade	waren	gekomen.	Er	waren	nu	

vier	van	de	vijf	bands,	niet	meer	de	aantallen	van	toen,	
maar	toch	nog	steeds	bijna	200	m/v.	En	die	spelen	als	
één	orkest	met	een	geluid	dat	niet	in	woorden	te	vatten	
is,	hoogstens	geëvenaard	door	de	verzamelde	Guards	
Bands	 maar	 verder	 uniek	 op	 deze	 wereld.	 Het	 is	 de	
combinatie	van	de	brass,	de	vloeiende	massa	klarinet-
ten,	de	kenmerkende	signaaltrompetten	en	de	navale	
trommeltechniek.	De	uitstraling,	uniformering	en	eigen	
stijl	kent	u	natuurlijk,	niemand	kan	ontkennen	dat	die	
zeer	tot	de	verbeelding	spreken.	Met	de	macht	van	het	
getal	erbij	misschien	wel	het	mooiste	wat	de	internati-
onale	militaire	muziek	te	bieden	heeft.	Voor	lezers	die	
wellicht	denken:	“Leuk	voor	je,	voorzitter,	maar	wat	heb	
ìk	hier	allemaal	aan?”	twee	dingen:	onze	Nationale	Tap-
toe	heeft	de	Royal	Marines	Portsmouth	uitgenodigd	om	
volgend	jaar		opnieuw	naar	Rotterdam	te	komen,		dus	
voor	wie	Londen	te	ver	is	komt	er	als	het	goed	is	weer	
een	gelegenheid	vlakbij	en	voor	alle	mede-fans	van	de	
Massed	Bands	of	HM	Royal	Marines:	in	2014	bestaan	de	
Britse	Mariniers	350	jaar	en	gaan	dat	dan	gepast	vieren	
met	veel	publiek	vertoon.	Bij	deze	beloofd	dat	wij	de	
mogelijkheid	van	een	IMMS-	groepsreis	gaan	bekijken,	
want	gedeelde	vreugd	is	dubbele.	Tip	om	achter	de	pc	
alvast	een	half	uur	met	de	RM	mee	te	marcheren	door	
Londen:	 http://www.youtube.com/watch?v=hU8_ERlAs-
ww.	Maar	nu	eerst	naar	Basel	en	later	Rotterdam,	waar-
voor	onze	bands	al	weer	stevig	aan	het	oefenen	zijn	en	
wat	gegarandeerd	weer	het	hoogtepunt	wordt	van	het	
onverminderd	boeiende		thuisaanbod	in	de	wereld	van	
de	militaire	muziek.	Een		fijne	zomer	gewenst.	

Johan de Vroe, voorzitter@imms.nl

Voorwoord

HM Royal Marines betreden Horse Guards Parade, Londen, juni 2012
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IMMS worldwIde

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

Internationale zaken
en een
bijzondere ontmoeting

3

Deze keer wil ik mijn column graag begin-
nen met het belichten van enige interna-
tionale IMMS-zaken. Op 1 januari j.l. is er 
een nieuwe International Chairman aange-
treden voor de statutaire termijn van twee 
jaar: het is Lt Col (Retd) Geoff Kingston, voormalig 
Principal Director of Music British Army en President 
van de UK Branch IMMS. Hopelijk kan hij zijn vele 
muzikale contacten gebruiken voor de verdere ont-
wikkeling van de IMMS.

Vervolgens	over	ons	internationale	tijdschrift	‘Band	
International’:	door	diverse	omstandigheden	(deels	
overmacht)	 is	 er	 de	 afgelopen	 twee	 jaar	 frequent	
vertraging	 opgetreden	 in	 de	 productie	 en	 verzen-
ding.	Het	Bestuur	van	IMMS-Nederland	heeft	daar-
over	meermalen	contact	gehad	met	de	International	
Chairman	en	oplossingen	aangedragen	ter	voorko-
ming	van	dit	probleem	in	de	toekomst.	Wij	vertrou-
wen	erop	dat	dit	nu	aangepakt	is,	want	een	derge-
lijke	situatie	leidt	tot	een	negatief	image	van	onze	
Society,	 die	 zich	 toch	 poogt	 te	 profileren	 als	 een	
professionele	organisatie	ter	ondersteuning	van	de	
militaire	muziek	wereldwijd.
Wat	betreft	de	inhoud	van	‘Band	International’	werkt	
de	redactie	aan	verdere	verbeteringen.	Voorbeelden	
daarvan	 zijn	een	grotere	variatie	 in	nieuws	en	ar-
tikelen	uit	de	verschillende	 landen	en	meer	 foto’s	
van	goede	kwaliteit.	Uiteraard	is	de	redactie	mede	
afhankelijk	van	de	kopij	die	uit	de	diverse	landen	
wordt	aangeleverd.	Uit	eigen	ervaring	weet	 ik	dat	
actieve	 en	 gerichte	 benadering	 van	 contactperso-
nen	altijd	resultaat	heeft	en	dat	heb	ik	hen	dan	ook	
laten	 weten.	 Mocht	 u	 als	 lezer	 ideeën	 en	 wensen	
met	betrekking	tot	de	inhoud	hebben,	of	eventueel	
een	artikel	kunnen	aanleveren,	dan	verneem	ik	dat	
graag	van	u,	zodat	ik	het	verdere	traject	kan	onder-
steunen.	

Tijdens	 de	 Musikparade	 van	 2	 maart	 j.l.	 in	 de	
LANXXES-arena	te	Köln	kwam	het	voor	mij	tot	een	
bijzondere	 ontmoeting.	 Eén	 van	 de	 deelnemende	
orkesten	was	de	Royal	Air	Force	of	Oman	Band	en	
die	kende	ik	nog	heel	goed	uit	2001.	Tijdens	mijn	
toenmalige	 voorzitterschap	 van	 de	 Taptoe	 Nijkerk	
had	ik	het	genoegen	dit	orkest	daarvoor	uit	te	nodi-

gen	en	voor	hen	een	toernee	van	een	week	
in	Nederland	te	organiseren	en	ook	daarbij	
te	begeleiden.	De	Director	of	Music	was	nog	
dezelfde	als	in	2001:	(inmiddels)	Wing	Com-
mander	Nassir	Saif	Abdullah	AL-Sharji.	Het	

was	een	heel	hartelijk	weerzien	en	een	leuke	gele-
genheid	om	met	hem	uitgebreid	bij	te	praten.

Wing Com-
mander Nassir 
Saif Abdul-
lah AL-Sharji 
van de Royal 
Air Force of 
Oman Band 
met John 
Kroes in Köln 
op 5 novem-
ber 2011. 

Het	orkest,	dat	sinds	kort	ook	dames	in	de	gelede-
ren	 heeft,	 treedt	 in	 twee	 verschillende	 uniformen	
op:	 het	 lichtblauwe	 luchtmachtuniform	 en	 de	 tra-
ditionele	klederdracht	van	Oman.	Laatstgenoemde	
ziet	u	op	de	bijgevoegde	foto	van	Nassir	en	mij.	Het	
optreden	in	Köln	was	een	combinatie	van	traditio-
nele	militaire	muziek	met	folkloristische	muziek	uit	
hun	eigen	land:	zeer	de	moeite	waard	en	van	een	
goede	kwaliteit.	

In mijn volgende column hoop ik u over enige 
zomerevenementen te berichten. 
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De contacten van de Nederlandse afdeling van 
de IMMS met de befaamde Koninklijke Muziek-
kapel van de Gidsen uit Brussel dateren alweer 
van jaren geleden. Twee keer eerder bracht onze 
afdeling een bezoek aan deze kapel. Een aantal 
jaren geleden had onze afdeling de toenmalige di-
rigent wijlen de heer De Ridder als voortref felijke 
gastspreker tijdens de jaarlijkse lezing. En in 2002 
was de muziekkapel met trompetterkorps te gast 
op de Dag van de Militaire Muziek in Dordrecht, 
met deelname aan een defilé door de stad en een 
prachtig marsenprogramma in schouwburg Kunst-
min. De hoogste tijd derhalve om de contacten 
weer eens aan te halen.

Op	22	mei	j.l.	zette	een	niet	zo	groot	maar	select	
gezelschap	koers	richting	een	grote	kazerne	in	He-
verlee	 bij	 Leuven,	 de	 thuisbasis	 van	 het	 orkest,	
voor	een	kijkje	achter	de	schermen.	Na	een	vrien-
delijke	verwelkoming	kwam	eerst	het	 trompetter-
korps	 aan	 bod.	 Dit	 korps,	 waarvan	 de	 16	 muzi-
kanten	nu	ook	allemaal	conservatorium	geschoold	
zijn,	 is	 uniek	 in	 de	 wereld.	 Het	 ensemble	 heeft	
een	heel	eigen	klankkleur	en	is	onmisbaar	bij	bij-
voorbeeld	het	spelen	van	Belgische	marsen,	waar-
van	vele	zijn	gecomponeerd	voor	harmonieorkest	
met	trompetterkorps.	Het	repertoire	bestaat	onder	
meer	uit	zo’n	150	marsen	die	de	heren	muzikanten	
allemaal	uit	hun	hoofd	kennen.
We	werden	vergast	op	een	optreden	van	dit	ensem-
ble	met	deskundige	uitleg	door	de	trompet-majoor	
en	één	van	de	muzikanten,	die	allen	verschillende	
instrumenten	bespelen.

Generale repetitie
Daarna	was	het	de	beurt	aan	de	voltallige	muziek-
kapel	in	de	repetitieruimte	die	voorzien	is	van	een	
behoorlijke	 toehoordersaccomodatie,	 maar	 qua	

akoestiek	 –	 naar	 de	 bescheiden	 mening	 van	 uw	
verslaggever	–	niet	geheel	beantwoordt	aan	de	ge-
rechtvaardigde	eisen	die	een	orkest	van	dit	kaliber	
mag	stellen.	De	muziekkapel	telt	momenteel	daad-
werkelijk	 ruim	 70	 muzikanten,	 afkomstig	 uit	 het	
hele	land,	en	telt	helaas	een	aantal	vacatures	die	
momenteel	 vooralsnog	 niet	 vervuld	 worden.	 We	
hadden	het	 voorrecht	een	kijkje	achter	de	 scher-
men	 te	krijgen	door	het	bijwonen	van	een	gene-
rale	 repetitie	van	een	concert	dat	de	dag	daarna	
gegeven	zou	worden.
Onder	 leiding	 van	 de	 jonge	 dirigent	Yves	 Segers	
werden	 achtereenvolgens	 Carnaval Romain van 
Berlioz, delen	 uit	 de	 8e	 symfonie	 van	 Schubert	
(de	onvoltooide)	en,	met	trompetterkorps,	de	Mars	
van	het	1e	logistiek centrum	gespeeld.	
Het	is	buitengewoon	interessant	om	te	zien	en	te	
horen	hoe	hard	het	werk	kan	zijn	om	een	composi-
tie	te	laten	klinken	zoals	wordt	gewenst.	Analyse,	
interpretatie	en	uitvoering	zijn	daar	essentiële	on-
derdelen	van.	Gedurende	ruim	een	uur	kwam	onze	
groep	 daarbij	 volledig	 aan	 bod.	 Terecht	 werden	
dirigent	Segers,	2e	dirigent	Acquet	en	het	gehele	
orkest	na	afloop	zeer	bedankt	voor	het	muzikaal	
gebodene,	 de	 gastvrijheid	 en	 vriendelijke	 ont-
vangst.

Na	een	uitstekende	warme	 lunch	 (	€	3,50	 !)	 kon	
een	ieder	met	een	tevreden	gevoel	huiswaarts	ke-
ren.	

Een exclusief bezoek aan de Koninklijke Muziekkapel
van de Gidsen
Door Frans van der Walle
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Fanfarekorps Koninklijke Landmacht 'Bereden Wapens'

de NederlaNdSe MIlItaIre MuzIek

In één woord indrukwekkend: het allerlaatste, traditi-
onele relatieconcert van het Fanfarekorps Koninklijke 
Landmacht ‘Bereden Wapens’ op 21 april in Eindho-
ven. Eigenlijk doet zo’n enkel trefwoord afbreuk aan 
de geleverde prestaties, zeker in aanmerking geno-
men de staat van opheffing waarin het orkest ver-
keert. De officiële website van de KL spreekt dan nog 
steeds van ‘het enige fulltime professionele militaire 
fanfareorkest ter wereld. Als ceremonieel orkest heeft 
het zowel een stevige als verfijnde orkestklank.(…) In 
de concertzaal put het FKKL’BW’ uit zijn originele fan-
farerepertoire.’ Geen woord over einde muziek, einde 
verhaal. De vele toehoorders in het Muziekgebouw 
Frits Filips, militair en civiel, weten ondertussen be-
ter. Dirigent majoor Tijmen Botma schrijft in een ‘her-
denkingsuitgave’, waarop ik nog terugkom: ‘Dat dit 
orkest wordt wegbezuinigd doet me nog steeds heel 
veel pijn, maar we kunnen het strijdtoneel met trots 
en opgeheven hoofd verlaten. Tot het einde toe heb-
ben we met zijn allen top gepresteerd.’ Het concert in 
Eindhoven is daarvan het klinkende bewijs.

De	toon	wordt	gezet	met	de	Wiener Philharmoniker 
Fanfare	 van	 Richard	 Strauss,	
een	 majestueuze	 intrada	 voor	
koper	 en	 slagwerk.	 In	 het	 vol-
gende	 Dark Rain	 van	 A.	 Scott	
soleren	 twee	 saxofonisten	 uit	
eigen	 gelederen,	 Egon	 Smit	 en	
Jos	Dobbelstein.	 Laatstgenoem-
de	heeft	dit	complexe	werk	ook	
gearrangeerd.	 De	 compositie	
beweegt	 zich	 tussen	 het	 alles-
vernietigende	 geweld	 van	 de	
atoombommen	op	Hirosjima	en	
Nagasaki	in	1945	en	het	streven	
naar	vrede.	(‘Zwarte	regen’	staat	
voor	 radioactieve	 neerslag.)	 Niet	 alleen	 aan	 de	 so-
listen,	 ook	 aan	 het	 begeleidende	 orkest	 stelt	 deze	
compositie,vanwege	 de	 (dis)harmonische	 en	 ritmi-
sche	structuren,	hoge	eisen.	Trouwens:	ook	aan	me-
nig	 luisteraar	 bij	 een	 eerste	 kennismaking	 met	 dit	
stuk.	 Het	 getuigt	 van	 lef	 een	 dergelijke	 compositie	
–	verre	van	‘middle	of	the	road’	–	te	programmeren	
én	 van	 geloof	 in	 eigen	 kunnen.	 Solisten	 en	 orkest	
hebben	een	overtuigend	bewijs	geleverd.
In	het	 teken	van	het	einde	staat	Lost Heritage van	

Maurice	Hamers,	geschreven	in	opdracht	van	en	op-
gedragen	 aan	 het	 FKKL’BW’.	 Verloren	 erfgoed…	 De	
muzikanten	op	het	lijf	geschreven	en	navenant	uitge-
voerd.	Een	driedelig	stuk,	waarin	de	militaire	muziek	
in	alle	facetten	tot	uitdrukking	komt,	van	concertant	
tot	 martiaal.	 Het	 laatste	 gedeelte	 opent	 met	 een	
treurmars,	waar	gaandeweg	 lichte	klanken	bovenuit	
stijgen	 om	 allengs	 zachter	 te	 eindigen	 met	 flarden	
van	de	last	post	en	trommelslagen.	De	gedachte	aan	
‘Old	 soldiers	never	die,	 they	 just	 fade	away’	dringt	
zich	onafwendbaar	op.	Of	om	met	een	variant	op	de	
bekende	mars	van	Alford	te	spreken:	‘The	vanished	
band’.	Ook	met	deze	‘gelegenheidscompositie’	is	Ha-
mers	 een	 plek	 in	 het	 repertoire	 voor	 fanfare	 meer	
dan	gegund.Na	de	pauze	is	er	nog	maar	tijd	voor	één	
werk,	maar	dan	wel	omvangrijk	van	duur	én	bezet-
ting:	The Queen Symphony	van	Tolga	Kashif	 in	een	
arrangement	van	Erik	Somers.	Het	orkest	is	uitgebreid	
met	harp,	cello,	contrabas,	viool	en	piano	en	wordt	
vocaal	ondersteund	door	het	Noord	Nederlands	Con-
certkoor.	Met	vrije	hand	heeft	Kashif	een	groot	aantal	
nummers	 van	 de	 legendarische	 popgroep	 bewerkt,	
wat	vaak	verrassende	effecten	oplevert.	

‘Acht mooie jaren in beeld’
Niet	alleen	met	een	hoofd	vol	klanken	gaan	de	con-
certgangers	naar	huis,	ook	met	gevulde	handen.	Om	
de	herinnering	aan	dit	unieke	militaire	orkest	levend	
te	houden,	in	beeld	en	geluid,	is	namelijk	een	maga-

Fanfarekorps verlaat 'strijdtoneel' en podium
met trots en opgeheven hoofd

Door Hein Jansen

Laatste staande ovatie voor het FKKL’BW’ (foto Gerard Woittiez)
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zine	samengesteld	en	een	cassette	met	CD	en	DVD.	
Het	magazine,	een	soort	familiealbum,	heeft	als	titel	
meegekregen	4	windstreken	met	als	ondertitel		Acht 
mooie jaren in beeld.	 	Ter	 verklaring	 van	de	wind-
streken	vermeldt	het	voorwoord:	‘In	2004-2005	werd	
er	 gereorganiseerd	bij	Defensie	 en	ook	de	militaire	
muziek	 ontkwam	 niet	 aan	 ingrijpende	 maatregelen.	
Alle	 muzikanten	 bij	 de	 Koninklijke	 Landmacht	 wer-
den	 in	 de	 gelegenheid	 gesteld	 te	 solliciteren	 naar	
een	 baan	 bij	 één	 van	 de	 drie	 nieuw	 op	 te	 richten	
orkesten	(KMK’JWF’,	RF’GGJ’	en	FKKL’BW’).	Vanuit	vier	
windstreken	kwamen	muzikanten	in	Vught	terecht.	Er	
waren	mensen	afkomstig	uit	 het	westen	 (KMK),	 uit	
het	noorden	(JWF),	uit	het	zuiden	(FKKL)	en	uit	het	in	
Amersfoort	gelegerde	TKBW.(…)	Zoals	we	in	2005	uit	
de	verschillende	windstreken	bij	elkaar	zijn	gekomen,	
zo	zullen	we	ook	weer	in	alle	richtingen	uitzwermen	
om	 met	 ons	 leven	 verder	 te	 gaan.	 Er	 zullen	 men-
sen	 bij	 Defensie	 blijven,	 al	 dan	 niet	 als	 muzikant.	
De	meesten	zullen	echter	buiten	Defensie	hun	draai	
moeten	vinden.’	
Zo	ongeveer	alles	komt	voorbij:	concerten,	taptoes,	
ceremonieel,	 combo,secties,	 solisten,	 buitenlandse	
trips,	kindervoorstelling,	‘Land	en	macht’,	wielrijders,	
sportdagen,	 strandoefening	 voor	 Prinsjesdag,	 ont-
spanning	 tussen	officiële	gelegenheden	door,	enzo-
voorts.	Het	magazine	biedt	een	veelzijdig	en	kleurrijk	
beeld,	tussen	hoogst	formeel	en	zeer	informeel.

CD/DVD
Op	 de	 	 verzamel-CD	 in	 de	 cassette	 Traditions	 and 
more	 staan	 19	marsen,	vanzelfsprekend	 inbegrepen	
een	groot	aantal	uit	de	bereden	traditie,	mét	de	ge-
zongen	 trio’s:	 Huzarenmars van Sytzama, Artillerie-
mars, Defileermars van het 2e Regiment Huzaren	
(huzaren	Prins	van	Oranje),	Huzarenmars en Huzaren 
van Boreel.	Maar	ook	horen	we	aldus	uitgevoerd	Ko-

lonel van Heemskerck van Beest (genie)	en	De Lim-
burgse Jagersmars. Daarnaast	is	nog	een	aantal	meer	
of	minder	bekende	marsen	in	deze	bloemlezing	op-
genomen,	van	Amsterdam	tot	The Spaceman.
De	DVD	laat	zien	en	uiteraard	horen	wat	het	FKKL’BW’	
als	militair	orkest	bij	diverse	gelegenheden	en	in	ver-
schillende	stijlen	heeft	gepresteerd:
Introductie	Ever braver, ever stronger
Muzikale	 eerbewijzen/ceremonieel	 repertoire	 Wilhel-
mus, Ereroffels en Mars van de Jonge Prins van Fries-
land, Inspectiemars Prinsjesdag
Taptoe	Edinburgh	The Magician, Korps Wielrijders
Uitzendingen	 Out of Africa en Hymn to the fallen 
(clips)
Veteranen	Geuzenpenning 2011 voor de Nederlandse 
Krijgsmacht, Veteranendag concertimpressie

Magazine	 en	 cassette	 vormen	 samen	 een	 herinnering	
aan	een	bijzonder	orkest,	die	gekoesterd	moet	worden.

Ook geïnteresseerd
In Traditions and more?
Majoor	 Wim	 de	 Jong	 (commandant	 van	 het	
FKKL’BW’)	 verwelkomde	 de	 talrijke	 toehoorders,	
onder	wie	luitenant-generaal	De	Kruif	(bevelhebber	
van	de	KL).	Vervolgens	reikte	hij	de	eerste	exem-
plaren	van	magazine	en	cassette	uit.	Zo	zette	hij	
drie	mensen	in	het	zonnetje:	Thijs	Musch	(concert-
meester);	 Ria	 Kornet	 (echtgenote	 van	 saxofonist	
Egon	Smit),	die		indertijd	een	grote	handtekenin-
genactie	heeft	opgezet	in	een	poging	het	fanfare-
korps	te	behouden;	Gerard	Woittiez,	die	het	orkest	
intensief	heeft	gevolgd	en	gepromoot.	
Er	 is	 nog	 een	 aantal	 exemplaren	 van	 de	 casset-
te	beschikbaar.	Voor	wie	geïnteresseerd	 is:	 stuur	
een	mail	met	naam	en	adresgegevens	naar	mail@
fkklbw.nl	.	Wie	het	eerst	komt…

Commandant Wim de Jong:
Reorganisatie is een gemiste kans

Door Hein Jansen

Over pakweg een half jaar, per 31 december, zwijgen 
de instrumenten van het FKKL’BW’ voorgoed. Dan is het 
over en uit voor muzikanten en staf. Ondertussen zal 
de formatie begonnen zijn van een nieuwe drumfanfare. 
Die bestaat straks uit 22 muzikanten, voornamelijk in de 
rang van korporaal en soldaat, dirigent (kapitein), tam-
bour-maître/roadmanager (luitenant) en commandant 
(kapitein).  Of de drumfanfare eind van het jaar ook al 
operationeel zal zijn, valt overigens te betwijfelen. Zoals 
het er nu naar uit ziet, is daar meer tijd voor nodig. Vast 
staat wel dat een combo en koperensemble deel zullen 
uitmaken van de drumfanfare. Want de praktijk heeft uit-
gewezen dat daar ruimschoots emplooi voor is. Boven-
dien bieden dergelijke samenstellingen de muzikanten 
meer mogelijkheden om hun kwaliteiten te ontplooien.



Defilé  -  Juni 2012 7

En	de	musici	en	stafleden	van	het	fanfarekorps?	Zij	moe-
ten	 hard	 aan	 de	 bak	 om	 een	 nieuwe	 bestemming	 te	
vinden,	wat	niet	gemakkelijk	is.	Of	het	moet	het	functi-
oneel	leeftijdsontslag	zijn,	dat	slechts	voor	een	enkeling	
is	weggelegd.	Een	verdere	toekomst	in	de	muziek	is	gro-
tendeels	afhankelijk	van	vacatures	bij	de	andere	militaire	
beroepsorkesten.	Ook	vanwege	de	bezuinigingen	in	de	
culturele	sector	zijn	de	kansen	in	de	burgermaatschap-
pij	 vrijwel	nihil.	Maar	gelukkig	 is	niet	alleen	droefenis	
troef.	Commandant		Majoor	Wim	de	Jong:	“Over	het	ge-
heel	genomen	is	de	stemming	eigenlijk	best	goed.	De	
muzikanten	laten	elkaar	niet	los.	Ik	vind	dat	een	grote	
verdienste	van	het	orkest.	Natuurlijk	verloopt	alles	niet	
even	gladjes,	knettert	het	wel	eens.	Maar	tot	dusver	zijn	
we	er	 in	goed	overleg	steeds	uit	gekomen.		Ik	wil	de	
situatie	niet	mooier	voorstellen	dan	die	is,	maar	er	zit	
iets	heilzaams	in.	Noodzakelijkerwijs	worden	de	mensen	
gedwongen	na	te	denken	over	wat	ze	verder	willen	en	
dat	kan	verrassende	perspectieven	opleveren.	Een	crisis	
is	niet	alleen	negatief.”

Toch zullen er grote verschillen zijn tussen de individu-
ele plaatjes.
“Klopt.	Ik	geef	een	paar	voorbeelden.	Een	muzikant	die	
wel	het	onderwijs	in	wil	en	al	een	eind	op	weg	is.		Ie-
mand	die	een	goede	baan	zou	kunnen	krijgen	in	het	be-
drijfsleven,	maar	uiteindelijk	toch	voor	de	muziek	heeft	
gekozen	en	nu	uitkijkt	naar	een	vacature.	Anderen	die	er	
niet	over	peinzen	in	de	militaire	muziek	te	blijven.	Die	
vinden	de	hele	gang	van	zaken	moeilijk	te	verteren.”

Zit er ook frustratie?
“Bij	een	aantal	zeker.	Die	vragen	zich	af	wat	ze	zelf	of	
als	orkest	verkeerd	hebben	gedaan.	Waarom	ze	zich	het	
vuur	uit	de	sloffen	hebben	gelopen.	En	waartoe.	Die	voe-
len	zich	afgedankt.”

Visie
Is de noodzaak van bezuinigingen plus gevolgen dan 
niet goed uit te leggen? Of wordt die niet begrepen?
“Natuurlijk	wel,	we	zijn	niet	gek.	Kijk,	het	verhaal	zoals	
dat	 er	 nu	 ligt	 is	 heel	 simpel:	 er	moet	bezuinigd	wor-
den	en	we	gaan	naar	één	volwaardig	beroepsorkest	per	
krijgsmachtonderdeel.	Maar	wat	daar	aan	ontbreekt	 is	
een	visie.	Dat	wringt.	Met	de	ontwikkeling	van	een	visie	
bedoel	ik	dat	je	begint	met	je	af	te	vragen	welke	markt	
je	met	de	militaire	muziek	moet	bedienen:	krijgsmacht,	
burgermaatschappij,	 buitenland	 niet	 te	 vergeten.	 Ofte-
wel:	wat	is	de	vraag?	Vervolgens	ga	je	na	wat	er	nodig	
is	om	die	markt	te	bedienen,	wat	is	je	aanbod?	Dat	kan	
uiteenlopen	van	een	symfonisch	blaasorkest	tot	een	big-
band.	Misschien	formuleer	ik	het	wat	kort	door	de	bocht,	
maar	op	die	manier	kom	je	wel	tot	een	doordachte	com-
binatie	van	vraag	en	aanbod.	Daaraan	ontbreekt	het	nu.	
In	dit	opzicht	is	deze	reorganisatie	een	gemiste	kans.	“	

Tot 1 januari ben jij als commandant het aanspreekpunt 
voor de musici en stafleden. Maar als ik me beperk tot 
de eersten: wat maakt je functie bijzonder?
“Je	moet	kennis	hebben	van	organisatorische	en	perso-
neelszaken,	kennis	van	mensen	en	kennis	van	muzikan-

ten.	Want	die	vormen	toch	een	wat	aparte	categorie.	Je	
zou	ook	kunnen	zeggen	dat	ik	een	schakel	ben	tussen	
de	muzikant	en	het	legergroen.	Van	een	heleboel	zaken	
die	bij	het	leger	horen	snapt	hij	of	zij	niet	zo	veel.	Dat	
leer	je	niet	op	het	conservatorium.	Je	bent	ingehuurd	om	
zo	goed	mogelijk	muziek	 te	maken.	Zo	simpel	 is	het.	
Bij	deze	reorganisatie	komt	er	trouwens	nog	iets	bij.	Ik	
werk	 sinds	 1978	bij	defensie	en	heb	 sindsdien	alleen	
maar	veranderingen	meegemaakt.		De	personele	gevol-
gen	bleven	echter	beperkt	door	interne	herplaatsingen	
en	natuurlijk	verloop.	Nu	worden	we	geconfronteerd	met	
gedwongen	ontslagen.	Niet	alleen	praktisch	maar	zeker	
mentaal	is	dat	heel	ingrijpend.”

Waarom niet als korporaal-muzikant gesolliciteerd bij de 
nieuwe drumfanfare? Misschien in rang een stapje terug, 
maar je kunt wel muziek blijven maken bij defensie.
“Ik	kan	me	je	redenering	wel	voorstellen,	maar	zo	een-
voudig	ligt	het	niet.	Alle	muzikanten	zijn	minstens	ser-
geant.	De	drumfanfare	telt	straks	een	sergeant-majoor,	
twee	sergeanten	en	voor	het	overige	korporaals.	Als	je	
al	zou	willen	solliciteren	moet	je	formeel	eerst	ontslag	
nemen,	met	verlies	van	alle	faciliteiten.		Stel	dat	je	toch	
niet	wordt	aangenomen,	dan	heb	je	echt	een	probleem.	
En	dan	heb	het	nog	niet	eens	over	aspecten	als	niveau,	
carrièremogelijkheden	et	cetera.”

Hoe zit het straks trouwens met de gezagsverhoudin-
gen met betrekking tot de drumfanfare, indachtig de be-
noeming van een commandant militaire muziek krijgs-
macht?
“Het	 is	 zo	dat	de	commandanten	van	de	 legeronder-
delen	verantwoordelijk	zijn	en	blijven	voor	de	budget-
ten,	de	muziek	inbegrepen.	En	je	kent	de	stelregel:	wie	
betaalt,	bepaalt.	Er	is	sprake	van	geweest	of	de	drum-
fanfare	wel	of	niet	een	eigen	commandant	zou	krijgen	
en	 de	 commandant	 landstrijdkrachten	 heeft	 voor	 het	
eerste	 gekozen.	 Kortom,	 ik	 denk	 niet	 dat	 er	 veel	 zal	
veranderen.”

Fietsen
Kunnen we de drumfanfare in de toekomst ook op de 
fiets zien, of gaat deze traditie – én militair exportpro-
duct -  teloor? Ik herinner me dat er sprake was van de 
aanschaf van nieuwe fietsen.
“Die	komen	er,	net	als	nieuwe	instrumenten	voor	op	de	
fiets	want	de	oude	zijn	versleten.	De	gedachte	 is	dat	
de	nieuwe	drumfanfare	en	de	RFGGJ	uit	Assen	samen	
taptoeshows	gaan	verzorgen,	dan	heb	je	een	stevige	be-
zetting,	inbegrepen	de	fietsshow.	Er	is	al	belangstelling	
getoond	uit	Pasadena	(California).	Ik	kan	daar	nog	niets	
met	 zekerheid	 over	 zeggen,	 maar	 het	 zou	 een	 mooie	
opsteker	zijn	voor	de	nieuwe	formatie.”	

Zelf ga je begin volgend jaar met FLO. Hoe kijk je terug 
op je tijd in Vught?
“Ik	heb	indertijd	bewust	gekozen	voor	een	baan	bij	het	
FKKL’BW’	en	daar	geen	ogenblik	 spijt	 van	gehad.	Het	
klinkt	misschien	wat	overdreven,	maar	ik	meen	het	echt:	
het	was	de	meest	bijzondere	baan	die	ik	heb	gehad	met	
bijzondere	mensen.	Ik	zal	ze	missen.”	
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Het ontwerp van kunstschilderes Sylvia Boele geeft 
het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden 
Wapens’ weer, omgeven door hun producten en 
bedreigingen.

Met	het	schilderij	 legt	de	schilderes	haar	ervarin-
gen	neer	over	de	periode	van	6,5	jaar,	waarin	haar	
echtgenoot,	 luitenant-kolonel	 Hennie	 Boele,	 com-
mandant	heeft	mogen	zijn	van	de	Militaire	Muziek	
Koninklijke	 Landmacht.	 In	 het	 schilderij	 zijn	 de	
symbolen	van	de	diverse	orkesten	terug	te	vinden.	
Linksboven	 de	 Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	
Willem	Friso’.	 	Midden	boven	het	orkest	de	Regi-
mentsfanfare	‘Garde	Grenadiers	en	Jagers’.	Midden	
onder	 op	 het	 schilderij	 de	 Fanfare	 van	 het	 Korps	
Nationale	Reserve	 en	fier	op	de	pilaar	 het	 Fanfa-
rekorps	Koninklijke	Landmacht	 ‘Bereden	Wapens’.	
Het	betreft	de	4	orkesten	van	de	Koninklijke	Land-
macht,	 gesymboliseerd	 door	 het	 landmachtsym-
bool,	de	Koninklijke	Leeuw	rechts	van	de	pilaar.	Het	
schilderij	heeft	aan	de	 rechterkant	een	 rouwrand,	
terwijl	 ook	de	noten	 van	de	partituur	 al	 zijn	 ver-
dwenen.	Hiermee	symboliseert	de	kunstenares	de	
droeve	gebeurtenis,	waarbij	het	personeel	van	het	
FKKL’BW’	te	horen	heeft	gekregen	dat	het	uiterlijk	
1	januari	2013	wordt	opgeheven.	Een	stuk	geschie-
denis	verdwijnt,	reden	waarom	op	de	rechteronder-
rand	van	het	doek	‘blz.	2011’	is	geschilderd.	
Blz.	2011	impliceert	dat	er	nog	meer	bladzijden	zijn.	
Bladzijden	uit	het	verleden	en	bladzijden	in	de	toe-
komst.	Het	is	de	bedoeling	van	de	kunstenares	dat	
hij	of	zij	die	het	schilderij	aanschouwt,	zich	vooral	
realiseert	 welk	 een	 mooie	 producten	 het	 orkest	
heeft	gemaakt	en	welke	mooie	momenten	daarbij	
behoren.	Een	 reis	door	het	 schilderij	geeft	de	di-

versiteit	aan	producten	
weer,	 die	 een	 ieder	 op	
zijn	of	haar	eigen	wijze	
moet	 herinneren.	 Aller-
eerst	 het	 ontstaan	 van	
de	 militaire	 muziek.	
De	 enkele	 tamboer	 en	
hoornblazer	 neergezet	
in	 de	 pilaar.	 Zowel	 bij	
droeve	 gebeurtenissen	
in	Nederland	als	tijdens	
ceremonies	 in	 het	 bui-
tenland	 hebben	 velen	
deze	taak	solitair	moe-
ten	uitvoeren	en	verwer-
ken.	 Direct	 aansluitend	
het	 gehele	 orkest,	 dat	
wekelijks	 werd	 ingezet	
voor	 het	 uitvoeren	 van	
een	 veelheid	 aan	 klein	
ceremoniële	 activitei-

ten.	Maar	ook	groot	 ceremonieel,	 gesymboliseerd	
door	de	Gouden	Koets	hoorde	thuis	in	het	taken-
pakket	 van	 het	 orkest.	 Menige	 ambassadeur	 en	
anderen	hebben	de	mooie	klanken	van	het	orkest	
mogen	 ervaren.	 	 Links	 op	 het	 schilderij	 staat	 op	
het	 concertpodium	 de	 muziekstandaard.	 Hiermee	
wordt	teruggedacht	aan	de	veelheid	aan	concerten.	
Traditionele	militaire	concerten	zijn	in	de	afgelopen	
jaren	getransformeerd	tot	muzikale	avonden	die	in-
trinsiek	groen	waren.	Zowel	de	veteraan,	maar	ook	
militaire	gastheren	en	hun	gasten	(h)erkenden	zich	
in	deze	vorm	van	optredens.		Als	laatste	wordt	ook	
met	het	orkest	centraal	op	het	schilderij	verwezen	
naar	de	taptoes	in	binnen-	en	buitenland.	De	op-
stelling	is	het	orkest	vlak	voor	het	optreden	tijdens	
de	 emotionele	 taptoe	 in	 Modena.	 Niet	 alleen	 de	
traditionele	 taptoeshow	 behoorde	 tot	 het	 taken-
pakket	 van	 het	 orkest,	 maar	 ook	 de	 traditie	 van	
het	Regiment	Wielrijders,	gesymboliseerd	door	het	
fietswiel	als	achterbenen	van	het	paard.	Een	orkest	
verdwijnt,	de	herinneringen	blijven.	2012	wordt	een	
jaar	om	te	vergeten.
Laten	we	blz.	2011	maar	omslaan	en	zien	wat	blz.	
2013	ons	gaat	brengen.		

FKKL’BW’,	bedankt………………….

Sylvia Boele Kunstschilderes
Verbindingskanaal	Nz	98
7895	TE		Roswinkel
(	:	0591	-	357199
)	:		06	-	18326381
info@faireduchemin.nl
www.faireduchemin.nl

'2011, FKKLBW strijdend ten onder'
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Fanfare Korps Nationale Reserve

NATRES-band neemt afscheid van dirigent Theo Bleeker

Door Jan van Alphen, foto's sgt Michel Nauta

Zaterdagavond 31 maart jl concerteerden de musici 
van de Fanfare Korps Nationale Reserve voor de laat-
ste keer o.l.v. dirigent Eerste Luitenant Theo Bleeker. 
De organisatoren hadden niets aan het toeval overge-
laten en  hadden nagenoeg in alle voorwaarden qua 
personeelsbezetting, instrumenten en een bijzondere 
solist voorzien om dirigent Bleeker met een specta-
culaire muziekshow afscheid van zijn orkest te laten 
nemen.  De bezoekers van een goed gevuld theater 
de Flint in Amersfoort zijn daar gelet op het telkens 
opklinkende applaus met groot genoegen getuigen 
van geweest.    

Eerste	 luitenant	 Bleeker,	 geboren	 op	 16	 november	
1957	in	IJmuiden,	werd	al	op	jonge	leeftijd	muzikant	
bij	 de	 plaatselijke	 muziekvereniging.	 Daarna	 startte	
hij	zijn	muziekstudie	aan	het	Sweelinck	Conservato-
rium	 in	Amsterdam	 en	 het	 Twents	 Conservatorium,	
met	als	hoofdvakken		trompet	en	harmonie-	fanfare-	
en	brassbanddirectie.	 Zijn	militaire	 loopbaan	begon	
Bleeker	in	1984	bij	het	Tamboerkorps	der	Intendan-
ce.	Daarna	is	hij	als	muziekinstructeur	en	adjudant-
muzikant	bij	diverse	orkesten	binnen	de	Koninklijke	
Landmacht	actief	geweest,	waaronder	het	voormalige	
TKBW.	Vanaf	2005	was	hij	werkzaam	bij	de	Konink-
lijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	in	Assen,	als	
dirigent	van	de	Regimentsfanfare	 ‘Garde	Grenadiers	
en	 Jagers’.	 In	oktober	2008	werd	hij	aangesteld	als	
interim	dirigent	 van	de	 FKNR	 tot	 zijn	 FLO	 in	maart	
2012.	 Buiten	 de	 militaire	 muziek	 heeft	 Bleeker	 in	
het	 recente	verleden	diverse	orkesten	en	koren	ge-
leid.	Momenteel	is	hij	als	muzikaal	leider	verbonden	
aan	 het	 zangtheater	 ‘Circle	 of	 Music’	 in	 Lelystad.																																																																																																																																	

De	 programma-opbouw	 met	 de	 Defileer-
mars Nationale Reserve,	 Resplendent Glory,                                                                                                                                     
Procession to the  Minister, Eagle Squadron	 en	de	
Posthoorn Galop	 zorgden	 al	 voor	 een	 aanstekelijk	
tempo	en	toen		de	solist	Marius	Preda	daar	zijn	wa-
ter-	en	vingervlugge	gaven	nog	eens	aan	toevoegde	
neigde	de	waardering	van	het	publiek	voor	werken	
als	 Yinka, En Aranjuez con tu Amor, Cioncârlia	 en	
Daedalus	naar	ovationeel	eerbetoon.	De	uit	Roeme-
nië	 afkomstige	 multi	 instrumentalist	 Marius	 Preda	
studeerde	cum	laude	af	op	vibrafoon	en	piano	aan	
de	jazzafdeling	van	het	Koninklijk	Conservatorium	in	
Den	Haag.	Hij	is	de	enige	echte	jazzcimbalist	ter	we-
reld.

De	duur	van		de	pauze	was	een	welkome	onderbre-
king	van	de	stroom	van	muzikale	indrukken	die	o.l.v.	
dirigent	 Bleeker	 na	 terugkeer	 in	 de	 gemakkelijke	
stoelen		door	het	orkest	werd	voortgezet	met:	Man-
hatten Skyline	en	Brassman’s  Holiday.	Solist	Marius	
Preda	 zorgde	 met	 een	 tweede	 fonkelend	 optreden	
wederom	voor	het	nodige	vuurwerk	door	in	A Tribute 
to Lionel	(Hampton)	en		Django’s Swing	de	sterren	
wederom	van	de	hemel	te	spelen.	Drie	werken:	Glenn 
Beats the Battle of Jericho	 (Jef	Penders),	Noche de 
Abril	(Maino	Remmers)	en	Summer Night	2002	(Dirk	
Keijzer)	zorgden	voor	een	sfeervolle	afluiting	van	het	
laatste	 concert	 in	 militair	 verband	 van	 deze	 toege-
wijde	 en	 beminnelijke	 vakman.	 Theo	 Bleeker,	 voor	
je	 aan	 de	 Fanfare	 Korps	 Nationale	 Reserve	 en	 alle	
muziekkorpsen	daarvoor	gewijde	inzet:	ook	vanuit	de	
zaal	bedankt!	

Virtuoos solist Marius Preda speelt met de FKNR
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Afscheid van de Drumfanfare (voormalig tamboerkorps)
van de Koninklijke Luchtmacht 

Door Rob Ouwens

Plotseling was hij er niet meer: de drumfanfare van 
de Koninklijke Luchtmacht. Met stille trom vertrokken, 
zou je kunnen zeggen. Naar aanleiding van de bezui-
nigingen bij Defensie werd dit muziekgezelschap al 
in 2011 opgeheven. Mijn laatste herinneringen aan 
deze drumfanfare zijn het optreden tijdens het af-
scheid van Vliegveld Soesterberg onder de noemer 
‘Hello Goodbye’ en het optreden bij aankomst in het 
Chassé Theater te Breda tijdens de galapremière van 
de show door het Orkest van de Koninklijke Lucht-
macht  ‘A Tribute to Michael Jackson’.  Ter herinnering 
aan een fantastisch tamboerkorps en later drumfan-
fare zijn er gelukkig nog de platen en CD’s. Als een 
tribute en voor de geschiedschrijving volgt hieronder 
een overzicht van deze opnames (dit overzicht beoogt 
niet compleet te zijn en aanvullingen zijn dan ook van 
harte welkom).

Langspeelplaat

1981			30	Jaar	–	Dureco	77.010
				 Benvenuto / Bolero Militair / Luchtmacht Defi -

leermars	(beiden	als	Tamboerkorps				
	 samen	 met	 Kapel	 van	 de	 Koninklijke	 Lucht-

macht)
1983?		Bandstand	–	Eurosound	ES46.645
					 Primeur / Simon and Garfunkel / Amor / Hello 

Dolly / Bandstand / Perfi dia / My Dear 
      Friend / Killing Me Softly / Jambalaya / Danke 

Schön Bert Kaempfert / Brazil / The  
      Saints.

Op	de	live	LP’s	van	de	Nationale	Taptoe	Breda	1980,	
1981,	1983,	1984	en	1985	is	het	tamboerkorps	samen	
te	horen	met	de	Kapel	van	de	Koninklijke	Luchtmacht.	
Met	 de	 	 dienstplichtige	 tamboerkorpsen	 is	 men	 te	
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horen	op	de	live	LP	van	de	Nationale	Taptoe	Breda	
1982,	 evenals	 op	 de	 studioplaat	 van	 de	 Nationale	
Taptoe	Breda	1987	en	1988.	

Bijzonder	is	nog	een	(studio)opname	van	de	NATO	Tattoo	
Arnhem	1958	(Fontana	680	504	TL)	samen	met	het	tam-
boerkorps	van	het	Garde	Regiment	Grenadiers	en	tamboer-
korps	van	het	Garde	Regiment	Fuseliers	‘Prinses	Irene’.

Compact Disc

1991		 Nationale	Taptoe	Breda	1991	–	MarKap2065
							 Young Men On Parade	 (samen	met	 jachthoorn-

korps	Garde	Jagers).
1992	 IMMS	Holland	Jubilee	–	MUMU3010
		 Luchtmacht Defi leermars	(samen	met	Orkest	van	

de	Koninklijke	Luchtmacht)
1993	 Nationale	Taptoe	Breda	1993	–	NTB930005
			 Brass and Drums	 (samen	 met	 jachthoornkorps	

Garde	Jagers).
1994		 Nationale	Taptoe	Breda	1994	–	NTB940006
	 Olympic Spirit / A Brand New Day / Them Basses.
1996		 Chameleon	–	Klu	5596201	
		 Mars van de Tactische Helikoptergroep / Chame-

leon / Moonlight Swing / Ceska 
      Muzika / Pastime with Good Company / Hawai 

Five-O / Ballad and Beat / The Boy    
     From Meneam / Thüringer Marsch / Folk Song 

Suite / The River Kwai March / On 
   Parade / Aces High / Go Twist / Move On Baby / 

Birdland / Principia Perfi cimus.
1999		 De	4Daagse	Break	–	Klu	99202
		 De Vierdaagse Mars / De Wandelclub / You’ll Ne-

ver Walk Alone / De 4 Daagse Break.
1999	 Airforce	Melodies	–	Klu	99101
							 THG Mars / The River Kwai Mars / Vierdaagse Lied 

/ De Wandelclub. 
2000	 	 Kapel	 van	 de	 Koninklijke	 Luchtmacht	 –	 Dureco	

11.65352
					 Benvenuto / Luchtmacht Defi leermars (samen	met	

Kapel	van	de	Koninklijke		
						 Luchtmacht)
2001		 Airforce	Melodies	II	–	Klu	2001-301
					 Primeur / Tactische Helikopter Groep Mars / Ceska 

Muzika / River Kwai Mars.
2001		 Airforce	Melodies	III	/	KLu	2001-305
						 Birdland.

2001		 Galaconcert	1981	“30	Jaar	Kapel”	–	Klu	2001-300	
(live)

							 Luchtmacht Defi leermars (als	 tamboerkorps	met	
Kapel	van	de	Koninklijke		Luchtmacht)

2001		Nationale	Taptoe	Breda	2001	–	SNT2001.003
						 London Is The Place For Me / Pops On Parade / 

Minstrel Boy & Toss The Feathers  
						 (samen	met	de	Central	Band	of	the	Royal	Air	Force).

2003	 Three	Of	A	Kind	–	Klu	2003-201
						 Stepping Out With My Baby / Mars van de Konink-

lijke Militaire School Luchtmacht /     
 Georgia On My Mind / Queen in Concert / I Feel 

Good / Mr. Bojangles / Old And Wise /   
      Harlem Nocturne / Wer Bisto / Spinning Wheel / 

Do Nothing ‘Till You Hear From Me / 
    Starburst / The Nobles Of The Mistic Shrine.
2003	 Nationale	Taptoe	Breda	2003	–	SNT2003.005
    Kadetten Defi leermars.
2006	 IMMS-Holland	Silver	Jubilee	–	NL-IMMS2006
		  Ceska Muzika / Go Twist / Benvenuto (samen	met	

Kapel).
2007		 Las	Cuatro	Estaciones	–	Klu	2007-201
					 Spring / Sunny / In Storm And Sunshine / Summer 

/ Summertime / Ya Terminanos      
     Esta Verano / Autumn / Colours Of The Wind / 

Autumn Leaves / Winter / It’s The Most   
 Wonderfull Time Of The Year / My Funny Valen-

tine.
2008	 Première	Festival	–	CDMF-0801	(live)
							 Retroduction / Tendance / Samba Do Frogo / Los 

Herido Soldado / Anger   
   Management / Pull The Plug.
2009		 Het	Luchtmacht	Mannenkoor	Door	De	Jaren	Heen	

–	Mirasound	88730
				 Soesterberglied / Get Me To The Church On Time 

/ Slavenkoor uit Nabucco / Der   
   Fliegermarsch / Finale: Soesterberglied, Gelukkig 

Is Het Land, Glory Hallelujah.

Sinds	 2004	 is	 de	 drumfanfare	 ook	 te	 zien	 en	 te	 ho-
ren	geweest	samen	met	het	Orkest	van	de	Koninklijke	
Luchtmacht	te	samen	vormend	de	Kapel	van	de	Konink-
lijke	Luchtmacht	en	wel	op	de	volgende	DVD’s	&	CD’s:
Nationale	Taptoe	2004,	2005,	2006,	2007,	2008,	2009,	
2010	en	2011.
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Dit voorjaar hebben ruim 5000 Rotterdamse leerlin-
gen op een leuke manier kennis gemaakt met de 
verrassende muzikale wereld van de Koninklijke Ma-
rine.

Op	 vrijdag	 13	 april	 bezochten	 een	 aantal	 kinderen	
met	een	visuele	beperking	de	 repetitie	van	de	Ma-
rinierskapel	 en	 mochten	 na	 afloop	 ervan	 met	 de	
muzikanten	de	instrumenten	voelen	en	uitproberen.	
Samen	met	basisschoolgroepen	7	en	8	werd	vervol-
gens	op	16	en	17	april	in	concertgebouw	De	Doelen	
door	de	Marinierskapel,	Tamboers	&	Pijpers	en	Steel-
band	van	het	Korps	Mariniers,	aangevuld	met	 twee	
energieke	danseressen	een	gezellig	muzikaal	feestje	
gebouwd.	De	presentatie	hiervan	was	in	handen	van	
de	 populaire	 en	 creatieve	 duizendpoot	 Jandino	As-
poraat.	Organiserende	partner	SKVR	(Stichting	Kunst	
voor	Rotterdammers)	had	voor	de	leerlingen	een	les-
pakket	ontwikkeld	waarin	de	verschillende	aspecten	
uit	het	cultuurtraject	samenkwamen.
Na	een	serieuze	opening	waarbij	onder	meer	met	het	
Wilhelmus	 meegezongen	 werd	 leerden	 de	 kinderen	
op	de	juiste	momenten	klappen,	zingen	én	(stil)	luis-
teren.	Hierbij	werden	de	kaken	 los	geschud,	 lippen	

getrild	 en	 de	 stembanden	 opgerekt	 zodat	 niets	 in	
de	weg	stond	om	actief	in	de	muziek	op	te	kunnen	
gaan.
Gedurende	 alle	 5	 voorstellingen	 werd	 regelmatig	
bijna	de	geluidsbarrière	doorbroken	door	het	oorver-
dovende	(enthousiaste)	gegil	en	werden	medeleerlin-
gen	die	op	het	podium	solo	durfden	te	zingen	toe-
gejuicht	als	grote	artiesten.	Dit	werd	afgewisseld	met	
een	 wedstrijdje	 snel	 meeklappen	 op	 de	 Horlepiep,	
een	16e	eeuwse	matrozendans.	Tamboer	Ed	demon-
streerde	zijn	snelle	 roffeltechniek	en	samen	met	de	
Tamboers	&	Pijpers	en	kapel	onder	leiding	van	ma-
joor	Harmen	Cnossen	werd	de	Russische	Lezghinka	
dans	gespeeld.	De	Steelband	zorgde	voor	een	zonnig	
dansmoment	waarbij	 heel	 de	 zaal	werd	 aangemoe-
digd	om	de	heupen	los	te	maken.	Tenslotte	maakte	
een	 Nederlandse	 medley	 met	 hits	 van	 Krezip,	 Caro	
Emerald	en	Anouk	gevolgd	door	muziek	uit	‘The	Wiz’	
het	kinderfeest	helemaal	compleet.

Naar	 schatting	hebben	de	afgelopen	9	 jaar	 al	 ruim	
45.000	kinderen	zo	op	onvergetelijke	wijze	het	mu-
zikale	 visitekaartje	 van	 de	 Koninklijke	 Marine	 ont-
moet.

Marinierskapel der Koninklijke Marine
en Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

door sgtmaj Bart van Tienen, foto's Joop van Dijk

5000 leerlingen bouwen een feestje met de Marinierskapel

Oude tijden herleven tijdens Marinetaptoe

Aan de vooravond van Koninginnedag, vanwege het 
weekend dit keer op vrijdag 27 april en dus ook op 
de verjaardag van Prins Willem-Alexander, hebben 

de Marinierskapel van de Koninklijke Marine en de 
Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers een 
feestelijke taptoe uitgevoerd in Den Helder. Hiervan 
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was de muzikale leiding in handen van kapelmees-
ter Bongaerts en de choreografie werd verzorgd door 
de tamboers Oosterom en Vogelaar. Met de klassie-
ke Zweedse mars Norrlandsfärger vond de opmars 
plaats op het Bernhardplein waar Commandant Zee-
strijdkrachten vice-admiraal Borsboom, burgemeester 
Schuiling, gedecoreerden en gasten plaats hadden 
genomen op de tribune.

Na	het	spelen	van	een	aantal	traditionele	elementen	
aan	de	kop	van	de	taptoe	zoals	het	Gebed	van	Bort-
niansky	en	de	Eremars	stond	op	het	menu	de	eerste	
presentatie	van	de	nieuwe	show	van	dit	seizoen,	ge-
titeld	‘Music of the Olympics’.	Hierin	zijn	door	huis-
arrangeur	Peter	Habraken	muzikale	thema’s	verwerkt	
van	diverse	Olympische	Spelen,	waaronder	de	Spelen	
van	Los	Angeles,	Seoul,	Moskou	en	Atlanta.	Maar	ook	
het	gedragen	thema	‘Love has Power’	dat	in	Londen	
te	horen	zal	zijn	komt	voorbij.

Wat	velen	niet	weten	is	dat	de	Marinierskapel	al	in	
1964	uitgekozen	was	om	de	Hymne	en	Olympische	
mars	van	de	Spelen	van	Tokyo	op	te	nemen.	Hier-
mee	 werd	 in	 Japan	 gedurende	 die	 Spelen	 de	 dag	
begonnen	en	geëindigd.	Verder	was	deze	opname	
wereldwijd	te	horen	aan	het	begin	of	einde	van	een	
Olympische	radio	en	tv-uitzending.	Nu,	ruim	48	jaar	
later,	wordt	aan	het	begin	van	de	taptoeshow	2012	
deze	 Tokyo	 fanfare	 weer	 gespeeld	 door	 de	 Mari-
nierskapel.

Na	dit	hoofdgerecht	volgden	de	Marine	Defileermars	
en	het	koraal	 ‘Valerius for Band’.	Met	het	Signaal	
Taptoe	gespeeld	door	adjudant	muzikant	Van	Din-
ther	en	het	Wilhelmus	werd	het	moment	van	bezin-
ning	 afgesloten	 en	 volgde	 de	 vrolijke	 afmars	 Mit 
vollen Segeln / Met volle zeilen,	waarna	 iedereen	
opgewekt	de	parade	verliet	en	klaar	was	voor	de	
viering	van	Koninginnedag.

Lunchconcerten, die smaken naar meer

Zowel in Den Helder (23 mei) als in Den Bosch (24 
mei) hebben de Marinierskapel van de Koninklijke 
Marine én het toegestroomde publiek optimaal ge-
profiteerd van het prachtige weer tijdens de start 
van het lunchconcert-seizoen 2012.

In	het	Timorpark	genoten	honderden	mensen	eerst	
van	het	tropische	en	gezellige	geluid	van	de	Steel-
band	 van	 het	 Korps	 Mariniers.	 Nadat	 de	 heupen	
lekker	 waren	 los	 gemaakt	 door	 de	 muzikale	 mari-
niers	en	de	stemming	er	goed	inzat	betrad	de	Ma-
rinierskapel	o.l.v.	chef-dirigent	majoor	Cnossen	het	
podium.	Volgens	kenners	wordt	hier	al	voor	de	15e	
keer	 een	 concert	 georganiseerd	 om	 de	 goede	 sa-
menwerking	tussen	de	Koninklijke	Marine	en	het	Ge-
mini	Ziekenhuis	 feestelijk	 te	beklemtonen.	De	vele	

luisteraars,	bestaande	uit	het	verplegend,	burger-	en	
Marinepersoneel,	patiënten	én	belangstellende	 Jut-
ters	 (inwoners	van	Den	Helder)	werden	vervolgens	
op	bekende	wijze	getrakteerd	op	een	mix	van	licht	
klassieke	muziek	en	populair	repertoire.
Ook	 in	 Den	 Bosch	 stroomde	 de	 Markt	 om	 12.30	
uur	 vol	 met	 belangstellenden	 die	 o.a.	 gelokt	 wer-
den	 door	 de	 grote	 blauwe	 truck	 van	 de	 kapel.	 In	
samenwerking	 met	 de	 organisatie	 van	 Taptoe	 ’s-
Hertogenbosch	werd		met	dit	concert	het	startschot	
gegeven	 voor	 de	 3e	 editie	 van	 deze	 taptoe.	 Met	
muziek	uit	alle	windstreken;	de	ouverture	Wonderful 
Town	van	Bernstein,	een	Slavische	mars	van	Dvorak,	
Bigband,	 het	overbekende	Oh when the Saints,	een	

Lunchconcert op de markt van ‘s-Hertogenbosch
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vliegensvlugge	piccolo-polka	en	Nederlandse	medleys	
werd	 aan	 alle	 verwachtingen	 voldaan.	 Helaas	 moest	
halverwege	het	concert	door	een	ongeval	op	een	nabij-
gelegen	terras	even	onderbroken	worden,	maar	nadat	
deskundige	hulp	gearriveerd	was	werd	snel	de	muzi-

kale	verpozing	weer	voortgezet.	Deze	serie	concerten	
is	voortgezet	in	Den	Haag,	Zoetermeer	en	Rotterdam.	
Daarmee	wordt	een	aloude	traditie	in	stand	gehouden	
om	zo	de	relatie	tussen	de	kapel	en	het	grote	publiek	
warm	te	houden.				

Het korpsconcert van het Trompetterkorps van de Ma-
rechaussee vond dit jaar plaats in Nunspeet en wel op 
vrijdagavond 20 april in de ‘Veluvine’. U zult denken wat 
moet zo’n orkest daar nu zoeken. Nou…….als u dit denkt 
slaat u de plank volkomen mis. Een mooie zaal om een 
goed concert te doen slagen. Menige grote plaats of 
stad zou zo’n zaal willen bezitten. De aanhef van dit 
artikel is misschien een beetje vreemd en zegt menig-
een niets, maar ik kom hierop terug. Het orkest o.l.v. 
Kapitein Erik Janssen staat garant voor een uitstekend 
concert met een diversiteit aan originele composities . 
De opbouw van dit repertoire is uitstekend te noemen 
met volgens mij voor elk wat wils. 

Begonnen	werd	met	een	transcriptie	van	La Gazza Ladra 
(de	stelende	ekster)	van	Gioacchino	Rossini	 in	een	ar-
rangement	van	Jan	Molenaar.	Deze	opera	in	twee	akten	
werd	voor	het	eerst	op	31	maart	1817	uitgevoerd.	Deze	
avond	konden	wij	deze	‘ekster’	in	fanfarebezetting	beluis-
teren.	Ik	kan	mij	niet	aan	de	indruk	onttrekken	dat	het	
een	beetje	moeizaam	op	gang	kwam.	Eenmaal	op	gang	
gekomen	ging	het	brillanter	klinken.	Een	goede	keus	om	
met	deze	compositie	dit	concert	te	beginnen.	Het	twee-
de	werk	Born on the fourth of July		van	John	Williams	
(	arrangement	Bert	van	Cruchten)	is	een	indrukwekkend	
werk.	De	componist	voelt	de	emoties	aan	in	dit	dramati-
sche	waar	gebeurd	verhaal.	Het	orkest	vertolkte	dit	werk	
uitstekend.	 	 Een	bijzondere	prestatie	 leverde	de	 solist	
Robbert	Vos	op	euphonium.	In	het	stuk	Harlequin	van	de	
componist	Philip	Sparke	sprankelden	de	clowneske	figu-
ren	uit	zijn	instrument.	Wat	een		techniek…	chapeau.	Ook	
als	dirigent	ben	ik	Robbert	tegen	gekomen	met	de	har-
monie	uit	Brummen	en	hij	maakte	op	mij	een	goede	in-
druk.	Het	volgende	werk	was	van	de	grote	componist	Eric	
Ball	en	wel	Resurgam.	Dit	komt	van	het	Latijnse	woord	
resurgo	en	betekent	stijgen.	Resurgam	betekent	vrij	ver-
taalt:	‘k	zal	opstaan’.	Van	oorsprong	een	brassbandcom-
positie	en	het	orkest	speelde	dit	in	een	arrangement	van	
Jacques	Broer.	Een	heel	indrukwekkend	werk.	

Lichter repertoire
We	 gaan	 nu	 naar	 een	 wat	 lichter	 repertoire.	 Dit	 was	
het	laatste	concert	van	de	Commandant	Koninklijke	Ma-
rechaussee	de	Luitenant-Generaal	mr.	Dick	van	Putten.	
Harrie	Janssen	heeft	voor	hem	een	mars	gecomponeerd	
Farewell to the Arms. 

Hierna	 volgde	 het	 optreden	 van	 de	 soliste	 van	 deze	
avond	 Melissa	 Venema	 op	 trompet.	 Zij	 speelde	 met	
verve	Carnaval de Venice	van	Jean	Baptiste	Arban.	Deze	
17-jarige	dame	speelde	de	sterren	van	de	hemel.	Het	
viel	mij	op	dat	zij	een	goede	ademhalingtechniek	be-
heerst	of	 te	wel	zij	blaast	heel	makkelijk.	Het	 laatste	
nummer	voor	de	pauze	was	voor	een	ieder	die	het	con-
cert	bijwoonde.	Uit	volle	borst	werd	gezongen	‘Mannen,	
vrouwen	van	het	Wapen	met	zijn	Koninklijke	naam’,	Het	
Wapenlied	der	Koninklijke	Marechaussee.		Maar	het	or-
kest	was	nog	niet	klaar.	De	scheidende	Luitenant-Gene-
raal	werd	nog	een	mars	aangeboden,		De Goeveneur 
der Residentie mars. Wat	ik	al	eerder	aangaf	is	in	het	
trio	van	deze	mars	het	koraal	te	beluisteren		Wat de 
toekomst brenge moge. 	De	aanhef	van	dit	artikel		wijst	

'Wat de toekomst brenge moge'

door Rino van der Luyt

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

Brigadegeneraal Peperkoorn vertolkt My Way
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op	deze	mars	en	wij	hopen	dat	de	commandant	verder	
een	goede	toekomst	tegemoet	gaat.	
Na	de	pauze	was	het	programma	wat	luchtiger.	De	so-
liste	Melissa	Venema	soleerde	in	Il Silenzio en	deed	dit	
heel	verdienstelijk.	Verder	een	werk	van	Dave	Brubeck,	
Blue rondo à la Turk.		Deze	compositie	heeft	Dave	Bru-
beck	geschreven	voor	zijn	jazzquartet	en	gebruikte	een	
onregelmatige	maatsoort	9/8	met	afwisseling	van	een	
4/4	maat.	Een	mooi	arrangement	voor	fanfareorkest	van	
Marten	Grond.
Het	volgende	gebeuren	deed	mij	denken	aan	het	Wa-
penlied	‘Wees	bereid	tot	al	uw	taken’.
Niet	alleen	heeft	de	Marechaussee	politietaken,	muzi-
kanten	enz.	maar	er	 is	de	 laatste	 tijd	 	spontaan	een	

‘Frank	 Sinatra’	 ontstaan.	 De	 toenmalige	 Commandant	
Kolonel		André	Peperkoorn	en	de	dirigent	hadden	een	
weddenschap	of	afspraak	dat	hij	ooit	eens	My Way van		
Sinatra	zou	zingen.	Op	deze	avond	was,	intussen	be-
vorderd	tot	Brigadegeneraal,		Peperkoorn	de	klos.	Een	
ongekend	talent	.	Hij	zong	ondersteund	door	het	orkest	
met	verve	dit	lied.	M.a.w.	het	staat	zwart	op	wit	in	het	
Wapenlied	dat	deze	taak	ook	toebehoort	aan	de	zang-
kunst	van	de	Marechaussee.

Verder	 konden	 wij	 nog	 beluisteren	 A Tribute to the 
Count Basie orchestra	en	een	Medley	van	Michael	Jack-
son.		Resumé:	een	overtuigend	goed	concert	en	goede	
opbouw	van	het	programma.	

Nieuws van het Trompetterkorps der Cavalerie

door Erwin Voorhaar, foto Ada de Kroon

Ook in de reünieorkesten zit leven! Dat bleek maar 
weer tijdens de Nationale Taptoe in Rotterdam in 2011 
waar het Reünieorkest Trompetterkorps der Artillerie 
en het Fanfarekorps der Genie samen een optreden 
hebben verzorgd. Maar ook de zwarte baretten zitten 
niet stil. Na het verschijnen van de CD 65 jaar TdC 
werden activiteiten ondernomen om deze productie 
te promoten. Een groot aantal CD’s heeft daardoor de 
weg naar de liefhebbers kunnen vinden. Op de web-
site van het orkest, die onlangs geheel is aangepast 
en bijgewerkt treft u (naast de CD informatie) ook een 
verzoek aan dat voor ons als orkest heel belangrijk 
is. Het is namelijk mogelijk om lid te worden van de 
‘club van 100’. 

Het	Trompetterkorps	mag	op	de	Amersfoortse	Bern-
hardkazerne	gebruik	maken	van	een	van	de	gebou-
wen	om	daar	te	repeteren,	maar	verder	ontvangt	het	
orkest	geen	(geldelijke)	steun.	Het	is	natuurlijk	dui-

delijk	dat	in	deze	ietwat	onzekere	tijden	hulp	onont-
beerlijk	is.	Als	u	lid	wordt	dan	kunt	u	genieten	van	
een	aantal	speciale	privileges	en	natuurlijk	van	nog	
meer	muziek	van	het	Trompetterkorps.	Nieuwsgierig?	
Gelijk	even	kijken	op	www.trompetterkorpsdercavale-
rie.nl.	En	de	fanfare	blijft	actief.	Zo	ondersteunde	het	
orkest	onlangs	een	besloten	uitreiking	van	een	lintje	
aan	een	in	de	wereld	van	de	paardensport	(jachtpaar-
den)	bekende	persoon.	Deze	uitreiking	vond	plaats	
bij	Paleis	Soestdijk,	waar	de	Cavalerie	heel	wat	(paar-
den)voetstappen	heeft	liggen…	

De	foto	bij	dit	artikel	toont	het	orkest	in	actie	tijdens	
Bevrijdingsdag	2012	in	de	mooie	stad	Hattem	waar	we	
een	rondgang	maakten	en	een	concert	gaven	op	de	
Markt.	Dat	de	temperatuur	niet	boven	de	tien	graden	
kwam	 en	 vele	 mappen	 wegwaaiden	 door	 de	 harde	
wind	zie	je	niet	af	aan	de	muzikanten.	Die	speelden	
met	 plezier	 klassiekers	 als	 Cute, Huzaren van Bo-

reel, April in Paris, 
Mouthpiece Mania 
en Deep Purple 
Medley.	Daar	kreeg	
ook	 het	 rijkelijk	
aanwezige	 publiek	
het	warm	van.	
Ook	u	als	lezer	kan	
warm	 worden	 van	
de	 fanfareklanken	
van	 het	 Trompet-
terkorps:	 heel	bin-
nenkort	 tijdens	
het	 defilé	 met	 Ve-
teranendag	 in	Den	
Haag.	 Graag	 ont-
moeten	we	u	daar.	
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eeN greep uIt de HIStorIe

Uit het ansichtenarchief van Erwin Voorhaar
Door Erwin Voorhaar

Iedere militair legt, zo snel mogelijk na zijn of haar 
aanstelling, de eed of belofte af op het vaandel of 
de standaard van het regiment waartoe de militair 
zal gaan behoren. Voor militaire muzikanten is dit 
niet anders. Ook zij worden op een gegeven moment 
beëdigd. Daarna zal men, wanneer men van een mu-
ziekkorps deel uitmaakt nog vaak ingezet worden bij 
de muzikale omlijsting van de beëdigingceremonie. 
Dit is immers een van de onderdelen van de ‘core 
business’ van de hedendaagse militaire orkesten. Het 
zijn vaak vrij langdurige gebeurtenissen waarbij de 
militairen (meestal) een voor een door een officier 
worden beëdigd. Zoals valt te lezen in de richtlij-
nen van Defensie, DP 20-10 (hoofdstuk 18) dat men 
ook op het internet kan terugvinden, wordt bij deze 
plechtigheid een muziekkorps ingedeeld. Het desbe-
treffende muziekkorps dient o.a. het volkslied te spe-
len. Op de Nederlandse beëdiging kunnen we op een 
later moment ingaan. Hier wil ik graag twee kaarten 
laten zien waarop deze plechtigheid wordt getoond 
zoals ze al lang geleden werd uitgevoerd, maar de 
kaarten laten een Duitse (Pruisische) beëdiging zien.

Prentbriefkaarten	van	militaire	muziekkorpsen	ko-
men	in	allerlei	vormen	voor,	maar	het	meeste	zien	
we	 de	 geposeerde	 en	 gegroepeerde	 muzikanten	
netjes	naar	de	fotograaf	kijken.	Opnamen	van	de	
muziek	in	actie	bij	een	(militaire)	plechtigheid	zijn	
toch	 zeldzamer.	 We	 kennen	 natuurlijk	 wel	 veel	
kaarten	van	de	deelname	aan	taptoes	-	die	zijn	in	
deze	rubriek	al	regelmatig	voorbij	gekomen	-	maar	
wellicht	 vanwege	 het	 besloten	 karakter	 komen	
kaarten	 van	 beëdigingen,	 commando-overdrach-
ten	of	bijvoorbeeld	begrafenissen	en	erediensten	
minder	vaak	voor.	Ze	bestaan	wél,	en	dat	laat	ik	

zien	 aan	 de	 hand	 van	 twee	 uiterst	 zeldzame	 fo-
tokaarten	die	sterk	op	elkaar	lijken.	Logisch	want	
de	opnamen	werden	gemaakt	 tijdens	een	beëdi-
ging	van	Duitse	militairen	ten	tijde	van	de	Eerste	
Wereldoorlog.	Waarom	er	hiervan	wel	kaarten	be-
staan?	Dat	kan	worden	verklaard	uit	de	gewoonte	
die	ook	veel	Nederlandse	(dienstplichtige)	militai-
ren	hadden:	bij	afzwaaien	of	andere	bijzonderhe-
den	werden	voor	thuis	een	paar	foto’s	gemaakt.	In	
de	periode	voor	de	komst	van	de	Kodak	(Brownie)	
camera’s	(voor	1930)	die	privé	fotografie	makkelij-
ker	maakten	was	men	op	de	prentbriefkaart	aan-
gewezen.	Men	kon	een	 fotograaf	 inhuren	en	een	
opdracht	 geven	 om	 er	 een	 serie	 van	 te	 maken,	
die	 je	dan	vervolgens	als	 kaart	 kon	uitgeven	en	
aan	 familie	 kon	 geven	 of	 sturen.	 Begrijpelijker-
wijze	zijn	dit	dus	kaarten	die	in	een	uiterst	kleine	
oplage	zijn	uitgegeven.	Deze	twee	kaarten	hebben	
keurige	opschriften	van	de	fotograaf	annex	uitge-
ver	 waardoor	 ook	 de	 plaatsbepaling	 makkelijker	
werd.	Het	opschrift	(gedrukt)	luidt:	A.	Quack	Pho-
tograph	&	Architekt,	Zossen.	

Beëdiging te velde
De	 ceremonie	 die	 we	 op	 beide	
kaarten	zien	betreft	een	beëdiging	
te	 velde.	 Maar	 zoals	 bijna	 altijd	
worden	 orkest	 en	 plaats	 niet	 ge-
noemd.	 Onderzoek	 heeft	 uitgewe-
zen	dat	de	meeste	soldaten	op	de	
kaarten	het	‘vredesuniform’	dragen,	
slechts	de	soldaten	aan	de	rechter-
zijde	dragen	het	grijze	oorlogsuni-
form.	 Daardoor	 is	 te	 bepalen	 dat	
de	opnamen	in	Duitsland	gemaakt	
moeten	zijn	waar	vooral	Ersatztrup-
pen	 de	 vredesuniformen	 droegen	
tijdens	 de	 periode	 van	 de	 Eerste	
Wereldoorlog.	Dit	uniform	werd	dus	
aan	(en	achter)	het	front	in	Noord	

-	 Frankrijk	 en	 België	 niet	 gedragen.	 De	 muzikan-
ten	 dragen	 de	 “pickelhaube”	 en	 Garde-uniformen,	
herkenbaar	 aan	 de	 Gardeadler	 op	 de	 helm	 en	 de	
kraagspiegels	(gardelissen).	Ook	dragen	zij	zwarte	
koppels	in	plaats	van	de	bij	de	Garde	meer	gebrui-
kelijke	witte	koppels.	Daardoor	is	dit	waarschijnlijk	
een	 Musikkorps	 des	 Garde-Füsilier-Regiments	 uit	
Berlijn.	Dat	was	namelijk	het	enige	Garderegiment	
dat	deze	zwarte	koppels	droeg.	De	specifieke	ken-
merken	van	het	uniform	kunnen	zo	voor	de	oplos-
sing	van	het	raadsel	zorgen.
Mogelijk	staat	hier	niet	het	Hauptmusikkorps	opge-
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steld	 maar	 een	 muziekkorps	 van	 een	 Ersatzbatal-
lion,	daar	het	Hauptmusikkorps	waarschijnlijk	bij	of	
achter	het	front	aanwezig	was.	De	te	beëdigen	mili-
tairen	dragen	groene	Jageruniformen	met	sjako’s.	Zij	
behoren	tot	een	Jagerbatallion,	maar	omdat	zij	geen	
gardelissen	aan	het	uniform	hebben	betreft	het	hier	
mogelijk	een	Liniebataljon	of	reserveformatie.	Deze	
gegevens	konden	worden	vastgesteld	met	hulp	van	
de	 (Pruisische)	 uniformkenner	 Alexander	 Fühling	
van	 de	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Militärmusik.	 Te-
recht	wordt	door	hem	ook	gewezen	op	het	meest	
bijzondere	aan	deze	beide	kaarten:	 er	 is	 een	 zeer	
patriottistisch	 versierd	 altaar	 voor	 een	 godsdienst	
te	velde	zichtbaar,	op	een	van	de	kaarten	is	zelfs	de	
geestelijke	te	zien.	Daaruit	kan	men	ook	aflezen	dat	
de	plechtigheid	aan	het	begin	van	de	Eerste	Wereld-
oorlog	moet	hebben	plaatsgevonden.	Naarmate	de	
oorlog	vorderde	werd	men	nuchterder	over	dit	soort	
zaken,	ook	omdat	de	kansen	voor	het	Duitse	leger	
op	een	gegeven	moment	begonnen	te	keren	en	men	
daardoor	het	uiterlijke	vertoon	beperkte.	

Belangrijke plaats
Op	 de	 achterzijde	 van	 de	 kaart	
staat	 in	 slecht	 handschrift	 een	
plaatsnaam	aangegeven	en	de	op-
merking	dat	een	van	de	personen	
op	 de	 kaart	 hier	 werd	 beëdigd.	
Het	ontcijferen	van	die	plaatsnaam	
heeft	nogal	wat	hoofdbrekens	ge-
kost	maar	uiteindelijk	werd	duide-
lijk	dat	de	ceremonie	plaats	heeft	
gehad	 in	 Clausdorf	 (oude	 schrijf-
wijze,	thans	heet	de	plaats	Klaus-
dorf )	 am	 Mellensee	 in	 Branden-
burg.	 Deze	 plaats	 in	 het	 oosten	
van	 Duitsland	 grenst	 aan	 Wüns-
dorf	 ,	een	stadsdeel	van:	Zossen!	
Daar	 kwam	 ook	 de	 fotograaf	 an-

nex	uitgever	van	deze	kaarten	vandaan,	waarmee	
de	cirkel	 rond	 is.	Zossen	 is	weer	niet	zo	ver	van	
Berlijn,	waarmee	ook	de	aanwezigheid	van	een	on-
derdeel	van	de	Garde	verklaard	is.	Ook	in	Berlijn	
waren	toen	muziekkorpsen,	zoals	het	Musikkorps	
Ersatztruppen	 des	 Garde-Füsilier	 Regiment,	 gele-
gerd.	 De	 plaats	 Zossen	 zelf	 was	 van	 grote	 bete-
kenis	 voor	 de	 Duitse	 militaire	 geschiedenis;	 van	
1936–1945	was	daar	het	Oberkommando	des	Deut-
schen	 Heeres	 (OKH)	 ondergebracht	 en	 van	 1945	
tot	 1994	 bevond	 zich	 hier	 het	 hoofdkwartier	 van	
de	Sovjetstrijdkrachten	in	Duitsland	(GSSD).	

Mede	 door	 de	 hoeveelheid	 speurwerk	 is	 nu	 een	
goed	beeld	ontstaan	van	een	militaire	plechtigheid	
die	 tot	 op	 de	 dag	 van	 vandaag	 overal	 muzikaal	
ondersteund	wordt	met	militaire	muziek:	de	beëdi-
ging	van	nieuwe	militairen.	Deze	kaarten	tonen	dit	
ceremonieel	 in	een	 tijd	dat	oorlog	dichterbij	was	
dan	vrede.

Muzikale overpeinzingen bij een natuurramp:
de Rêverie (1883) van Henricus P. Bouman
Door dr. ir. drs. Rien van Beusichem

Evenals dat bij de militaire muziek het geval was, be-
stond een belangrijk deel van het repertoire van de 
tientallen muziekkorpsen van de Dienstdoende Schut-
terijen in het negentiende-eeuwse Nederland uit mar-
sen. Dat is natuurlijk niet verwonderlijk omdat in de 
meeste steden de schutterijmuziek een ondersteunen-
de functie had bij de regelmatige oefeningen in het 
exerceren van de bij de Dienstdoende Schutterij inge-
lijfde burgers. Daarnaast maakte het muziekkorps van 
de Stedelijke Schutterij doorgaans met louter marsmu-
ziek haar opwachting bij de grote wapenschouwingen. 
De literatuur van de schutterijmuziek bevat echter ook 
originele werken van een totaal ander karakter. In dit 

artikel wordt een korte, maar bijzondere compositie 
nader belicht. Het betreft een zogenaamde rêverie, ge-
schreven in 1883 door de toen in Zaltbommel werkza-
me kapelmeester H.P. Bouman. Achtereenvolgens zal 
aandacht besteed worden aan: 
− de diverse aanleidingen tot het schrijven en uit-
voeren van gelegenheidswerken voor (para-)militair 
harmonieorkest (en van deze rêverie in het bijzon-
der); 
− de betekenis van de Bouman-dynastie voor het 
Bossche en Bommelse muziekleven;
− tenslotte een korte analyse van de inhoud en op-
bouw van de compositie.
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Zoals	 in	 een	 eerdere	 bijdrage	 in	 deze	 serie1	 reeds	
aan	de	orde	is	geweest,	hadden	negentiende-eeuwse	
Dienstdoende	Schutterijen	in	de	grotere	steden	zonder	
uitzondering	de	beschikking	over	een	muziekkorps.	
In	vele	gevallen	verlangde	het	stadsbestuur	−	in	haar	
hoedanigheid	 van	 ‘hoofdsponsor’	 −	 dat	 het	 Corps-
Muzijk	der	DD	Schutterij	niet	alleen	acte	de	présence	
gaf	 bij	 exercitie-oefeningen	 en	 wapenschouwingen	
van	de	Schutterij,	maar	dat	ook	openbare	concerten	
werden	gegeven	 ter	 verpozing	van	de	burgerbevol-
king.2	De	wijze	waarop	deze	publieke	muzikale	taak	
werd	vervuld,	varieerde	niet	alleen	enorm	van	stad	
tot	stad	maar	wijzigde	ook	naarmate	we	later	in	de	
negentiende	eeuw	belanden.	De	zomerconcerten	die	
werden	gegeven	op	pleinen	en	parken	in	de	stad,	al	
of	niet	gebruik	makend	van	de	plaatselijke	muziek-
kiosk,	waren	zeer	geliefd	bij	het	publiek.	
Naast	deze	reguliere	optredens	ontplooiden	de	schut-
terijmuziekkorpsen	ook	eigen	initiatieven.	 In	talloze	
plaatsen	werden	zogenaamde	armenconcerten	gege-
ven	waarbij	de	opbrengst	 ten	goede	kwam	aan	de	
minder	bedeelden.	 In	de	grotere	dorpen	en	steden	
was	de	schutterijmuziek	ook	vaak	te	horen	in	de	tuin	
of	 de	 gehoorzaal	 van	 de	 plaatselijke	 sociëteit(en)	
waar	besloten	concerten	werden	gegeven	voor	leden	
en	introducés.	Daarmee	begaf	(de	kapelmeester	van)	
het	 schutterijorkest	 zich	 dus	 duidelijk	 op	 het	 com-
merciële	 vlak.	 De	 sociëteitsdirecties	 contracteerden	
het	 muziekkorps	 vaak	 per	 seizoen	 voor	 een	 serie	
concerten.	
De	 kapelmeester	 fungeerde	 in	 zulke	 gevallen	 niet	
alleen	 als	 dirigent,	 maar	 ook	 als	 onderhandelaar,	
programmeur,	 componist,	 arrangeur	 en	 producent.	
Onnodig	 te	 vermelden	 dat	 de	 kapelmeester	 ver-
antwoordelijk	 werd	 gehouden	 voor	 een	 orkest	 met	
goede,	flexibele	muzikanten	die	een	afwisselend	pro-
gramma	konden	verzorgen.	Daarnaast	diende	hij	zijn	
‘marktwaarde’	 bij	 het	 veeleisende	 sociëteitspubliek	
op	peil	te	houden	door	te	zorgen	voor	steeds	weer	
nieuwe,	 verrassende	 invullingen	 van	 het	 muzikale	
programma.	 Kennelijk	 vormde	 dit	 segment	 van	 de	
muzikale	entertainment-markt	een	zeer	welkome	aan-
vulling	van	het	inkomen	van	zowel	de	schutterij-	als	
van	de	militaire	musici.	In	sommige	garnizoenssteden	
moest	de	schutterijmuziek	dan	ook	voortdurend	op-
boksen	 tegen	 de	 soms	 hevige	 concurrentie	 van	 de	
stafmuziekkorpsen	van	de	infanterie.
Veel	muziek	werd	door	de	kapelmeester	zelf	geschre-
ven	 of	 gearrangeerd.	 Soms	 verrichte	 hij	 een	 ‘tour	
de	force’	door	het	componeren	van	een	muziekwerk	
voor	een	speciale	gelegenheid	of	gebeurtenis.	Zo	be-

vat	het	Koninklijk	Huis	Archief	een	schat	aan	schut-
terijmuziek	 gerelateerd	 aan	 zowel	 blijde	 als	 droeve	
momenten	 in	 het	 leven	 van	 de	 Oranjes.	 Maar	 ook	
bijzondere	 evenementen,	 zoals	 (inter)nationale	 ten-
toonstellingen,	 openingen	 van	 spoorlijnen,	 stadsju-
bilea,	etc.	werden	vaak	opgeluisterd	met	premières	
van	composities	voor	harmonie	geschreven	door	de	
kapelmeester	 van	 het	 plaatselijke	 schutterijmuziek-
korps.	 Ook	 veldslagen,	 oorlogen	 of	 natuurrampen	
inspireerden	 menig	 kapelmeester	 tot	 het	 schrijven	
van	speciale	gelegenheidsmuziek.	Deze	composities	
beleefden	 dan	 hun	 première	 in	 massaal	 bezochte	
benefietconcerten	ten	behoeve	van	slachtoffers	van	
deze	verschrikkingen.	De	enorme	vulkaanuitbarsting	
die	in	1883	in	het	toenmalige	Nederlands	Oost-Indië	
teisterde	en	waarvan	de	gevolgen	in	de	hele	wereld	
merkbaar	waren,	was	aanleiding	voor	menige	speci-
ale	compositie.

Natuurramp van wereldformaat: uitbarsting van Kra-
katau
Tot	1883	lag	in	de	Straat	Soenda	tussen	Sumatra	en	
Java	het	eiland	Krakatau.	Het	eiland	bestond	uit	drie	
aaneengegroeide	 vulkanen	 die	 parallel	 aan	 de	 vul-
kaanketen	 op	 Sumatra	 gerangschikt	 lagen.	 De	 zee-
straat	 was	 al	 sinds	 het	 begin	 van	 de	VOC-tijd	 een	
drukbevaren	 verbinding	 tussen	 de	 Java	 Zee	 en	 de	
Indische	Oceaan.	
In	mei	1883	begon	de	meest	noordoostelijke	vulkaan	
activiteit	te	ontplooien.	Een	maand	later	was	de	top	
van	 de	 vulkaan	 geheel	 verdwenen	 en	 de	 erupties	
breidden	zich	vanuit	nieuw	gevormde	kraters	richting	
het	zuidwesten	uit.	De	grote	klap	kwam	op	zondag	
26	augustus	van	dat	jaar.	Een	enorm	openingssalvo	
werd	gevolgd	door	hevige	erupties	die	tot	laat	in	de	
avond	van	de	volgende	dag	voortduurden.	De	erup-
ties	gingen	gepaard	met	een	dikke	zwarte	wolk	van	
vulkaanstof	die	 snel	 een	hoogte	van	25	km	boven	
het	eiland	bereikte.	Deze	wolk	breidde	zich	sterk	in	
noordoostelijke	 richting	uit	waarbij	een	hoogte	van	
ongeveer	36	km	werd	bereikt.	Later	die	dag	werden	
de	kusten	van	west	Sumatra	en	west	Java	geteisterd	
door	een	serie	verwoestende	tsunami’s.	
Het	 ergste	 moest	 echter	 nog	 komen.	 In	 de	 vroege	
ochtend	 van	 maandag	 27	 augustus	 kwam	 de	 vul-
kaankracht	 tot	 een	 climax	 in	 een	 serie	 overweldi-
gende	erupties,	gevolgd	door	een	kolossale	knal	die	
het	 grootste	deel	 van	het	 eiland	deed	 imploderen;	
ongeveer	 24	 km2	 van	 het	 eiland	 verdween	 in	 de	
leeg-gespuwde	 magmakamer	 die	 zich	 op	 ongeveer	
250	m	onder	de	zeespiegel	bevond.	Het	geluid	van	

1) Rien van Beusichem, ‘Een juweeltje afgestoft: de 
Marsch Militair (1887) van Christiaan P.W. Kriens’. In: 
Defilé maart 2010, p. 23-27.

2) In 1828 werd door de centrale overheid besloten de 
voor de schutterijmuziek gereserveerde bedragen 
in de gemeentelijke schutterijbegroting niet langer 
betaalbaar te stellen. Deze bezuinigingsmaatregel 
had tot gevolg dat deze kosten niet langer één op 

één bij de (provinciale) overheid gedeclareerd konden 
worden. In de grotere plaatsen namen de gemeen-
ten vanaf dat moment de exploitatiekosten van de 
schutterijmuziek voor eigen rekening. Als gedeeltelijke 
compensatie aan de gemeenschap diende het schut-
terijmuziekkorps jaarlijks een vastgesteld aantal open-
luchtconcerten te verzorgen. Aldus waren de populaire 
zomerconcerten geboren.
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deze	enorme	knal	is	op	meer	dan	4600	km	afstand	
(o.a.	in	Sri	Lanka	en	Australië)	hoorbaar	geweest.	De	
impact	van	deze	implosie	was	ongekend:	de	tot	40	
meter	hoge	 tsunami’s	en	de	gloeiend	hete	vulkani-
sche	 stof-	 en	 gasstormen	 hebben	 ongeveer	 36.500	
mensen	het	leven	gekost.	In	de	dagen	na	de	eruptie	
daalde	 tot	 2500	 km	 benedenwinds	 vulkanische	 as	
op	 de	 aarde	 neer.	 De	 fijnere	 stofdeeltjes	 bereikten	
echter	de	stratosfeer;	binnen	twee	weken	was	over	
de	gehele	equatoriale	ring	een	brede	wolk	zichtbaar.	
Behalve	vulkanisch	 stof	bevatte	de	wolk	ook	grote	
hoeveelheden	van	het	gas	 zwaveldioxide	afkomstig	
van	 Krakatau.	 In	 de	 hogere	 atmosfeer	 verbindt	 dit	
gas	 zich	 gemakkelijk	 met	 waterdamp	 tot	 een	 mist	

van	 kleine	 zure	 druppeltjes.	 Het	 vulkanisch	 stof	 in	
combinatie	met	de	zure	mist	fungeerde	als	een	schild	
dat	 in	 staat	was	genoeg	 zonlicht	 te	 reflecteren	om	
de	temperatuur	op	aarde	met	enkele	graden	te	doen	
dalen.	 Daarnaast	 veroorzaakte	 de	 vervuilde	 atmo-
sfeer	jarenlang	spectaculaire	optische	verschijnselen	
die	 op	 driekwart	 van	 het	 aardoppervlak	 waargeno-
men	 konden	 worden.	 Zo	 waren	 er	 exotische	 kleu-
ren	 te	zien,	zon	en	maan	hadden	vaak	zonderlinge	
halo’s,	maar	het	meest	spectaculair	waren	 toch	wel	
de	 afwijkende	 kleurenpaletten	 bij	 zonsopkomsten	
en	-ondergangen.	Het	nieuws	van	de	natuurramp	op	
Krakatau	verspreidde	zich	razendsnel	over	de	wereld,	
zowel	via	de	kabel	als	via	de	gloednieuwe	 telegra-
fie.	 In	Nederland	werden	 vele	 initiatieven	genomen	
om	geld	in	te	zamelen	ten	behoeve	van	de	slachtof-
fers.	 Een	 in	 het	 oog	 springende	 activiteit	 was	 het	
uitgeven	 van	 albums	 met	 beschrijvingen,	 prenten,	
tekeningen	en	gedichten.	Zo	kennen	we	bijvoorbeeld	
de	 albums	 Rotterdam-Krakatau3	 en	 Gymnasiasten-
Krakatau.4	Een	bijzondere	plaats	in	deze	reeks	wordt	
ingenomen	door	de	bundel	Holland-Krakatau.	Dit	al-
bum	werd	uitgegeven	onder	bescherming	van	prins	
Alexander,	 waarmee	 het	 een	 zekere	 officiële	 status	
had	 gekregen.5	 De	 destijds	 meest	 vooraanstaande	
schilders	en	letterkundigen	hebben	daaraan	een	bij-
drage	geleverd.6		Naast	vele	korte	essays,	gedichten,	
prenten	 en	 tekeningen	 bevat	 Holland-Krakatau	 ook	
een	vijftal	korte	composities.7	Het	is	niet	uitgesloten	
dat	er	meer	muziek	is	ingezonden	dan	uiteindelijk	in	
deze	bundel	 is	gepubliceerd.	Zo	bevindt	 zich	 in	de	
collectie	van	de	voormalige	Amsterdamse	Toonkunst-
Bibliotheek	 een	 autograaf	 van	 een	 compositie	 met	
als	 omslagtitel	 Rêverie	 voor	 Harmonie	 en	 als	 extra	
vermelding	‘voor	de	Illustratie	Holland-Krakatau’.	Het	
werk	 is	geschreven	door	de	destijds	 in	Zaltbommel	
werkzame	 kapelmeester	 H.P.	 Bouman.	 	 Achter	 het	
slotakkoord	 noteerde	 de	 componist	 14	 september	
1883	als	datum	van	voltooiing.

De Bouman-dynastie: muziek van vader op zonen
De	familie	Bouman	heeft	in	een	groot	gedeelte	van	de	
negentiende	eeuw	een	belangrijke	rol	gespeeld	in	het	
Nederlands	muziekleven.	De	stamvader	is	de	in	1803	
in	Kerkdriel	geboren	en	in	1886	te	‘s-Hertogenbosch	
overleden	musicus	Gijsbert	Willem	Bouman.	Als	20-ja-
rige	werd	hij	aangenomen	als	élève-soldaat-muzikant	
bij	het	stafmuziekkorps	van	de	2e	Afdeling	Infanterie	

Eerste pagina van de autograaf van de Rêverie voor Har-
monie. De partituur is gedagtekend 14.09.1883.

3) Rotterdam-Krakatau, uitgegeven van wege de Dilet-
tanten-Club te Rotterdam, op den Feestavond van den 
13den October 1883, ten voordeele van de slachtoffers 
in Indië. Rotterdam (1883).

4) Gymnasiasten-Krakatau, uitgegeven ten voordeele 
van de rampen door de zeeschudding bij dat eiland 
veroorzaakt. Leiden (1883).

5) Holland-Krakatau, onder bescherming van Z.K.H. 
Alexander der Nederlanden, Prins van Oranje, uitge-
geven ten voordeele der slachtoffers van de ramp op 
Java; redacteuren J. Bosboom en Jan ten Brink; met 
medewerking van onze eerste schilders en letterkundi-
gen, 24 pp. ‘s-Gravenhage (1883).

6) C. Cuijpers, ‘Het album Holland-Krakatau (1883). 
Artistieke liefdadigheid en exotische inspiratie’. In: De 
Negentiende Eeuw 29(4): 219-240 (2005). 

7) Ludwig Felix Brandts Buys - Dwazenwijsheid; Henri de 
Jonge van Ellemeet - Wanderlied; Richard Hol - Een 
kreet van ontzetting; Willem Frederic Gerard Nicolaï - 
In Nederland; Dr. Ewaldus Daniël Pijzel - Mijnre minne 
bennic quijt.
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te	Breda.	Twee	jaar	later	kwam	hij	daar	als	volleerd	
stafmuzikant	in	vaste	dienst.	In	1843,	het	jaar	waarin	
alle	stafmuziekkorpsen	bij	de	Nederlandse	infanterie	
werden	opgeheven,	verliet	hij	de	dienst	en	vestigde	
zich	in	Den	Bosch	als	docent	viool,	klarinet	en	piano.	
Zoals	zovele	voormalige	stafmuzikanten,	zien	we	ook	
Gijs	Bouman	daarna	terug	als	actief	muzikant	bij	het	
Corps-Muzijk	der	Dienstdoende	Schutterij.	Hij	bezette	
daar	de	eerste	 lessenaar	bij	de	klarinetten.	Veel	 te	
eisen	was	er	waarschijnlijk	niet	voor	de	voormalige	
beroepsmuzikant,	want	juist	 in	die	periode	was	het	
met	de	organisatie	van	de	Bossche	schutterijmuziek	
ronduit	slecht	gesteld.8

Uit	zijn	twee	huwelijken	zijn	niet	minder	dan	18	kin-
deren	geboren.	Daaronder	bevonden	zich	maar	liefst	
acht	muzikale	 talenten	die,	 ieder	op	zijn	eigen	ma-
nier,	een	niet	te	onderschatten	invloed	hebben	gehad	

op	het	muziekleven	van	Den	Bosch	en	ver	daarbui-
ten.9	Het	kader	van	deze	bijdrage	laat	niet	toe	uit-
gebreid	in	te	gaan	op	de	muzikale	carrières	van	de	
zonen	Bouman.10	Door	de	vele	sleutelposities			vari-
erend	van	uitvoerend	musicus	(violist,	cellist,	pianist	
organist,	 klarinettist	 etc.)	 tot	 dirigent/kapelmeester	
en	 docent	 		 die	 vader	 en	 zonen	 lange	 tijd	 hebben	

bezet,	kan	terecht	gesproken	worden	van	een	ware	
Bouman-dynastie.11

Toen	 in	1859	het	Bossche	schutterijmuziekkorps	door	
het	stadsbestuur	van	een	gezonde	financiële	basis	was	
voorzien,	kon	de	jonge,	talentvolle	musicus	Carel	Bou-
man	-	de	tweede	zoon	van	Gijs	-	in	zijn	functie	als	ka-
pelmeester	het	muziekkorps	geheel	opnieuw	formeren.	
In	de	archieven	is	terug	te	vinden	dat	ook	vader	Gijs	en	
jongere	broer	Johan	deel	uitmaakten	van	het	contingent	
bezoldigde	 schutterijmuzikanten.	 Toen	 Carel	 enkele	
jaren	 later	 werd	 benoemd	 tot	 stadsmuziekmeester	 in	
Soerabaya,12	nam	zijn	oudere	broer	Driekus	een	aantal	
muzikale	activiteiten	van	Carel	over.	Hij	werd	o.a.	orga-
nist	van	redemptoristenkerk	St.	Joseph	en	kapelmeester	
van	het	Corps-Muzijk	der	Dienstdoende	Schutterij

De	aan	de	Koninklijke	Muziekschool	te	‘s-Gravenhage	
opgeleide	Driekus	was	een	zeer	talentvolle	violist.	Reeds	
als	kind	had	hij	samen	met	vader	Gijs	en	broer	Carel	in	
trio-formatie	opgetreden	en	maakte	later	als	solo-vio-
list	en	-	met	Carel	en	zijn	jongere	broers	Johan	en	Frans	
-		als	strijkkwartet	furore.	Zijn	periode	als	kapelmees-
ter	was	minder	gelukkig.	Waar	het	schutterijmuziek-
korps	onder	Carel	nog	met	enig	succes	kon	opboksen	
tegen	de	concurrentie	van	het	‘Hoorn-Muzijk’	van	het	

Gezicht op de kerk en het klooster van de Paters Redemp-
toristen te ‘s-Hertogenbosch. Litho van G.J. Bos, omstreeks 
1860. In deze kerk waren leden van de familie Bouman 
gedurende vele decennia verantwoordelijk voor de zowel 
de vocale als de instrumentale liturgische muziek.

Henricus P. Bouman als adjudant-onderofficier-kapelmees-
ter van de Dienstdoende Schutterij van ‘s-Hertogenbosch. 
Opname omstreeks 1865.

8) Rien van Beusichem, Schutterijen en Schutterijmuziek 
in de Negentiende Eeuw (Utrecht 2006), pp. 67-69.

9) Uit zijn eerste huwelijk Henricus Petrus (Driekus, 
1830-1911): violist, organist, componist, kapelmeester; 
Carolus Leonardus (Carel, 1834-1905): violist, organist, 
componist, kapelmeester; Johannes Wilhelmus (Johan, 
1837-1870): cellist; en Johannes Franciscus (Frans I, 
1846-1878): violist. Uit zijn tweede huwelijk Leonardus 
Carolus (1852-1919): violist, pianist, organist, compo-
nist, koor- en orkestdirigent; Antonius Johannes Alp-
honsus (Antoon,1854-1906): internationaal beroemd 
cellist; Martinus Johannes (Martin, 1858-1901): pianist, 
organist; en Franciscus Wilhelmus (Frans II, 1866-
1896): organist. 

10) Zie hiervoor H.J. Zomerdijk, Het Muziekleven in Noord-
Brabant 1850-1914 (Tilburg 1982).

11) René Bouman & Theo Hoogbergen, Thema Vol Varia-
ties: Zeven Eeuwen Muziekleven in ‘s-Hertogenbosch 
(Zwolle 2002), pp. 114-117.

12) Carel heeft Nederlands Oost-Indië echter nooit gezien: 
hij leed schipbreuk nabij Kaap de Goede Hoop, 
waarna hij naar Nederland terugkeerde. Hij vestigde 
zich als musicus in Zaltbommel.

Defilé  -  Juni 2012 
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sinds	1860	in	Den	Bosch	gelegerde	5e	Regiment	In-
fanterie,	kwam	het	muziekkorps	onder	Driekus	voor	
wat	 publieke	 belangstelling	 betreft	 duidelijk	 op	 de	
tweede	plaats.	Dat	was	niet	zo	zeer	aan	de	kwalitei-
ten	van	kapelmeester	en	orkest	te	wijten	maar	meer	
aan	de	enorme	gretigheid	waarmee	het	regimentsor-
kest	zich	 liet	horen.	Naast	de	vele	soirees	en	mati-
nees	kon	de	Bossche	bevolking	in	de	zomermaanden	
elke	zaterdagavond	genieten	van	een	concert	op	de	
Grote	 Markt.	 Daarnaast	 speelden	 de	 militairen	 elke	
zondagmiddag	 in	 de	 tuin	 van	 Sociëteit	 ‘Casino’	 en	
werd	eens	per	veertien	dagen	gemusiceerd	in	de	tuin	
van	Huize	Sionsberg	voor	de	leden	van	de	Sociëteit	
‘Amicitia’	die	hun	thuishaven	in	een	groot	pand	aan	
de	Grote	Markt	hadden.	

Mede	door	de	moeizame	 relatie	die	Driekus	Bouman	
met	 het	 Bossche	 gemeentebestuur	 en	 enkele	 burger-
lijke	instanties	had,	verhuisde	hij	in	1872	naar	Zaltbom-
mel.	Toch	 bleef	 hij	 nog	 tot	 1875	 organist	 van	 de	 St.	
Josephkerk	en	tot	1877	kapelmeester	van	het	Bossche	
schutterijmuziekkorps,	de	twee	functies	die	hij	in	1865	
van	zijn	broer	had	overgenomen.13	

Merkwaardig	genoeg	trad	Driekus	in	Zaltbommel	we-
derom	in	de	voetsporen	van	Carel.14	Hij	zette	daar	
diens	omvangrijke	lespraktijk	voort	en	werd	o.a.	di-
rigent	van	het	in	1863	opgerichte	ambitieuze	orkest	
‘Euterpe’	 dat	 sinds	 1865	 onder	 Carels	 leiding	 had	
gestaan.	Met	 ‘Euterpe’	behaalde	hij	vele	successen.	
De	Bommelse	stadsconcerten	werden	een	begrip	 in	
muziekminnend	Nederland,	niet	 in	de	laatste	plaats	
door	de	verrassende	programmering	en	het	aantrek-
ken	van	beroemde	solisten.	Op	29	maart	1911	werd	
hem	door	het	bestuur	van	‘Euterpe’	op	de	meest	eer-
volle	wijze	ontslag	 verleend,	onder	 toekenning	van	
pensioen.	Daarvan	heeft	hij	echter	nauwelijks	kunnen	
genieten.	Een	maand	later,	op	24	april	1911,	overleed	
Driekus	Bouman	op	80-jarige	leeftijd.	

Bouman	 heeft	 een	 gevarieerd	 oeuvre	 nagela-
ten.	Van	zijn	hand	verschenen	o.a.	piano-	en	vi-
oolmuziek,	vijf	cantica	en	twee	Te	Deums	voor	
vierstemmig	mannenkoor	en	orgel	en	een	com-
plete	 vierstemmige	 mis	 met	 orgelbegeleiding.	
Speciaal	 voor	 orgel	 schreef	 hij	 o.a.	 Andante	
réligioso	en	Annuntiatio.	Van	zijn	werken	voor	
orkest	 zijn	 o.a.	 bewaard	 gebleven	 Ouverture	
voor	Orkest,	Feestmars	voor	Orkest	(t.g.v.	het	
25-jarig	 jubileum	 van	 de	 Bossche	 Liedertafel	
Oefening	en	Uitspanning)	 en	de	Rêverie	 voor	
Harmonie.

De Rêverie: muzikaal gedenken en overpeinzen
De	titel	van	het	stuk	doet	reeds	vermoeden	wat	
de	luisteraar	te	wachten	staat.	Rêverie	betekent	
zoveel	als	mijmerij,	dagdromerij,	overpeinzing,	
bezinning.	Zeven	jaar	voor	de	eerste	uitvoering	
van	de	beroemd	geworden	Rêverie	voor	piano	
van	Claude	Debussy	was	die	 titel	 dus	al	 ver-
bonden	 aan	 een	 compositie	 van	 Nederlandse	

bodem	voor	harmonieorkest.
Boumans	Rêverie	duurt	 een	kleine	vier	minuten	en	
vereist			althans	volgens	het	originele	manuscript			een	
bont	gezelschap	aan	blazers.	De	partituur	 vermeldt	
de	volgende	bezetting:	es-fluit,	solo-klarinet,	klarinet	
1,	 klarinet	 2/3,	 solo-piston,	 piston	 1/2,	 bugel,	 (bas)
trompet	in	es,	althoorn	1/2,	tenorhoorn	1/2,	bazuin	1,	
bazuin	2/3,	tuba	1/2,	bombardon	en	contrabazuin.15	
Gezien	de	voorgeschreven	bezetting	ligt	het	niet	voor	
de	hand	te	veronderstellen	dat	het	stuk	‘op	de	man’	
geschreven	 is.	 Dat	 laatste	 was	 in	 de	 negentiende	
eeuw	 meer	 regel	 dan	 uitzondering:	 kapelmeesters	
hielden	 bij	 het	 schrijven	 en	 bewerken	 van	 muziek	
sterk	rekening	met	de	bestaande	bezetting,	waarbij	

De gebouwen van sociëteit ‘Casino’ aan de Papenhulst in 
‘s-Hertogenbosch. Op de voorgrond de Judasbrug over de 
Binnendieze. Opname omstreeks 1920. In de grote zaal 
van de sociëteit en in de omvangrijke Casino-tuin werd 
veelvuldig gemusiceerd door zowel militaire als schutterij-
muziekkorpsen.

13) Om de lange Bouman-traditie op de orgelbank van 
de Bossche St. Josephkerk in stand te houden, tra-
den zijn jongere halfbroers Martin en Frans II in de 
voetsporen van Carel en Driekus. Zij volgden Driekus 
op als organisten in een duobaan. Kapelmeester van 
het Corps-Muzijk der Dienstdoende Schutterij werd 
niemand minder dan Christiaan Hörmann die in 1877 
was gepensioneerd als kapelmeester van het stafmu-
ziekkorps van het 5e Regiment Infanterie.

14) In 1872 was Carel naar Dordrecht vertrokken waar hij 
was benoemd tot kapelmeester van het muziekkorps 
der Dienstdoende Artillerie-Schutterij.

15) In 2008 werd een bewerking van de Rêverie voor 
volledig bezet symfonisch blaasorkest vervaardigd. 
Informatie hierover is te verkrijgen bij de auteur. 
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bovendien	terdege	rekening	werd	gehouden	met	ster-
ke	en	minder	sterke	secties	binnen	het	orkest	en	de	
solistische	kwaliteiten	van	muzikanten	zo	veel	moge-
lijk	werden	benut.16

In	 Boumans	 Rêverie	 ontbreken	 zowel	 de	 aloude	
dubbelriet-instrumenten	(hobo	en	fagot)	als	de	saxo-
foons.	Met	name	de	saxofoongroep	was	in	het	laatste	
kwart	van	de	negentiende	eeuw	uitgegroeid	tot	een	
standaard-onderdeel	 van	 het	 moderne	 harmonieor-
kest.	Bouman	had	kennelijk	geen	behoefte	aan	het	
timbre	van	de	traditionele	hobo	en	fagot,	maar	ook	
niet	aan	de	specifieke	klankkleur	van	de	saxen.
Geheel	 volgens	 verwachting	 wordt	 als	 basistempo	
adagio	 voorgeschreven.	 Een	 langzaam,	 rustig	 maar	
comfortabel	tempo	dus.	Verder	verraadt	de	gekozen	
toonsoort	dat	de	 componist	 niet	direct	 een	gemid-
deld	amateur-orkestje	voor	ogen	had	voor	de	uitvoe-
ring	van	zijn	Rêverie.
Het	 stuk	 begint	 met	 een	 eenvoudige	 koraalachtige	
melodie	in	het	koper	met	mooie	volle	akkoorden.	Na	
acht	maten	stijgt	de	solo-klarinet	uit	dit	klankveld	op	
met	een	lyrische	melodie	die	door	de	overige	klari-
netten	 in	 gebroken	 akkoorden	 wordt	 ondersteund.	
Deze	melodie	vormt	het	eigenlijke	hoofdthema	van	
de	compositie.	Het	eerste	gedeelte	wordt	afgesloten	
met	een	herhaling	van	de	eerste	acht	maten	in	het	ko-
per.	Na	de	modulatie	van	Des	naar	As	majeur	echoot	
de	 solo-piston	 nog	 even	 de	 klarinet-melodie	 maar	

mede	door	de	gewijzigde	ritmiek	veran-
dert	het	totale	karakter	nu	snel	van	een	
berustende	 naar	 een	 meer	 opstandige	
sfeer.	Het	 eerder	 geëxposeerde	 serene	
hoofdthema	neemt	echter	weer	snel	de	
overhand.	 De	 compositie	 wordt	 beslo-
ten	met	een	compilatie	van	het	begin-
koraal	en	het	lyrische	hoofdthema.
Evenals	 de	 eerder	 beschreven	 Marsch	
Militair	 van	 Kriens17	 en	 de	 Marche	
Funèbre	van	Bertelman18	behoort	ook	
de	Rêverie	van	Driekus	Bouman	tot	de	
reeks	 authentieke	 juweeltjes	 van	 ons	
nationale	 muzikale	 blaasmuziek	 erf-
goed.	Het	stuk	is	bij	uitstek	geschikt	als	
muzikale	ondersteuning	bij	een	uitvaart	
of	herdenkingsplechtigheid.
Ook	 zou	 het	 een	 zeer	 verrassende	 in-
vulling	 kunnen	 zijn	 van	 het	 koraalge-
deelte	in	een	taptoe-finale.	De	muzikale	

De panden Markt 11, 13 en 15 te ‘s-Hertogenbosch.Links 
sociëteit ‘Amicitia’, daarnaast het gebouw ‘De Vijf Vocalen’ 
en geheel rechts de sociëteit ‘De Zwarte Arend’. De prent 
verbeeldt het oproer op 20 augustus 1891 naar aanleiding 
van de marktgelden-kwestie. Het terrein rechts is zojuist 
schoongeveegd. Achter de ramen slaan de leden van ‘Ami-
citia’ de schermutselingen gade en zien de luitenant-te-
paard juist de veranda oprijden.

Uittreksel uit het eerste gedeelte van de partituur van 
Boumans Rêverie voor Harmonie (Van Beusichem 2008). 
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overpeinzing	 van	 Henricus	 Petrus	 Bouman	 verdient	
naar	mijn	mening	een	welverdiende	plaats	op	de	lijst	
van	 aanbevolen	 werken	 bij	 de	 nationale	 dodenher-
denking.	Van	harte	beveel	ik	dan	ook	het	Nationaal	

Comité	4	en	5	mei	aan	deze	compositie	in	de	lijst	van	
repertoire-suggesties	op	te	nemen.	

16) In het Zalt-Bommels Nieuws- en Advertentieblad van 
20 december 1873 wordt vermeld dat bij de feestelijke 
inwijding van het Nutsgebouw door ‘Euterpe’ o.a. Rê-
verie Adagio voor Harmonie (H. Bouman) ten gehore 
werd gebracht. Het is dus allerminst uitgesloten dat 
de hier besproken Rêverie uit 1883 een vervolmaking 
is van een eerder voor ‘Euterpe’ geschreven versie.

17) Rien van Beusichem, ‘Een juweeltje afgestoft: de 
Marsch Militair (1887) van Christiaan P.W. Kriens’. In: 
Defilé maart 2010, p. 23-27.

18) Rien van Beusichem, ‘Een bijzondere mars bij een 
droevige gebeurtenis in Weesp op 23 maart 1814’. In: 
Defilé maart 2011, pp. 13-17.

de IMMS waS erbIj

Jaarconcert Reünieorkest Artillerie
in H.Familiekerk Soest voor herhaling vatbaar
Door Jan van Alphen

“Dit concert mag hier, wat mij betreft, een jaarlijks te-
rugkerend muziekfestijn worden”, aldus burgemees-
ter Noordergraaf, die zich in zijn mening gesteund 
wist door zijn ‘chef feest’ Frans Smits. Voor jaarcon-
certgangers bleek eentonigheid uitgesloten want 
vakmanschap en ervaring staan die bij dirigent Henk 
van ‘t Veer en zijn programmacommissie in de weg. 

Een	 sfeervolle,	 welgevulde	 H.Familiekerk	 met	 do-
nateurs,	 relaties	 van	 de	 musici,	 belangstellenden	
–	 onder	 wie,	 namens	 de	 Inspecteur	 Generaal	 voor	

de	Krijgsmacht,	Lkol	M.Koch	–	genoot	van	de	gevari-
eerde	muziekstijlen.		Die	variatie	kreeg	door	het	op-
treden	van	het	blazersensemble	‘Waarschuwing	Voor	
De	Scheepvaart’,	waarvan	het	karakteristieke	geluid	
sterk	aan		opzwepende		zigeunermuziek		herinnert,	
een		extra	impuls.	Het	uit	volle	borst	meegezongen	
‘clublied`	Wat dreunt daar op die heide	en	de	Mars	
van de Vereniging Officieren Artillerie		vormden	een	
spetterende	 finale	 van	 een	 muziekspektakel,	 waar-
naar	in	Soest	voor	een	derde	reprise	nu	al	weer	wordt	
uitgekeken.

Te gast bij de Band of Liberation
Door Johan de Vroe

Naast de reünistenkorpsen van de diverse wapen-
onderdelen die in ons land actief zijn, is er zoals 
bekend nog een ander fanfareorkest dat in militaire 
stijl speelt: de Band of Liberation, opgericht in 2000, 
een graag geziene gast bij de diverse evenementen 
voor veteranen, bevrijdingsevenementen, herdenkin-
gen en parades. Het orkest trad ook op in het circuit 
van de Musikparade in Duitsland en recent nam het 
met veel succes deel aan de Birmingham Internatio-
nal Tattoo in Engeland. 

In	Leiden,	de	thuisstad	van	de	band,	werd	eind	maart	
dit	jaar	door	de	Stichting	Rijntaptoe	de	Military His-
tory Day, a tribute to our liberators georganiseerd, 
waarbij	de	 IMMS	 tot	de	genodigden	behoorde.	Dat	
was	 een	 bijzondere	 belevenis.	 Om	 te	 beginnen	 de	
locatie,	de	monumentale	Hooglandse	kerk	in	het	his-
torische	centrum	van	Leiden,	waar	een	erehaag	van	

de	studentenweerbaarheidsvereniging	‘Pro	Patria’	de	
bezoekers	een	stijlvol	welkom	heette.	Zo’n	kolossaal	
historisch	kerkgebouw	heeft	een	aantal	plussen.	Be-
halve	de	sacrale	sfeer	en	het	indrukwekkende	ruim-
telijke	effect	zijn	de	fraaie	architectuur	en	cultuurhis-
torische	interieurdetails	onmiskenbaar.	Al	die	ruimte	
met	steenharde	begrenzing	heeft	echter	voor	de	mu-
ziek	een	keerzijde.	Door	de	 resonantie	over	 relatief	
grote	afstanden	onstaat	een	beetje	muzikale	brei,	in	
dit	 geval	 nog	 overspoeld	 door	 de	 martiale	 nagalm	
van	de	fors	bemeten	slagwerkgroep.	Daardoor	vielen	
de	nuances	van	het	openingsnummer	van	de	Band,	
Soldaat van Oranje,	wat	in	het	niet.	Andere	oude	hits	
uit	de	oorlogstijd	hadden	daar	minder	last	van,	die	
klinken	zoals	gespeeld	door	deze	band	overal	goed	
en	kerkakoestiek	moet	je	nemen		zoals	hij	is.	
Daar	 waar	 de	 professionele	 militaire	 muziek	 dit	 re-
pertoire	 in	de	 loop	der	 jaren	nagenoeg	heeft	 afge-
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schreven	is	het	mooi	dat	er	een	orkest	is	dat	dit	juist	
in	stand	houdt.	Voor	alle	mensen	die	WO2	hebben	
meegemaakt	 of	 met	 de	 muziek	 ervan	 in	 de	 naoor-
logse	jaren	zijn	opgegroeid,	en	dat	zijn	er	nog	heel	
veel,	zijn	deze	melodieën	onverminderd	opgewekt	en	
bevrijdend.	Zij	geven	nog	steeds	het	gevoel	van	be-
tere	tijden	die	komen,	niet	alleen	met	
Happy days are here again.		Naast	de	
hits	uit	opa’s	 tijd	klonken	verder	en-
kele	goede	marsen,	zoals	die	van	de	
Mijnenvegers	van	Tsjernetzky.	Met	een	
groep	eigen	doedelzakspelers	konden	
ook	bekende	Schotse	melodieën	 ten	
gehore	worden	gebracht.	Samen	met	
enkele	 demonstraties	 van	 veteranen	
een	 aardige	 re-enactment	 avond,	
waarbij	 een	 historisch	 thema	 wordt	
uitgebeeld.	 Na	 de	 pauze	 werd	 het	
meer	 jazzy	 repertoire	 uit	WO2	 uitge-
voerd,	van	Harry	James	en	Glenn	Mil-
ler,	door	de	Big	Band	van	Hans	Dubbe-
laar,	zelf	verdienstelijk	solotrompettist	
en	broer	van	de	dirigent	van	de	Band	
of	Liberation,	Simon	Dubbelaar.	Door	
het	bescheiden	slagwerk,		een	andere	
speelstijl	en	het	swingrepertoire	kwam	
dit	orkest	 in	deze	akoestisch	gecom-
pliceerde	omgeving	muzikaal	beter	tot	

zijn	 recht.	 Een	 goede	 aan-
vulling	 op	 het	 programma	
van	de	andere		band	want	
ook	 dit	 repertoire	 is	 ken-
merkend	 voor	 die	 tijd	 en	
nog	 springlevend.	 Beide	
bands	 speelden	 in	 de	 fi-
nale	 samen	 met	 als	 solist	
de	Britse	zangeres	Rebecca	
Robinson	 die	 op	 hoog	 ni-
veau	 een	 ode	 gaf	 aan	 de	
onvergankelijke	 Vera	 Lynn.	
Door	de	keuze	van	de	uit-
zonderlijke		locatie,	een	on-
derhoudend	totaalprogram-
ma	en	niet	in	het	minst	het	
enthousiasme	 waarmee	 de	
betrokken	 organisaties	 het	

muzikale	erfgoed	van	de	tweede	wereldoorlog	levend	
houden	was	dit	voor	liefhebbers	van	militaire	muziek	
in	nostalgische	sfeer	een	welbestede	avond.		

Rebecca Robinson excelleert met de Band of Liberation

Mooie reünie muzikanten Limburgse Jagers in Grubbenvorst
Door Raymond Jennen

De reünie van de oud-muzikanten van de tamboer-, 
klaroen- en fanfarekorpsen van het Regiment Lim-
burgse Jagers op zaterdag 12 mei te Grubbenvorst 
mag een mooi succes worden genoemd.

Op	het	prachtige	terrein	van	de	plaatselijke	Schutterij	
St.	Jan	stond	een	geschikte	feesttent	met	alle	facili-
teiten.	De	organisatie	was	al	rond	08.30	uur	present,	
net	als	good-old	 Jo	 Jochems	 jr.	 en	vanaf	09.40	uur	

kwamen	de	eerste	reünisten.	Al	snel	was	de	tent	ta-
fereel	van	zoektochten	naar	bekende	en	onbekende	
gezichten.	 Deze	 entree	 duurde	 ongeveer	 tot	 11.20	
uur	 toen	 de	 organisatie	 bij	 monde	 van	 bovengete-
kende	 	 (commissaris	muziek	van	de	Stichting	Regi-
ment	 	 Limburgse	 Jagers)	 het	 welkomstwoord	 deed.	
Helaas	 moesten	 diverse	 ‘kopstukken’	 van	 Stichting	
en	Regiment/Bataljon	zich	afmelden	zoals	bv.	de	RC/
BC	die	verplichtingen	had	bij	de	Landmachtdagen	te	
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Oirschot.	Vervolgens	was	het	de	beurt	 aan	het	Re-
ünie-Orkest	Limburgse	 Jagers	dat	onder	 leiding	van	
dirigent	 Jos	Stoffels	een	 leuk,	afwisselend	program-
ma	 ten	 gehore	 bracht	 met	 natuurlijk	 de	 Limburgse 
Jagersmars,	 maar	 ook	 o.a.	 Regimentskinder	 (Fuçik)	
Magic Slides	(Laseroms)	de	Gallop uit de First Suite 
(Alfred	Reed)	Bariton Together (Evers)	Come Back to 
Sorrento (Curtis)	en	Waltzing with Strauss.	De	aan-
wezigen	wisten	het	optreden	naar	waarde	te	schat-
ten	en	het	ROLJ	ontving	een	geweldig	applaus.	Een	
mooie	reclame	voor	het	orkest,	waarbij	voorzitter	Hay	
Gielen	nog	even	de	gelegenheid	kreeg	nieuwe	leden	
te	werven.

‘De zweep er over’
Na	versterking	van	de	inwendige	mens,	door	de	leden	
van	de	Schutterij	in	de	aangrenzende	eettent	prima	
verzorgd,	was	het	rond	13.30	uur	tijd	voor	de	korte,	
doch	 hevige	 repetitie	 van	 het	 grote	 reünie-orkest.	
Van	 de	 oorspronkelijk	 vier	 beschikbare	 dirigenten	
waren	er	helaas	twee	de	avond	tevoren	uitgevallen.	
Alwin	Liew-On	en	Theo	Bleeker	konden	namelijk	niet	
aanwezig	 zijn.	De	vier	 in	 te	 spelen	marsen	werden	
daarom	 verdeeld	 onder	Anton	 Mikuska	 (oud-kapel-
meester)	 en	Piet	Claessens	 (oud-tambour-maître	en	
instructeur).	 Een	 kleine	 verhuizing	 was	 het	 gevolg:	
stoelen	en	banken	werden	bijgesleept,	plaatsen	 in-
genomen,	de	partijen	werden	verdeeld	en	‘de	zweep	
ging	er	over’.	Niet	zomaar	de	noten	spelen,	maar	mu-
ziek	maken	was	het	motto.	Na	zo’n	45	minuten	was	
er	weer	tijd	voor	nostalgisch	geklets	en	een	biertje.	
Ook	werd	de	reünisten	de	mogelijkheid	geboden	te	
schieten	 op	 de	 ‘bölkes’	 met	 de	 zogenaamde	 grote	
buks.

Om	15.00	uur	nam	de	speaker	opnieuw	het	woord	
en	introduceerde	de	beide	dirigenten	bij	het	publiek.	
Verder	werd	melding	gemaakt	van	het	toetreden	van	
een	 nieuwe	 Limburgse	 Jager	 tot	 het	 grote	 Reünie-
Orkest	en	wel	Jochem	van	den	Oosterkamp,	zoon	van	
ondersteunend	organisatielid	 Joost	van	den	Ooster-
kamp.	 Hub	 Wulms	 stond	 spontaan	 zijn	 instrument	
af	en	Jochem	greep	deze	kans	met	twee	handen.	De	
vier	 marsen	 waren	 natuurlijk	 de	 Limburgse Jagers-
mars	 (inspectie-	 en	 regimentsmars)	 Regimentskin-
der, Semper Fidelis	en	onze	defileermars	Manoeuvre 
Mars.	Ook	deze	marsen	en	hun	componisten	werden	
nader	toegelicht	tijdens	het	concert.	Anton	Mikuska	
ontfermde	zich	over	de	eerste	twee	marsen	en	Piet	
Claessens	nam	de	andere	twee	voor	zijn	rekening.
Het	 concert	 werd	 natuurlijk	 afgesloten	 met	 -	 in	 de	
woorden	van	Hay	Gielen	-	de	Mars	der	Marsen.	Ver-
rassing	hierbij	was	dat	Jo	Jochems	jr.	de	directie	op	
zich	nam.	Op	deze	wijze	eerden	de	muzikanten	zijn	
vader,	onze	Jo	Jochems	sr.	Een	geste	die	Jo	jr.	bijzon-
der	op	prijs	stelde.	
Zo	kwam	er	formeel	een	einde	aan	het	muzikale	deel	
van	de	reünie	en	na	enkele	biertjes,	andere	dranken	
en/of	een	nieuwe	wandeling	naar	de	eettent	was	het	
voor	de	muzikanten	en	partners,	gezinsleden	stilaan	
tijd	om	huiswaarts	te	keren.	Het	was	–	na	de	gewel-
dige	happening	in	Seedorf	7	jaar	geleden	–	weer	een	
topdag	 en	 de	 algehele	 tendens	 was	 dat	 ofschoon	
iedereen	genoten	had,	de	aanwezigen	en	de	organi-
satie	toch	licht	tot	zwaar	teleurgesteld	waren	over	de	
afwezigheid	van	(te)	veel	kaderleden	en	muzikanten	
m.a.w.	kapelmeesters,	 instructeurs,	 tambour-maîtres	
en	collega-muzikanten.	De	Limburgse	 Jagers	verdie-
nen	beter.
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Chameleon
Fanfarekorps	Koninklijke	Landmacht	‘Bereden	Wa-
pens’
o.l.v.	Majoor	Tijmen	Botma,	m.m.v.	Oystein	Baads-
vik	(tuba)
BIS-SACD-1965		(CD)
Verkrijgbaar	via	www.fkklbw.nl
Did You Do? / Memory of Rose / Concerto for Tuba 
and Concert Band / Concerto for Tuba and Fanfare 
Band / Minuano (Six Eight) / Chameleon / Bass in 
the Ballroom.

Three of a Kind – Best Selections for Band
De	Haske	Records	DHR02-050-3		(3CD)
Verkrijgbaar	via	www.dehaske.com
Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	 Willem	 Friso’	
o.l.v.	Hans	Leenders:	Fanfare for Korea;
Koninklijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	o.l.v.	
Josef	 Suilen:	Trimbeka / Hymn of Brotherhood / 
L’Entracte / Besarabyanke / Dancing Ebony;
Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	 Willem	 Friso’	
o.l.v.	Henri	Adams:	Spirals of Light;
Fanfarekorps	Koninklijke	Landmacht	‘Bereden	Wa-
pens’	o.l.v.	Majoor	Tijmen	Botma: Fincastle Over-
ture;
Fanfarekorps	Koninklijke	Landmacht	o.l.v.	Kapitein	
Jan	Nellestijn:	Holiday in Rio / A Western Suite;
Musikkorps	der	Bundeswehr	o.l.v.	Oberstleutnant	
Walter	Ratzek:	Una Furtiva Lagrina / Swiss Moun-
tain Song / Orbis / Intermezzo from Notre Dame / 
Fanfare: Flight to the Unknown World / The God-
father Waltz / Marcia Romantica.
+	werken	uitgevoerd	door	verscheidene	niet-mili-
taire	orkesten.

Saint-Saens and the Wind Band
Koninklijke	Muziekkapel	van	de	Belgische	Gidsen	
o.l.v.	Luitenant	Yves	Segers
World	Wind	Music	WWM500.117	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.mirasound.nl
Orient and Occident / La Princesse Jaune / Henry 
VIII s.o. – Ballet Divertissement: The Entry of the 
Clans, Scots Idyll, Gipsy Dance, Jig and Finale / 
Hymne  A Victor Hugo / Pas Redoublé / Déjanire 
– Musique de Théatre: Prélude du 1er Acte, Pré-
lude du 2ème Acte, Marche du Cortège / Hymne 
Franco Espagnol / Marche du Couronnement / Sur 
les Bords du Nil / Hail California! / Marche Dédiée 
aux Etudiants d’Alger.

Noot: Bijna alle werken op deze CD zijn voor het 
eerst te beluisteren in harmoniebezetting en voor de 
eerste maal als zodanig opgenomen. Vele primeurs 
dus!

Peter en de Wolf
Koninklijke	 Muziekkapel	 van	 de	 Belgische	 Gid-
sen	o.l.v.	Luitenant	Yves	Segers
World	Wind	Music	WWM88845-2	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.mirasound.nl
Voorstelling	van	het	Harmonieorkest:	Dwarsfluit, 
Hobo, Klarinet, Fagot, Saxofoon, Hoorn, Trom-
pet, Trombone, Euphonium, Bastuba, Strijkbas, 
Slagwerk, Het Harmonieorkest / Voorstelling 
van de Sprookjesfiguren: De Vogel, De Eend, 
De Kat, Grootvader, De Wolf, Peter, De Jagers / 
Peter en de Wolf.

Identity
Koninklijke	 Muziekkapel	 van	 de	 Belgische	 Ma-
rine	o.l.v.	Kapelmeester	Bjorn	Verschoore
KMM	001.11	(CD)	–	Uitgave	door	Ministerie	van	
Defensie
Fanfare for the Common Man / Four Seasons: 
Spring, Summer, Autumn, Winter / Exploration 
/ Winter Solstice / Strike Up The Band / River-
dance / Beatle Mania / Marine’s Medley / The 
Royal Navy Band of Belgium.

			
Bons Basisers de Russie –Concert au Comoedia 
2011

Musique	de	la	Légion	Etrangère	o.l.v.	Comman-
dant	Emile	Lardeux
Le	Chant	de	Linos	CL1281	(Live	CD)
Verkrijgbaar	via	Musique	Légion	Etrangère,	Quar-
tier	Vienot,	Route	Departementale	2,	BP	11354,	
F-13784	Aubagne	Cedex,	Frankrijk
Défile du 3 / New Baroque Suite / Chant du 5e 
REI / Ciocalia / Marche Russe / L’Armee des Om-
bres / Marche de la DSPLE / Calembour Musical 
/ A Moi la Légion / James Bond Theme / Preo-
brazhensky March / Les Nuits Moscovites / Arma 
Invicta / Mancini Spectacular / Marche de la Lé-
gion Etrangère.

Diamond Jubilee
Band	of	HM	Royal	Marines	Portsmouth	(The	Ro-
yal	Band)	o.l.v.	Major	Tony	Smallwood
Chevron	CHVCD34	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.royalmarinesbands.co.uk
God Save The Queen / Jubilee / State Occasion 
/ Diamond Jubilee Tribute / Crown Imperial / Ro-
yal Salute / Salute to the Commonwealth / Ro-
yal Occasion / The Mountbatten March / Jupiter 
/ Trumpet Tune / Famous Songs of the British 
Isles / Post Horn Galop / Nimrod / Highland Ca-
thedral / Brittanic Salute / Heart of Oak / A Life 
on the Ocean Waves.

Cd- eN dVd-NIeuwS
Samengesteld door Rob Ouwens
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Von Jetzt geht’s los bis Radetzky Marsch – Live – 
Jubiläums CD 40Jahre Staatsvertrag und 40 Jahre 
Osterreichisches Bundesheer

Militärmusik	 Oberösterreich	 o.l.v.	 Militärkapell-
meister	Franz	Bauer
Tomtone	Productions	TTP221.211		(Live	CD	–	Her-
uitgave)
Verkrijgbaar	via	www.militaermusikooe.at
Jetzt geht’s los / Militärmarsch Nr. 1 / Marche 
Turque / Türkischer Marsch / Prinz Eugen / Ra-
koczy Marsch / Fehrbelliner Reitermarsch / O Du 
mein Osterreich / Ein Hoch / Unter dem Dop-
peladler / Deutschmeister Regimentsmarsch / 
Amparito Roca / Florentiner Marsch / Alte Kame-
raden / Optimisten Marsch / Marsch der Medici / 
Radetzky Marsch.

Noah’s Ark
Rekrutenspiel	16-2/2011	
AMOS	6092	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.blasmusik.ch
Gruss an das Worbltal / Grand March / Les Chas-
seresses / Pilger Chor / Noah’s Ark / Trombone 
Concerto / Flamme Empor / Marsch der Gilde der 
Bombenwerfer / Fandango / Caravan / Just in 
Time / Cuentane / Regierungsrat Käser Marsch / 
Mississippi Rag / Zeus / Numbus / Enfant Terrible 
/ Sopimus.  

Cd-beSprekINg

KMK 'JWF' met zeer uiteenlopende solisten

In de Tweede Wereldoorlog lag ik bij mijn moeder 
aan de borst. Voor de politionele acties in Neder-
lands-Indië was ik dus nog veel te jong, net als voor 
Korea. Toen ik – eenmaal dienstplichtig – op het punt 
stond te worden uitgezonden naar Nieuw-Guinea, gaf 
Nederland de strijd op. De legertijd heb ik uitgediend 
in 45 Infbat, dat zijn sporen heeft verdiend in In-
dië, Suriname en Nieuw-Guinea. Maar verder dan La 
Courtine ben ik nooit gekomen. Kortom, wat je ook 
van mij kunt zeggen, niet dat ik een veteraan ben. 
Gelieve mij daarom te verontschuldigen als ik met 
enige distantie heb geluisterd naar ‘From the days 
you say goodbye’, een CD van de KMK’JWF’ met als 
soliste Wieteke van Dort. 

Ik	 zeg	dat	maar	 eerlijk,	 omdat	 ik	me	kan	voorstel-
len	 dat	 anderen	 met	 andere	 herinneringen	 anders	
luisteren	naar	deze	CD,	‘door	ons	gemaakt	met	diep	
respect	voor	alle	veteranen’.		Aldus	Wieteke	zelf.	Vast-
gelegd	zijn	zeer	uiteenlopende	nummers,	van	het	wel	
erg	 gedateerde	 Hallo Bandoeng	 	 (Willy	 Derby)	 tot	
nieuw	repertoire	zoals	Ballade van Boreel en Vrede	
(Wieteke	van	Dort).	
Zij	zelf	ook	over	de	totstandkoming:	‘Al	jaren	was	ik	
bezig	een	veteranen	CD	samen	te	stellen,	nadat	de	
vorige	CD	‘We’ll	meet	again’	uit	1996	uitverkocht	raak-
te	en	niet	meer	bijgeperst	werd.	Toen	ik	repeteerde	
met	Koninklijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	in	
Assen	voor	het	optreden	op	de	Veteranendag	2007,	
ontstonden	 onmiddellijk	 plannen	 voor	 een	 verdere	
samenwerking.	(…)	Even	na	Veteranendag	belde	Wim	
van	Dorland	(	de	orkestmanager	–	red.)	op	met	het	
concrete	plan	om	samen	een	CD	 te	maken.	Die	CD	
ligt	nu	voor	u.’
Als	 ik	me	tot	het	muzikale	gehalte	beperk,	moet	 ik	

allereerst	constateren	dat	de	KMK’JWF’,	onder	leiding	
van	Maj	Arnold	Span,	de	uitstekende	arrangementen	
van	Rik	Elings	niet	minder	voortreffelijk	uitvoert.	Be-
grijp	me	niet	verkeerd,		maar	het	is	bijna	jammer	dat	
er	steeds	doorheen	wordt	gezongen.	Ook	op	deze	CD	
had	ik	de	kapel	graag	alleen	gehoord.
Wieteke	van	Dort	is	geen	geweldige	zangeres,	maar	
voor	 dit	 repertoire	 is	 zij	 alleszins	 geschikt.	 Zij	 treft	
de	goede	toon	én	zingt	zeer	verstaanbaar,	wat	voor-
waarde	 is	 om	 verhalende	 teksten	 tot	 hun	 recht	 te	
laten	komen.
Vergun	 me	 nog	 een	 paar	 kanttekeningen.	 Met	 een	
beetje	passen	en	meten	hadden	alle	 teksten	 in	het	
booklet	bij	de	CD	afgedrukt	kunnen	worden.	Nu	zijn	
er	maar	drie	na	te	lezen.	Zo	zijn	de	wijdlopige	in-	en	
uitleiding	ten	koste	gegaan	van	het	mooie	Is het dan 
niet waar	van	Willem	Wilmink.	Ik	weet	niet	uit	hoe-
veel	 liedjes	 een	 medley	 ‘behoort’	 te	 bestaan,	 maar	
twee	 lijkt	 me	 toch	 wat	 weinig	 (Ajoen ajoen; Pato-
kaän).	De	‘uitsmijter’	komt	meer	in	de	richting,	maar	
het	is	me	onduidelijk	hoe	de	keuze	is	bepaald.	Niet	
de	krijgsgeschiedenis	 lijkt	bepalend	te	zijn	geweest	
maar	de	 ‘sfeer’	van	de	 liedjes.	Akkoord, It’s a long 
way to Tipperary	 is	 veel	 gezongen	 in	de	Eerste	 én	
de	Tweede	Wereldoorlog,	maar	Happy days are here  
again	 dateert	 uit	 1929	 en	 is	 vooral	 bekend	 gewor-
den	als	campagnelied	van	president	Roosevelt,		Don’t 
fence me in	uit	1934	en	Give me five minutes more 
uit	1946.	Bovendien,	het	zou	meer	in	de	rede	hebben	
gelegen	de	CD	ook	Nederlandstalig	vol	te	zingen.	Of	
ben	ik	nu	aan	het	muggenziften?	

‘Walking through time’
Van	geheel	 andere	orde	 is	de	CD	 ‘Walking	 through	
time’.	Daarop	soleert	een	musicus	uit	eigen	gelede-
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ren,	Ramses	Helmus,	op	trompet	en	bugel.	Deze	com-
pilatie	van	solo’s	die	Helmus	in	de	loop	van	de	tijd	
met	de	KMK’JWF’	heeft	gespeeld,	is	een	initiatief	van	
Maj	Span.
Aan	de	souplesse	van	zijn	spel	is	goed	te	horen	dat	
de	 solist	 niet	 alleen	 in	 militaire	 kringen	 verkeert,	
maar	ook	daar	buiten	veel	ervaring	heeft	opgedaan.	
Genoemd	worden	onder	meer	het	Millenium	Jazz	Or-
chestra,	het	Glenn	Miller	Orchestra	en	zelfs	Cuby	and	
the	Blizzards.
Op	 voortreffelijke	 wijze	 voert	 Helmus	 de	 luisteraar	
door	diverse	stijlen	uit	verschillende	tijden.	Om	een	
paar	voorbeelden	 te	geven:	easy	 listening	 (Bésame 
mucho),	jazzy (Round Midnight),	big	band	idioom	(I 

remember Clifford)	 	 en	 driftige	 ritmiek	 (Children of 
Sanches).	 In	dit	 repertoire	past	ook	uitstekend	een	
compositie	 van	 eigen	 bodem,	 Ballad	 van	 Jos	 Pom-
mer.
Complimenten	voor	de	begeleiding	door	het	orkest	
onder	leiding	van	Arnold	Span,	of	die	nu	klein	gehou-
den	wordt	of	voluit	gaat	–	al	naar	gelang	de	muziek	
dat	vraagt.
Ik	 ben	 begonnen	 met	 een	 bekentenis,	 ik	 eindig	 er	
ook	mee.	Eigenlijk	is	deze	muziek	niet	helemaal	mijn	
genre.	Maar	een	dergelijke	reserve	weegt	niet	op	te-
gen	de	geboden	kwaliteit.

HJ

boekbeSprekINg

Boek ‘Unter dem Takt- und Tambourstock – Militär-
musik in Württemberg im Wandel der Zeit’.
Uitgegeven	 door	 het	 “Militärgeschichtliche	 Gesell-
schaft	Ludwigsburg”	(Duitsland).	

Dit	is	een	brochure	van	88	blz.	met	ca.	80	afbeeldin-
gen	en	foto’s,	27	tabellen	met	insignes	en	rangonder-
scheidingstekens	+	een	bijbehorende	CD.

In	 2010	 heeft	 de	 uitgevende	 vereniging	 een	 ten-
toonstelling	 met	 gelijke	 titel	 georganiseerd	 in	 het	
“Garnisonmuseum	Ludwigsburg”	en	dit	boekwerk	is	
daarvan	een	soort	verslaglegging.	Daarmee	is	de	ont-

wikkeling	van	de	militaire	muziek	in	Württemberg	in	
verleden	en	heden	gedokumenteerd.
Diverse	 auteurs	 hebben	 medegewerkt	 aan	 de	 tot-
standkoming	met	als	belangrijkste	hoofdstukken:
•	Het	begin	van	de	militaire	muziek	en	zijn	ontwikke-

ling	tot	1870.
•	De	 verdere	 ontwikkeling	 vanaf	 1871,	 die	 geleid	

heeft	tot	de	huidige	vorm.
•	De	 rangen	 en	 rangonderscheidingstekens	 van	 de	

muzikanten	vanaf	1806	tot	de	tegenwoordige	tijd.
•	De	 in	1909	bij	de	“Kaiserparade”	 in	Stuttgart	ge-

speelde	marsen.
•	De	in	Württemberg	uitgevoerde	marsen	uit	de	“Ar-

meemarschsammlung”.

De	CD	bevat	 18	werken:	Württembergse	marsen	en	
signalen,	samengesteld	door	de	voormalige	voorzit-
ter	van	de	Deutsche	Gesellschaft	für	Militärmusik	Dr.	
Ernst-Heinrich	Schmidt.	Deels	zijn	dit	historische	op-
namen,	deels	nieuw	opgenomen	stukken,	o.a.	door	
musici	 van	het	Symfonieorkest	 Ludwigsburg	en	het	
Luftwaffenmusikkorps	2.

Deze	uitgave	is	bijzonder	interessant	en	lezenswaar-
dig	en	biedt	veel	nuttige	informatie	naast	de	reeds	
bestaande	literatuur	over	de	Duitse	militaire	muziek.	
De	afbeeldingen	en	foto’s,	waarvan	vele	in	kleur,	zijn	
van	een	uitstekende	kwaliteit,	 zodat	de	 totale	pre-
sentatie	er	zeer	aantrekkelijk	uitziet.	Daarom	kan	ik	
dit	boekwerk	van	harte	aanbevelen	bij	de	lezers	van	
Defilé”:	het	zal	u	veel	genoegen	verschaffen.
Bestelling	ervan	kan	plaatsvinden	bij:
Garnisonmuseum	Ludwigsburg,
Herrn	Gerhard	Bronisch,
Asperger	Torhaus,	Asperger	Strasse	52,	D-71634		Lud-
wigsburg,	Deutschland.
Telefoon:	00-497112573416
E-mail:		info@garnisonmuseum-ludwigsburg.de	

De	kosten	bedragen	slechts		€	12,=	+	verzendkosten,	
dus	een	extra	stimulans	voor	bestelling.	

John Kroes
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IMMS-INforMatIe

Evenementenagenda IMMS 2012

redaCtIe@IMMS.Nl

Airborne Taptoe Ede viert tweede lustrum

door Lkol b.d. Ed van Seters

18 – 22 juli:
groepsreis	naar	de	Basel	Tattoo

27 september:
IMMS	concert	en	bezoek	Nationale	Taptoe
Najaar:	themalezing

DE IMMS DUBBEL-CD ‘40 MARCHES AROUND THE WORLD’
Deze	kan	worden	besteld	door	het	overmaken	van	€ 17,50	
(incl.	€	2,50	verzendkosten)	naar	rekening	no.	1474968		
ten	 name	 van:	 Stichting	 International	 Military	 Music	
Society	 te	Naarden	en	onder	vermelding	van:	 ‘dubbel	
CD’.	Deze	wordt	daarna	aan	u	opgestuurd.		

De eerste taptoe in het centrum van Ede werd geor-
ganiseerd in september 2003 naar aanleiding van het 
vijfjarig bestaan van het Historisch Tamboerkorps van 
de Verbindingsdienst. Als locatie werd gekozen voor het 
Raadhuisplein. In 2004 werd zelfs gebruik gemaakt van 
twee locaties; de vijf muziekkorpsen gaven ieder hun 
show op het Raadhuisplein en de gezamenlijke finale 
werd gehouden op het Museumplein.

In	2005	werd	de	organisatie	ondergebracht	bij	de	Stich-
ting	 promotie	 Ede	 en	 de	 taptoe	 kreeg	 nu	 de	 naam	
Airborne	Taptoe	Ede.	Voor	de	 laatste	keer	werd	 toen	
gebruik	gemaakt	van	het	Raadhuisplein,	waar	zes	mu-
ziekkorpsen	optraden.	
In	2006	waren	er	grote	veranderingen	en	groeide	de	
taptoe	naar	een	volwassen	evenement.	Op	15	septem-
ber	dat	jaar	werd	op	het	nieuwe	evenementenplein	van	
de	gemeente	Ede	(de	Markt)	voor	het	eerst	een	grote	
tribune	met	1180	zitplaatsen	gebouwd.	Samen	met	De-
fensie	werd	dat	 jaar	 ‘100	 jaar	 garnizoen	Ede’	 gevierd	

met	deelname	van	twee	officiële	militaire	muziekkorp-
sen.	Gezien	het	succes	van	deze	taptoe	werd	besloten	
om	op	dezelfde	wijze	de	taptoe	in	2007	te	organiseren.	
Er	werd	samenwerking	gezocht	en	gevonden	met	de	air-
borne	eenheid	van	Nederland,	11	Luchtmobiele	Brigade	
uit	Schaarsbergen.	Ook	 lukte	het	om	de	Band	of	 the	
Parachute	Regiment	uit	Engeland	als	vaste	deelnemer	
te	interesseren	voor	de	taptoe.	
In	2008	lukte	het	met	hulp	van	het	bedrijfsleven	een	
volwaardig	programma	met	 zes	muziekkorpsen	 te	or-
ganiseren	en	het	aantal	 zitplaatsen	 te	 verhogen	naar	
ruim	1900,	in	2009	uitgebreid	tot	2100.	Voor	het	eerst	
werd	succesvol	gestart	met	de	verkoop	van	ruim	400	
tribunekaarten	en	er	verscheen	een	gedrukt	program-
maboekje	dat	gratis	werd	verspreid	onder	de	ruim	3500	
bezoekers.
In	2010	werd	de	Rabobank	hoofdsponsor	voor	de	ko-
mende	 drie	 jaren.	 Helaas	 moest	 de	 Engelse	 Band	 of	
the	Parachute	Regiment	afzeggen,	maar	dat	verlies	werd	
gecompenseerd	door	het	Poolse	Orkiestra	Garnizonowa	
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Szczecina.	Dit	orkest	gaf	op	de	vrijdagmiddag	voor	de	
aanwezige	IMMS-leden	nog	een	buitengewoon	concert	
in	 de	 concertzaal	 van	 Cultura.	 In	 2011	 kon	 wederom	
een	kleine	verbeterslag	doorgevoerd	worden.	Ondanks	
het	slechte	weer	bleven	de	meer	dan	3500	bezoekers	
op	de	tribunes	het	ruim	2,5	uren	durende	programma	
volgen.	

Airborne Taptoe 2012
Deze	jubileumeditie	op	vrijdagavond	21	september	2012	
belooft	een	heel	bijzondere	te	worden,	want	als	thema	
is	‘Gelegerd	in	Gelderland’	gekozen,	een	drie	maanden	
durend	erfgoedfestival	met	volop	aandacht	voor	het	mi-
litaire	verleden	van	de	provincie.	Aangezien	de	Airborne	
taptoe	10	jaar	geleden	is	ontstaan	ter	gelegenheid	van	
het	5-jarig	bestaan	van	het	Tamboerkorps	van	de	Verbin-
dingsdienst,	zal	de	initiatiefnemer	van	toen,	Majoor	Wim	
Vastenhoud,	de	openingsfanfare	Highland Cathedral	di-
rigeren.	Hieraan	werken	mee	het	Muziek-	en	Tamboer-
korps	van	de	Verbindingsdienst,	de	Dutch	Military	Pipes	
and	Drums	‘Blue	Guards’	en	het	Enka	mannenkoor.	Het	
taptoeprogramma	begint	historisch	met	het	fanfarekorps	
van	de	schuttersgilde	Sint	Sebastianus	uit	Gendt	(Gld).	
De	schutterijen	nemen	namelijk	een	belangrijke	positie	
in	bij	het	militaire	verleden	van	Nederland.	Ook	zullen	
daarbij	vendelzwaaiers	optreden.	Na	dit	optreden	volgt	
een	historisch	defilé	van	een	aantal	militaire	groepen	
w.o.	de	historische	veldartillerie,	onder	muzikale	bege-
leiding	van	het	Tamboerkorps	van	de	Verbindingsdienst,	
dat	 voornamelijk	 militaire	 marsen	 zal	 spelen.	 Hierna	
volgt	het	Airborne	blok,	waarin	begonnen	wordt	met	de	
massed	 Pipes	 and	 Drums	 bestaande	 uit	 de	 Royal	Air	

Force	Waddington	uit	UK,	Pegasus	Pipes	and	Drums	en	
Inter	Scaldis	Pipes	and	Drums.	Dit	gezamenlijke	optre-
den	wordt	gevolgd	door	de	Fanfare	Nationale	Reserve	
en	de	militaire	band	uit	Krakau,	de	oudste	militaire	band	
van	Polen.	Het	taptoeprogramma	wordt	traditioneel	af-
gesloten	met	een	gezamenlijke	finale.	Voor	de	 laatste	
informatie	zie	www.airborne-taptoe-ede.nl	

Gelegerd in Gelderland
In	 het	 verlengde	 van	 de	 taptoe	 wordt	 op	 zaterdag	
22	 september	de	 slotmanifestatie	 ‘Gelegerd	 in	Gel-
derland’	op	de	Ginkelse	Heide	in	Ede	georganiseerd.	
Nog	één	keer	kunnen	bezoekers	gratis	genieten	van	
het	militaire	verleden	van	Gelderland.	Uiteraard	is	er	
ook	aandacht	voor	de	militaire	muziek.	Het	Trompet-
terkorps	der	Koninklijke	Marechaussee	 zal	met	een	
bigband	aanwezig	zijn	en	de	Sgt.	Wilson’s	Army	Show	
zal	het	publiek	meenemen	naar	de	tijd	van	Glenn	Mil-
ler,	Andrews	Sisters,	Vera	Lynn	en	Frankie	Laine.	Er	
zijn	ook	demonstraties	van	historische	veldartillerie	
en	 de	 Slag	 om	 Grolle.	 Natuurlijk	 ontbreekt	 de	Air-
borne	niet,	de	verloren	Slag	om	Arnhem.	Bijna	1000	
para’s	 zullen	 net	 zoals	 in	 1944	 springen	 boven	 de	
Ginkelse	Heide.	De	manifestatie	begint	om	09.30	uur	
en	duurt	tot	15.00	uur	voor	het	publiek.	Zie	www.ge-
legerdingelderland.nl	De	leden	van	het	IMMS	worden	
uitgenodigd	om	dit	weekend	naar	Ede	te	komen	om	
aanwezig	te	zijn	bij	één	van	de	nog	weinige	Neder-
landse	militaire	taptoes	in	de	openlucht.	De	kaartver-
koop	is	bij	Cultura,	Molenstraat	45	in	Ede	(0318	672	
800).	Ook	zijn	ze	een	dag	later	van	harte	welkom	op	
de	Ginkelse	Heide.

Het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers heeft 
een vijftal extra trommen aangekocht en wil deze graag 
bezet zien door tamboers. Ook blazers, met een instru-
ment passend in drumfanfarebezetting, zijn zeer welkom.

Kandidaten	 dienen	 te	 beschikken	 over	 een	 verant-
woord	niveau,	alsmede	affiniteit	en	gevoel	voor	mili-
tair	ceremonieel	en	protocol.	Informatie	omtrent	ons	
korps:	alblas2@planet.nl	of	0182-613119

Het Traditioneel
Tamboerkorps Garde Grenadiers
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Londen, 7 juni 2012: met ‘HMS Jollies’ van Alford marcheren de Massed Bands of HM Royal Marines 10-man breed van 
Wellington Barracks naar Horse Guards Parade voorafgaand aan de Beating Retreat  (JV)
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Douane Harmonie Nederland
20	07	2012	 Intocht	4-daagse	te	Nijmegen
01	09	2012	 Kanaalconcert	te	Apeldoorn
08	09	2012			Taptoe	te	Woerden
06	10	2012			Goodwillconcert	te	Kamerik
12-13	10	12		 International	Music	Festival
	 te	Antwerpen.	
												 	
Fanfare Korps Nationale Reserve
17	07	2012			Vierdaagse	Nijmegen	(t/m	20	07)
18	09	2012			Den	Haag		Prinsjesdag
27	09	2012	 Rotterdam		Nationale	Taptoe
	 (t/m	30	09)	

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
05	07	2012	 Tegelen		Openluchtconcert	op	de
	 Doolhof
15	09	2012			Utrecht	 	 Veteranenconcert	 50+	 Beurs	

Jaarbeurs	(12.00u)
18	09	2012			Den	Haag		Prinsjesdag
27	09	2012	 Rotterdam		Nationale	Taptoe
	 (t/m		30	09)
10	11	2012			 Vlissingen		Concert	St.	Jacobskerk
22	11	2012			Steenwijk		Relatieconcert
	 in	De	Meenthe
23	11	2012	 Harskamp	 	 Relatieconcert	 in	 Sporthal	

De	Spil

Marinierskapel der Koninklijke Marine
07	07	2012	 Den	Helder		Marinedagen	(t/m	08	07)
20	07	2012	 Nijmegen		Intocht	Vierdaagse	(middag)
25	08	2012	 Terneuzen		Concert	Markt	(15.00u)
01	09	2012	 Roermond		Herdenking	Indië	Monument	

(middag)
18	09	2012	 Den	Haag		Prinsjesdag
21	09	2012	 Den	 Helder	 Mars	 door	 de	 Stad	 Korps	

Adelborsten	(middag)
27	09	2012	 Rotterdam	 	 Nationale	 Taptoe	 (t/m	 30	

09)
05	10	2012	 Stadskanaal		Concert	in
	 Theater	Geert	Teis
24	10	2012	 Duitsland	 	 Concertreis	 Bonn,	 Warburg,	

Lennestadt	(t/m	27	10)
02	11	2012	 Frankrijk		Concertreis	Saint-Pol,	Hesdin,	

Le	Touquet	(t/m	04	11)
07	11	2012	 Zwolle		‘A	Tribute	to	Veterans’	concert	in	

De	Spiegel
28	11	2012	 Rotterdam		Korpsconcert	
	 in	De	Doelen

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
14	07	2012	 Venlo		Concert	Zweefvliegclub
18	07	2012	 Cuijk		Vrijheidsconcert	aan	Maaskade
01	09	2012	 Loosdrecht		Vrijheidsconcert
02	09	2012	 Apeldoorn		Vrijheidsconcert	Wijk	Welge-

legen
07	09	2012	 Veldhoven		Vrijheidsconcert	Theater	De	

Schalm
08	09	2012	 Eindhoven	 	 Vrijheidsconcert	 in	 Stads-

park
13	09	2012	 Den	Helder		Vrijheidsconcert	in	De	Kam-

panje
18	09	2012		 Den	Haag		Prinsjesdag
27	09	2012	 Rotterdam	 	 Nationale	 Taptoe	 (t/m	 30	

09)
04	10	2012	 Tongeren	(B)	Vrijheidsconcert	in	De	Ve-

linx
05	10	2012	 Leeuwarden		Vrijheidsconcert	op	Vlieg-

basis
13	10	2012	 Nijmegen	 	 Lionsconcert	 in	 De	 Vereni-

ging

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
15	07	2012	 Buren		Openluchtconcert
20	07	2012	 Nijmegen		Intocht	Vierdaagse
31	08	2012	 Sluiting	 Marechaussee	 kazerne	 te	 Eef-

de
01	09	2012	 Airborne	wandeltocht		Oosterbeek
15	09	2012	 Lange	Voorhout	/	Binnenhof		Marsoptre-

den	i.v.m.	training	Prinsjesdag
18	09	2012	 Den	Haag		Prinsjesdag
22	09	2012	 ‘Gelegerd	in	Gelderland’,		Ginkelse	Hei-

de:	Big	Band	optreden
05	10	2012	 Concert	te	Leek	

Internationale agenda 2012 
18-07	t/m	22-07	 Basel	Tattoo	(CH)	
03-08	t/m	25-08	Edinburgh	Military	Tattoo	(UK)
08-08	t/m	11-08	 Eksjö	International	Tattoo	(S)
10-08	t/m	11-08	 Shrewsbury	Flower	Show	(UK)
06-09	t/m	08-09	Aventicum	Musical	Parade	te	Avenches	

(CH)
27-09	t/m	30-09	Nationale	Taptoe	te	Rotterdam
13-10	t/m	14-10	 Malta	International	Military	Tattoo
03-11	t/m	04-11	 2	Taptoes	in	Berlijn	:	Max-Schmeling-

Halle	en	O2	World
15-11	t/m	16-11	 “Scarlet	 &	 Gold	 Concert”	 (Massed	

Guards	Bands)	te	London	(UK)
24-11	t/m	25-11	 Birmingham	International	Tattoo	(UK)	.

ageNda 2012
N.B. Alle optredens zijn onder voorbehoud, informeer bij de zaal of het orkest.

Voor de reunie- en overige orkesten in militaire stijl zie hun websites.
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