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Weer een erelid
in onze gelederen

De leden die in Ahoy  het IMMS-concert 
hebben bijgewoond  waren er getuige van: 
de benoeming van lkol b.d. Gert Jansen tot 
erelid van IMMS Nederland. Bij deze ge-
legenheid kreeg hij van het bestuur een 
oorkonde overhandigd, met daarin vermeld als aan-
leiding: “wegens meer dan 25 jaar bestuurslidmaat-
schap en zijn concrete, niet aflatende inzet in dit 
verband bij het realiseren van onze primaire doel-
stelling: het bevorderen van de belangstelling voor 
de militaire muziek.”

De	IMMS	is	verheugd	na	wijlen	Joop	Laro,	de	geres-
pecteerde	voorganger	van	Gert	Jansen	als	Inspecteur	
van	de	Militaire	Muziek,	nu	weer	een	erelid	in	haar	
gelederen	te	hebben;	naast	ons	lid	van	verdienste	
Frans	 van	 der	Walle.	 Dit	 zijn	 in	 ons	 verband	 niet	
alleen	 titels	 voor	 de	 eer,	 beide	 ex-bestuursleden	
hebben	zitting	in	de	nieuwe	Commissie	van	Advies,	
die	 dezer	 maanden	 formeel	 zal	 worden	 benoemd	
en	die	het	bestuur	gevraagd	en	ongevraagd	zal	on-
dersteunen	in	het	kader	van	de	doelstelling	van	de	
IMMS.	
Dat	pleidooi	voor	instandhouding	en	promotie	van	
de	 militaire	 muziek	 is	 -	 zoals	 bekend	 -	 nu	 meer	
nodig	 dan	 ooit,	 na	 de	 opeenvolgende	 inkrimpin-
gen	die	de	bezuinigingspolitiek	over	de	krijgsmacht	
heeft	afgeroepen.	Met	het	nieuwste	regeeraccoord	
is	het	gevaar	van	nog	meer	afbraak	voorlopig	ge-
weken	waardoor	er	weer	enige	rust	kan	komen	in	
de	formaties	die	we	nog	hebben.	Dat	is	belangrijk	
om	onze	uitstekende	samenwerking	met	de	orkes-

ten	te	kunnen	voortzetten,	ook	binnen	de	
restricties	die	zich	inmiddels	doen	gelden	
ten	aanzien	van	de	ruimte	voor	publieke	
optredens.				

Als	wij,	 aan	het	eind	van	het	 jaar	geko-
men,	 terugkijken	 naar	 wat	 dat	 ons	 ge-
bracht	heeft	aan	gerichte	activiteiten	bin-
nen	de	militaire	muziek,	dan	kunnen	we	
dat	 opnieuw	 met	 voldoening	 doen.	 Het	

speciale	marsen-wensconcert	van	de	Marinierskapel	
was	gedenkwaardig	en	de	internationale	groepsreis	
met	eigen	bus	naar	Basel	was	voor	alle	deelnemers	
een	 absolute	 topper.	 Het	 traditionele	 bezoek	 aan	
de	Nationale	Taptoe	en	niet	het	minst	het	 Franse	
IMMS-concert	trok	weer	veel	leden	naar	Rotterdam	
en	 ook	 het	 symposium	 ‘Hoogtijdagen	 van	 de	 Ne-
derlandse	 militaire	 muziek’	 genoot	 ruime	 belang-
stelling.	 Met	 dit	 laatste	 gaf	 de	 IMMS	 met	 gezag-
hebbende	sprekers	uit	eigen	gelederen	een	impuls	
aan	de	actieve	herbeleving	van	het	 rijke	culturele	
erfgoed	dat	ons	land	op	dit	terrein	bezit.	Wij	ver-
wachten	 in	 2013	 op	 gelijk	 niveau,	 qua	 frequentie	
en	inhoud,	door	te	kunnen	gaan	en	rekenen	daarbij	
op	uw	onverminderde	steun	en	belangstelling.	Rest	
ons	alle	schrijvers	die	hebben	bijgedragen	aan	de	
continuïteit	en	kwaliteit	van	dit	blad	en	alle	leden	
en	abonnees,	die	onmisbaar	zijn	voor	onze	verdere	
toekomst,	een	voorspoedig	en	gezond	2013	toe	te	
wensen,	met	veel	genoegen	aan	hetgeen	ons	bindt:	
de	internationale	militaire	muziek.	

Johan de Vroe,
voorzitter@imms.nl

Voorwoord

Erelid Gert Jansen 
ontvangt een
oorkonde
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IMMS worldwIde

Column van ons International Committee Member IMMS John Kroes
(e-mail: jj.kroes@compaqnet.nl           website: www.imms-online.org)   
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Het bezoeken van sommige evenementen 
is inmiddels een traditie geworden, voor-
namelijk omdat er een aantrekkelijk mu-
zikaal programma van kwaliteit wordt geboden. In 
dat kader bezocht ik opnieuw de Aventicum Musical 
Parade in het Zwitserse stadje Avenches, niet ver 
van Bern, welke plaatsvond van 5 t/m 8 september. 
Het bijzondere van deze Tattoo is de locatie van de 
voorstellingen: een oude Romeinse arena, hetgeen 
een unieke sfeer creëert.

Dit	 jaar	 ook	 weer	 een	 Nederlandse	 deelname,	 na-
melijk	 de	 gecombineerde	 KMK’JWF’	 en	 RF’GGJ’:	 zij	
brachten	een	show	van	klasse,	waarin	het	zeer	toe-
passelijke	 muzikale	 hoofdgerecht	 gevormd	 werd	
door	muziek	uit	de	film	The Gladiator.	 Jammer	dat	
de	presentator	dit	niet	aankondigde,	want	dan	zou	
het	publiek	dit	beter	hebben	begrepen.
Andere	 hoogtepunten	 waren	 de	 muziekkapel	 van	
de	Garde	Républicaine	uit	Parijs,	die	70	man	sterk	
een	 traditionele	 Franse	 show	 bracht,	 alsmede	 de	
Navy	Band	uit	Sint	Petersburg	welke	ondersteund	
door	 een	 zeer	 strakke	 choreografie	 het	 muzikale	
kaliber	goed	wist	waar	te	maken.	Tot	nu	toe	werd	
dit	evenement	eens	per	twee	jaar	gehouden,	maar	
vanaf	 volgend	 jaar	 wordt	 overgeschakeld	 op	 een	
jaarlijks	 schema;	 de	 geplande	 datums	 zijn	 van	 4	

t/m	7	september.	Ook	is	het	inmiddels	een	
traditie	 geworden	 dat	 er	 half	 september	
een	Poolse	militaire	kapel	naar	Nederland	

komt.	Sinds	vorig	jaar	is	dat	het	Repräsentations-
orchestra	 uit	 Krakow	 Het	 nam	 op	 vrijdag	 21	 sep-
tember	deel	aan	de	Airborne	Taptoe	in	Ede	en	op	
zaterdag	 22	 september	 was	 het	 orkest	 in	 Driel	
bij	 de	 indrukwekkende	 jaarlijkse	herdenking	 voor	
Poolse	 veteranen	 uit	 de	 Tweede	 Wereldoorlog	 en	
nabestaanden	 van	 gevallenen.	 Her	 orkest	 speelt	
daar	plechtige	muziek	bij	het	monument	tijdens	de	
kransleggingen	 en	 daarna	 in	 de	 R.K.	 kerk	 tijdens	
de	Pools-Nederlandse	mis.	

De	Berlin	Tattoo	 in	de	Max-Schmeling-Halle	 is	één	
van	 de	 beide	 Tattoos	 in	 Berlijn	 en	 vond	 dit	 jaar	
plaats	op	3	en	4	november.	Ik	had	het	verzoek	ge-
kregen	om	–	mede	i.v.m.	vertalingen	–	één	van	de	
deelnemende	 orkesten	 te	 begeleiden,	 namelijk	 de	
South	Wales	Police	Band	uit	Cardiff	(UK).	

Muzikale tradities

De South Wales Police Band uit Cardiff (UK) tijdens de 
Berlin Tattoo 2012 in de Max-Schmeling-Halle 
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De	samenwerking	met	dit	35	man	sterke	orkest	ver-
liep	 uitstekend.	 Het	 presenteerde	 een	 goed	 verlo-
pende	show	in	traditionele	Engelse	stijl.	Verder	werd	
er	 o.a.	 deelgenomen	 door	 een	 militaire	 kapel	 uit	
de	stad	Tschernigow	in	de	Ukraïne	en	met	hen	was	
meegekomen	de	dirigent	van	de	finale:	dit	was	nie-
mand	minder	dan	generaal	Vladimir	Derkacz,	voor-
malig	 Inspecteur	 Militaire	 Muziek	 van	 de	 Ukraïnse	
strijdkrachten.	 Vergezeld	 van	 een	 tolk	 had	 ik	 het	
genoegen	 hem	 persoonlijk	 te	 kunnen	 spreken	 en	
van	die	bijzondere	ontmoeting	laat	 ik	u	graag	een	
foto	zien.
Van	de	overige	deelnemende	orkesten	noem	ik	nog	
de	militaire	kapel	van	de	Bulgaarse	Garde	(in	zeer	
fraai	historisch	uniform)	en	niet	te	vergeten	uit	ons	
eigen	land	het	wielrijdersmuziekkorps	Crescendo	uit	
Opende	en	de	Dutch	Pipes	&	Drums	uit	Tilburg.	
Tenslotte	 nog	 wat	 nieuws	 uit	 de	 internationale	
IMMS-gelederen:	Tot	 International	Chairman	Design-
ate	(en	Chairman	van	2014-2015)	is	benoemd	Roger	
McGuire	uit	Canada.	Tot	International	IMMS	Represen-
tative	voor	Marokko	is	benoemd	Bernard	Chevrot.	

Hiermede	 krijgt	 IMMS	 voor	 het	 eerst	 toegang	 tot	
Noord	Afrika	met	hopelijk	 vele	 interessante	moge-
lijkheden.	

In nauwe samenwerking tussen de IMMS en het Ne-
derlands Muziek Instituut (NMI) is op 7 november het 
symposium ‘Hoogtijdagen van de Nederlandse militaire 
muziek’ gehouden. Aanleiding was de ontsluiting van 
het historische militaire muziekarchief door John Smit, 
die daarmee een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het behoud van muzikaal erfgoed. Voor het NMI 
was dit het laatste evenement op wat grotere schaal, 
zoals directeur Frits Zwart in zijn openingswoord zei. 
Ook deze instelling is namelijk slachtoffer geworden 
van de bezuinigingen op cultuur, ingezet door het vo-
rige kabinet. Gelukkig verdwijnt het NMI niet helemaal 
en blijft de uiterst waardevolle collectie bijeen, dankzij 
het Haagse gemeentearchief. Maar dat er minder acti-
viteiten mogelijk zullen zijn, is onvermijdelijk. Zeker in 
dit perspectief is het des te meer te waarderen dat juist 
de militaire muziek centraal stond tijdens deze bijeen-
komst in het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek, 
waar het NMI nu nog onderdak heeft. Voor de IMMS 
was het een uitgelezen mogelijkheid bij te dragen aan 
verdieping en kennisoverdracht op dit terrein.

Militaire	muziek	bestaat	bij	gratie	van	een	krijgsmacht.	
Die	context	werd	geschetst	door	Prof.	Wim	Klinkert,	
docent	aan	de	Nederlandse	Defensie	Academie	en	de	
Universiteit	van	Amsterdam.	En	passant	bakende	hij	
de	periode	af	waarover	het	symposium	handelde,	van	
de	invoering	van	de	dienstplicht	in	Nederland	(1810)	
tot	de	mobilisatie	voor	de	Eerste	Wereldoorlog.	
De	dienstplicht	is	voor	het	eerst	ingevoerd	in	Frank-
rijk	(loi	Jordan,	1798).	Klinkert	sprak	met	recht	en	re-
den	van	een	revolutionaire	ontwikkeling.	Tot	dan	ging	
het	om	vorsten	met	een	eigen	beroepsleger,	daarna	
kreeg	de	volksvertegenwoordiging	het	te	zeggen	over	
de	 landsverdediging.	 De	 burgers	 werden	 actief	 be-
trokken	bij	de	krijgsverrichtingen	waardoor	het	leger	
ook	vele	malen	groter	werd.		En	hoe	meer	militairen,	
des	te	meer	muziek…		Onder	de	gelijkschakeling	door	
de	Fransen	kreeg	Nederland	dus	ook	zijn	dienstplicht,	
waarbij	loting	bepaalde	of	een	jongeman	al	dan	niet	
de	klos	was.
Koning	Willem	 I	wilde	 terug	naar	 het	 beroepsleger,	
maar	 zijn	 pogingen	 daartoe	 strandden.	 De	 dienst-

Generaal Vladimir Derkacz uit de Ukraine tijdens de Berlin 
Tattoo 2013 in de Max-Schmeling-Halle

de NederlaNdSe MIlItaIre MuzIek

Geslaagd symposium over rijke geschiedenis
van de Militaire Muziek in Nederland

Door Hein Jansen, foto's Erwin Voorhaar
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plicht	bleef,	inclusief	het	systeem	van	remplaçanten:	
wie	geld	had,	kon	simpel	gezegd	zijn	dienstplicht	af-
kopen.	Naast	het	leger	werden	in	de	loop	van	de	tijd	
schutterijen	 (her)opgericht.	Die	waren	absoluut	niet	
geschikt	voor	oorlogsvoering,	maar	dienden	primair	
voor	 lokale	 ordehandhaving.	 Daar	 werd	 apart	 voor	
geloot.	 In	 1898	 werd	 de	 loting	 afgeschaft	 en	 is	 de	
persoonlijke	dienstplicht	 ingevoerd.	Daarmee	kwam	
ook	 een	 eind	 aan	 het	 plaatsvervangerschap.	 Rond	
de	eeuwwisseling	deed	een	nieuwe	eenheid	zijn	in-
trede:	de	landweer	met	dienstplichtigen	en	reservis-
ten,	geënt	op	het	Pruisische	systeem	van	 landsver-
dediging.	 Nederland	 was	 daar	 ‘überhaupt’	 sterk	 op	
georiënteerd.	 De	 landweer	 was	 bedoeld	 om,	 naast	
het	reguliere	leger,	in	korte	tijd	een	groot	aantal	sol-
daten	te	mobiliseren.		Weer	later	werd	de	landstorm,	
overblijfsel	uit	de	Napoleontische	tijd,	heropgericht:	
gewapende	burgers	voor	lokale	verdediging.	Dit	be-
tekende	het	einde	van	de	schutterijen.	En	dan	is	er	
in	augustus	1914	de	mobilisatie;	een	logisitiek	hoog-
standje,	om	met	Klinkert	te	spreken.	In	slechts	drie	
dagen	tijd	komt	er	in	totaal	200.000	man	onder	de	
wapenen,	op	een	bevolking	van	rond	6,5	miljoen.

Schutterijen
Het	zal	niet	verbazen	dat	de	Fransen	ook	op	de	ontwik-
keling	van	de	militaire	muziek		sterk	van	invloed	zijn	
geweest.	Dat	strekte	zich	uit	tot	patriotten	die	het	leuk	
vonden	 ‘soldaatje	 te	 spelen’,	 met	 bijpassende	 muzi-

kale	 omlijsting.	 Zelfs	 in	 huiselijke	 kring	 werden	 mar-
tiale	klanken	ten	gehore	gebracht.	Fraai	voorbeeld	 is	
Marsch, Retraite en Vaandelmarsch	van	Ruloffs	.	Deze	
musicus	en	patriot	bewerkte	zijn	compositie	voor	viool	
en	piano.	(Het	arrangement	verscheen	als	bijlage	in	het	
tijdschrift	voor	amateurmusici	Akkoord	Magazine	en	is	
te	downloaden	van	de	website	van	het	NMI.)		We	ko-
men	hier	nog	op	terug.	De	verschuivingen	die	gaande-
weg	optraden	zijn	in	belangrijke	mate	toe	te	schrijven	
aan	de	muziek	van	de	schutterijen.	Die	is	van	grote	in-
vloed	geweest	op	de	populariteit	en	ontwikkeling	van	
de	blaasmuziek	 in	Nederland,	aldus	musicoloog	Rien	
van	Beusichem.	Hij	heeft	al	veel	gepubliceerd	over	dit	
onderwerp,	ook	in	dit	blad,	maar	betrad	nu	het	spreek-
gestoelte	–	ook	in	de	kwaliteit	van	liefhebber	van	de	
militaire	muziek,	zoals	hij	zelf	nadrukkelijk	aangaf.
Als	exemplarisch	voorbeeld	schetste	hij	de	totstandko-
ming	van	het	Stedelijk	Orkest	Kampen.	In	deze	plaats	
was	een	dienstdoende	schutterij,	die	het	echter	zonder	
muziek	moest	stellen.	Daar	hadden	de	vroede	vaderen	
geen	 geld	 voor	 over…	Toen	 koning	Willem	 II	 op	 be-
zoek	kwam,	moest	derhalve	de	Stafmuziek	van	het	8	RI	
worden	‘ingehuurd’	om	de	plechtigheden	luister	bij	te	
zetten.	Dat	gaf	bij	de	stadsbestuurders	de	doorslag	om	
geld	vrij	te	maken	voor	een	eigen	orkest	van	twintig	
parttime	musici,	geschoold	en	in	opleiding.	Dit	Stede-
lijk	Orkest	had	nadrukkelijk	de	opdracht	de	schutterij	
bij	(exercitie)oefeningen	muzikaal	te	begeleiden	en	pu-
blieke	optredens	te	verzorgen.

Zo	waren	er	in	het	hele	land	aan	schutterijen	gelieer-
de	 muziekkorpsen,	 die	 vaak	 konden	 wedijveren	 met	
de	 militaire	 kapellen.	 Het	 repertoire	 was	 breed:	 van	
oorspronkelijke	 composities	 voor	blaasmuziek	 tot	 ar-
rangementen,	zelfs	van	complete	symfonieën.		Met	de	
introductie	van	strijkinstrumenten	in	de	muziekkorpsen	
verbreedde	de	uitvoeringspraktijk	zich	nog	aanzienlijk.	
Zo	werd	er	ook	 in	kleiner	verband	gemusiceerd,	bij-
voorbeeld	salonmuziek	en	kamermuziek.

Opperkwintet RFGJ
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Muzikale entr’acte 
Ruloffs	compositie	werd	ook	ten	gehore	gebracht,	nu	
in	een	bewerking	voor	blazers.	Het	koperkwintet	van	
de	Regimentsfanfare	‘Grenadiers	en	Jagers’	verzorgde	
namelijk	een	middagconcert	om	alle	woorden	muzi-
kaal	te	illustreren.	Thematisch	voerden	de	musici	het	
gehoor	door	vier	eeuwen	militaire	muziek,	toegelicht	
door	Rien	van	Beusichem:	van	de	Brabantse Dragon-
ders Mars en Pavane Hispania	(anoniem,	circa	1600)	
tot	de	Armenian scenes	van	Arutiunian	(1984).	

Verder	klonken	onder	meer	Chanson de matin	(Elgar)	
als	mooi	staaltje	van	salonmuziek,		de	Amor Marsch 
van	Strauss	Sr.	(‘Een	luchtig	marsje	in	elk	concert’)	en	
A little prayer	van	Glennie	(‘Het	gebed	in	taptoe	en	
Zapfenstreich’).	 Uitsmijter	 in	 stijl	 (‘Als	 dienste	 roept	
tot	onze	plicht…’)	was	de	Grenadiersmars	van	Dunkler	
–	zelfs	in	een	bezetting	van	slechts	twee	trompetten,	
hoorn,	 trombone	 en	 tuba	 bleef	 die	 recht	 overeind.	
Het	moet	gezegd	dat	het	kwintet	een	goede	prestatie	
leverde,	aangenaam	om	naar	te	luisteren,	zeker	ook	
gezien	de	ongunstige	akoestische	omstandigheden.

Ontsluiting archief
John	 Smit	 zelf	 heeft	 in	 het	 vorige	 nummer	 van	 dit	
blad	al	het	een	en	ander	uit	de	doeken	gedaan	over	
zijn	 inventarisatie.	 Met	 zijn	 noeste	 arbeid	 heeft	 hij	
voorkomen	dat	heel	veel	bladmuziek	niet	in	de	pa-
piercontainer	 is	 terechtgekomen	 en	 geordend	 be-
schikbaar	blijft.
Zijn	bijdrage	aan	het	symposium		was	ook	 interes-
sant	–	zeker	afgezet	tegen	deze	tijd	van	bezuinigin-
gen	–	vanwege	de	pieken	en	dalen	die	de	militaire	
muziek	heeft	doorgemaakt	in	de	19de	en	het	begin	
van	de	20ste	eeuw.	Tussen	1819	en	1843	waren	er	17	
stafmuziekkorpsen,	 waaraan	 in	 1829	 de	 stafmuziek	
van	de	Grenadiers	werd	toegevoegd.	In	1843	werden	
alle	korpsen,	met	uitzondering	van	dat	van	de	Grena-
diers,	opgeheven.	Dat	resulteerde	in	een	groot	aantal	
werkloze	musici,	van	wie	een	aantal	onderdak	vond	
bij	de	schutterijen.	Niet	dat	nergens	anders	meer	mi-
litaire	 muziek	 klonk,	 want	 in	 sommige	 garnizoenen	
werden	muzikanten	gedoogd.

In	1875	gloorde	er	weer	hoop	voor	de	militaire	mu-
ziek	met	de	oprichting	 van	acht	 stafmuziekkorpsen	
infanterie.	 Dat	 werd	 de	 tijd	 met	 grote	 namen	 als	
Dunkler	Sr	en	Jr.,	Mann,	Stenz	–	inderdaad,	die	van	
de	 Manoeuvre Mars	 –	 Van	 Erp	 en	 Zaagmans.	 Kort	

na	de	eeuwwisseling	kwamen	er	drie	fanfares	bij.	In	
1910	nam	de	Tweede	Kamer	een	motie	aan	om	álle	
korpsen	om	te	vormen	tot	een	fanfarebezetting.	Plat	
gezegd	konden	zo	minder	muzikanten	–	bezuiniging	
–	 eenzelfde	 geluidsvolume	 produceren.	 	 Als	 eerste	
waren	de	stafmuziekkorpsen	van	2	RI	en	3	RI	aan	de	
beurt.	Echter,	deze	reorganisatie	is	niet	goed	van	de	
grond	gekomen.
Tijdens	de	mobilisatie	 in	 1918	kwamen	er	ook	veel	
amateurblazers	 onder	 de	 wapenen,	 wat	 resulteerde	
in	uitbreiding	van	het	aantal	orkesten.
In	1923	werd	een	streep	gehaald	door	alle	muziek	bij	
de	infanterie.	Er	kwamen	vier	nieuwe	orkesten,	waar-
voor	musici	en	kapelmeesters	maar	hadden	te	sollici-
teren;	hetgeen	lang	niet	bij	iedereen	in	goede	aarde	
viel.	Aan	deze	periode	is	onlosmakelijk	de	naam	ver-
bonden	van	Louis	Walther	Boer.	Hij	zou	later	de	eer-
ste	Inspecteur	Militaire	Muziek	Krijgsmacht	worden.

Majoor Van Diepenbeek

Hierna	 was	 het	 de	 beurt	 aan	 een	 oudgediende,	 zij	
het	uit	de	20ste	eeuw,	die	over	zijn	ervaringen	werd	
geïnterviewd	door	Frits	Zwart:	majoor	b.d.	Harry	van	
Diepenbeek,	synoniem	met	de	Kapel	van	de	Konink-
lijke	Luchtmacht	en	de	enige	van	zijn	directeur/diri-
gentengeneratie	die	er	nog	is.	
Het	gesprek	werd	 ingeleid	met	een	oude	tv-opname,	
de	 overhandiging	 aan	 Van	 Diepenbeek	 van	 een	 Edi-
son	door	Wim	Sonneveld	voor	de	LP	Marching toge-
ther. Van	Diepenbeek	stond	er	heel	ongemakkelijk	bij,	
want	 hem	 was	 een	 spreekverbod	 opgelegd	 door	 de	
defensieleiding	en	Sonneveld	had	er	duidelijk	plezier	
in	het	hem	niet	gemakkelijk	te	maken.	Inderdaad:	de	
taptoerel	van	1961.	We	hebben	er	de	geschiedschrijving	
van	Klaas	Kornaat	‘Tromgeroffel	en	schitterend	koper	–	
vijftig	jaar	militaire	taptoe	in	Nederland	1954	–	2004’	
nog	eens	op	nageslagen:	“Bij	het	afmarcheren	speelde	
de	Luchtmachtkapel	plotseling	Oh, when the saints go 
marching in.	In	de	verhoudingen	van	1961	werden	hier	
twee	regels	overtreden.	Ten	eerste	werd	voor	het	eerst	
in	de	taptoegeschiedenis	afgeweken	van	het	program-
ma,	ten	tweede	was	de	taptoeleiding	tegen	het	spelen	
van	modernistische	stukken	die	als	te	licht,	te	opper-
vlakkig	en	te	populair	werden	afgedaan.”	Het	was	oor-
log	tussen	Van	Diepenbeek	(‘een	ambitieus	man,	met	
sterke	opvattingen,	niet	snel	geneigd	tot	compromis-
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sen’)	en	Van	Yperen,	de	invloedrijke	leider	van	de	KMK	
(“ook	al	niet	bekend	om	zijn	flexibiliteit	en,	hoewel	de	
meeste	betrokkenen	hem	roemden	om	zijn	muzikale	en	
organisatorische	inbreng,	het	relativeren	van	menings-
verschillen	was	niet	zijn	sterkste	punt”).	Uiteindelijk	is	
het	conflict	met	een	sisser	afgelopen.	De	muzikale	car-
rière	van	Van	Diepenbeek	begon	als	student	piano	op	
het	Rotterdamse	conservatorium.	Later		ging	hij	over	op	
saxofoon	 en	 klarinet.	 Laatstgenoemde	 studie	 rondde	
hij	af	tijdens	zijn	dienstverband	bij	de	Marinierskapel.	
Daarnaast	studeerde	hij	directie,	met	als	examenstuk	
Nacht op de kale berg van	 Moussorgski,	 uitgevoerd	
met	de	KMK.	Uit	28	kandidaten	werd	hij	uitverkoren	als	
dirigent	van	de	begin	jaren	’50	opgerichte	Kapel	van	
de	Koninklijke	Luchtmacht.	Bij	zijn	aantreden	zei	een	
kapitein:	“Als	je	alleen	maar	marsmuziek	speelt	is	het	
goed.”	Dat	was	tegen	het	zere	been.	Van	Diepenbeek	
nu,	terugkijkend:	“De	muzikanten	hadden	veel	meer	in	
hun	mars	en	ik	wilde	aansluiten	bij	het	moderne	ka-
rakter	van	de	luchtmacht.	Dat	betekende	vernieuwing	
in	 de	 muziek,	 actuele	 stukken	 spelen,	 ook	 amuse-
mentsmuziek.”	Overigens,volgens	Van	Diepenbeek	was	
hij	verrast	door	de	afmars	met	The saints	en	ging	het	
om	een	spontane	actie	van	zijn	muzikanten	.	“Het	was	
de	laatste	avond	van	de	taptoe	en	dan	werden	vaker	
‘grappen’	uitgehaald,	de	sfeer	was	wat	losser.	En	wat	
wil	je:	het	publiek	was	gek	op	The saints.	Dat	wist	de	
kapel	maar	al	te	goed.”

Herhaling?
Terecht	sprak	voorzitter	Johan	de	Vroe	in	zijn	slotwoord	
van	een	geslaagd	symposium,	voor	herhaling	vatbaar;	
ook	ter	promotie	van	de	militaire	muziek.	Dat	hij	met	
tevredenheid	kon	terugkijken	had	zeker	te	maken	met	
de	uitstekende	organisatie.	Belangrijk	aandeel	daarin	
hadden	Margaret	Krill	(medewerkster	van	het	NMI)	en	
‘onze	eigen’	John	Kroes,	tevens	dagvoorzitter.

Onderscheiding 
door
Thijs van Leeuwen

Oud	 Defensiemedewerker	 Thijs	
van	Leeuwen	heeft	op	26	novem-
ber	in	Den	Haag	het	Ereteken	voor	
Verdienste	 ontvangen	 van	 minis-
ter	Jeanine	Hennis	Plasschaert.	Hij	
heeft	zich	onderscheiden	door	de	
krijgsmacht	op	een	aansprekende	
wijze	 aan	 het	 publiek	 in	 de	 Hof-
stad	te	tonen.	Zowel	als	hoofd	van	
de	 afdeling	 fundamentele	 en	 publieksvoorlichting	
op	 het	 Ministerie	 van	 Defensie,	 als	 tijdens	 zijn	
functie	 als	 gemeentevoorlichter	 Den	 Haag	 zette	
Van	 Leeuwen	 zich	 hiervoor	 in.	 Hij	 is	 een	 kenner	
van	militair	ceremonieel	en	militaire	muziek	en	ver-
vulde	 verschillende	 rollen	 op	 deze	 gebieden.	Als	
projectleider	Koninklijke	Residentie	gemeente	Den	
Haag	 was	 hij	 betrokken	 bij	 het	 ceremonieel	 rond	
het	aanbieden	van	geloofsbrieven,	de	Nederlandse	
Veteranendag	en	openbare	concerten	van	militaire	

kapellen.	Ook	kent	hij	de	waarde	van	traditie	bin-
nen	de	krijgsmacht;	zowel	de	hechte	band	en	het	
blindelings	 vertrouwen	 die	 het	 tussen	 eenheden	
schept,	als	de	presentatierol	richting	samenleving.	
Door	zijn	persoonlijke	 inzet	kreeg	het	oorlogsmo-
nument	 van	de	Grenadiers	 en	 Jagers	 in	 2010	 een	
prominente	 plek	 in	 de	 nieuwe	 wijk	Ypenburg.	 De	
ceremonie	 voor	Van	 Leeuwen	vond	plaats	op	het	
Ministerie	 van	 Defensie,	 in	 het	 bijzijn	 van	 burge-
meester	Jozias	van	Aartsen.
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Marinierskapel der Koninklijke Marine en
Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers'

Marinierskapel maakt nieuwe buitenlandse vrienden

Door smjr muzikant Bart van Tienen

In de internationale militaire muziekwereld is de Mari-
nierskapel zeker geen onbekende speler. In het verle-
den heeft de kapel regelmatig op uitnodiging concert-
reizen naar het buitenland gemaakt of samen met de 
Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers militair ce-
remonieel en taptoes uitgevoerd. Helaas zijn, door het 
voor iedereen aantrekken van de ’koppel’, uitstapjes 
over de landsgrenzen sterk verminderd en dateert het 
laatste optreden in het buitenland van november 2010. 
Bijna twee jaar na die laatste reis bleek het eind okto-
ber 2012 mogelijk te zijn om op een uitnodiging van de 
Militärmusikdienst der Bundeswehr in te gaan. 

In	 Bonn	 en	 het	 Sauerland	 werden	 samen	 met	 het	
Heeresmusikkorps	300	uit	Koblenz	succesvolle	concer-
ten	voor	zo’n	3000	toeschouwers	gegeven.
Dit	optreden	werd	 lokaal	aangekondigd	als	de	eerste	
concertreis	van	de	Marinierskapel	naar	Duitsland	sinds	
lange	tijd.	De	afgelopen	20	jaar	werd	wel	deelgenomen	
aan	 taptoes	 in	Kiel,	Bremen,	Berlijn	 en	Keulen,	maar	
in	 tegenstelling	 tot	 de	 veelvuldige	 concertreizen	 naar	
Zwitserland	en	Oostenrijk	werd	er	 slechts	opgetreden	
op	de	Wereldtentoonstelling	Hannover	in	juni	2000.	Op	
24	oktober	werden	de	Marinierskapel	en	Tamboers	&	
Pijpers	daarom	met	open	armen	ontvangen	in	de	grote	
Beethovenhalle	in	Bonn.	Oberst	Dr.	Michael	Schramm,	

de	Duitse	 Inspecteur	Militaire	Muziek,	en	nog	bekend	
bij	de	muzikanten	van	het	15e	Berliner	Militärmusikfest	
2009,	was	hier	gastheer	tijdens	het	50e	jubileum	van	
het	Grosskonzert	der	Bundeswehr	uitgevoerd	door	het	
Heeresmusikkorps	300.

Muzikale verbroedering en presentatie
Voorafgaand	aan	het	concert	werd	een	gezamenlijke	fi-
nale	voorbereid.	Het	podium	was	groot	genoeg	om	alle	
muzikanten	samen	‘om	en	om	gezeten’	te	plaatsen	en	
onder	leiding	van	Oberst	Schramm	werd	de	Ouvertüre 
zur Oper Nabucco	 ingestudeerd.	Chef-dirigent	van	dit	
landmachtkorps	 is	 sinds	 2007	 de	 Oberstleutnant	 Ro-
bert	Kuckertz	en	hij	dirigeerde	de	toegiften	Splanky en 
de Helenenmarsch	van	Friedrich	Lübbert,	welke	laatste	
beschouwd	wordt	als	de	Traditionsmarsch	van	de	Pan-
zerartillerie.	Majoor	der	marinierskapel	Harmen	Cnossen	
leidde	beide	orkesten	 in	de	overbekende	Tulpen aus 
Amsterdam	en,	aangevuld	met	de	‘Trommler	und	Pfei-
fer’	onder	leiding	van	tamboer-maître	Ed	Oosterom,	de	
Defiliermarsch der Königlichen Niederländischen Ma-
rine. De	muzikale	verbroedering	en	een	presentatie	van	
militaire	 muziek	 in	 optima	 forma	 kon	 hier	 niet	 beter	
gedemonstreerd	worden	dan	door	het	gezamenlijk	uit-
voeren	van	beide	nationale	hymnes.
Op	het	concert	speelde	het	Duitse	orkest	voor	de	pauze	

Nationenkonzert 
der Bundeswehr

Konzerthöhepunkt 2012 
Kulturland Kreis Höxter

Marinierskapelle 
der Königlichen Niederländischen Marine 
und das Heeresmusikkorps 300 Koblenz

Mehrzweckhalle Warburg-Scherfede, 25. Oktober 2012 
Veranstalter:  Musikverein Scherfede 1921 e.V.

Der Reinerlös des Konzertes kommt mehreren Einrichtungen in Scherfede und Warburg zu Gute.
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Oberst Michael Schramm dirigeert de Marinierskapel en Heeresmusikkorps 300 gezamenlijk (Cees Baartman)

een	 licht	 klassiek	 programma,	 de	 Marinierskapel	 ver-
volgde	met	een	op	maat	aangepaste	muzikale	 show.	
Hierin	waren	onder	meer	te	beluisteren	de	Gründungs-
marsch der Königlichen Marine; Marsch 1488	van	Eric	
Swiggers,	Die Sonne geht auf - Marsch en de Marsch-
polka Im Rosengarten von Sanssouci.
Op	donderdag	25	oktober	werd	dezelfde	concertformule	
uitgevoerd	in	een	tot	de	nok	gevulde	Mehrzweckhalle	in	
Scherfede	(ruim	230	km	oostelijker).	Deze	avond	werd	
omschreven	 als	 het	 Nationenkonzert	 der	 Bundeswehr	
en	een	Konzerthöhepunkt	van	2012!	Het	slotconcert	van	
deze	trilogie	was	op	vrijdagavond	in	de	Sauerlandhalle	
in	Lennestadt,	in	de	buurt	van	Winterberg.	Deze	avond	
stond	geheel	 in	het	 teken	van	het	 lokale	hospice	en	
met	dit	benefietconcert	werd	5000	euro	voor	het	goede	

doel	bij	elkaar	gebracht.	Drie	weken	later,	op	woensdag	
14	november,	werd	 in	Amsterdam	de	voetbalinterland	
Nederland	–	Duitsland	gespeeld.	Tegelijkertijd	vond	in	
de	 splinternieuwe	 Rhein-Mosel-Halle	 in	 Koblenz,	 voor	
ruim	1300	belangstellenden,	de	laatste	muzikale	uitwis-
seling	plaats	met	de	nieuwe	Duitse	Heeresmusikkorps	
vrienden;	 niet	 competitief	 maar	 coöperatief!	 Tijdens	
dit	concert	waren	de	rollen	omgekeerd;	Marinierskapel	
voor	de	pauze,	een	showgedeelte	door	de	Duitsers,	ge-
volgd	door	de	gezamenlijke	finale.	Op	het	Nederlandse	
programma:	Ouverture Russlan und Ludmilla	 (Glinka),	
Boléro	(Ravel),	Elsa’s processie	uit	Lohengrin	(Wagner)	
en	delen	uit	de	Suite Arlésienne (Bizet).	De	voetbaluit-
slag	bleef	0-0,	op	muzikaal	gebied	werd	er	wel	degelijk	
gescoord…

Korpsconcert 2012

Door Johan de Vroe

In de toelichting bij de aanvang van deze jaarlijkse 
gebeurtenis lichtte de vaste spreker, kapitein Ruud 
Welle, toe dat het een traditioneel gevarieerd mari-
neconcert zou worden. Dat bleek traditioneel te zijn 
in de zin van de opbouw van het concert, zonder 
grensverleggende elementen, met de gebruikelijke 
klassieke muziek voor de pauze en een luchtig, swin-
gend programma in het tweede deel.

Dat	overwegend	 ‘houwe	zo’	bleek	voor	het	publiek	
geen	enkel	punt.	Dat	weet,	blijkens	het	applaus	en	
de	reacties,	een	herkenbaar	publieksvriendelijk	reper-
toire	goed	te	waarderen.	Een	enkeling	zal	wellicht	wat	
verrassing	en	spanning	hebben	gemist,	maar	dan	was	
dat	een	uitzondering.	Behalve	het	schijnbaar	defini-
tief	vervallen	van	de	tweede	korpsavond	was	er	niets	
te	merken	van	de	vergaande	bezuinigingen	waar	ook	
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de	 marine	 en	 haar	 muziek	 mee	 te	 maken	 hebben.	
Inderdaad,	de	Tamboers	en	Pijpers	hebben	opnieuw	
plaatsen	moeten	inleveren,	maar	de	kwantiteit	wordt	
nog	steeds	op	de	achtergrond	gezet	door	de	kwaliteit	
van	deze	niet	alleen	voor	Nederland	unieke	muzikale	
formatie.	 Die	 levert	 onverminderd	 een	 ritmische	 en	
klankrijke	 	 toevoeging	aan	het	 zo	kenmerkende	en	
onderscheidende	 geluid	 van	 de	 kapel	 waardoor	 zij	
haar	naam	en	faam	geniet.	

Meteen	bij	de	opening	werd	met	de	Fanfare maritiem 
van	voormalig	dirigent	Gert	Buitenhuis	het	hele	pa-
let	aan	klankkleur	overtuigend	de	grote	Doelenzaal	
ingeblazen,	bomvol	met	fans	en	genodigden.	Zo,	die	
zat.	Ook	zonder	de	T&P	klonk	het	volgende	stuk	uit	
Lohengrin	van	Wagner	zeer	stevig,	zoals	dat	bij	deze	
pathetische	klassieke	muziek	hoort.	

Russische tentoonstelling
Maar	het	werd	pas	echt	oplettend	luisteren	voor	het	
publiek	bij	de	complete	Schilderijen van een tentoon-
stelling,	de	beroemde	compositie	van	Modest	Moes-
sorgsky.	Net	als	in	een	kunsthal	vol	doeken	waar	je	
de	ogen	de	kost	moet	geven	was	het	nu	aan	de	oren	
om	alle	details	genuanceerd	op	te	nemen.	In	ander	
arrangement	had	de	kapel	dit	romantische		klassieke	
stuk	al	in	de	jaren	’80	gespeeld	en	nog	niet	zo	lang	
geleden	deels	bij	 de	opening	 van	de	Amsterdamse	
Hermitage	in	de	open	lucht,	wat	door	miljoenen	men-
sen	toen	is	gevolgd.		Ditmaal	onder	akoestisch	op-
timale	 omstandigheden	 nu	 dus	 alle	 15	 delen,	 door	
een	 muzikale	Promenade	 aan	 elkaar	 verbonden	 en	
met	de	massieve	Poort van Kiev	 als	bekende	apo-
theose.	Het	contrast	 in	de	verschillende	delen,	met	
alle	wisseling	van	tempi	en	geluidsvolume,	de	sub-
tiele	 soli	 en	dramatische	effecten	werden	door	maj	
Harmen	Cnossen	zichtbaar	indringend	gedirigeerd	en	
tot	een	grote	hoogte	gebracht.	In	dit	soort	klassieke	
werken	voor	groot	orkest	is	de	gemiddelde	luisteraar	

gewend	aan	het	vertrouwde	volle	geluid	van	de	vi-
oolsecties.	In	dit	arrangement	namen	de	klarinetten	
dat	zo	volmaakt	over	dat	de	symfonische	klank	vol-
ledig	behouden	bleef,	mede	dank	zij	de	toevoeging	
van	een	groep	van	vijf	cellisten	en	contrabassisten.	
Een	prestatie	van	 formaat,	deze	uitvoering	van	een	
compleet	symfonisch	werk.	Het	applaus	was	dan	ook	
net	zo	daverend	als	het	slotdeel	met	de	gong.

Verbazend
Na	de	pauze	en	het	bekende	changement	in	de	op-
stelling	en	de	kleding	van	de	dames	en	heren	kwam	
de	gebruikelijke	vaart	er	in	en	werd	de	volumeknop	
nog	 wat	 verder	 open	 gedraaid.	 We	 weten	 niet	 be-
ter,	maar	op	zich	toch	verbazend	dat	een	orkest	zo	
ogenschijnlijk	makkelijk	omschakelt	om	ook	op	top-
niveau	 totaal	andere	genres	 te	spelen	vol	show	en	
spektakel.	 In	 Ellington’s	 Sophisticated Lady	 waren	
zeven	man	actief	achterop	het	podium.	Al	heeft	onze	
marine	nooit	slagschepen	of	dito	kruisers	gehad,	het	
zwaardere	slagwerk	kun	je	wel	aan	ze	overlaten.	De	
Duke	zou	het	ongetwijfeld	goedgekeurd	hebben.	Qua	
sfeer	en	stijl	was	de	uitgebreide	hommage	aan	Piaz-
zola	een	interessant	buitenbeentje,	zo	horen	we	het	
orkest	niet	vaak.	Sweet equitation	gaf	een	associatie	
met	gave	after midnight jazz,	om	bij	weg	te	dromen.	
Wie	zich	daartoe	 liet	verleiden	werd	weer	helemaal	
bij	de	les	gehaald	door	de	heftige	Toto medley,	waar-
in	het	koper	bezit	nam	van	de	zaal	en	achterin	zitten	
op	dat	moment	geen	nadeel	was.	Adj	Jos	Jansen	liet	
vervolgens	duidelijk	horen	hoe	virtuoos	hij	de	bas-
trombone	beheerst,	in	een	subtiel	wiegelied.	
De	 Nederpotpourri	 bracht	 voor	 fans	 van	 de	 Neder-
pop	 een	 stukje	 herkenbaarheid	 met	 hits	 van	 Frank	
Boeijen,	 Jan	 Smit,	Toontje	 Lager	 en	 Guus	 Meeuwis.	
En	als	je	denkt	als	fervente	marsliefhebber	de	mees-
te	 goede	 marsen	 wel	 gehoord	 te	 hebben	 dan	 was	
Semper Iuvenalis	van	de	Oostenrijker	Koch	toch	een	
echte	verrassing.	In	deze	uitvoering,	met	de	T&P	er-
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8 januari
Opening jubileum 525 jaar marine
8	 januari	 1488	 wordt	 gezien	 als	 stichtingsdatum	
van	 de	 Nederlandse	 marine,	 omdat	 Maximiliaan	
van	 Oostenrijk	 die	 dag	 de	 ‘Ordonnantie	 op	 de	
Admiraliteit’	uitvaardigde.	Hiermee	werd	voor	het	
eerst	een	permanente	marine-organisatie	voor	de	
Nederlanden	opgericht,	waarbij	de	Admiraliteit	 in	
Veere	werd	gevestigd.	Op	8	januari	wordt	daarom	
de	Vlootverjaardag	gevierd.	De	aftrap	van	dit	525	
jarig	jubileum,	waarvan	de	laatste	200	jaar	Konink-
lijk,	 vindt	 plaats	 op	 dinsdag	 8	 januari	 2013	 met	
een	Vlaggenparade	op	De	Dam	in	Amsterdam,	om	
9.00	uur.	Om	19.00	uur	verzorgt	de	kapel	een	spe-
ciaal	openingsconcert	van	het	jubileum	jaar	in	het	
Scheepvaartmuseum	aan	het	Kattenburgerplein		in	
Amsterdam

31 januari
Koninginneconcert in Den Haag
Op	donderdag	31	januari,	aanvang	20.00	uur,	vindt	in	
het	Provinciehuis	in	Den	Haag	het	jaarlijkse	Koningin-
neconcert	plaats.	De	provincie	Zuid-Holland	ontvangt	

tijdens	dit	informele	evenement	haar	bestuurlijke	en	
maatschappelijke	relaties	en	burgers	uit	de	provincie	
Zuid-Holland.	 Meer	 informatie	 zal	 op	 een	 later	 mo-
ment	via	de	agenda	van	het	Provinciehuis	 terug	 te	
lezen	zijn:	www.zuid-holland.nl

9 februari 
Dansorkest speelt op Wiener Ball in Noordwijk
Op	zaterdag	9	februari	vindt	in	het	Grand	Hotel	Huis	
ter	Duin	in	Noordwijk	het	46e	Wiener	Ball	plaats.
Deze	 gala	 avond	 in	 Nederland	 wordt	 internationaal	
gezien	als	één	van	de	mooiste	bals	buiten	de	Oos-
tenrijkse	landsgrenzen.	Het	Dansorkest	van	de	Mari-
nierskapel	verzorgt	de	passende	muziek.

23 februari 
Marinierskapel speelt op gezinsbeurs Wegwijs 2013 
in Utrecht
Op	zaterdag	23	februari	speelt	de	Marinierskapel	in	
de	Jaarbeurs	Utrecht.	Dit	vindt	plaatst	tijdens	de	Ge-
zinsbeurs	Wegwijs	2013	die	haar	20e	editie	beleeft	
van	19	t/m	23	februari.	Voor	meer	informatie:	www.
wegwijs.nu

bij,	meer	dan	vier	minuten	groot	genoegen.	Ook	het	
slotstuk	 Monument	 van	 de	 talentvolle	 componist-
bassist	 	 Joop	van	Dijk	mocht	er	wezen.	Dramatisch	
en	 monumentaal,	 met	 in	 gedachten	 zijn	 overleden	
collega	 Bertus	 van	Aalst	 die	 door	 het	 orkest	 maar	
ook	in	het	publiek	node	wordt	gemist.	Na	het	vaste	
anker	van	de	Defileermars	en	de	bloemen	volgde	nog	
When the Saints	als	toegift,	met	een	knipoog	aan	de	

Dutch	Swing	College	Band	en	dat	was	het	dan	weer	
voor	dit	jaar.	Met	voor	het	eerst	de	superstrakke	smjr	
Ed	Oosterom	als	 tamboer-maître	en	voor	het	 laatst	
maj	Harmen	Cnossen	ervoor,	die	al	weer	vier	jaar	de	
baton	heeft	gehanteerd	en	komend	jaar	gaat	vertrek-
ken.	Het	was	weer	een	hele	belevenis	om	hen	met	
hun	collega-muzikanten	aan	het	werk	 te	zien	en	 te	
beluisteren	op	dit	feestelijke	Doelenconcert.

Solist-bastrombo-
nist Jos Jansen op 
de voorgrond

Publieke optredens eerste halfjaar 2013
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26 februari
Marinierskapel speelt voor Stichting MSF in Den Hel-
der
Op	 26	 februari	 aanvang	 20.15	 uur	 vindt	 in	 Schouw-
burg	de	Kampanje	te	Den	Helder	het	jaarlijkse	concert	
plaats	 ten	 bate	 van	 de	 Stichting	 Marine	 Sanatorium	
Fonds.	Voor	aanvang	van	het	concert	en	in	de	pauze	is	
er	een	optreden	van	de	Steelband	van	de	Tamboers	&	
Pijpers.	Kaartverkoop:	www.kampanje.nl

27 februari
Erewacht Geloofsbrieven
Op	woensdagmorgen	27	februari	omlijst	de	Mariniers-
kapel	samen	met	de	Tamboers	en	Pijpers	het	militaire	
ceremonieel	op	paleis	Noordeinde	in	Den	Haag.	Dit	ter	
gelegenheid	van	de	overhandiging	van	geloofsbrieven	
van	buitenlandse	ambassadeurs	aan	Hare	Majesteit	de	
Koningin.	Om	9.00	marcheert	de	erewacht	vanaf	de	Ko-
ninklijke	Stallen	naar	de	voorkant	van	Paleis	Noordein-
de.	Hier	arriveert	de	ambassadeur	per	galarijtuig	met	2	
paarden	en	vooraf	gegaan	door	bijrijders	in	galatenue.	
Na	een	eresaluut	van	vier	roffels	speelt	de	Mariniers-
kapel	het	volkslied	van	het	land	van	de	ambassadeur,	
gevolgd	door	een	inspectie	van	de	erewacht.
Voor	meer	 informatie:		www.koninklijkhuis.nl/agenda/
agenda

9 maart 
Benefietconcert in Barneveld
Op	zaterdag	9	maart,	aanvang	20.15	uur	in	het	Schaf-
felaartheater,	Churchillstraat	74	te	Barneveld.
Kaartverkoop:	www.schaffelaartheater.nl

13 april  
Marinierskapel en Dutch Swing College Band in Drach-
ten
Op	zaterdag	13	april	een	bijzonder	concert	in	samen-
werking	met	de	Dutch	Swing	College	Band.	Beide	or-
kesten	werden	direct	na	de	oorlog	in	1945	opgericht,	
maar	zijn	zeker	nog	lang	niet	aan	pensioen	toe.	Al	in	
1968	bracht	een	succesvolle	plaatopname	beide	groot-
heden	in	een	swingende	harmonie	bijeen.	Anno	2013	
is	er	niets	van	de	glans	verdwenen.	De	Marinierskapel	
zal	gedirigeerd	worden	door	gastdirigent	Jos	Heutme-
kers.

19 april 
Concert in Eerbeek
Op	vrijdagavond	19	april	verzorgt	de	Marinierskapel	ter	
gelegenheid	van	het	100-jarig	jubileum	van	Muziekver-
eniging	La	Fraternité	uit	Brummen	een	feestelijk	con-
cert	in	Sporthal	De	Bhoele	in	Eerbeek.	Aanvang	20.15	
uur.	Voor	meer	 informatie:	www.harmonielafraternite.
nl	

29 april 
Taptoe ter gelegenheid van Koninginnedag in Den 
Helder
Op	maandag	29	april	vindt	de	jaarlijkse	marinetaptoe	
plaats	op	het	Bernhardplein	in	Den	Helder	ter	gelegen-
heid	van	Koninginnedag.

4 mei 
Dodenherdenking Den Helder
Op	zaterdag	4	mei,	aanvang	11.00	uur,	de	 jaarlijkse	
herdenking	 der	 gevallenen	 bij	 het	 monument	 ‘Voor	
hen	die	vielen’	op	de	rotonde	‘De	Vijfsprong’	aan	de	
Middenweg	in	Den	Helder.

4 mei
Dodenherdenking Rotterdam
De	 jaarlijkse	dodenherdenking	op	het	Stadhuisplein	
in	Rotterdam,	aanvang	19.30	uur.

5 mei
Bevrijdingsconcert op de Amstel in Amsterdam
Ieder	 jaar	wordt	Bevrijdingsdag	feestelijk	afgesloten	
in	Amsterdam	met	het	5	mei-concert	op	de	Amstel.	Bij	
dit	licht	klassieke	concert	zijn	het	staatshoofd,	verte-
genwoordigers	van	het	parlement	en	de	ministerraad	
aanwezig.	Ook	worden	tal	van	mensen	die	in	dat	jaar	
een	bijzondere	bijdrage	hebben	geleverd	aan	4	en	5	
mei	uitgenodigd.	In	1995	verzorgde	de	Marinierskapel	
de	eerste	editie	van	wat	later	een	succesvolle	formule	
is	gebleken.	Op	dit	prachtige	podium,	tegen	de	sfeer-
volle	achtergrond	van	de	Amstel,	laat	de	Marinierska-
pel	in	2013	weer	van	zich	horen	én	zien!	Het	5	mei-
concert	is	gratis	toegankelijk	voor	publiek	en	wordt	
rechtstreeks	door	NOS	op	de	televisie	uitgezonden.

22 mei 
Tuinconcert Gemini Ziekenhuis Den Helder
Op	woensdag	22	mei	verzorgt	de	Marinierskapel	een	
gratis	 tuinconcert	 voor	 patiënten	 en	 medewerkers	
van	het	Gemini	Ziekenhuis,	maar	ook	belangstellen-
den	 zijn	 van	 harte	 welkom!	 Dit	 vindt	 plaats	 in	 het	
Timorpark	tegenover	het	ziekenhuis.	Met	het	concert	
wordt	de	samenwerking	tussen	de	Koninklijke	Marine	
en	het	Gemini	Ziekenhuis	extra	benadrukt.	Informatie	
volgt	op	www.gemini-ziekenhuis.nl

23 mei 
Marinierskapel in Breda
In	Breda,	een	stad	met	een	rijk	Koninklijk	en	militair	
verleden,	vindt	sinds	2011	het	jaarlijkse	‘Spanjaards-
gat	 Festival’	 plaats.	 Op	 donderdag	 23	 mei	 verzorgt	
de	Marinierskapel	een	optreden	vanaf	een	ponton	in	
het	water	van	het	Spanjaardsgat,	aan	de	historische	
Kasteelmuren	van	de	KMA.	Meer	informatie	over	dit	
festival:	www.hetspanjaardsgat.nl

27-28 mei
Schoolconcerten in De Doelen

Sinds	een	aantal	jaar	heeft	de	Marinierskapel	een	sa-
menwerkingsverband	met	het	SKVR	(Stichting	Kunst	
voor	Rotterdammers).	In	concertzaal	De	Doelen	wor-
den	 er	 gedurende	 twee	 dagen	 concerten	 georgani-
seerd	voor	alle	basisschoolleerlingen	van	de	groepen	
7	en	8	uit	Rotterdam.	Op	27	en	28	mei	zal	op	een	
interactieve	en	speelse	wijze	het	militaire	orkest	en	
zijn	taken	aan	naar	schatting	6000	leerlingen	voorge-
steld	worden.
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Voor dit laatste tijdschrift van het jaar 2012 leek het 
mij interessant om eens een tweetal kaarten te tonen 
die iets te maken hebben met Groot-Brittannië. Het 
eilandrijk Fiji in Oceanie was tussen 1874 en 10 okto-
ber 1970 een Britse kroonkolonie. Als onderdeel van 
(voormalig) Brits gebied kan men militaire muziek uit 
dit land nog regelmatig aantreffen op bijvoorbeeld 
de Edinburgh Tattoo. Fiji wordt dan vaak vergezeld 
van orkesten uit Barbados, Tonga of Trinidad & To-
bago (de beroemde steel drums) voor wie in principe 
hetzelfde geldt. 

Fiji	is	een	republiek	bestaande	uit	322	eilanden	waar-
van	 er	 106	 bewoond	 zijn,	Viti	 Levu	 is	 daarvan	 het	
grootste.	Hoofdstad	is	Suva	waar	zich	ook	de	meeste	
militairen	bevinden	die	de	kleine	legermacht	van	de	
eilandgroep	telt.	Tijdens	het	optreden	van	de	Band	
of	 Fiji	Military	 Forces	op	de	Edinburgh	Tattoo	 1998	
(zie	o.a.	op	Youtube)	zegt	de	presentator	”	half	the	

world	away	from	Edinburgh”,	en	daarmee	werd	niets	
teveel	gezegd.	
Men	heeft	een	troepenmacht	van	3500	soldaten	en	
6000	reservisten,	een	kleine	luchtmacht	(helicopters)	
en	een	zeer	kleine	marine	(met	patrouilleboten).	De	
vrolijke	 muzikanten	 van	 het	 orkest,	 die	 tijdens	 elk	
optreden	de	zon	met	zich	mee	lijken	te	nemen	heb-
ben	op	het	eerste	gezicht	niet	zoveel	van	krijgshaf-
tige	militairen,	maar	toch	leeft	hier	een	trots	volk	dat	
nogal	wat	onderlinge	verschillen	kent	door	invloeden	
van	buitenaf	(o.a.	door	Indiërs	die	werden	geïmpor-
teerd	om	op	plantages	te	werken)	en	dat	zorgt	soms	
voor	onderlinge	spanningen	en	staatsgrepen.	Militai-
ren	uit	 Fiji	 doen	mee	met	UN	missies	 en	waren	 in	
Libanon,	 Irak	en	Oost-Timor.	Binnen	het	 leger	 von-
den	af	en	toe	opstanden	en	muiterijen	plaats,	maar	
de	laatste	tientallen	jaren	lijkt	men	dit	aardig	onder	
controle	te	hebben.	
De	twee	plaatselijk	uitgegeven	prentbriefkaarten	zijn	

eeN greep uIt de HIStorIe

Uit het ansichtkaartenarchief van Erwin Voorhaar

30 mei 
Herdenkingsbijeenkomst CZSK
Ieder	jaar,	op	de	laatste	donderdag	in	mei,	herdenkt	het	
Commando	Zeestrijdkrachten	de	in	actieve	dienst	overle-
den	medewerkers	van	de	Koninklijke	Marine,	zowel	mi-
litairen	als	burgermedewerkers.	Op	een	herdenkingster-
rein	bij	het	brugcomplex	van	Hr.	Ms.	De	Ruyter	op	de	
Rijkswerf	in	Den	Helder	is	hiervoor	het	monument	‘Scha-
duwen	van	het	Licht’	geplaatst.	Hiermee	wil	het	Com-
mando	Zeestrijdkrachten	haar	respect	en	waardering	be-
tuigen	aan	de	overleden	collega’s	en	ondersteuning	aan	
de	nabestaanden.	De	Marinierskapel		verzorgt	bij	deze	
plechtigheid	de	muziek.	Aanvang	10.30	u.

20-23 juni
Nationale Marinedagen & Sail in Den Helder
In	2013	staan	de	Marinedagen	al	voor	20	tot	en	met	23	

juni	op	de	agenda.	Deze	zijn	grootser	van	opzet	van-
wege	het	525-jarige	jubileum	van	de	marine	en	door	de	
combinatie	met	SAIL	Den	Helder	2013,	waarbij	veel	his-
torische	(zeil)schepen	worden	verwacht.	Natuurlijk	zullen	
de	Marinierskapel	en	de	Tamboers	&	Pijpers	deze	dagen	
niet	ontbreken!	Meer	informatie	zal	later	terug	te	vinden	
zijn	via:	www.defensie.nl/marinedagen

29 juni 
Nederlandse Veteranendag in Den Haag
Op	zaterdag	29	juni	nemen	de	kapel	en	de	Tamboers	&	
Pijpers	 in	Den	Haag	weer	deel	aan	de	festiviteiten	ter	
gelegenheid	van	de	Nederlandse	Veteranendag.	De	defi-
nitieve	invulling	van	het	programma	zal	vermeld	worden	
op:	www.veteranendag.nl
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erg	 aardige	 voorbeelden	 van	 klein	 formaat	 kaarten	
(9x13)	in	kleur.	Het	zijn	fraaie,	originele	vroege	kleu-
renfoto’s	 die	 men	 hier	 heeft	 gebruikt,	 vermoedelijk	
opnamen	uit	de	late	jaren	60.	The	Band	of	Fiji	Mili-
tary	Forces	o.l.v.	Sergean	tmajoor	Kini	Cava	poseert	
voor	 de	 fotograaf	 in	 de	 traditionele	 uitmonstering,	
een	soort	rok	die	men	de	‘sulu’noemt.	Ook	is	het	or-
kest	te	zien	bij	een	van	de	belangrijkste	traditionele	
optredens	 die	 zij	 muzikaal	 moesten	 ondersteunen:	
concerteren	bij	het	binnenlopen	van	oorlogsschepen	
en	cruiseschepen	in	de	haven	van	Suva.	
Van	het	orkest	bestaan	in	ieder	geval	interessante	TV	
opnamen	uit	Edinburgh	waar	duidelijk	is	te	zien	dat	
men	marsen	(met	eigen	zang)	en	traditionele	volks-
dansstukken	speelt.	De	zang	is	zeer	Polynesisch,	iets	
dat	moeilijk	te	beschrijven	is	maar	dat	je	onmiddellijk	
kunt	herkennen.	In	deze	archipel	zong	en	zingt	men	
op	dezelfde	meerstemmige	manier	ook	op	Tahiti	en	
Hawaii	 en	 heeft	 het	 sterke	 banden	 met	 de	 muziek	
van	 Ambon	 (de	 Molukken),	 door	 mensen	 als	 Rudi	

Wairata,	Ming	Luhulima	en	George	de	Fretes	meege-
bracht	naar	Nederland	vanaf	ca.	1950.	Van	deze	mili-
taire	band	bestaat	ook	een	LP	(die	niet	in	mijn	bezit	
is)	 en	 werd	 uitgegeven	 op	 het	 label	 Viking	 Record	
Company	 te	Wellington,	 Nieuw-Zeeland.	 Men	 speelt	
daarop	(volgens	de	opgave	op	internet)	diverse	tra-
ditionele	stukken	als	Baluis Sisi, Kirisimasi, Fiji Ba-
tallion	en	Isa Lei. Maar	ook	de	typisch	Engelse	titels	
als	Soldiers of the Queen en	The Isle of Capri (ook	
bekend	van	de	Jazz	&	Bluesband	van	Chris	Barber).	
Militaire	muziek,	of	het	nu	in	het	koude	noorden,	het	
regenachtige	Nederland	of	het	zonnige	Fiji	is,	overal	
kom	je	het	tegen.	En	dat	mag	best	een	plaatsje	krij-
gen	in	deze	rubriek.	

Bronnen:
Ami, R. d’: World Uniforms in Colour vol. 2 (Uitgave 
PSL 1966)
Diverse websites.

Anders dan in voorgaande jaren laat de redactie 
ditmaal voor een terugblik op de taptoe geen indi-
viduele ‘recensent(en)’ aan het woord maar wordt 
getracht aan de hand van de concrete reacties een  
breder beeld te geven hoe het geboden program-
ma binnen onze gelederen  is geapprecieerd. 

De	IMMS	bezoekt	de	nationale	taptoe	al	enige	de-
cennia	 als	 vaste,	 toegewijde	 groep	 die	 het	 zeer	
waardeert	dat	er,	behalve	de	taptoe	zelf,	een	exclu-
sief	concert	en	een	middag	tussen	de	muzikanten	
wordt	 geboden.	 De	 enige	 onzekere	 factor	 in	 dit	
jaarlijkse	 hoogtepunt	 is	 altijd	 de	 programmering	
van	 de	 deelnemende	 orkesten.	 Hoewel	 daar	 na-
tuurlijk	een	zekere	constante	in	zit,	blijft	het	vaak	
afwachten		of	en	wat	zij	voor	verrassing	gaan	bie-
den.	Die	kan	als	 zodanig	 zowel	positief,	 als	neu-
traal	of	negatief	uitvallen,	samenhangend	met	de	
persoonlijke	smaak	en	het	bijbehorende	verwach-
tingspatroon.	Nu	is	bij	de	IMMS	dat	laatste	minder	
individueel	dat	 in	het	algemeen,	er	 is	sprake	van	
een	tot	op	zekere	hoogte	gelijke	smaak	in	de	mu-
ziekbeleving	en	-waardering.	Deze	is	geënt	op	de	
kenmerken		waarmee	de	militaire	muziek	zich	on-
derscheidt	van	alle	andere,	en	op	de	kernwaarden	
van	de	aloude	taptoe,	het	muzikaal	 ritueel	bij	de	
afsluiting	van	de	dag	voor	de	soldaten.	Dat	beeld	
is	ontstaan	sinds	Taptoe	Delft,	later	Breda,	al	weer	
geruime	tijd	geleden.	Kleurig	geüniformeerde	mu-
zikanten	die	met	grote	discipline	lopend	bewegen	
op	 de	 maat	 van	 marsmuziek,	 waardig	 en	 statig,	

met	stukken	ceremonieel	en	signalen.	Dat	is	een	ij-
zersterk	en	onuitwisbaar	beeld,	gekoppeld	aan	ele-
menten	als	trots,	bewondering	en	muzikale	passie.	
Mensen	koesteren	die	beleving.	Natuurlijk	heeft	de	
taptoe	zich	in	de	loop	der	jaren	ontwikkeld	tot	een	
veelzijdige	totaalshow	met		professionele	blaasor-
kesten	die	veel	meer	kunnen	en	willen	dan	vroeger	
en	dat	hoort	en	ziet	het	publiek	wat	graag.	Meer	
dan	marsen	alleen.		Maar	de	mate	waarin	de	tradi-
tionele	waarden	van	de	taptoe	worden	behouden	
of	 losgelaten,	dat	 ligt	 voor	 veel	 IMMS’ers	gevoe-
lig.	

Respect voor het erfgoed
Nu	 waren	 er	 doorgaans	 voldoende	 buitenlandse	
bands	in	de	taptoe	om,	als	de	eigen	orkesten	hun	
kunnen	wilden	laten	horen	met	vooral	jazz	en	pop,		
voor	voldoende	evenwicht	te	zorgen	met	de	meer	
oorspronkelijke	 muziek.	 Die	 inbreng	 van	 gastor-
kesten	 is	echter	 kleiner	aan	het	worden,	 zodanig	
dat	de	repertoirekeuze	van	de	eigen	orkesten	weer	
maatgevend	is	voor	de	hele	taptoe.	Daarbij	zijn	wij	
er	zonder	meer	aan	gewend	dat	de	Luchtmachtka-
pel	bewust	afwijkt	van	de	taptoetraditie.	Die	heeft	
de	Luchtmacht	nooit	echt	gehad	en	er	 is	op	zich	
weinig	mis	mee	je	moderne	imago	te	beklemtonen.	
In	alle	omringende	landen	spelen	de	luchtmachtor-
kesten	ook	op	 taptoes	en	 concerten	wel	gewoon	
het	standaard	militair	repertoire,	maar	dat	terzijde.	
Onze	Klu	kapel	is	er	geen	minder	goed	orkest	door.	
Dan	 wordt	 wel	 van	 de	 Landmacht	 en	 de	 Marine	

de IMMS waS erbIj

Nationale Taptoe 2012
Van de redactie, foto's Erwin Voorhaar
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met	hun	eeuwenoude	historie	verwacht	dat	zij	het	
erfgoed	 voldoende	 respecteren	 door	 genoemde	
kenmerken	van	de	taptoe	in	hun	shows	gepast	te	
verwerken.	Dat	geldt	minstens	zo	voor	de	entrada,	
de	voorfinale	en	de	taptoefinale	zelf.	Dit	verwach-
tingspatroon	 bij	 ons	 als	 publiek	 wordt	 vooral	 in-
gegeven	 door	 de	 mogelijkheid	 om	 al	 die	 andere	
genres	 elders	 al	 naar	 behoefte	 te	 kunnen	 horen,	
maar	dat	typisch	militaire	deel	nou	net	niet	en	daar	
kom	je	dus	die	ene	dag	per	jaar	vooral	voor.		

Showeffecten
Waarom	deze	aanloop	bij	een	terugblik	op	de	laatst	
gehouden	taptoe	in	Ahoy?	Degenen	die	erbij	waren	
voelen	hem	al:	 er	 is	 altijd	wel	een	 levendige	uit-
wisseling	 van	 opinies	 over	 het	 programma,	 maar	
ditmaal	waren	er	behoorlijk	wat	vraagtekens	bij	de	
invulling	van	een	aantal		onderdelen.	
Om	bij	het	begin	te	beginnen,	de	entrada	met	de	
olympische	muziek	van	John	Williams	door	de	drie	
hoofdorkesten	was	passend	in	dit	jaar	van	de	Spe-
len	en	vormde	een	veelbelovende	opening	van	het	
programma.	Koperblazers	doen	het	perfect	in	zo’n	
openingsceremonie,	 met	 de	 muzikale	 boodschap	
‘Ga	er	maar	voor	zitten,	want	nu	gaat	het	gebeuren!’	
Afgesloten	met	een	aansprekende	mars,	Fucik’s	Re-
gimentskinder.	Om	die	uit	te	spelen	was	echter	on-
voldoende	tijd.	Men	ziet	hier	dat,	op	de	uitzonde-
ringen	na,	marsmuziek	in	de	programmering	meer	
en	meer	functioneel	wordt	gebruikt,	om	op	die	to-
nen	marcherend	het	toneel	te	verlaten.	Niet	zoals	
voorheen	ook	om	op	te	komen.	In	de	zaalambiance	
wordt	er,	zoals	in	andere	grote	binnenshows,	vaker	
de	voorkeur	aan	gegeven	om	zich	geruisloos	in	het	
donker	 op	 te	 stellen,	 terwijl	 de	 speaker	 aankon-
digt.	Dan	kan	ook	even	een	drumstel	worden	bin-
nengereden.	Met	 in	één	keer	 licht	aan	en	muziek	
wordt	een	heftiger,	‘spectaculair’	effect	bereikt	dan	

met	binnenstromen	uit	de	poort	met	marsmuziek,	
zoals	de	standaard	was.	Het	showeffect	heeft	het	
hier	van	de	traditionele	stijl	gewonnen.	De	Fanfare	
van	 het	 Korps	 Nationale	 Reserve	 deed	 het	 genu-
anceerd,	die	kwam	in	het	halfdonker	op	en	begon	
zijn	show	nadat	de	speaker	uitgesproken	was	ook	
zo.	Waar	dit	korps	zich	doorgaans	meer	richt	op	het	
marsrepertoire	 dan	 andere,	 had	 het	 ditmaal	 ook	
gekozen	 voor	 een	 concertant	 stuk,	 Deadalus	 van	
Mc.	Dermott.	Knap	uitgevoerd	door	een	orkest	met	
parttime	beperkingen,	want	bij	een	dergelijk	werk	
is	de	muzikale	kwaliteit	extra	hoorbaar.	 In	 zekere	
zin	 leek	het	hiermee	 in	het	vacuüm	te	treden	dat	
ons	geliefde	FKKL’BW’	als	prominent	fanfareorkest	
heeft	 achtergelaten.	 Na	 de	 afmars	 met	 een	 deel	
van	Alford’s	Eagle Squadron	uit	het	 ijzeren	 reper-
toire	resteerde	het	algemene	gevoel	“Goed	gedaan,	
FKNR.”

De	hierna	geprogrammeerde	Dutch	Pipes	and	Drums	
met	de	The	Hague	Highland	Pipeband	kwamen	ui-
teraard	wel	uit	de	poort	opmarcheren,	daarvoor	is	
Edinburgh	 een	 te	 maatgevend	 voorbeeld.	 Hoewel	
van	 oorsprong	 nogal	 on-Nederlands	 zorgen	 deze		
doedelzakbands	voor	een	stuk	traditiebehoud	dat	
maar	weinigen	niet	omarmen	als	een	vast	deel	van	
de	 taptoeshow.	 Daarbij	 blijft	 het	 voor	 de	 massa	
onhoorbaar	of	het	nu	echte,	semi-echte	of	niet-mi-
litaire	bands	zijn.	Maakt	niet	uit,	in	klank	en	kleur	
zijn	zij	altijd	heel	vergelijkbaar.	
Ten	aanzien	van	het	Nederlands	Politieorkest	was	
de	 heersende	 mening	 dat	 het	 beslist	 aardig	 was	
om	dit	eens	te	zien,	maar	om	te	horen	wat	minder,	
tussen	 al	 die	 hooggeschoolde	 en	 ervaren	 profes-
sionals.	Gezien	de	beschikbare	middelen	toch	een	
verdienstelijke	 prestatie	 van	 deze	 vrijwilligers	 en	
goed	voor	het	 imago	van	onze	nationale	herman-
dad.	

‘Regimentskinder’ in de sterke openingsceremonie
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'Goed gedaan, Fanfarekorps Nationale Reserve!'

KMK’JWF’ op hoog niveau
En	 daar	 was	 dan	 weer	 de	 KMK’JWF’/RFGGJ’,	 	 het	
meer	 dan	 volwaardige	 overgebleven	 professione-
le	 orkest	 van	 de	 KL	 met	 een	 aanzienlijke	 erfenis	
uit	 het	 verleden	 en	 een	 uitgesproken	 koninklijke	
uitstraling.	 Die	 wordt	 bevestigd	 door	 het	 Grena-
diersuniform,	waarvan	eerder	vaststond	dat	dit	 in	
principe	 alleen	 gedragen	 wordt	 bij	 gelegenheden		
waarbij	het	koninklijk	huis	is	betrokken.	Zo’n	sta-
tus	geeft	verplichtingen,	ook	in	de	repertoirekeus.	
Aan	die	verwachting	werd	volledig	voldaan:	opko-
men	uit	de	poort	in	vol	ornaat	met	een	niet	over-
bekende	 maar	 eersteklas	 mars,	 in	 dit	 geval	 één	
van	 de	 Russische	 marsenkoning	 Tsjernetsky,	 en	
nog	uitgespeeld	ook,	dus	als	echt	programmadeel.	
Daarmee	 scoor	 je	 hoog	 bij	 de	 IMMS,	 iedere	 keer	
weer.	De	daarna	gespeelde	filmmuziek	uit	The Gla-
diator	en	Band of brothers	klonk	vol	en	gedragen,	
zoals	we	van	dit	orkest	gewend	zijn.	Zonder	inge-
wikkelde	choreografie	die	als	doel	op	zich	meer	bij	
burger	showbands	hoort	dan	bij	serieuze	militaire	
orkesten.	 	 Met	 het	 spelen	 van	 de	 regimentsmars	
bij	de	afmars	haalden	de	musici	de	maximale	score	
voor	hun	taptoepresentatie.	Naar	achteraf	duidelijk	
werd	het	hoogtepunt	van	deze	 taptoe,	althans	 in	
onze	 150	 ogen.	 Ook	 de	 samen	 met	 het	 Politieor-
kest	gespeelde	Nederlandse veteranenmars		werd	
enthousiast	 ontvangen,	 evenals	 het	 programma-
deel	Helden voor de vrijheid,	met	de	Dutch	Military	
Pipes	and	Drums	erbij.	Een	sfeerrijke,	gepaste	ode	
aan	onze	mensen	die	in	crisisgebieden	hebben	ge-

diend.	De	verzamelde	jachthoornkorpsen	die	hierna	
optraden	als	één	groot	korps	Garde	Jagers	deden	
oude	tijden	herleven.	Een	uitgesproken	stuk	eigen	
muzikaal	erfgoed	dat	deze	aandacht	om	de	zoveel	
tijd	zonder	meer	verdient	en	een	show	die	je	ner-
gens	anders	zo	kunt	zien	en	horen.	Complimenten	
aan	die	vele	vrijwilligers	die	dat	mogelijk	hebben	
gemaakt.

Frivole Fransen 
Bij	verstek	van	de	aangekondigde	band	uit	Moskou	
ging	de	aandacht	extra	uit	naar	het	enige	resteren-
de	buitenlandse	gastorkest,	de	Musique	Principale	
des	Troupes	de	Marine.	Een	marinierskapel	ressor-
terend	 onder	 de	 Franse	 landmacht.	 Dan	 reken	 je	
op	een	stukje	uitdragen	van	de	eigen	cultuur,	maar	
behalve	de	traditionele	opmars	was	daarvan	geen	
sprake.	De	potpourri	 van	 tien	 verschillende	num-
mers	en	stijlen	gaf	een	goede	indruk	van	de	muzi-
kale	kwaliteit	van	dit	mooie	orkest,	maar	liet	wei-
nig	na	van	het	eigen	karakter	waarin	de	maritieme	
factor	kennelijk	geen	rol	speelt.	Wij	hadden	in	het	
wensconcert	voor	de	IMMS	ervóór	gehoord	dat	de	
band	even	zo	makkelijk	een	overzicht	van	de	rijke	
Franse	militaire	muziekhistorie	geeft,		zonder	plak-
snor,	 zonnebril	 en	 rockgitaar.	Wie	 van	 contrasten	
houdt	zat	helemaal	goed.

Olympische muziek 
In	Rotterdam	heeft	de	Marinierskapel	nog	nooit	in	
de	Nationale	Taptoe	ontbroken	en	ook	ditmaal	had	
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zij	goed	nagedacht	over	een	bij	het	jaar	passende	
show.	 Gekozen	 was	 voor	 het	 olympische	 thema,	
want	aan	 iedere	olympiade	zit	muziek	vast,	daar-
voor	speciaal	gecomponeerd.	Een	historisch	gege-
ven	is	dat	in	1964	de	kapel	geselecteerd	werd		om	
de	dagelijks	uitgezonden	hymne	en	mars	van	de	
Spelen	in	Tokyo	te	mogen	opnemen.	Die	muziek-
in-ruste	 maakte	 natuurlijk	 als	 eigen	 materiaal	
deel	uit	van	de	show,	samen	met	die	van	Londen	
2012	en	van	een	aantal	andere	olympische	jaren.	
Deze	zeer	verschillende	muzikale	stijlen	en	melo-
dieën	waren	met	een	op	zich	knap	arrangement	
samengesmolten	 tot	 een	 gevarieerde	 show,	 met	
een	zichtbaar	ingewikkelde	choreografie	met	één	
en	al	beweging.	Origineel	als	het	thema	was,	de	
muziek	was	net	niet	pakkend	genoeg	om	te	 lei-
den	 tot	 het	 onverdeelde	 publieksenthousiasme	
waar	de	Markap	doorgaans	patent	op	heeft.
Dat	leek	pas	bij	de	Defileermars	echt	op	gang	te	
komen	 maar	 ja,	 dan	 is	 het	 gebeurd.	 Niet	 hele-
maal,	want	er	 volgde	nog	begeleiding	van	gym-
nasten	 die	 het	 programmadeel	 ‘Olympic	 Spirit’	
uitvoerden.	

Kansen benutten
Zo’n	massale	gymnastiekshow	trekt	alle	aandacht,	
de	muziek	is	onmisbaar	maar	tegelijk	bijzaak.	Pri-
ma	passend	in	het	gekozen	sportieve	thema	maar	
onderussen	 blijven	 velen	 van	 ons	 zich	 afvragen	
of	dit	soort	intermezzo’s	het	programma	nou	echt	
verrijken.	Wellicht	worden	er	zo	nieuwe	en	andere	

doelgroepen	naar	de	taptoe	gelokt.	Maar	in	feite	
overbodig,	bleek	eerder	want	niemand	mist	dit	als	
het	er	niet	bij	zit.	Laat	de	orkesten	met	al	hun	ba-
gage	maar	wat	langer	spelen.	Of	grijp	de	schaarse	
kans	 	 aan	 	 om	 onze	 mariniers,	 commando’s	 of	
politie		weer	eens		te	laten	zien	wat	zij	doen	en	
kunnen.	Die	hebben	dezer	dagen	publieke	good-
will	harder	nodig	dan	gymnastiekverenigingen	en	
mensen	die	voor	de	defensie-orkesten	komen	ver-
veel	 je	 niet	 gauw	 met	 een	 militaire	 display.	 Dat	
zijn	die	Nederlanders	die	wel	degelijk	trots	zijn	op	
onze	krijgsmacht	en	dat	ook	willen	blijven.	

Theatershow
De	 Luchtmachtkapel	 had	 ditmaal	 een	 bijzondere	
repertoirevariatie	en	droeg	zoals	vanouds	op	haar	
eigen	wijze	volop	bij	aan	het	showgehalte	van	de	
taptoe,	met	veel	aandacht	voor	de	vocale	factor.	
Wat	in	de	zaal	aanslaat	doet	dat	ook	op	de	tap-
toe,	 is	 kennelijk	 de	 gedachte.	 Daar	 is	 vanuit	 de	
IMMS	 altijd	 veel	 kritiek	 op	 geweest.	 Met	 smaak	
heeft	dat	weinig	te	maken.	De	meerderheid	vindt	
dat	je	mensen	die	voor	een	militaire	taptoe	komen	
niet	moet	trakteren	op	een	stuk	theaterproductie.	
Dat	is	een	heel	ander	genre	voor	een	andere	doel-
groep	 en	 dat	 moet	 je	 niet	 willen	 mengen.	 Want	
wat	 moet	 je	 nou	 met	 zo’n	 zangeres	 of	 popdiva,	
zo	u	wilt?	Zulke	artiesten	treden	normaal	op	met	
een	 handvol	 begeleiding,	 het	 gaat	 puur	 om	 hun	
eigen	vocale	product.		Wordt	dat	nog	mooier	met	
50	 man	 erachter?	 De	 nadruk	 blijft,	 versterkt	 en	

Historische Garde Jagers: de echte taptoebeleving
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verlicht,	compleet	op	de	solist	en	de	rest	is	aan-
kleding.	Principieel	een	discutabele	keus:	op	een	
taptoe	een	militair	orkest	dat	zich	verschuilt	ach-
ter	een	popidool.	Er	zijn	namelijk	nogal	wat	tap-
toebezoekers	die	geen	alleseters	zijn	en	absoluut	
niet	 gecharmeerd	 van	 dergelijke	 stemacrobaten	
en	hun	muziek,	die	bij	een	heel	andere	smaak	en	
stijl	hoort.		En	neem	je	dan	het	Luchtmachtorkest	
zoals	het	is,	het	taptoegevoel	wordt	toch	wel	ste-
vig	 op	 de	 proef	 gesteld	 als	 deze	 programmalijn	
regelrecht	 wordt	 doorgetrokken	 naar	 de	 finale,	
ditmaal	 onder	 de	 leiding	 van	 de	 door	 ons	 zeer	
gewaardeerde	maj	Tijmen	Botma.	Daarin	vond	een	
twijfelachtige	trendbreuk	plaats.	

Averechts ef fect
Als	je	de	beroepsorkesten	bij	elkaar	zet	heb	je	in	
de	(voor)finale	met	de	kwaliteit	en	kwantiteit		hét	
instrument	om	een	groots	en	massaal	stuk	te	la-
ten	horen,	een	uniek	moment	in	de	muziekwereld	
met	 een	 forse	 impact.	 Bij	 de	 aanloop	 een	 mars,	
te	doen	gebruikelijk	gevolgd	door	een	ouverture	
of	 een	 andersoortig	 aansprekend	 stuk	 klassiek,	
film-	 of	 sfeermuziek.	 Met	 vóór	 het	 taptoesignaal	
een	 koraal(achtig)	 werk	 als	 traditioneel	 moment	
van	bezinning	bij	de	dagafsluiting.	Karakteristieke	
elementen	van	de	Nederlandse	taptoe	waarvan	je	

mag	 verwachten	 dat	 die	 juist	 door	 de	 erkende	
grondleggers	 van	 dit	 instituut	 worden	 gerespec-
teerd	en	gekoesterd.	Ditmaal	dus	niet	of	tenmin-
ste	maar	ten	dele.	In	de	voorfinale	paste	de	mars	
Ons leger	nog	prima	in	het	plaatje	maar	daar	was	
zij	 weer,	 de	 alles	 overstemmende	 zangeres	 met	
een	volgend	popnummer.	En	dan	werd	het	koraal	
in	de	finale	ook	nog	ingeruild	voor	de	onoprechte	
pathetiek	van	een	 	populaire	ballad.	Hier	 zag	 je	
duidelijk	 een	 frontale	 botsing	 tussen	 het	 op	 de	
populaire	 toer	 met	 de	 tijd	 mee	 willen	 en	 het	 in	
stand	houden	van	een	inmiddels	zeldzaam	stukje	
eigen	cultuur.

Was	 meteen	 daarna	 de	 afmars	 met	 een	 super-
populaire	oude	Sousa	ook	slechts	 functioneel	of	
welbewust,	om	toch	nog	een	beetje	in	taptoestijl	
te	 eindigen?	 Daar	 was	 het	 vrezen	 wij	 al	 te	 laat	
voor.	Wat	allicht	bedoeld	was	als	hoogtepunt	had,	
in	elk	geval	in	onze	groep,	het	tegenovergestelde	
effect.	Als	 dit	 de	 trend	 is,	maak	 je	 uitgesproken	
taptoeliefhebbers	diep	ongelukkig.	En	dat	is	jam-
mer,	wetende	hoe	hard	er	gewerkt	is	door	zoveel	
betrokkenen	om	dit	weer	allemaal	waar	te	maken.	
Laten	wij	hopen	dat	het	voorlopig	bij	deze	zijstap	
blijft	en	zij	volgende	keer	ook	uit	onze	hoek	weer	
alle	lof	krijgen	die	zij	blijvend	verdienen.			

Het gastorkest, de Franse Musique Principale des Troupes de Marine
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Leerzaam maar 'braaf' concert door Franse Kapel
Door Hein Jansen

Hoe was het ook al weer: het volk redeloos, het land 
reddeloos, de regering radeloos. We schrijven 1672, 
het rampjaar waarin onder andere Frankrijk en Enge-
land ons land belagen. Op het eerste gezicht lijkt dit 
wel heel ver verwijderd van de Nationale Taptoe anno 
2012. Maar het boeiende van geschiedenis is dat er 
onverwachte dwarsverbanden kunnen ontstaan, ook 
in muzikaal opzicht. Zeker als het gaat om de nabe-
schouwing van een concert dat in hoge mate histo-
risch bepaald is. In dit geval gaat het om het exclu-
sieve optreden voor de IMMS door een buitenlandse 
deelnemer aan de taptoe.

Inmiddels	is	het	een	jarenlange	traditie	dat,	vooraf-
gaand	aan	het	grote	gebeuren,	een	van	de	kapellen	
een	 (besloten)	 concert	 geeft.	 Dit	 gebeurt	 in	 nauwe	
samenwerking	met	de	organisatoren	van	de	taptoe.	
Jan	 van	 Vliet,	 voorzitter	 van	 het	 managementteam,	
introduceerde	 voor	 deze	 gelegenheid	 La	 Musique	
Principale	des	Troupes	de	Marine	dat	Versailles	 als	
standplaats	 heeft.	 Overigens,	 het	 gehoor	 bestond	
niet	alleen	uit	een	groot	aantal	IMMS’ers.	Aanwezig	
waren	ook	vertegenwoordigers	van	buitenlandse	tap-
toes.	En	er	waren	bekende	gezichten	uit	de	wereld	
van	de	‘eigen’	militaire	muziek	te	zien.	
Naam	en	uniformering	van	het	Franse	orkest	zijn	eni-
germate	verwarrend.	Het	gaat	om	een	vooraanstaande	
kapel	van	de	landmacht,	maar	op	de	uniformkragen	
prijkt	een	anker.	De	verklaring	is,	kortweg,	hierin	ge-

legen	dat	het	de	traditie	voortzet	van	de	zeesoldaten	
(mariniers	 zouden	 we	 zeggen)	 met	 bijpassen	 kledij	
die	 uit	 1870	 dateert.	 De	 organieke	 sterkte	 van	 het	
harmonieorkest	is	plm.	70	man	en	vrouw.	Daarbij	op-
geteld	de	batterie	fanfare	(tamboers	en	trompetters)	
komen	we	uit	op	rond	100.	Helaas	waren	die	niet	al-
lemaal	naar	Rotterdam	afgereisd.	Voor	deze	gelegen-
heid	moesten	we	het	doen	met	nog	niet	de	helft.

Muzikale geschiedenis
Onder	leiding	van	chef-dirigent	Philippe	Ballada	nam	
het	orkest	de	luisteraars	mee	door	de	geschiedenis	
van	de	Franse	militaire	muziek.	Zo	ging	het	met	de	
Robert Bruce’s Soldiers March	terug	naar	de	twaalf-
de	eeuw;	de	periode	van	Jeanne	d’Arc	en	de	Frans-
Schotse	alliantie.	
Uit	de	 tijd	van	Lodewijk	XIV	dateert	Auprès de ma 
blonde.	 Het	 verhaal	 gaat	 dat	 de	 auteur	 in	 1672	 in	
Hollandse	gevangenschap	kwam	en	werd	vrijgekocht	
door	 de	 Franse	 koning.	 Uit	 dankbaarheid	 droeg	 hij	
het	 lied,	met	als	oorspronkelijke	 titel	Le prisonnier 
de Hollande, op	aan	de		vorst.	Of	het	hier	om	een	
historisch	feit	dan	wel	romantische	fictie	gaat,	staat	
overigens	niet	vast.
In	vogelvlucht	volgt	nog	een	aantal	voorbeelden.	Aan	
Lully	wordt	toegeschreven	de	mars	Dragons de Nou-
ailles	opgedragen	aan	dit	in	1688	geformeerde	regi-
ment.	Na	de	Franse	revolutie	in	1789	wordt	een	mi-
litair	orkest	gevormd	als	onderdeel	van	de	Nationale	

Auprès de ma blonde: Franse juweeltjes voor de IMMS (Erwin Voorhaar)
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Garde,	kort	tijd	later	gevolgd	door	de	oprichting	van	
een	school	voor	militaire	muziek.	Voorbeeld	van	het	
repertoire	 in	deze	periode	 is	Offrande de la Liberté 
waarin	François-Joseph	Gossec	een	aantal	populaire	
liederen	heeft	verwerkt,	 inbegrepen	La Marseillaise. 
Keizer	Napoleon	Bonaparte	zou	een	voorliefde	heb-
ben	gehad	voor	uien,	hetgeen	een	anonieme	compo-
nist	heeft	geïnspireerd	tot	het	soldatenlied	Chanson 
de l’oignon.	 Van	 geheel	 andere	 orde	 is	 de	 Marche 
de la Garde Consulaire à Marengo,	opgedragen	aan	
Napoleons	zege	in	Italië.	Een	diversiteit	aan	(solda-
ten)liederen	biedt	Airs du Poilu 	(ijzervreter),	zo	rond	
de	 Eerste	 Wereldoorlog.	 Symbool	 voor	 de	 Tweede	
Wereldoorlog	staat	Le chant des partisans,	 in	 1943	
gecomponeerd	 door	Anna	 Marly.	 Dit	 is	 zo	 populair	
geworden	dat	het	zelfs La Marseillaise	als	volkslied	
dreigde	te	verdringen.	Niet	minder	symbolisch	is	La 
marche de la 2ème Division Blindée:	 de	 tanks	 van	
generaal	Leclerc,	die	als	eerste	in	1944	Parijs	binnen	
rolden.	Met	als	afsluiting	Rue République,	in	1978	ge-
componeerd	door	Jacques	Devogel,	indertijd	dirigent	
van	de	kapel	van	de	Franse	luchtmacht.

Verplichte kost
Majoor	Tijmen	Botma,	dit	keer	artistiek	leider	van	de	
Nationale	Taptoe,	sprak	na	afloop	van	een	leerzaam	
concert.	Wat	hem	betreft	 is	de	Franse	militaire	mu-
ziek,	 zoals	 hier	 gepresenteerd,	 verplichte	 kost	 voor	
studenten	directie	HAFABRA.	Zelf	doceert	hij	dit	vak	
aan	het	conservatorium	van	Groningen	en	als	het	aan	
hem	ligt	gaat	in	ieder	geval	een	aantal	partituren	die	
kant	uit.
Tot	 zover	 de	 inhoud,	 maar	 er	 valt	 meer	 te	 zeggen	
want	er	is	ook	nog	zoiets	als	de	vorm:	de	uitvoerings-
praktijk.	Er	was	niet	of	nauwelijks	een	wanklank	te	
horen,	vrijwel	zonder	uitzondering	stonden	de	noten	
op	 hun	 plaats,	 de	 musici	 speelden	 keurig,	 de	 diri-
gent	sloeg	correct	de	maat.	Toch	ontbrak	er	iets.	Had	
dat	 te	maken	met	 echt	 speelplezier,	 enthousiasme?		
Was	het	plichtmatig?	Dat	laatste	zou	te	kort	doen	aan	
het	 werk	 dat	 van	 dit	 concert	 was	 gemaakt	 –	 daar-
over	geen	misverstand.	En	dan	is	er	ineens	dat	ene	
woord		dat	het	gevoel	van	de	luisteraar	tot	uitdruk-
king	brengt:	zonder	enige	twijfel	een	leerzaam,	maar	
‘braaf’	concert.

Het historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee 
op de Taptoe Kaapstad in Zuid-Afrika

Door Rino van der Luyt, foto's R. Lord

Vrijdag 26 oktober was 
het zover en verzamel-
den de muzikanten zich 
om 12.30 uur op Schiphol 
voor de lange reis naar 
Kaapstad, maar eerst nog 
even naar Dubai voor een 
overnachting. Er werd ge-
vlogen met het grootste 
passagiersvliegtuig, de A 
380 van de Emirates . Een 
genot om er in te vliegen; 
o.a. meer beenruimte en 
bredere zittingen. 

In	Dubai	aangekomen	om	
11.30	 uur	 en	 vlug	 naar	
het	hotel	 ,	 tenminste	dat	
dachten	 wij.	 Maar	 daar	
dachten	 zij	 in	 Dubai	 wel	
anders	over	want	dat	ging	zo	vlot	niet.	Maar	uitein-
delijk	was	een	ieder	op	weg	naar	het	hotel.	Toch	van	
de	reis	wat	dorstig	geworden	werd	er	gezocht	naar	
een	lekker	pilsje.	Uiteindelijk	gevonden	via	een	ach-
terdeurtje	en	nauwe	gangen.	Heerlijk	warm	29	graden	
en	 fantastisch bier. Ach,		 je	moet	niet	zo	nauw	kij-
ken	voor	€	9	per	glas,	dan	kan	je	ook	nog	wel	een	

tweede	nemen.	Over	een	paar	uur	zouden	wij	weer	
retour	gaan	naar	het	vliegveld	.	Van	slapen	kwam	niet	
veel	…dat	kan	je	wel	in	het	vliegtuig	doen.	
De	overstap	van	een	A	380	naar	een	Boeing	777	was	
erg	groot.	Men	moest	zich	weer	een	beetje	 inrijgen	
om	lekker	te	kunnen	zitten.	Dit	viel	niet	mee	omdat	
er	 zich	 nogal	 veel	 turbulentie	 voordeed	 .	Afijn,	 wij	
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merkten	dit	wel	goed	en	werden	wakker	gebeukt	op	
de	landingsbaan	van	Kaapstad	Airport.	Zo,	dat	kwam	
hard	aan	maar	we	konden	uiteindelijk	de	frisse	lucht	
van	Kaapstad	opsnuiven.	
Het	 Historisch	 Tamboerkorps	 werd	 opgewacht	 door	
een	militaire	delegatie,	onder	wie	ook	onze	begelei-
der	voor	de	komende	dagen	Kapitein	Pierre	de	Vil-
liers.
In	de	bus	en	richting	Castle	of	Good	Hope	voor	een	
flinke	maaltijd,	daar	was	tevens	het	taptoeterrein.	Na	
de	maaltijd	op	naar	het	Officierenhotel	op	de	vliegba-
sis	Ysterplaat	.	Het	bleek	een	mooi,	rustig	en	boven-
dien	veilig	onderkomen	voor	die	week	met	prachtig	
uitzicht	op	de	Tafelberg.	De	eerste	dag	(zondag)		gaf	
meteen		al	een	optreden	 in	Waterfront	voor	winke-
lend	 en	 overig	 uitgaanspubliek.	 	 Het	 optreden	 viel	
erg	in	de	smaak.	

Hierna	moesten	de	mannen	echt	aan	de	bak.	In	het	
fort	 Castle	 of	 Good	 Hope	 werden	 de	 eerste	 repeti-
ties	 gehouden.	 Dit	 viel	 niet	 mee,	 ten	 eerste	 warm	
(26	graden)	en	ten	tweede	gebrek	aan	een	draaiboek	
met	als	resultaat	dat	het	toch	wel	echt	lang	duurde.	
Het	taptoeterrein	was	zodanig	dat	je	moest	uitkijken	
waar	je	liep	anders	kon	je	netjes	uitgedrukt	op	je	ka-
nis	vallen.		Ook	daar	wen	je	wel	aan,	’s	lands	wijs		’s	
lands	eer.	Maar…	er	werd	iets	aan	gedaan	om	het	te	
verbeteren.	De	eerste	repetitie	zat	er	op	en	terug	naar	
de	basis	voor	het	diner.	Om	19.00	uur	vertrek	naar	de	
stad	om	naar	een	heel	groot	winkelcentrum	te	gaan.	
Om	21.30	uur	weer	retour	naar	de	basis.	Een	lange	
dag	zat	er	op.	De	dagen	erop	tot	en	met	woensdag	
zouden	 ook	 lang	 of	 nog	 langer	 worden.	 Repetities	
en	streetparade	werden	afgewisseld	met	leuke	trips;	
o.a.	Kaap	de	Goede	Hoop,	Waterfront,	Stellenbosch,	
Tafelberg	en	rondritten	door	Kaapstad.	
Deze	reis	verliep	niet	helemaal	vlekkeloos	.	Je	hoopt	
dat	er	niets	gebeurt.	Het	kan	altijd	en	het	gebeurde	
ook.	Eén	van	de	slagwerkers,	Jan	van	Ederen,	moest	

naar	 het	 Militair	 Hospitaal	 worden	 gebracht.	 Men	
dacht	aan	een	longontsteking	.	Jan	heeft	niets	mee-
gekregen	wat	de	anderen	wel	konden	meemaken.	Jan	
bleef	 alleen	 achter	 in	 het	 hospitaal,	 maar	 hij	 werd	
daar	vertroeteld	door	een	arts	en	verpleegster,	daar	
kon	menigeen	jaloers	op	zijn.	Voor	de	laatste	voor-
stelling	had	hij	toestemming	om	de	taptoe	te	kunnen	
bezoeken	en	beluisteren	en	hoe	zijn	makkers	waren	
gevorderd	met	de	 show.	 Jan	genoot.	Het	Historisch	
Tamboerkorps	heeft	hem	ook	een	serenade	gebracht	
tijdens	zijn	verblijf	in	het	hospitaal.

Wisselende indrukken
Vanaf	 woensdag	 t/m	 zaterdag	 werd	 de	 taptoe	 ge-
houden	 in	het	 fort	 Castle	of	Good	Hope.	Aan	deze	
taptoe	werkten	diverse	orkesten	mee,	o.a.	SA	Army	
Band	Cape	Town,	SA	Army	Band	Kroonstad,	Botswa-
na	Army	Band,	Cape	Field	Artillery	Pipes	and	Drums,	
Cape	Town	Highlanders	Pipe	and	Drums,	Celtic	Irish	
Dancers,	Historical	Acts	SA	Army	(mortieren)	en	Drum	
Majorettes	en	last	but	not	least	Het	Historisch	Tam-
boerkorps	der	Koninklijke	Marechaussee.		
De	 	 SA	Army	 Band	 uit	 Kaapstad	 is	 een	 prima	 har-
monieorkest	en	had	een	goede	show.	SA	Army	Band	
Kroonstad	toonde	wat	minder.	De	balans	van	dit	or-
kest	was	 ver	 te	 zoeken	en	ook	de	Botswana	Army	
Band	maakte	op	mij	geen	enkele	indruk.	Over	Drums	
&	Pipes	heb	ik	geen	oordeel	alleen	een	leuk	plaatje	
als	het	de	arena	komt	binnenlopen.		
Het	 slot	 van	 deze	 taptoe	 was	 weggelegd	 voor	 het	
Historisch	Tamboerkorps	der	Koninklijke	Marechaus-
see.	Het	tamboerkorps	liet	zien	en	horen	waarvoor	zij	
naar	Kaapstad	waren	gekomen.	Na	intensieve	repeti-
ties	in	die	week	kwam	er	wel	wat	uit,	daar	had	een	
ieder	zonder	enige	uitzondering	keihard	aan	gewerkt.	
De	mannen	hebben	het	echt	niet	cadeau	gekregen.	
Een	 compliment	 is	 hierbij	 op	 zijn	 plaats.	 Het	 werd	
een	grandioze	uitvoering.	Het	 korps	kreeg	veel	 ap-
plaus	tijdens	alle	figuren	die	zij	op	de	square	lieten	
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Berlin Tattoos 2012
Door Rob Reijngoud

zien.	Dit	trof	je	niet	aan	bij	de	overige	militaire	korp-
sen.	Zij	waren	wat	statischer	en	minder	leuk,	denk	ik,	
voor	het	publiek	om	te	zien.	Kortom	het	visitekaartje	
was	afgegeven	en	de	leiding	van	de	KMar	kan	trots	
zijn	 op	 haar	 Historisch	 Tamboerkorps.	 De	 mannen	
hebben	het	echt	niet	cadeau	gekregen.	Met	een	ge-
dreven	man	als	Coos	Peters	en	Jan	van	Lienden	als	
tamboer-maître	moest	het	lukken.	

Kanongebulder
De	 finale	 was	 groots	 met	 o.a.	 Ouverture 1812	 van	
Tsjaikowsky.	 Het	 kanongebulder	 kon	 je	 over	 heel	
Kaapstad	vernemen.	De	grond	onder	je	trilde	bij	elke	
ontlading.	Een	heel	mooi	werk	voor	een	musicus	om	
te	spelen	maar	iemand	met	goede	oren	vernam	hier	

en	daar	wel	iets	anders.	Het	stond	niet	onder	elkaar	
en	 de	 zuiverheid	 liet	 veel	 te	 wensen	 over.	 Jammer	
maar	het	gebulder	maakte	het	bij	heel	veel	mensen	
goed.	De	dagen	vlogen	voort	en	de	dag	dat	wij	weer	
zouden	terugvliegen	kwam	met	rasse	schreden.	Maan-
dag	5	november	was	het	dan	zo	ver.	Uitgeslapen	en	
koffers	inpakken.	Om	13.00	uur	reden	wij	naar	Airport	
Cape	Town.	Rond	18.00	uur	de	lucht	in	via	Dubai	om	
daar	over	te	stappen	en	dinsdag	6	november	’s	mid-
dags	tegen	een	uur	de	landing	op	Schiphol.	
Resumé:	 een	 prachtige	 muzikale	 reis	 met	 gemoti-
veerde	mensen.		Chapeau	voor	diegenen	die	de	reis	
hebben	mogelijk	gemaakt.	Met	dank	aan	het	bestuur	
van	het	Historisch	Tamboerkorps	der	Koninklijke	Ma-
rechaussee.			

Het eerste weekend in november zijn er in Berlijn 
sinds vorig jaar twee verschillende taptoes die alle-
bei Berlin Tattoo heten. De sfeer en inhoud zijn echter  
nogal verschillend. In de O2 World hal is de taptoe 
die georganiseerd wordt door het Deutsche Bundes-
wehr Verband.  

Coldstream Guards ditmaal geen kampioenen
Bij	deze	taptoe	werd	bij	de	opening	door	het	Stafmu-
ziekkorps	der	Bundeswehr,	Guard	Band	of	the	Finnish	
Defence	 Forces	 en	 de	 Band	 of	 the	 Royal	 Corps	 of	
Signals	de	Olympic	fanfare	gespeeld.	Hierna	was	het	
de	beurt	aan	tien	grotendeels	originele	Britse	Pipes	
and	Drums	bands,	die	het	bekende	repertoire	op	vak-
kundige	 wijze	 speelden.	 Na	 het	 afmarcheren	 kwam	
voor	ons	als	marsliefhebbers	het	Wehrbereichsmusik-
korps	uit	Neubrandenburg	o.l.v.	van	een	vrouwelijke	
dirigent	met	een	flinke	paardestaart.	Dit	klonk	perfect	

met	 stevige	Duitse	marsen,	o.a.	Regimentsgruss en 
Fehrbelliner Reitermarsch.	Dit	orkest	hebben	wij	een	
aantal	 jaren	 geleden	 gehoord	 in	 Breda.	 Helaas,	 na	
6	minuten	marcheerden	zij	al	af.	Wij	dachten	gezien	
het	programma	een	erg	korte	duur,	 	maar	er	kwam	
nog	veel.	Langzaam	kwam	opmarcheren	met	de	Finse	
vlag	voorop	onder	de	tonen	van	Finlandia		het	korps	
van	de	Finse	Garde.	Een	prachtige	show	waarin	men	
onder	 andere	 speelde	 de	 mars	 uit	 de	Karilia suite.	
Tot	slot	vormde	dit	orkest	een	berg	van	musici	met	in	
het	midden		de	piccolospeelster	als	vlaggenmast	ge-
posteerd.	Vervolgens	kwamen	de	Ailsa	Caigh	dancers	
aan	de	beurt.	Het	is	altijd	leuk	om	die	te	zien,	alleen	
dit	keer	bestond	de	begeleiding	uit	een	aantal	elec-
tronische	 instrumenten	 en	 een	doedelzak.	 	Dit	was	
erg	summier.	De	Band	of	the	Royal	Corps	of	Signals	
kwam	zich	presenteren.	Men	speelde	op	de	bekende	
Engelse	wijze	tunes	uit	James	Bond-films	in	een	uit-

De massale Pipes and Drums komen uit de Brandenburgher Tor, een op 90% ware grootte replica in O2World
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stekende	 show.	 Het	 is	 niet	 zo’n	 groot	 korps	 maar	
het	 heeft	wel	 een	goed	evenwichtig	 geluid.	Bij	 het	
afmarcheren	 kwam	 de	 Fanfare	 der	 9e	 infanterie	 uit	
Frankrijk	binnen.	Ik	had	het	geluk	om	dit	korps	vorig	
jaar	in	Saumur	te	horen	en	toen	waren	de	verschil-
lende	 Nederlandse	 bezoekers	 onder	 de	 indruk	 van	
de	kwaliteit.	Een	kapel	van	25	leden	onder	wie	twee	
doedelzakken	en	een	drietal	schalmei-achtige	instru-
menten.	Men	speelden	muziek	van	Bizet	uit	Carmen	
en	composities	van	wat	minder	bekende	Franse	com-
ponisten.	 Het	 was	 weer	 een	 feest	 om	 deze	 kleine	

kapel	te	horen	en	te	zien	in	de	aparte	show	die	ze	
gaven.	Het	valt	mij	altijd	op	dat	de	Franse	vrouwelijke	
orkestleden	uiterlijk	erg	verzorgd	zijn,	met	het	haar	in	
een	knotje	en	om	het	knotje	een	rood	bandje.		
Mijn	indruk	was	dat	in	de	O2	hal	alleen	militaire	or-
kesten	zouden	spelen,	maar	de	groep	Vejen	Garden	
uit	Denemarken	paste	niet	 in	dat	beeld.	Het	 is	een	
harmonieorkest	van	jongens	van	10	jaar	tot	ongeveer	
35	 jaar.	Men	bracht	een	 leuke	show	maar	muzikaal	
was	het	niet	het	niveau	wat	men	verwacht.	
Tot	zover	was	het	een	mooie	taptoe,	tot	in	het	don-

Goede show van Poosle politiekapel in de Max Schmeling halDe massale Pipes and Drums komen uit de Brandenburgher Tor, een op 90% ware grootte replica in O2World
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ker	een	electrische	gitaar	snerpend	het	Britse	volks-
lied	begon	te	spelen.	Daarna	kwam	de	Band	of	HM	
Coldstream	Guards	op,	 ditmaal	met	muziek	 van	de	
popgroep	Queen,	o.a.	We are the champions.	Ik	moet	
zeggen,	dat	viel	mij	erg	tegen	en	de	fameuze	Engelse	
klank	kon	 ik	niet	waarnemen,	hoewel	de	band	ook	
op	popmuziek	statig	bleef	lopen,	dat	wel.	Tenslotte	
kwam	 het	 Stabsmusikkorps	 met	 het	 Wachbataillon	
op,	 tegenwoordig	 onder	 leiding	 van	 Oberstlnt	 Wal-
ter	Ratzek	die	vast	aan	Das	Musikkorps	uit	Siegburg	
verbonden	leek.	De	exercitie	werd	grotendeels	uitge-
voerd	zonder	muziek.	Waarom	het	grote	muziekkorps	
met	een	gerenommeerd	dirigent	nodig	was?	Voor	mij	
een	raadsel,	misschien	puur	voor	de	eer.	
Tenslotte	de	finale.	Hier	werd	o.a	Unter den Linden 
gespeeld	en	op	voortreffelijke	wijze	de	Pomp and Cir-
cumstance no.2 	van	Edward	Elgar,	onder	leiding	van	
de	baas	van	de	Duitse	militaire	muziek,	Dr.	Schramm.	
Na	ruim	anderhalf	uur	stonden	we	weer	op	straat.		De	
bezetting	van	de	zaal	was	ongeveer	60%	en	ik	vond	
weinig	sfeer	tijdens	voorstelling.	Thuis	heb	ik	de	dvd	
van	2011	bekeken	en	daarop	zag	men	aanmerkelijk	
meer	muziekkorpsen	en	publiek.

Groot verschil
De	volgende	dag	zijn	we	naar	de	Berlin	Tattoo	in	de	
Max-Schmeling	hal	gegaan.	Daar	kwamen	we	diverse	
IMMS’ers	 tegen	 uit	 verschillende	 landen,	 onder	 wie	
Polen	 en	 ook	 bekenden	 uit	 eigen	 land.	 Een	 uitver-
kochte	hal	en	een	publiek	dat	bleef	applaudiseren	bij	
elk	optreden,	een	groot	verschil	met	de	andere	taptoe.	
Dit	is	de	taptoe	die	door	de	organisatie	Musikparade	
wordt	georganiseerd.	Na	de	intro	kwam	als	eerste	bin-
nen	Dutch	Pipes	and	Drums	uit	Tilburg	met	een	kleine	
groep	uit	Engeland	en	hun	eigen	harmonieorkest.	Een	

prachtige	klank	zo	samen,	die	instrumentgroepen.	Een	
mooie	muzikale	show	presenteerden	ze,	die	wel	ge-
waardeerd	 werd	 door	 het	 publiek.	 Een	 leuk	 tafereel	
was	de	K.u.K.	Wiener	Regimentskapelle,	gekleed	zoals	
in	de	tijd	van	Franz	Jozef	en	ze	speelde	ook	de	muziek	
uit	die	 tijd.	Een	onderhoudende	muzikale	show.	Het	
programma	in	deze	hal	is	vol	afwisseling.	De	opwach-
ting	werd	nu		gemaakt	door	het	Politieorkest	uit	Bres-
lau.	Ook	hier	weer	een	publiek	dat	het	wist	te	waar-
deren:	prachtige	muziek	en	een	sprankelijke	show.	Ik	
kreeg	steeds	weer	zin	om	meer	orkesten	te	zien.	Uit	
Duitsland	was	er	het	korps	van	de	Brandweer	uit	Uf-
hausen.	Een	groot	korps	en	men	gaf	een	goede	show	
weg,	maar	met	4	piccolo’s.	Mozart	zei	al	in	zijn	tijd:			“1	
fluit	is	lastig	maar	2	fluiten	een	ramp”,	laat	staan	4.	Het	
was	vals,	als	amateur	leer	je	niet	te	corrigeren	tijdens	
het	spelen.	Thuis	bij	het	beluisteren	van	de	opname	
hoor	 	 je	dat	het	stoort.	We	werden	opnieuw	verrast	
met	een	politieorkest,	nu	uit	Zürich.	Een	groot	orkest	
ook	met	een	alpenhoorn	en	een	groep	aantrekkelijke	
danseressen.	Er	werd	een	goede	show	opgevoerd	en	
tot	 slot	werd	met	een	koor	het	gevangenenkoor	uit	
Nabucco	 gezongen.	Voor	mij	 hoeft	 dit	 niet,	 dat	 kun	
je	beter	aan	de	opera	overlaten.	Na	de	pauze	speelde	
het	orkest	van	het	Oekraïnse	leger.	De	musici	speel-
den	met	grote	overgave,	alleen	werd	alles	fortissimo	
gespeeld.	Tenslotte	was	er	nog	een	danspaar,	wat	dit	
in	relatie	met	de	muziek	was	begreep	ik	niet.	Opnieuw	
werden	we	verrast	met	een	politiekapel,	nu	uit	South	
Wales.	Men	begon	met	de	mars	waarmee	een	Britse	
marineband	opmarcheert.	Het	 is	gevaarlijk	om	dit	 te	
doen,	omdat	men	als	amateurs	niet	het	niveau	heeft	
van	een	professioneel	orkest	waarmee	men	dan	met-
een	wordt	vergeleken.	Het	was	wel	een	aardige	show.	
Het	Representationsorkest	uit	Bulgarije	kwam	binnen	

Finale in de Max Schmeling hal
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met	schitterende	uniformen.	Zij	speelden	op	Oosteu-
ropesche	wijze	diverse	marsen	in	een	leuke	show.	Als	
sluitstuk	kwam	binnenfietsen	de	Showband	Cresendo	
uit	Opende,	in	‘Frau	Antje’-outfit.	Op		omafietsen	spe-
len	zij	een	afwisselende	show	en	muziek.	Het	publiek	
bleef	aplaudiseren,	ze	zijn	er	weg	van,	in	Berlijn.	Voor	
een	Nederlander	is	het	wel	leuk	als	‘we’	zoveel	waarde-
ring	krijgen.	In	de	finale	werd	toevallig	(?)ook	Pomp en 
Circumstance nr2’	gespeeld,	wat	niet	zo	handig	was.	

Ongemerkt	ga	je	vergelijken	en	dan	was	deze	uitvoe-
ring	toch	een	stuk	minder.	Een	aardigheidje,	het	pu-
bliek	bleef	doorklappen	en	de	dirigent,	een	Oekraïnse	
generaal,	 wilde	 de	 korpsen	 laten	 afmarcheren	 maar	
uiteindelijk	gaf	hij	 een	 (afgesproken!)	 sein	waardoor	
een	ieder	door	elkaar	wegliep	en	-fietste.	Dit	had	ik	
nog	nooit	zo	meegemaakt.	Maar	eind	goed	al	goed:	
dit	waren	twee	hele	interessante	grote	taptoes	in	één	
klap.	Waar	vind	je	nog	zoiets.	

Jaarconcert Cavalerie
Door Erwin Voorhaar

Het is warm op het podium. Te warm eigenlijk, maar de 
muzikanten van het Trompetterkorps der Cavalerie heb-
ben er niet zoveel problemen mee. Zij zijn meer bezig 
met de spanning die je altijd hebt vlak voordat ‘het doek 
opgaat’. Maar dan gebeurt het, zijn er even de felle, 
verblindende lichten vanuit de zaal, een soort zwart gat 
waarvan je vanaf het podium eigenlijk weinig ziet. Wat 
gestalten, een enkel lampje dat verraadt dat iemand aan 
het filmen is. Veel tijd om je ogen te laten wennen aan 
de verschillen in het licht heb je ook niet want dirigent 
Kees Kramer leidt het orkest door de opening van de 
avond: het Wilhelmus gevolgd door de traditionele Hu-
zarenmars 1881 van Karels. Met zo’n oude bekende zit 
de stemming er eigenlijk al meteen goed in. En na de 
openingstoespraak begint het echte werk….

Dat	is	een	impressie	van	het	Cavalerie	jaarconcert	2012,	
dat	werd	gehouden	op	24	november	in	Theater	De	Flint	
in	Amersfoort.	Een	belangrijk	optreden	voor	vrienden,	
donateurs,	IMMS	leden,	familie	en,	om	met	Herman	Ber-
kien	te	spreken	“mensen	die	je	wel	graag	mag”!	Zon-
der	grapjes.	De	zaal	zat	van	boven	tot	onder	vol	met	
belangstellenden	en	dat	is	hartverwarmend	want	daar-
voor	werk	je,	als	amateur-muzikant,	reünist	of	beroeps.	
Het	applaus	is	de	blijk	van	waardering.	En	applaus	was	
er	 die	 avond	 rijkelijk.	 Natuurlijk	 ‘doe’	 je	 zo’n	 concert	
niet	 zomaar.	 Er	 gaan	weken	 van	 intensieve	 repetities	
aan	 vooraf,	 in	 de	 repetitieruimte	 ‘met	 uitzicht	 op	 de	
spoorlijn’	op	de	Amersfoortse	Bernhardkazerne.	Tijd	om	
als	 spoorfanaat	 veel	op	de	voorbijrijdende	 treinen	 te	
letten	is	er	echter	niet	op	de	zaterdagen	wanneer	het	

TdC	repeteert.	U	kent	het	wel:	stukken	van	voor	naar	
achter	uitpluizen,	tot	een	moment	dat	je	als	muzikant	
bijna	gaat	vragen	of	het	volgende	stuk	alsjeblieft	op	
de	lessenaar	mag….	Maar	het	 is	wel	de	enige	manier	
om	klank,	samenspel	en	technisch	moeilijke	gedeelten	
onder	de	knie	te	krijgen.	En	als	je	dan	ook	nog	besluit	
om	in	het	concert	gebruik	te	maken	van	een	solist	dan	
moet	er	helemaal	goed	naar	elkaar	geluisterd	worden.	
Trombonist	Jo	Oligschlager,	voormalig	lid	van	de	Mari-
nierskapel	speelde	slechts	enkele	keren	de	Reflective	
mood	en	 I	 am	getting	 sentimental	 over	You	met	het	
orkest	 tijdens	 de	 repetitie,	 maar	 het	 ‘stond’,	 daar	 in	
de	Flint,	die	avond	in	november.	Het	Trompetterkorps	
speelt	 graag	 voor	 de	 luisteraar	 een	 concert	 met	 een	
breed	scala	aan	stijlen.	Maar	ook	komt	men	wel	eens	
buiten,	letterlijk.	Zo	werd	op	zondag	16	september	tij-
dens	een	indrukwekkende	ceremonie	afscheid	genomen	
van	twee	Cavalerie	regimenten	die	werden	opgelegd,	de	
regimenten	Huzaren	van	Sytzama	en	Huzaren	Prins	van	
Oranje.	Het	Regiment	Alexander	was	al	eerder	op	non	
actief	gesteld,	waardoor	alleen	Boreel	zal	overblijven.	
Dat	 feit	werd	met	 tanks,	het	Fanfarekorps	Koninklijke	
Landmacht	 ‘Bereden	Wapens’	en	ons	Trompetterkorps	
op	het	Lange	Voorhout	in	Den	Haag	op	die	zondag	luis-
ter	bijgezet.	Naast	dit	ceremonieel	belangrijke	militaire	
optreden	was	er	niet	lang	geleden	ook	tijd	voor	een	wat	
vrolijker	buitenoptreden:	op	de	zonnige	29e	september	
speelde	het	Trompetterkorps	een	aantal	marsen	tijdens	
de	vriendendag	van	het	Cavalerie	Museum,	op	de	Bern-
hardkazerne.	 De	 belangstelling	 daarvoor	 was	 dit	 jaar	
opvallend	groot.	Misschien	waren	de	toeschouwers	ook	
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afgekomen	 op	 de	 diverse	 tanks	 die	 rondritten	 reden	
over	de	Vlasakkers.	
Maar	daarna	doken	de	leden	van	het	TdC	de	repetitie-
ruimte	in	en	studeerden	ze	een	bont	programma	in	voor	
het	naderende	jaarconcert.	Het	concert,	dat	nu	alweer	
achter	ons	ligt	en	waar	de	bezoekers	hun	hart	konden	
ophalen	aan	klassieke	muziek	(Leichte Kavalerie),	Ierse	
dansen	(het	technisch	veeleisende	Gaelforce),	een	knal-
ler	van	een	mars	(Knight Templar, vooral	voor	het	klein	
koper	een	stevig	uitstapje	naar	de	Engelse	brassband	
wereld)	en	de	lichte	amusementsmuziek	(For all Fans,	
een	compositie	van	een	lid	van	het	TdC,	de	van	de	ra-
dio	bekende	Piet	Daalhuisen).	Big	band	arrangementen,	
vaak	van	de	hand	van	Jim	van	Leersum	Jr	werden	niet	
vergeten.	En	dan	waren	er	nog	de	vier	Huzarenmarsen	

die	we	zo	hier	en	daar	in	het	concert	ten	gehore	hebben	
gebracht.	Gespeeld	en	gezongen,	als	aandenken	aan	de	
in	september	opgelegde	regimenten.	In	alle	toespraken	
hoorde	men	lovende	woorden.	Over	de	dirigent,	die	bij	
Maestro	maar	eens	moet	laten	zien	hoe	je	een	orkest	
goed	dirigeert	en	inspireert.	En	over	de	‘Club	van	100’,	
die	al	voorzichtig	‘Club	van	1000’	werd	genoemd.	Maar	
lid	worden	van	deze	club	kan	altijd,	als	U	het	trompet-
terkorps	een	warm	hart	toedraagt.	Misschien	komen	we	
dan	 inderdaad	 nog	 eens	 aan	 die	 duizend.	 Geen	 gek	
idee	 in	deze	 tijden	van	afbouwen,	wegbezuinigen	en	
opheffen.	Maar	een	ding	stond	al	aan	het	begin	van	
die	avond	in	de	Flint	vast:	volgend	jaar	zal	er	weer	een	
Cavalerie	 jaarconcert	 zijn.	Met	 net	 zulke	 enthousiaste	
muzikanten	en	met	net	zo’n	‘begeestert’	publiek!

Cd- eN dVd-NIeuwS
Samengesteld door Rob Ouwens

Journey to the Centre of the Earth – Wind Music from the 
Netherlands

Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	Willem	 Friso’	 o.l.v.	
Hans	Leenders
De Haske DHR 04-037-3 (CD) Verkrijgbaar via www.
dehaske.com
Concertino for Percussion and Band / Goddess of Jeju 
Island / Musica helvetica / The Quest for Victory / Town 
Hall Overture / The Baron of Dedem / Journey to the 
Centre of the Earth.

The Secret of the Hills – Wind Music from Belgium
Koninklijke	 Militaire	 Kapel	 ‘Johan	Willem	 Friso’	 o.l.v.	
Ivan	Meylemans
De	Haske	DHR	04-039-3	(CD)	Verkrijgbaar	via	www.
dehaske.com	
The Sound of Unity / The Golden Gryphon / Rhapsody for 
Alto Saxophone / The Essence of Youth / About Reynard 
The Fox / Crescent Moon / The Secret of the Hills.

Requiem Voor De Mens
Koninklijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	&	Ne-
derlands	 Studenten	 Kamerkoor	 o.l.v.	 Majoor	Arnold	
Span,	Private	Uitgave	 (CD),	Verkrijgbaar	 via	de	KM-
KJWF	en	via		www.musicprint.nl
Requiem Voor De Mens: Eerste Statie (Brief), Tweede 
Statie (Verhaal aan Tafel), Derde Statie (Rapportage), 
Vierde Statie (In Paradisum) / Muziek  voor 4 mei: Tot 
de Doden , In Vredesnaam / La Terre / The Pulse of 
Life / Peace for the World / On Wings of Liberty.

On Wings 2011
Koninklijke	Militaire	Kapel	‘Johan	Willem	Friso’	&	Noord	
Nederlands	Orkest	o.l.v.	Irene	Anda	&	Stefan	Asbury
Mirasound	88880-5	(Live	DVD),	Verkrijgbaar	via	de	KM-
KJWF
Symfonie no. 2: Surando-Energico / Symphonie 
Funèbre: Marche Funèbre, Oraison Funèbre, Apothéo-
se.

Jetzt Geht’s Los!
Regimentsfanfare	‘Garde	Grenadiers	en	Jagers’	o.l.v.	Ad-
judant	Arno	Beerts
Private	Uitgave	RFGJ	(CD),	Verkrijgbaar	via	de	KMKJWF
Egerländer Sterne / Egerländer Trachtenpolka / Skvr-
nanska Polka / Im Rosengarten / Ciribirbin / Hohe Tatra 
/ Der böhmische Arno / Martha Polka / Egerländer Ju-
biläumspolka / Bei Kerzenlicht / Der Polkakönig / Bari-
toni V Noci / Brinnpolka / So wie einst / Ted’ to zacne / 
Die kleine Garde.

Madjoe
Koninklijke	Militaire	Kapel	o.l.v.	Kapitein	Jan	van	Ossen-
bruggen	m.m.v.	Krontjong	orkest	Samudera
World	Wind	Music	WWM500.181	(CD),	Verkrijgbaar	via	
j.g.reuchlin@t-online.de
Regimentsmars Van Heutsz / Bronbeek Defileermars / 
Koloniale Reserve / Batavia / Generaal van der Heyden 
Marsch / Generaal Vetter Marsch / Van Zijl de Jong Marsch 
/ Van Heutsz Marsch / Atchin Marsch / Detachementslied 
Marechaussee / Kota Radja Marsch / De Kraton is Ons / 
Hulde aan Van Heutsz / Detachementslied Koeala Bhee / 
Madjoe Rhapsodie.

Daedalus
Fanfare	Korps	Nationale	Reserve	o.l.v.	Harrie	Wijenberg	
en	ELnt	Theo	Bleeker*
FKNR	1209	(single	CD)
Verkrijgbaar bij FKNR (werd uitgedeeld bij de Nationale 
Taptoe)
Daedalus / Resplendent Glory / Eagle Squadron / Defi-
leermars Korps Nationale Reserve*.

One Day At Sea
Musique	Militaire	Grand-Ducale	Luxembourg	o.l.v.	Ca-
pitän	Jean-Marie	Thoss
Bronsheim	Music	BMR-034	(CD).	Verkrijgbaar	via	www.
bronsheimmusic.com	
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Aisha / Pursuit / La Melodia Mémorable / One Day At 
Sea / The Hunt / Overture on Russian and Khirgiz Folk 
Themes / The Ludlows / The Watersprite.

Reutel 1917
Band	of	the	Honourable	Artillery	Company	o.l.v.	Major	
Ed	Keeley
Specialist	Recording	Company	SRC198	(CD)
Verkrijgbaar	via	www.midlandcd.co.uk	of	www.discu-
rio.co.uk
Reutel / The Contemptibles / Marsch aus Petersburg / 
It’s a Long, Long Way to Tipperary / Communityland 
no. 1 / Präsentiermarsch / St. Julien / Toe H / The Long 
Trail / Vimy Ridge / The Machine Gun Corps / Frideri-
cus Rex Grenadiersmarsch / The Sherwood Foresters / 
The Manchester Regiment / The Leicester Regiment / 
The Honourable Artillery Company / Mussinan Marsch 
/ The Royal Warwickshire Regiment / Mit Bomben und 
Granaten / The Devonshire Regiment / Alexander-
marsch / The Royal Welch Fusiliers / The Royal Army 
Medical Corps / Ich Hatt Einen Kameraden / Last Post 
/ Rouse / Pack up your Troubles in Your Old Kit-Bag / 
Deutschlands Ruhm / The British Legion. 

 
The Royal Air Force in Concert 2012 – Queen’s Diamond 
Jubilee

Central	Band	of	the	Royal	Air	Force	o.l.v.	Wing	Com-
mander	Duncan	Stubs	m.m.v.	The	Squadronaires	&	
Flt.Lt.	Mathew	Little
RAFMRL016	(CD).	Verkrijgbaar	via	www.airtattoo.com
Orb and Sceptre / Here’s A Health To Her Majesty / 
The Morris Men / Galloping Major / Opus One / Matt 
Munro Tribute / Eleanor Rigby / Carmen Fantasy / 
Return To The White City / Dambusters March / The 
Sword and the Crown / This Sceptred Isle / Pomp and 
Circumstance March No. 1 / RAF March Past.

2012 Gurkha Festival of Music
Band	of	the	Brigade	of	Ghurkhas	o.l.v.	Major	Vernon	
Yates	m.m.v.	Fanfare	Team	The	Light	Cavalry	Band,	Pi-
pes	&	Drums	of	the	1st	Bn	The	Royal	Gutkha	Rifles,	
Teresa	De	Roberto,	John	Perkins
Clovelly	Recordings	CLCD20112	(live	CD)
Fanfare & Flourishes / Silver Spurs / New York / Mer-
maid / Kauda / Olympic Spirit / Mama / Mist Covered 
Mountains / Beerata ko Chino / Majesty / Marche 
Militaire / Highland Cathedral / Kukri Dance / Robin 
Hood Prince of Thieves / A Flower Tells a Story / Cole’s 
Dream / Amazing Grace / Yo Napoli.

1er R.E.P. – Chant d’Honneur et de Fidélité
Officiers	du	1er	Régiment	Étrangère	Parachutistes
RDM	Edition	CD483		(CD	met	historische	opnames).	
Verkrijgbaar	via	www.rdm-edition.fr	of	www.amazon.fr
Le Boudin / Contre les Viets (1er R.E.P.) / La Légion 
Marche (2e R.E.P.) / Chant du 1er R.E.C. / En Algérie / 
Westerwald / Fin de Rapport du Commandant de St-
Marc (28 avril 1961) / Je ne regrette rien / Légionnaires 
du 1er R.E.P. / Les Képis Blanc / A mes Hommes qui 
sont morts (poème) / Ich hatt einen Kameraden.

Saint Cyr
Musique	du	1er	E.R.T.,	Fanfare	de	Cavalérie	de	la	Garde	
Républicaine,	Choeur	de	la	Promotion	du	Lt.Col.	Ami-
lakvari,	Musique	de	la	Légion	Étrangère
RDM	Edition	CD358	(CD	met	historische	opnames)
Verkrijgbaar	via	www.rdm-edition.fr	of	www.amazon.fr
Arrivée du Père Système / Gloire à Saint-Cyr / Fiers Ca-
dets / On va leur percer le Flanc / Rigaudon d’Honneur 
/ La Galette / Marche de la Garde Consulaire à Ma-
rengo / Battérie d’Austerlitz / Le Pekin / Saint-Cyr / La 
Marseillaise.

Precies een jaar na de cd-opname met kerst- en koraal-
muziek voor De Haske gaat de Marinierskapel weer aan 
de slag met een volgend bijzonder project, nu voor het 
bekende klassieke label Naxos Records. De Amerikaanse 
dirigent Keith Brion (1933) is specialist in de muziek van 
John Philip Sousa, en met zijn New Sousa Band reist 
hij de wereld over om geheel in authentieke stijl (en 
zelfs gekleed als Sousa) optredens te verzorgen. Sousa 
(1854-1932) bekend van zijn vele marsen, was onder 
meer dirigent van de United States Marine Band ‘The 
President’s Own’. Hij componeerde en arrangeerde nog 
veel meer dan marsmuziek, zoals ouvertures, suites, 
operettes en ander entertain-muziek. 

Bij	 het	 label	 Naxos	 verschijnt	 een	 overzicht	 serie	 van	
uiteindelijk	16	cd’s	die	geheel	gewijd	zijn	aan	de	muziek	
van	deze	beroemde	Amerikaan,	ingespeeld	door	diverse	
militaire	orkesten	en	allemaal	gedirigeerd	door	Keith	Bri-
on.	De	delen	1	t/m	8	zijn	tussen	1999	–	2005	ingespeeld	
door	de	Engelse	Royal	Artillerie	Band,	in	2008	heeft	The	

Royal	 Norwegian	 Navy	
Band	deel	9	en	10	opge-
nomen	en	in	2010	is	van	
The	Royal	Swedish	Navy	
Band	deel	11	verschenen.	
De	delen	12,	13	en	14	zijn	
momenteel	nog	niet	ver-
krijgbaar.
Op	de	Van	Ghentkazerne	
wordt	 van	 14-17	 januari	
2013	door	de	Mariniers-
kapel,	onder	leiding	van	
Keith	Brion,	deel	15	en	16	van	deze	Naxos	Sousa	Wind	
Band	Series	opgenomen.	Zoals	bekend	boekte	de	Ma-
rinierskapel	 in	 de	 jaren	 ’50	 en	 ’60	 al	 op	 het	 Philips-
label	wereldwijd	successen	met	het	bekendste	Sousa-
repertoire.	Het	is	verheugend	dat	hierop	een	halve	eeuw	
later	een	concreet	vervolg	komt.	Op	www.naxos.com	en	
vervolgens	als	zoekterm	‘Sousa’	invoeren	levert	al	veel	
informatie	op	over	dit	bijzondere	project.

Marine Band goes Sousa again
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Cd-beSprekINg

Marinierskapel 

neemt twee

nieuwe CD's op

Na de recente eerste opname 
van de Marinierskapel door 
muziekuitgeverij De Haske met 
From ancient times is daar een 
vervolg op gekomen.

De	 tweede	 CD	 van	 De	 Haske	 met	 de	 Marinierska-
pel	is	getiteld	Favourite	Hymns	&	Songs,	muziek	die	
traditioneel	in	kerken	en	bij	plechtige	gelegenheden	
wordt	gespeeld.	Het	was	een	wens	van	dirigent	maj	
Harmen	Cnossen	na	zijn	aantreden	bij	de	kapel	om	
van	dit	genre,	één	van	zijn	favoriete,	een	opname	te	
maken	waaraan	zijn	naam	is	verbonden.	Die	wens	is	
via	deze	CD	volledig	uitgekomen.	Niet	minder	dan	20	
titels	zijn	opgenomen	met	een	speeltijd	van	ruim	een	
uur.	Het	zijn	bekende	en	minder	bekende	psalmen,	
gezangen	en	koralen,	 sommige	eeuwenoud	en	van	
voornamelijk	Engelse	en	Duitse	oorsprong.	 Je	hoeft	
zeker	geen	belijdend	christen	te	zijn	om	deze	muziek	
te	kennen	en	te	waarderen.	 In	vroeger	 tijden,	 toen	
de	religie	het	dagelijks	leven	meer	beheerste	dan	nu,	
werd	door	de	beroemdste	componisten	veel	ziel	en	
zaligheid	gelegd	in	het	leveren	van	muzikale	bijdra-
gen	aan	de	verering	van	de	Heer.	Johan	Sebastiaan	
Bach	en	Felix	Mendelssohn	zijn	daarvan	voorbeelden	
die	niet	ontbreken	op	deze	CD.	Er	zitten	ook	gedra-
gen	 werken	 bij	 van	 	 hedendaagse	 hafabra-compo-
nisten	als	Jan	en	Jacob	de	Haan,	die	ook	de	meeste	

arrangementen	voor	hun	rekening	hebben	genomen.	
Veel	opnamen	door	professionele	blaasorkesten	van	
dit	 typisch	 Westeuropese	 plechtige	 repertoire	 be-
staan	er	niet	en	ook	voor	de	Marinierskapel,	met	de	
talloze	marsopnamen	en	vele	andere	genres	op	ge-
luidsdragers,	is	dit	nieuw.	Met	uitzondering	van	het	
traditionele	Gebed	van	Bortniansky	uit	de	marinetap-
toe	kennen	we	de	kapel	zo	slechts	uit	zeldzame	live	
optredens	bij	bijzondere	gelegenheden	van	plechtige	
of	ernstige	aard.	Zowel	uit	het	oogpunt	van	het	nu	ter	
beschikking	hebben	van	dit	repertoire	in	harmonie-
uitvoering	als	vanuit	discografisch	perspectief	van	de	
Marinierskapel	is	dit	een	interessante	aanwinst.	Over	
de	uitvoering	en	opnamekwaliteit	kunnen	wij	in	deze	
combinatie	kort	zijn,	die	zijn	vanzelfsprekend	onbe-
rispelijk.	Los	van	de	gevoelens	die	deze	muziek	kan	
oproepen	of	die	al	dan	niet	die	nodig	zijn	om	er	voor	
te	gaan	zitten,	de	sereniteit	van	deze	korte	werken	
zelf	en	van	de	geboden	uitvoering	maken	het	aan-
trekkelijk	om	welke	muziekcollectie	dan	ook	hiermee	
aan	te	vullen.	
Art.	Nr	DHR	04-036-3,	prijs	€	17,95,	te	bestellen	via	
www.dehaske.com/product/detail/48468

Kerst

De derde CD die De Haske met 
de Marinierskapel onder Harmen 
Cnossen heeft uitgebracht is 
Christmas Fantasy, blaasmuziek 
voor advent en kerst. Feeste-
lijke klanken van hout- en ko-
perblaasinstrumenten die in de 
decemberdagen bijzonder tot 
hun recht komen, zoals het CD-
boekje aangeeft.

Evenals	de	CD	hierboven	een	ge-
heel	nieuw	repertoire	voor	de	kapel,	althans	op	ge-
luidsdrager	en	alleen	al	als	zodanig	interessant	voor	
de	verzamelaars	als	wel	voor	de	liefhebbers	van	dit	
genre.	Want	hoewel	er	al	heel	wat	kerstmuziek	door	

gerenommeerde	blaasorkesten	op	CD	staat,	naast	het	
overbekende	Stille Nacht	en	Oh dennenboom,	omvat	
deze	CD	een	serie	minder	gangbare	titels,	nieuw	ge-
schreven	of	 gearrangeerd	door	 grote	namen	uit	 de	
internationale	blaasmuziekwereld	zoals	Philp	Sparke,	
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Alfred	Reed,	Franco	Cesarini,	 Jan	en	 Jocob	de	Haan	
en	andere	aan	De	Haske	verbonden	arrangeurs.	Nu	
is	kerstmis	tegenwoordig	in	onze	christelijke	wereld	
een	vrolijk	midwinterfeest	dat	muzikaal	volop	wordt	
opgeluisterd	met	 vele	popsongs	die	 in	die	periode	
vooral	op	de	radio	en	in	winkels	permanent	te	horen	
zijn.	Die	vrolijkheid	is	vooral	gebaseerd	op	de	komst	
van	 de	 kerstman	 met	 zijn	 rendieren	 en	 het	 krijgen	
van	kadootjes	en	eventuele	kerstpakketten.	De	muzi-
kale	omlijsting	van	de	kerst	die	op	deze	CD	staat	is,	
niet	alleen	door	de	zuiver	 instrumentale	uitvoering,	
een	stuk	 ingetogener.	Dit	 is	het	aloude	genre	gere-
lateerd	aan	de	geloofsbelijdenis,	de	blijdschap	over	
de	geboorte	en	de	verering	van	het	Christuskind.	Ge-

dragen,	melodieuze	muziek	met	een	kerkelijk	tintje.	
Daardoor	is	er	een	directe	relatie	met	de	hierboven	
besproken	 muziek	 van	 de	 andere	 CD	 en	 de	 daarin	
aangegeven	elementen.	De	23	opgenomen	tracks	va-
riëren	in	lengte	van	anderhalve	tot	ruim	8	minuten.	
De	totale	duur	van	de	CD	is	74:39,	dus	voor	de	prijs	
van	€	17,95	krijgt	men	veel	muziek	voor	het	geld.	Het	
in	drie	talen	goed	verzorgde	CD-boekje	geeft	ook	hier	
geen	 verdere	 informatie	 over	 de	 muzikale	 inhoud.	
Een	echte	seizoens-CD	waarop	de	Marinierskapel	een	
garantie	vormt	voor	de	perfecte	eindejaarssfeer.
Art.nr.	DHR	04-035-3,	te	bestellen	via	www.dehaske.
com/product/detail/48467

JdV

De ouverture tot Der Zigeunerbaron, een reis langs 
de Rijn, de gebeurtenissen rond een Iers kasteel, een 
speurtocht naar truffels in de Provence…  De muziek 
is Europees van begin tot eind. Maar in dit geval 
wordt die wel vertolkt door een orkest uit het verre 
oosten, de Japan Maritime Self-Defence Force Tokyo 
Band.  Met een paar negentiende-eeuwse uitzonde-
ringen – Strauss Jr., Fucik en Van Beethoven – gaat 
het voornamelijk om hedendaagse composities.  Wie 
nu mocht gaan twijfelen aan de genietbaarheid van 
de muziek, kan niet anders dan aangenaam worden 
verrast. Althans, zo is het mij vergaan.

Over	de	uitvoering	door	het	grote	orkest	onder	 lei-
ding	van	overste	Kazuhiko	Kawabe	kan	ik	kort	zijn:	
voortreffelijk.	 De	 klank	 is	 rijkgeschakeerd,	 van	 het	
tutti	 tot	 fraaie	 solistische	 fragmenten,	 de	 nuances	
komen	mooi	tot	hun	recht,	tempi	zijn	goed	gekozen,	
het	karakter	van	de	uiteenlopende	werken	wordt	alle	
recht	gedaan.
Laat	ik	beginnen	met	de	drie	marsen	die	op	de	CD	
staan.	Atilla	van	Fucik	staat	als	een	huis.	Eleganter,	
bijna	frivool	–	hoe	zou	het	ook	anders	kunnen	–	is	de	
Reitermarsch	van	 Johann	Strauss	 Jr.	 (Deze	publieks-
lieveling	uit	zijn	operette	Simplicimus	heeft	ook	op	
de	 lessenaars	 gestaan	 bij	 het	 nieuwjaarsconcert	 in	
de	Wiener	Musikverein.)	Van	veel	 recenter	datum	is	
de	 concertmars	 Im Herzen Europas	 van	 Hermann	
Pallhuber,	een	opdrachtcompositie	uit	2009.	 ‘In	der	
Beschränkung	zeigt	sich	der	Meister’,	zou	hierbij	als	
kanttekening	geplaatst	kunnen	worden.	Want	Pallhu-
ber	leeft	zich	wel	erg	uit	in	versieringen.
Een	aantal	werken	heeft	een	sterk	rapsodisch	karak-
ter.	Neem	de	Rhapsodie truffée	 van	Kees	Vlak.	Die	
verhaalt	 van	 de	 zoektocht	 naar	 truffels	 in	 de	 Pro-
vence,	inbegrepen	het	vieren	van	de	oogst	met	een	
groot	diner	op	het	marktplein.	Alleraardigst,	 zou	 ik	
kunnen	 zeggen.	 Soepel	 wisselend	 van	 moderne	 en	
meer	‘klassieke’	stijl	is	de	Rapsodia sajonia	van	Josef	
Bönisch	 (1935).	 (Sajonia	 staat	 voor	Sachsen.)	Of	 ik	
wilde	of	niet,	 ik	kreeg	sterke	associaties	met	Henk	

van	Lijnschooten	alias	Ted	Huggens.
Muzikaal	 zeer	beeldend	 is	Die Rheinreise	van	Thor-
sten	Wollman	 (1966).	Dat	geldt	 evenzeer	 voor	 	 het	
zeer	recente	Irish Castle	van	Markus	Götz		(1973)	en	
Arcus – a daydream	van	de	hand	van	Thiemo	Kraas	
(1984).	 Hieraan	 heeft	 de	 CD	 zijn	 titel	 ontleend.	 In	
diverse	stijlen	 ‘schildert’	Kraas	de	 regenboog;	boei-
end	en	–	om	in	herhaling	te	vervallen	–	voortreffelijk	
uitgevoerd.	Eveneens	van	Kraas	is	het	Andante reli-
gioso, 	 oorspronkelijk	 een	 compositie	 voor	 kwintet	
(houtblazers)	maar	door	hem	zelf	bewerkt	voor	groot	
ensemble.	Beide	werken	zijn	wat	mij	betreft	een	meer	
dan	aangename	kennismaking	met	deze	jonge	com-
ponist.	Laat	 ik	het	openingswerk	niet	vergeten,	Der 
Zigeunerbaron	van	Strauss	Jr.	waarin	het	orkest	zich	
voluit	van	zijn	symfonische	kant	doet	gelden.	Ik	heb,	
bij	wijze	van	spreken,	de	strijkers	niet	gemist.	Ten-
slotte	noem	ik	Ode an die Freude 	van	Ludwig	van	
Beethoven,	dat	doorgaat	voor	het	Europese	volkslied.	
Daarmee	kom	ik	aan	een	uur	luisterplezier.

Van Tokio naar Washington
Voor	nog	veel	meer	(voornamelijk)	Europese	muziek	
steek	ik	de	oceaan	over	naar	de	VS,	waar	The	Was-
hington	 Winds	 o.l.v.	 Edward	 Petersen	 de	 CD ‘Blue 
Hole’ heeft	opgenomen.	Deze	heeft	me	minder	kun-
nen	bekoren.	Qua	genre	ontloopt	deze	disk	de	voor-
gaande	niet	eens	zo	veel,	maar	voor	het	overige	zijn	
er	grote	verschillen.	Die	hebben	vooral	te	maken	met	
de	klankkleur,	saaier,	en	uitvoering.	Zoekend	naar	de	
juiste	aanduiding	kom	ik	op	plichtmatig.	Ook	op	deze	
CD	 is	 Götz	 vertegenwoordigd	 	 en	 wel	 met	 Groovy 
academy.
Er	zijn	twee	(concert)marsen	ingespeeld,	Carpe diem	
van	Alfred	Bösendorfer	en	Compliment	van	Pavel	Sta-
nék.	Bösendorfer	is	ook	met	religieus	getint	repertoi-
re	vertegenwoordigd,	Jubilate	en	Canto Ambrosiana. 
Ik	noem	niet	alle	werken,	maar	kan	niet	heen	om	een	
curieus	zangnummer,	Halelujah	van	Leonard	Cohen.	
Je	moet	van	goeden	huize	komen	om	dit	geslaagd	te	
coveren.

CD 'Arcus' met Japanse marinekapel: feest om naar te luisteren
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Er	wordt	gewerkt	aan	een	orkestbezoek,	groepsreis	

en	een	themabijeenkomst.	Zodra	de	data	en	inhou-
delijke	gegevens	definitief	bekend	zijn	ontvangen	de	
leden	bericht	hierover.		
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IMMS DUBBEL-CD  ‘40 MARCHES
AROUND THE WORLD’

Een	 unieke	 opname	 door	 een	 international	 militair	
orkest	met	topmuzikanten,	geïnitieerd	door	de	IMMS	
in	samenwerking	met	Britse	Guards	Division	Bands.	

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

Contributie

Met	deze	Defilé	wordt	de	contributienota	voor	2013	
meegestuurd.	Wij	stellen	het	zeer	op	prijs	als	u	die	

nota	apart	wilt	behandelen	en	vóór	eind	januari	wilt	
voldoen.				

Rundel
Zowel	‘Arcus’	als	‘Blue	Hole’	is	een	uitgave	van	Run-
del.	Dat	betekent	uitgebreide,	ter	zake	kundige	toe-
lichtingen	in	de	booklets	bij	de	CD’s	en	alle	gewenste	
informatie	op	de	website	van	deze	uitgever,	 luister-
voorbeelden	en	(gedeeltes	van)	zichtpartituren	inbe-
grepen.	Alle	werken	zijn	ook	bij	Rundel	verkrijgbaar.	

Wat	 dit	 betreft	 zijn	 deze	 opnamen	 weer	 een	 voor-
beeld	van	de	voortreffelijke	wijze	waarop	de	uitgever	
zich	presenteert.

Ga	naar	www.rundel.de	

HJ

Een uniek muzikaal afscheid van 
de Nederlandse tankregimenten. 
Verkrijgbaar  door overmaking 
van € 20 plus € 2,50 verzendkos-
ten op de ING-rekening 374227 
t.n.v. Jhr. Mr. J. G. Reuchlin 
(j.g.reuchlin@t-online.de)

In	de	vorige	Defilé	is	de	achtergrond		beschreven	van	
het	uitbrengen	van	deze	uitzonderlijke	CD.	Voor	wie	
die	nog	niet	kent	volgt	hier	een	bespreking	van	de	
muzikale	inhoud.	
De	 opzet	 van	 de	 CD	 is	 om	 in	 verschillende	 hoofd-
stukken,	zoals	de	stap,	de	mars,	de	draf	en	de	ga-
lop	de	bijbehorende	signalen	en	cavaleriemuziek	te	
laten	horen.	Een	flink	aandeel	in	de	31	tracks	is	van	
de	Marinierskapel,	destijds	opgenomen	onder	de	di-
rectie	van	maj	Jaap	Koops.	Wat	meteen	weer	opvalt	
is	de	sublieme	kwaliteit	van	deze	oudere	opnamen,	
volgens	 vele	 kenners	 nog	 steeds	 de	 beste	 die	 de	
Marinierskapel	 ooit	 gemaakt	 heeft,	 van	 het	 militair	
repertoire.	Wanneer	een	CD	van	verschillende	orkes-
ten	 zowel	 historische	 als	 recente	 opnamen	 bevat,	
dan	zijn	er	uiteraard	aanzienlijke	verschillen	 tussen	
stijlen,	klankkleur,	opnamekwaliteit	en	uitvoering.	De	
voortdurend	terugkerende	sound	van	de	Marinierska-
pel	op	zijn	best	maakt	het	wat	moeilijk	om	de	andere	

uitvoerenden	op	dat	aspect	objectief	te	appreciëren,	
hier	gaat	het	vooral	om	wat	zij	spelen.	De	opnamen	
uit	 Engeland,	 Duitsland	 en	 Frankrijk	 zijn	 typerend	
voor	 die	 landen,	 het	 zijn	 vrij	 zeldzame	 werken	 en	
werkjes	die	voor	de	nodige	variatie	zorgen.		
Het	 is	 een	goede	 keus	 geweest	 om	de	niet	 eerder	
opgenomen	Huzarenmars	van	Thirion	en	zeker	ook	Le	
Dernier	Salut,	 een	voortreffelijke	 treurmars	van	P.A.	
Stenz	(bekend	van	de	Manoevremars)	toe	te	voegen.	
Dank	zij	 Jos	 Jansen	en	zijn	orkest	konden	deze	ka-
raktervolle	 werken,	 samen	 met	 nog	 enkele	 andere,	
binnen	 de	 gegeven	 termijn	 de	 CD	 mooi	 complete-
ren.	Hoogstens	in	de	snelle	polka	Les	Hussards	de	la	
Garde	klinken	de	‘Dieseltrekkers’	wat	gehaast.	

Cd’s	als	deze	met	zoveel	inhoudelijke	en	uitvoerende	
variatie	komt	men	niet	vaak	tegen.	Ondanks	de	be-
treurenswaardige	aanleiding		juichen	wij	dit	initiatief	
toe	en	bevelen	het	nogmaals	aan	bij	alle	lezers.

Het laatste Saluut
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ACTUEEL – Hier stellen we voor u
steeds de nieuwe rubrieken
samen: Nieuwe uitgaven, speciale
thema’s, seizoentitels, etc.

www.rundel.nl

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

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

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

RUNDEL 

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

ZOEKT U
      NAAR ...

MUZIEKWERKEN · CDs · BOEKEN

COMPONISTEN

RUNDEL Music Publications
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ageNda 2013
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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Fanfare Korps Nationale Reserve
16-03-13		 Conservatorium	Maastricht,	concert
23-03-13		 Theater	De	Flint	Amersfoort,	Korpsconcert
13-04-13		 beëdiging	20	Natresbataljon
20-04-13		 beëdiging	10	Natresbataljon
30-04-13		 Koninginnedag
04-05-13		 diverse	 herdenkingen	 (Orry-la-Ville	 (F),	

Brussel	(B))

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en 
RF’GGJ’
18/19-01-13		 Jaarconcert,	de	Nieuwe	Kolk	Assen
28-02-13		 Concert	de	Bonte	Wever,	Assen.
13-04-13		 Optreden,	park	op	de	A2,	Utrecht	15.00	u.
23-04-13		 Oranjeconcert,	Martini	Plaza,	Groningen
10-05-13		 Bevrijdingsconcert,	Kloosterkerk,	Den	Haag

Marinierskapel der Koninklijke Marine
Zie	uitgebreide	gegevens	onder	 rubriek	Marinierskapel	
in	dit	blad

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
Op	moment	van	afsluiten	kopij	helaas	nog	geen	gegevens

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
05-01-13		 Sluiting	Legermuseum	te	Delft
19-04-13		 Herdenking	Kamp	Amersfoort
24-05-13		 Beëdiging	Marktplein	Apeldoorn

01-06-13		 Concert	op	Vlieland.
09-05-13		 Begr.pl.	Rusthof,	Leusden,	herdenking	Rus-

sische	Federatie
08-06-23		 beëdiging	30	Natresbataljon
21+22-06		 Tweedaagse	van	Amersfoort
21-06-13		 Baarn,	Taptoe	Soestdijk	(o.v.)
29-06-13		 Den	Haag,	Nationale	Veteranendag
	
Reünieorkesten:
Zie	hun	websites	via	de	links	op	de	IMMS-website.

Internationale agenda 2013 
18-01	t/m	24-03	 Musikparade	in	diverse	Duitse	steden
25-01	t/m	27-01	 Musikschau	 der	 Nationen	 te	 Bremen	

(D)
18-05	t/m	19-05	 Tattoo	te	St.	Quentin	(F)
begin	juni								 Beating	Retreat	Household	Division	te	

London	(UK)
27-06	t/m	30-06	 Festival	International	de	Musiques	Mi-

litaires	te	Saumur	(F)
02-08	t/m	24-08	 Royal	Edinburgh	Military	Tattoo	(UK)
14-08	t/m	17-08	 Ystad	Military	Tattoo	(S)
04-09	t/m	07-09	 Avenches	Military	Tattoo	(CH)
26-09	t/m	29-09	 Nationale	Taptoe	te	Rotterdam
12-10	t/m	13-10	 Malta	International	Military	Tattoo
02-11	t/m	03-11	 Berlin	 Tattoo	 in	 Max-Schmeling-Halle	

(D)
30-11	t/m	01-12	 Birmingham	International	Tattoo	(UK)	

Den Haag, 16-09-2012. Ceremonieel afscheid van twee Cavalerieregimenten met het opgeheven  Fanfarekorps der Bereden 
Wapens (foto via Thijs van Leeuwen)


