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Ambassadeurs van
de militaire muziek

Defilé is een periodiek over militaire muziek in 
Nederland en daarbuiten. Daarbij ook het orgaan 
van de IMMS Afdeling Nederland, maar over pure 
‘verenigingszaken’ treft u steeds minder aan. De 
redactie streeft ernaar om niet de organisatie, maar 
ons interessegebied centraal te stellen. Dat is het 
doel tenslotte en het middel doet er minder toe. 
Daarom zijn wij formeel ook een stichting en geen 
vereniging. In die laatste zie je dat via verplichte 
algemene ledenvergaderingen en andere inspraak-
vormen het organisatorische middel nogal eens 
een eigen leven gaat leiden en veel tijd en geld 
kost. In een stichting als de onze kunnen de uit-
gekozen vrijwilligers veel efficiënter ervoor zorgen 
dat de aangesloten leden (begunstigers) en lezers 
datgene krijgen wat zij voor hun bijdrage mogen 
verwachten. Daarbij gaan wij ervan uit dat een ie-
der weet dat bestuur en redactie altijd open staan 
voor commentaar en suggesties, graag zelfs. 

In�dat�verband�werd�onlangs�een�belangrijke�vraag�
voorgelegd�aan�de�leden�van�wie�wij�een�mailadres�
hebben.�Ook�bij�ons�bezoek�aan�het�FKKLBW�ont-
vingen� de� aanwezigen� een� vragenformulier.� Het�
gaat� hier� om� het� meten� van� het� draagvlak� voor�
de� viering� van� ons� 30-jarig� jubileum� in� 2011� met�
een�symposium�over�militaire�muziek.�Het�bestuur�
heeft�hiervoor�gekozen�om�in�het�kader�van�onze�
doelstelling�een�concrete�bijdrage�te�leveren�aan�de�
discussie�over�het�behoud�van�de�huidige�militaire�
muziek�voor�de�toekomst.�Die�is�onder�de�huidige�
economische� omstandigheden� niet� zeker� en� een�
eenmalige�kans�dient�zich�aan�om�aan�de�gemeen-
schap�kenbaar� te�maken�dat�het�met�nog�minder�
niet�kan.�De�eerste�terugkoppeling�vanuit�de�leden�
geeft�aan�dat�velen�het�deelnemen�aan�zo’n�kwa-
litatief� meer� dan� gemiddeld� programma� vooral� te�
duur�vinden�en�een�eenvoudiger�viering�met�alleen�
muziek� voldoende� achten.� Probleem� voor� het� be-
stuur�en�de�organiserende�werkgroep� is�dat�wan-
neer�we�voor�dat�laatste�kiezen�we�de�kans�verspe-
len� om� daadwerkelijke� invloed� uit� te� oefenen� op�
een�proces�dat�uiteindelijk�ertoe�kan�leiden�dat�we�
ook�geen�vieringen�met�militaire�muziek�meer�kun-
nen�organiseren�(bij�onvoldoende�beschikbaarheid�
daarvan).�Voor�de�IMMS�is�dit�een�zwaarwichtig�be-
sluit�waarover�we�u�uiteraard�op�de�hoogte�houden�

via�dit�blad,�als�belangrijkste�communicatiemiddel�
binnen�onze�stichting.��
Hoe�de�toekomst�van�onze�militaire�muziek�er�ook�
uit�komt�te�zien,�de�band�tussen�de�IMMS�en�onze�
orkesten�wordt�er�alleen�maar�beter�op.�Ons�laatste�
bezoek�aan�het�FKKLBW�in�Vught�overtrof�toch�weer�
vorige�in�blijken�van�‘alles�uit�de�kast�halen’�om�het�
ons�naar�de�zin�te�maken.�Ook�in�Vught�klonk�luid�
en� duidelijk� de� ‘IMMS-Holland� mars’,� een� niet� te�
miskennen� vriendschappelijk� gebaar� van� waarde-
ring�naar�onze�club�toe.�

Niet� alleen� het� Fanfarekorps,� ook� met� de� andere�
korpsen� bestaan� vergelijkbare� warme� relaties� en�
afspraken.�Daar� is�binnen�de� IMMS�onze�afdeling�
vrij�uniek�in,�die�zeer�korte�afstand�en�onderlinge�
band.�De�Nederlandse�orkesten�worden�in�het�bui-
tenland�altijd�hoog�gewaardeerd.�Steeds�vaker�zijn�
daar�enkelen�van�ons�of�soms�zelfs�een�hele�groep�
bij.� Ook� dat� wordt� als� zeer� positief� � ervaren,� wij�
krijgen� tenminste� van� taptoeorganisatoren� elders�
duidelijk�credit�en�ook�faciliteiten�als�welkomstge-
baar.�Men�ziet�ons�–�het�is�letterlijk�zo�uitgesproken�
–�als� ‘ambassadeurs�van�de�militaire�muziek’.�Dat�
hebben�wij�in�die�bijna�30�jaar�in�elk�geval�bereikt�
en�dat�stemt�positief.�Dus�nu�meer�dan�ooit�aan�de�
slag�om�samen�met�de�makers�van�onze�geliefde�
muziek�deze�waar�we�kunnen�uit�te�dragen�.�Alleen�
consumeren� is� op� lange� termijn� te� makkelijk.�Wij�
rekenen� dan� ook� op� uw� support� als� wij� ons� ko-
mende�jubileum�in��enige�vorm�gaan�gebruiken�als�
promotiemiddel�om�te�helpen�dit�schitterende�erf-
goed�te�laten�voortbestaan�in�zijn�huidige�vorm.�

Johan�de�Vroe
voorzitter@imms.nl

Voorwoord
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Nederland heeft niet zoveel met helden. Hoogstens 
op sportgebied maar niet bepaald in relatie met dap-
perheid en de krijgsmacht. Nog wel een rij admiraals 
uit het verleden, maar die komen er ook maar be-
kaaid af als je kijkt naar de kwaliteit van de gemid-
delde zeeheldenbuurt. Meestal is het in de plaatse-
lijke componistenwijk (bijna allemaal  buitenlandse) 
beter verblijven, dat zegt wel wat. 

Toch� is� er� na� eeuwen� van� militaire� terughoudend-
heid�duidelijk� iets� veranderd,� sinds�wij�deelnemen�
aan�missies�die� in�plaats� van�verdediging�van�het�
vaderland��verbetering�van�vrede�en�veiligheid�in�de�
wereld�ten�doel�hebben.�Na�catastrofale�ervaringen�
van�machteloosheid�zoals� in�voormalig� Joegoslavië�
hebben�we�de�politie-achtige�missies�(tijdelijk?)�op-
gegeven�en�heeft�ons�land�zich�aangesloten�bij�de�
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IMMS worldwIde
Column van de International IMMS Committee Member John Kroes

(e-mail: jj.kroes@compaqnet.nl           website: www.imms-online.org)   

Sinds mijn vorige column zijn er door het 
International Committee twee nieuwe Nati-
onal Representatives benoemd en wel uit 
de volgende landen: Hongarije en Tonga.
Hongarije is (eindelijk) het resultaat van 
een in 2008 door mij genomen initiatief 
tijdens de Taptoe in Hamina, waar ik de 
IMMS mocht introduceren bij de Hongaarse 
Inspecteur Militaire Muziek. De nieuw be-
noemde IMMS Representative is de dirigent van hun 
Central Band. Tonga vloeit voort uit contacten van 
onze huidige International Chairman Bob Davis met 
het Royal Corps of Musicians uit dat land en hun diri-
gent is nu onze IMMS Representative aldaar. 

Ook�is�onlangs�het�aantal�landen�met�een�Vice�Presi-
dent�uitgebreid.�De�functie�van�International�Vice�Presi-
dent�is�een�soort�erebaan,�maar�zij�kunnen�tevens�een�
adviserende�rol�hebben,�zowel�voor�hun�eigen�Branch�
als� voor� het� International� Committee.� Iedere� Branch�
met�minimaal�50� leden�mag�een�kandidaat�voordra-
gen.�Zo� is�onze�voormalige�voorzitter� Frans�van�der�
Walle�de�Vice�President�namens�Nederland.�
Na�kandidering�door�de�Franse� IMMS�Branch� is�hun�
voorzitter,� Lieutenant-Colonel� Jean-Michel� Sorlin,� re-
centelijk� tot� International� Vice� President� benoemd.�
Hij�heeft�een�indrukwekkende�staat�van�dienst�in�de�
Franse�militaire�muziek:�tot�vorig�jaar�was�hij�Chef�de�
Musique�van�La�Musique�Principal�de�l’Armée�de�Terre�
en�momenteel� is�hij�Directeur�van�het�Conservatoire�
Militaire�de�Musique�de�l’Armée�de�Terre�in�Versailles.
Begin�mei�had�ik�het�genoegen�in�Oslo�te�verbijven�ter�
gelegenheid�van�de�Norwegian�Military�Tattoo�aldaar,�
die�eens�in�de�twee�jaar�wordt�gehouden.�Eén�van�de�
programmapunten�was�een�door�de�Noorse�IMMS-af-
deling�georganiseerde�internationale�IMMS-ontvangst,�
waarbij�naast�onze�gastheren�ditmaal�IMMS-(bestuurs)

leden� aanwezig� waren� uit� de� volgende� lan-
den:� Canada,� Finland,� Frankrijk,� Italië,� Ne-
derland,�Nieuw-Zeeland�en�Polen!�Een�prima�
gelegenheid�dus�voor�versteviging�van�de�in-
ternationale�IMMS-contacten!��Verder�werden�
er�weer�vele�plezierige� contacten�vernieuwd�
met�vertegenwoordigers�uit�de�internationale�
professionele�militaire�muziekkringen,�hoofd-
zakelijk� Inspecteurs�en�dirigenten.�Al�met�al�
een�zeer�geanimeerde�sfeer�in�wat�wel�de�‘In-

ternational�Tattoo� family’�wordt�genoemd.�Overigens�
was�de�Norwegian�Military�Tattoo�zelf�dit�jaar�van�een�
uitzonderlijk� hoge� kwaliteit.� Zonder� andere� orkesten�
tekort�te�doen�waren�voor�mijzelf�de�grote�hoogtepun-
ten:�de�Central�Band�of�the�Swiss�Army�(die�in�2008�
in�Rotterdam�ons�IMMS-concert�verzorgde)�en�onze�ei-
gen�Marinierskapel�met�een�geheel�nieuwe�show.�Over�
mijn� verdere� internationale� ’belevenissen’� tijdens� dit�
zomerseizoen� van� militaire� muziek� vertel� ik� u� graag�
meer�in�de�volgende�editie�van�Defilé.��

IMMS-leden in Oslo. Voorste rij president Trevor Ford 
tweede en chairman Bob Davis derde van rechts

ActuAlIteIten

Militaire erkenning en eerbetoon in Den Haag
Door Johan de Vroe
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westerse�grootmachten�om�het�echte�militaire�front-
werk�te�doen.�Daarbij�is�het�ook�politiek�geleidelijk�
doorgedrongen�dat�het�hierbij�voor�de�ingezette�mi-
litairen�serieus�om�leven�en�dood�gaat.�Opnieuw�een�
aantal�gevallenen,�daar�kun�je�niet�omheen.�Aan�de�
dapperheid�van�de�deelnemende�vrijwilligers�wordt�
dan�ook�niet�meer�getwijfeld.�Op�Veteranendag�zijn�
de�toejuichingen�alles�behalve�gratuit�en�er�is�geen�
enkele� wanklank� bij� deze� jaarlijkse� huldiging,� iets�
wat� in�anti-militaristische�voorgaande�decennia�on-
denkbaar�was.���

Deelnemen�aan�operaties�is�één�ding,�je�onderschei-
den�in�dapperheid�gaat�nog�een�stuk�verder�en�dat�
wil�defensie�niet�alleen�weten�en�belonen,�maar�ook�
publiekelijk� tonen.� In� dat� kader� vond� op� 14� april�
jl.�de�uitreiking�van�het�Bronzen�Kruis�en�het�Kruis�
van�Verdienste�plaats�op�het�Plein�in�Den�Haag,�het�
karaktervolle� hart� van� het� Nederlandse� regerings-
centrum.�Ten�overstaan�van�vertegenwoordigers�van�
regering,�parlement,�militaire�coalitiepartners,�defen-
sie� en� de� samenleving� werd� deze� bijzondere� cere-
monie�muzikaal�opgeluisterd�door�de�Marinierskapel�
met�Tamboers�en�Pijpers.�Vanaf�het�Lange�Voorhout�

marcheerde� de� kapel,� gevolgd� door� detachementen�
van�de�krijgsmachtonderdelen�op�naar�het�Plein�en�
stelde� zich� op� bij� de� genodigdentribune.� Geholpen�
door� fraai� voorjaarsweer� waren� er� enige� honderden�
omstanders� op� af� gekomen,� op� zich� niet� massaal�
maar� genoeg,� gegeven� de� beperkte� ruchtbaarheid�
aan�deze�manifestatie.�Naast�de�nodige�roffels�en�an-
dere� ceremoniële� klanken� werd� onder� meer� de� ‘In-
specteur�Generaal�Krijgsmacht�mars’�uitgevoerd.�Deze�

mars�is�door�de�voormalig�Inspecteur�Militaire�Muziek�
Krijgsmacht�Lkol�Joop�Laro�samengesteld,�met�delen�
van�zijn�‘Mars�van�het�Eerste�Legerkorps’,�de�‘Grena-
diersmars’,� de� ‘Luchtmacht�defileermars’� en�de� ‘Ma-
rine�defileermars’.��Omringd�door�de�detachementen�
met�vaandelwacht�van�de�vier�krijgsmachtonderdelen�
stonden�de�te�decoreren�militairen�bij�deze�ceremonie�
centraal.�Na�het� groeten�van�de�vaandels�door� een�
civiel,� militair� en� een� samengesteld� cortège� van� de�
aanwezige�Ridders�in�de�Militaire�Willemsorde�inspec-
teerden�de�Minister�van�Defensie�en�de�Commandant�
der�Strijdkrachten�de�eenheden�en��ontvingen�de�mili-
tairen�om�beurten�hun�versiersel.�Dit�is�een�vierarmig�
bronzen�kruis�bevestigd�op�een�oranje�zijden�lint�met�
een�verticale�streep�Nassau-blauw.�Op�het�kruis�staat�
een�W�met�een�kroon,�verwijzend�naar�HM�Koningin�
Wilhelmina�die�het�kruis� in�1944�heeft� ingesteld� ter�
toekenning�aan�militairen�in�dienst�van�het�Koninkrijk�
die�zich�door�moedig�of�beleidvol�optreden�tegenover�
de�vijand�hebben�onderscheiden.�Precies�volgens�het�
protocol� traden�alle�betrokken�hoogwaardigheidsbe-
kleders,� cortèges�en�eenheden�vervolgens� in�omge-
keerde� volgorde� weer� uit,� de� laatste� eindigend� op�
het�Lange�Voorhout.�De�publiciteit�rond�dit�bijzondere�

gebeuren�was�door�defensie�om�logische�redenen�se-
lectief�en�� locaal�gehouden�en�ook�na�afloop�kwam�
dit�nauwelijks�in�de�pers.�Daarmee�was�dit�incidentele�
militaire�eerbetoon�niet�minder�van�het�hoogste�kali-
ber�en�ook�vanuit�muzikaal�oogpunt�interessant,�ka-
rakteristiek�zeer�Nederlands�naar�traditionele�normen.�
Om�gewone�militairen�op�deze�wijze�blijvende�erken-
ning�te�geven�voor�buitengewone�moed� is�minstens�
zoveel�gerechtigheid�als�het�toejuichen�van�succesrijke�

Onder toeziend oog van het ‘Meisje van Vermeer’ marcheert de Marinierskapel het Plein op



sporthelden�die�zich�nagenoeg�risicoloos�ter�eigen�eer�
en�glorie�inspannen.�Hier�gaat�hier�om�regelrecht�le-
vensgevaarlijke�acties�ten�bate�van�een�politiek�hoger�

doel.�Geeft� u� ze�een�welgemeend�extra� applaus�bij�
Veteranendag,�onze�heldhaftige�kruisdragers�die�het�
overleefd�hebben.�
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Airborne Taptoe Ede 2010

Medio september heerst in Ede weer het Airborne 
gevoel. 

Op�zaterdag�18�september�zijn�er�de�traditionele�her-
denking�en�dropping�in�het�kader�van�operatie�Market�
Garden.� Voorafgaand� aan� dit� ‘zaterdag’-spektakel� is�
er�op�vrijdagavond�17�september�in�het�centrum�van�
Ede�de�traditionele�Airborne�Taptoe�Ede,�met�een�nog�
completer�deelnemersveld�dan�hiervoor.�Uit�Engeland�
is�er�weer�the�Band�of�the�Parachute�Regiment,�die�de�
volgende�dag�ook�op�de�heide�bij�de�officiële�herden-
king�zal�spelen.�Als�tweede�buitenlands�orkest�komt�
uit� Polen� het� Orkiestra� Garnizonowa� Szczecina� uit�
Stettin.�Dit�zet�de�traditie�voort�van�het�muziekkorps�
van�het�twaalfde�Poolse�infanterieregiment�en�is�op-
gericht�op�15�maart�1945.�Uit�Nederland�zullen�zowel�
het�Trompetterkorps�der�Koninklijke�Marechaussee�als�

de�Fanfare�Korps�Nationale�Reserve�in�Ede�hun�beste�
beentje�voorzetten.� In�een�Airborne� taptoe�mag�na-
tuurlijk� ook� de� doedelzakmuziek� niet� ontbreken� en�
traditioneel�wordt�dat�gedeelte�verzorgd�door�de�Pe-
gasus-�en�Inter�Scaldis�Pipes�&�Drums.�Ook�is�er�een�
optreden�van�het�Showorkest�Irene�uit�Ede�en�zal�de�
11� Luchtmobiele� Brigade� uit� Schaarsbergen� een� de-
monstratie�geven.�Zo�zijn�alle�ingrediënten�aanwezig�
voor�een�boeiend�taptoeprogramma�dat�om�20.15�uur�
begint�op�de�Markt�in�Ede�en�dat�ruim�twee�uur�duurt.�
De� achtste� Airborne� Taptoe� heeft� als� thema� ‘Bond�
of� Friendship’.� Zie� www.airborne-taptoe-ede.nl � en�
bijgesloten�arrangement�voor�IMMS-leden
���

Orkiestra Garnizonowa Szczecina komt naar Ede

De gedecoreerde militairen marcheren af met passende muziek langs de genodigdentribune 
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de nederlAndSe MIlItAIre MuzIek

Fanfarekorps Koninklijke Landmacht 'Bereden Wapens'

Het FKKLBW in Amerika
Door opperwachtmeester muzikant Tanja van den Eijnde, foto’s mzk Egon Smit

Van 24 april tot en met 3 mei jl. waren wij te gast 
in Norfolk voor de Virginia International Tattoo. Een 
groots opgezette taptoe in de Scope Arena met zo’n 
850 uitvoerenden. Het werd een ontzettend leuke reis 
met mooie shows, goede accommodatie en organisa-
tie en veel gezelligheid en saamhorigheid onderling. 

Op de grootste vlootbasis van de wereld
We� reisden� samen� met� het� Franse� orkest� Musique�
Militaire�de� la�Région�de�Terre�Nord-Ouest�uit�Ren-
nes� met� een� Airbus� van� de� Belgische� luchtmacht.�
De�accommodatie�was�op�zijn�minst�spectaculair�te�
noemen:�wij�verbleven�op�Naval�Station�Norfolk,�de�
grootste� marinebasis� ter� wereld.� Hier� werken� zo’n�
200.000�mensen,�zowel�militairen�als�burgers.�
Op� de� basis� zijn� niet� alleen� eigen� hotelfaciliteiten,�
maar� ook� diverse� restaurants� (onder� meer� enkele�
MacDonald’s),� fitnessruimtes,� winkels,� een� kerk,�
tankstations,�wasserettes,�scholen,�zwembaden,�een�
bowlingcentrum,�diverse�medische�voorzieningen�en�
een�bioscoop.�En�dan�vergeet� ik�waarschijnlijk�nog�
een�boel!�Typisch�Amerikaans:�elke�ochtend�klinkt�er,�
na�een�trompetsignaal,�het�Amerikaanse�volkslied�uit�
enorme�speakers�over�de�gehele�basis.�
Het� complex� is� tevens�de� thuisbasis� voor�64� sche-
pen� (waaronder� 4� gigantische� vliegdekschepen)� en�
120� luchtvaartuigen� (vliegtuigen�en�helikopters).�De�
meesten� van� ons� hebben� een� gedeelte� van� deze�
vloot�overigens�kunnen�bewonderen�vanaf�het�water�
tijdens�een�twee�uur�durende�rondvaart�door�de�ha-

ven�van�Norfolk,�erg�leuk�en�interessant!
Variatie in hoog tempo
Maar�we�kwamen�natuurlijk�in�de�eerste�plaats�voor�
de�taptoe.�Na�twee�heel�lange�dagen�(van�10:00�tot�
22:00�uur)�van�repetities�voor�onze�eigen�shows,�de�
gezamenlijke�opening�en�dito�finale,�begon�het�ge-
heel�vorm�te�krijgen.�Buiten�ons�waren�er�orkesten,�
zangers,�pipes�&�drums�en�dansgroepen�uit�Korea,�
Amerika,�Canada,�Schotland,�Frankrijk�en�Rusland,�al-
lemaal�van�hoog�niveau.�De�genoemde�repetities�zijn�
niet�alleen�nodig�om�de�muziek�en�bewegingen�in�te�
studeren,�maar�ook�voor�de�geluids-�en�lichttechnici,�
de�regisseurs�etc.�
Voor�ons�betekende�een�show�uiteindelijk�heel�wat�
keren� omkleden:� het� ceremoniële� tenue� Cavalerie�
voor�de�opening,�daarna�het� traditionele� tenue�Re-
giment�Wielrijders� voor� de� fietsshow� dan� weer� het�
ceremoniële�tenue�Cavalerie�voor�de�grote�finale.�In�
Norfolk�zat�er�een�flinke�vaart�in�de�gehele�show,�dus�
we�hadden�geen�tijd�om�ons�te�vervelen.�Het�publiek�
(vijf�maal�een�uitverkochte�Scope�Arena,�dus�vijf�maal�
6.000� toeschouwers)� was� duidelijk� enthousiast,� en�

de�humor�tijdens�de�fietsshow�sloeg�ook�goed�aan!
De�muzikale�inhoud�van�de�door�de�plaatselijke�or-
ganisatie�samengestelde�opening�en�finale�(met�bij-
behorende�figuranten�en�beelden�op�billboards)�zou�

“Presenteer…..rijwiel!!”



door�ons�al�snel�als�patriottistisch�bestempeld�kun-
nen�worden.�Misschien�is�gepaste�trots�beter?�In�elk�
geval�was�het� voor�mij�het�meest�gevarieerde�pro-
gramma�dat�ik�ooit�heb�gehoord�tijdens�een�taptoe,�
en�de�gevoelige�snaar�werd�bij�mij�en�vele�anderen�
zeker�geraakt.

Lastig verkleden
Overigens� is� het� altijd� leuk�dat� het� fenomeen� fan-
fareorkest�voor�veel�collega’s�in�het�buitenland�een�
nieuw�verschijnsel�is.�We�hebben�tenslotte�als�enige�
orkest�wel�onze�mooie�bugelsectie,�maar�geen�hoog�
hout�zoals�fluiten�en�klarinetten.�Vaak�krijgen�we�dan�
complimenten�over�de�mooie,�volle�klank�die�tijdens�
een�lopende�show�zeker�overeind�blijft.�
Leuk�is�altijd�om�te�zien�hoe�tijdens�zo’n�meerdaagse�
taptoe�de�ons�toegewezen�lege�kleedkamer�verandert�
in�een�soort�hellhole.�Stel� je�voor:�een� ruimte�van�
ongeveer�50�m2�met�daarin:�45�mensen,�45�instru-
menten,�45�stoelen,�kledingrekken,�80�uniformen,�80�
daarbij�behorende�emmers�met�kolbak,�riem,�hand-
schoenen� en� andere� accessoires,� 80� schoenenzak-
ken,�reparatiemateriaal�voor�de�kostuums�etc.�Alsof�
er�een�bom�is�ontploft!�Mijn�enige�vrouwelijke�col-
lega�Yvonne�en�ik�hebben�ons�maar�teruggetrokken�
in� de� doucheruimte,� van� de� rest� gescheiden� door�
een�gordijntje.�

Vriendelijke mensen, hoe gaan we ermee om?
Van� de� dingen� die� me� het� meest� zijn� bijgebleven�
noem� ik� allereerst� de� Skype-hype.� Een� aantal� van�
onze� muzikanten� had� de� laptop� meegenomen� en�
ontdekten�al�snel�een�goedkope�manier�om�via�tele-
foon�én�beeld�contact�te�houden�met�het�thuisfront,�
super!
Dan�de�vriendelijkheid�van�de�Amerikanen�(how�are�
you�today�love,�nice�dress!,�have�a�good�day!,�can�I�
help�you?,�where�are�you�from?).�Onwillekeurig�moet�
je�dan�toch�even�aan�de�laatste�SIRE-campagne�den-
ken:�‘Vriendelijke�mensen,�hoe�gaan�we�ermee�om?’
De�airco:�overal�aanwezig,�zelfs�op�een�toiletwagen�

bij�de�belastingvrije�winkels�van�de�basis.�Het�eten�
in�Amerika:�het�is�echt�mogelijk�om�gezond�te�eten,�
maar� het� is� wel� even� zoeken!� Gelukkig� kregen� we�
van�de�organisatie�vouchers�waarmee�we�op�diverse�
plaatsen� konden� betalen,� dus� we� hadden� genoeg�
keuze.�Automaten�met�koffie,� snoep,�maaltijdrepen�
en:�magnetronmaaltijden.�Shoppen!�Vlakbij�de�Scope�
Arena�zat�een�mooie�shoppingmall�en�bij�de�basis�
diverse�zéér�interessante�belastingvrije�winkels.�Wie�
zegt�dat�vrouwen�erg�zijn?

De�Oranjeborrel� ‘s�ochtends�op�Koninginnedag�om�
8:30�buiten�op�de�parkeerplaats,�georganiseerd�door�
onze�collega�Gerard.�De�gigantische�supermarkt�die�
24�uur�per�dag�open� is,�wel�zo�handig� (maar�mis-
schien�niet�voor�het�personeel).�Ons�plaatselijke�wa-
genpark:�4�of�5�enorme�Ford-gevaartes�waar�zo’n�12�
man�in�kon.�De�kleine�jongetjes�in�onze�mannelijke�
collega’s�werden�weer�even�wakker.
Overigens� hebben� we� nog� een� extra� uitstapje� ge-
maakt�naar�de�Tallwood�High�School�in�Norfolk,�waar�
we�een�concert�gaven�voor�de�studenten�en�samen�
met� het� studentenorkest� de� volksliederen� en� een�
medley� uit� ‘Les� Misérables’� speelden.� Erg� leuk� om�
met�deze�jonge�mensen�te�musiceren�en�te�praten.�
Daarna� hebben� we� gezamenlijk� geluncht,� uiteraard�
met�bijbehorend�zakje�chips.

De� laatste� avond� vond� onze� commandant� het� tijd�
voor� een� saamhorigheidsmaaltijd,� en� jawel� op� zijn�
Amerikaans,�een�barbecue.�Een�mooiere�setting�had-
den�we�ons�niet�kunnen�wensen:�op�een�picknickplek�
op� de� basis,� met� uitzicht� op� die� enorme� vliegdek-
schepen,�best�bizar.

Hopelijk� krijgt� U� door� dit� verslag� de� juiste� indruk�
van� onze� reis:� flink� werken,� goed� musiceren� en�
showlopen�en�daarmee�een�mooi�visitekaartje�afle-
veren�voor�onze�Koninklijke�Landmacht.�Met�daarbij�
gelukkig� ook� nog� tijd� om� plezier� te� maken� en� te�
genieten�van�de�vriendschappelijke�sfeer�die�bij�dit�
orkest�hoort!
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‘zusters’ Tanja en Yvonne klaar om de gekneusede 
dienstfiets per brancard af te voeren

Plezierig musiceren met studenten
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IMMS-dagje-uit naar FKKLBW hoog gewaardeerd
Door: Jan van Alphen (tekst en foto's)

De jaarlijkse visite van de IMMS-leden aan een van de 
Nederlandse, militaire beroepsorkesten stond voor 18 
mei jl. op de kalender. Maar liefst 70 leden vonden de 
weg naar de plaats van samenkomst, de Van Breder-
odekazerne in Vught, waar in de ontvangstruimte van 
het Geniemuseum  de koffie en cake gereed stonden 
en militair commandant van het  FKKL ‘BW’, majoor 
Wim de Jong, en ritmeester Rob Sloekers van het ma-
nagementteam ter verwelkoming aanwezig waren. Het 
werd een zonnige dag met door militaire muziek gelar-
deerd plezierig samenzijn. 
Na�de�welkomstwoorden�namens�het�orkest�door�ma-

joor�De�Jong�en�door�IMMS-voorzitter�Johan�de�Vroe,��
annonceerde�ritmeester�Rob�Sloekers��de�start�van�het�
programma:�een�gloedvol�optreden�van�het�door�Loek�
Paulissen�geleide�koperkwintet.�Daarmee�was�de�toon�
voor�de�rest�van�de�dag�gezet.�Dat�daarbij�de�onlangs�
succesvol�verlopen�reis�naar�Virginia�USA�nu�en�dan�
in�herinnering�werd�geroepen�kwam�de�terecht�toene-
mende�populariteit�van�het�FKKLBW�ten�goede.�Na�de�
fraaie�klanken�van�de�koperblazers�was�er�gelegenheid�
om� in�het�Genie�Museum�kennis� te�maken�met�o.a.�
een� interessant� overzicht� van�de�Geniemuziek� in� de�
loop�der� tijden.�De�pas�aangestelde� tambour-maître,�
Roland�Grootenboer,�kreeg�vervolgens�in�de�concert-
zaal�de�gelegenheid�uit�te�leggen�hoe�anno�2010�de�
choreografie� voor� een� orkest� wordt� geschreven.� Dat�
gebeurt� met� gebruikmaking� van� een� computerpro-
gramma,�waarbij�werd�vastgesteld�dat�het�zelf�tekenen�
van�de�mouvementen�voorgoed�voorbij�is.�Op�het�na-
bij�gelegen�sportveld�demonstreerde�het�FKKLBW�het�
resultaat�van�een�aantal�repetities�voor�een�komend�
optreden�bij�de�Taptoe�Bazel.��De�voortreffelijke�lunch,�
inclusief�een�kop�stevige�groentesoep�en�een� impo-
nerende�kroket�zorgde�voor��een�aangename�verkwik-
king,�waardoor��de�IMMS-ers��het�middagdeel�van�het�
programma�gevoed�en�gelaafd�konden�vervolgen.�Het�
miniconcert,� waarmee� het� programma� werd� voltooid�
werd�door�dirigent�majoor�Thijmen�Botma�luchtig�inge-

leid.�Het�resultaat�mocht�er�zijn.�Het�auditorium�kreeg��
twee�maal�vijf��werken�te�horen,�die�het�vakmanschap�
en� het� muzikale� vermogen� van� het� korps� nog� eens�
extra�onderstreepten.��Het�samen�met�het�‘IMMS-koor’�
zingen�van�de�Van�Sytzamamars�wierp�een�nieuw�licht�
op�de�kwaliteiten�waarover�het�FKKLBW�beschikt.�De�
fietsshow� werd� dit� keer� niet� gedemonstreerd,� maar�
de�verhalen�over�het�succes�bij�het�optreden�in�Virgi-
nia�bevestigden�nog�maar�weer�eens�dat�de�muzikale�
herinnering�aan�het�Regiment�Wielrijders�in�de�Neder-
landse�bijdrage�door�het�publiek�als�een�extra�portie�
added�value�(aanvullende�waarde)�wordt�onderkend.��
Elders�in�dit�blad�worden�de�muzikale�prestaties�van�
het�FKKLBW�onder�de�aandacht�van�de�lezer(es)�ge-
bracht.�Niet�door�de�daarvoor�verantwoordelijke�cor-
respondent,�maar�door�saxofonist�Tanja�van�den�Eijnde�
die�een�fraai�verslag�van�de�trip�naar�de�USA�aanlever-
de.�De�waardering�voor�deze�geste�werd�door�voorzit-
ter�én�eindredacteur�van�Defilé,�Johan�de�Vroe,�tijdens�
zijn�dankwoord�gehonoreerd�met�een�boekwerk�én�het�
verzoek�of�Tanja�over�bijzondere�optredens�van�‘haar’�
FKKLBW�in�de�toekomst��in�het�lijfblad�van�de�IMMS�
zou� willen� berichten.� Correspondent� Jan� van�Alphen�

In het Geniemuseum ruim plaats voor het voormalige 
Fanfarekorps

De percussiegroep bij de taptoeshow

Warme ontvangst met het koperkwintet



9Defilé  -  Juni 2010 

zal�haar�daar,��indien�gewenst,�tijdens�de�gewennings-
periode�behulpzaam�bij�zijn.�Voor�de�fotografische�bij-
stand�is�de�IMMS-redactie�het�plaatwerk�van�orkestlid�
en�fotograaf��Egon��Smit��opgevallen.�Ook�hij�stond�er�
niet�afwijzend�tegenover�om�in�de�toekomst�de�bijdra-
gen�van�Tanja�van�foto’s�te�voorzien.�Het�dankwoord�

van�de�IMMS-voorzitter�kreeg�van�zijn�70�leden�extra�
bijval.�Er�werd�al�weer�gezinspeeld�op�een�bezoek�in�
2011� en� uitgekeken� naar� de� komende� buitenlandse�
trips.� In�Defilé� is�er�straks�het�nodige�over�te� lezen.�
Ook�over�voor�muziekliefhebbers��uitgekomen�interes-
sante�boekwerken,�zie�onder�die�rubriek�hieronder.�

In de vorige Defilé beloofde ik nog eenmaal iets te 
schrijven over de actualiteit bij de Fanfare Korps natio-
nale Reserve. Natuurlijk is er gedurende de afgelopen 
maanden weer veel gebeurd. Het orkest heeft in de 
maanden januari t/m maart druk gewerkt aan het instu-
deren van een nieuwe show, die ook op de Nationale 
Taptoe gebracht zal worden. Inmiddels heeft men deze 
show al voor het voetlicht gebracht tijdens de taptoe 
in Voorthuizen waar men, in de kou tussen 6 en 9 mei 
optredens heeft verzorgd. Ook moest er in de afgelo-
pen maanden gewerkt worden aan een flink concert-
programma, naast het grote jaarconcert op 27 maart j.l. 
stonden er optredens gepland op 5 mei (bevrijdings-
concert in Ede) en 15 mei (concert tijdens de dagen 
van de Grebbelinie), waar natuurlijk muziek die met 
het thema bevrijding te maken heeft werd gespeeld. 
Tussen dit alles door werd er door verschillende leden 
van het orkest traditioneel signalen geblazen op 4 mei 
(diverse locaties) en speelde ensembles in Brussel en 
Parijs voor het herdenken van de gevallenen. 

Belangrijk�voor�ondergetekende�was�het�jaarconcert�in�
Veenendaal�waar� in�de�Lampegiet�een�geweldig�con-
cert� gegeven� werd.�Voor� mij� was� dit� het� laatste� op-
treden�met�de�fanfare.�Een�concert�met�een�serieuze�
kant�(o.a.�‘Jello’)�maar�ook�een�lichte�toets�(muziek�van�
James�Last).�Begonnen�werd�(al�bijna�traditioneel)�met�
de�‘Defileermars�van�het�Korps�Nationale�Reserve’.�Het�
concert�werd�gegeven�voor�een�vrijwel�uitverkocht�huis�
en�onder�het�pubiek�waren�bekende�(IMMS)�gezichten�

te� zien.� Na� afloop� werd� ook� afscheid� genomen� van�
AOO�Tim�Baars,�Kapelmeester�van�het�orkest�die�in�het�
jaar�2008�toen�de�FKNR�zonder�vaste�dirigent�zat�de�
leiding�op�zich�heeft�genomen.�Maar�ook�daarvoor�en�
daarna�heeft�hij�op�vele�momenten�de�dirigeerstok�in�
handen�gehad.�Het�orkest�liet�ook�blijken�dat�men�dat�
heeft�gewaardeerd!�Deze�rubriek�zal�zeer�waarschijnlijk�
voortgang� vinden� want� binnen� de� FKNR� zijn� er� nog�
meer� leden�die�zeker�voor�de� IMMS�willen�schrijven.�
Uw�correspondent�is�niet�gestopt�met�het�maken�van�
muziek,� integendeel.�Sinds�mei�speel� ik�nu�bugel�bij�
het�Reünieorkest�Trompetterkorps�der�Cavalerie.�Dit�or-
kest�repeteert�één�à�twee�maal�per�maand�op�de�Bern-
hardkazerne�te�Amersfoort�en�houdt�de�tradities�van�de�
‘Huzaren�van�Boreel’�hoog.�In�Defilé�zal�ik�de�lezer�op�
de�hoogte�houden�van�het�reilen�en�zeilen�binnen�een�
reünieorkest�als�het�RO�TdC.�Gezien�het�aantal�optre-
dens�zal�dat�iets�minder�frequent�zijn.�Maar�er�gebeurt�
genoeg:�zo�heeft�het�RO�TdC�dit�jaar�alweer�meerdere�
repetities� gehouden� o.l.v.� dirigent� Kees� Kramer� waar�
men�o.a.�‘Between�the�two�Rivers’�(Sparke)�en�‘A�tribute�
to�Bert�Paige’�heeft�ingestudeerd.�Concertmuziek�heeft�
men�al�ten�gehore�gebracht�op�Grebbelinie�Festival�op�
15�mei,�toen�men�optrad�‘langs�de�linie’�in�Scherpen-
zeel.� Eerder� in�de�maand�was� er� de�Herdenking�ge-
vallen�Cavalerie� te�Amersfoort�en�stond�er�op�5�mei�
een�Bevrijdingsdefilé�te�Enschede�op�het�programma.�
Genoeg�interessante�dingen�dus�voor�geïnteresseerde�
lezers�en�die�zullen�via�dit�blad�op�de�hoogte�worden�
gehouden.

Fanfare Korps Nationale Reserve

Actualiteiten
Door Erwin Voorhaar, sgtbdmzk

De FKNR tijdens de Taptoe Voorthuizen (foto Jan van Alphen)
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Rockopera in Concert

Geplande theatershow in 2009. Premiere in januari. Tournee loopt van januari tot 
begin juni.

Één avond met het beste uit zes rockopera’s, dat is Rockopera in Concert. Een 
avondvullende theatershow met veel vocaal toptalent, waaronder Martin van de 
Starre (Jesus Christ Superstar), Rolf Koster en Lana Wolf (o.a. vocals bij René Froger 
en Loïs Lane).

In Rockopera in Concert hoor, zie en beleef je alle hoogtepunten uit Tommy, Evita, 
Jesus Christ Superstar, Hair, Rent en The Wall. De stevige rocksongs en prachtige 
ballads worden aan elkaar verbonden tot een verhaallijn, net als de rockbands uit de 
jaren ’60 en ’70 dat met hun songs deden.

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht gaat in 2009 doen waar het goed in 
is: symfonische rock vol en breed de zaal in laten rollen. De rockshows Symfo ’99, 
Rockopera Tommy en Queen in Concert waren een enorm succes en oogstten veel 
lof bij de Nederlandse, en zelfs internationale fanclubs.

Geloofsbrieven bij Koningin Beatrix

Ook het aanbieden van geloofsbrieven gaat gepaard met het nodige ceremonieel. 
Een geloofsbrief is volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal: ‘Een brief 
waarbij de houder, als vertrouwd persoon, eene opdracht of machtiging ontvangt 
tot het volbrengen van handelingen, waarvoor de persoon, die den brief afgeeft, 
zich aansprakelijk stelt’.

Bij deze ceremonie overhandigt een nieuwe ambassadeur de geloofsbrief aan de 
Koningin. Op deze foto uit 2006 zie je Roland Arnall (overleden in 2008), bij paleis 
Noordeinde. De ambassadeur wordt opgehaald in een galarijtuig en ontvangen door 
een militaire kapel met erewacht. www.koninklijkhuis.nl

lees meer op www.plazatour.nl

lees meer op www.luchtmachtkapel.nl/drumfanfare

www.luchtmachtkapel.nl

Luchtmachtorkest presenteert PLAZATOUR 2010

‘Love is in the air’ 
Nu�de�temperaturen�stijgen�en�de�dagen�langer�wor-
den� neemt� de� hartstocht� bij� menigeen� toe.� Want�
‘Love� is� in� the�Air’.� Dit� inspireerde� het� Orkest� van�
de�Koninklijke�Luchtmacht�om�Plazatour�2010�in�het�
teken�van�de� liefde� te�zetten.�Een� tournee�vol� lief-
desliedjes�op�pleinen�en�festivals�in�het�land.�Al�vele�
eeuwen�is�de�liefde�de�grootste�inspiratiebron�voor�
musici�en�componisten.�Mannen�zingen�over�mooie�
vrouwen�en�vrouwen�over�stoere�mannen.�Opera’s�als�
Carmen�ontlenen�hun�drama�aan�onmogelijke�liefdes�
en� verboden�hartstocht� terwijl� filmmuziek�uit�Turks�
Fruit�die�hartstocht�versterkt.�In�Plazatour�2010�zitten�
vele�mooie�liefdesliedjes:�naïeve�liefdesliedjes�als�She�
loves�you�(yeah,�heah,�yeah,)�zoete�liefdesliedjes�als�
‘More�than�Words’,� recht-toe-recht-aan�liefdesliedjes�
als�‘Stand�by�Me’,�Bløffende�liefdesliedjes�als�‘Omarm�
Me’,�en�heftige�liefdesliedjes�als�‘Ain’t�no�Mountain’.�

In�Plazatour�2010�werkt�het�Luchtmachtorkest�samen�
met�solisten�Tino�Bos�en�Talita�Angwarmasse.�Talita�
toerde�het�afgelopen�seizoen�met�het�Luchtmachtor-
kest�in�de�productie�Concert�for�Freedom.�Ze�is�ook�
op�de�gelijknamige�cd�te�horen.�Tino�Bos�speelde�in�
de�musicals�Hair,�Rent�en�Aïda.�Hij�is�regelmatig�gast-
solist�bij� dit� orkest.�Gastdirigent� is�Thomas�Moore.�
Moore�is�assistent-muzikaal�leider�bij�de�bekroonde�
musicals�Tarzan�en�Les�Misérables.�Hij�dirigeerde�dit�
voorjaar�een�tiental�keren�de�theatershow�Concert�for�
Freedom.�
Met�de�Plazatour�bereikt�het�Orkest�een�brede,�actie-
ve�en�jongere�doelgroep.�Tijdens�de�Plazatour�2009�
waren�dat� ruim� 100.000�bezoekers.�Hiermee�bevor-
dert�het�Orkest�de�goede�band�tussen�de�Koninklijke�
Luchtmacht�en�de�Nederlandse�burgerij.�

Tournee: zie www.luchtmachtkapel.nl/agenda

Rockopera in Concert

Geplande theatershow in 2009. Premiere in januari. Tournee loopt van januari tot 
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Één avond met het beste uit zes rockopera’s, dat is Rockopera in Concert. Een 
avondvullende theatershow met veel vocaal toptalent, waaronder Martin van de 
Starre (Jesus Christ Superstar), Rolf Koster en Lana Wolf (o.a. vocals bij René Froger 
en Loïs Lane).

In Rockopera in Concert hoor, zie en beleef je alle hoogtepunten uit Tommy, Evita, 
Jesus Christ Superstar, Hair, Rent en The Wall. De stevige rocksongs en prachtige 
ballads worden aan elkaar verbonden tot een verhaallijn, net als de rockbands uit de 
jaren ’60 en ’70 dat met hun songs deden.

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht gaat in 2009 doen waar het goed in 
is: symfonische rock vol en breed de zaal in laten rollen. De rockshows Symfo ’99, 
Rockopera Tommy en Queen in Concert waren een enorm succes en oogstten veel 
lof bij de Nederlandse, en zelfs internationale fanclubs.

Geloofsbrieven bij Koningin Beatrix

Ook het aanbieden van geloofsbrieven gaat gepaard met het nodige ceremonieel. 
Een geloofsbrief is volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal: ‘Een brief 
waarbij de houder, als vertrouwd persoon, eene opdracht of machtiging ontvangt 
tot het volbrengen van handelingen, waarvoor de persoon, die den brief afgeeft, 
zich aansprakelijk stelt’.

Bij deze ceremonie overhandigt een nieuwe ambassadeur de geloofsbrief aan de 
Koningin. Op deze foto uit 2006 zie je Roland Arnall (overleden in 2008), bij paleis 
Noordeinde. De ambassadeur wordt opgehaald in een galarijtuig en ontvangen door 
een militaire kapel met erewacht. www.koninklijkhuis.nl

lees meer op www.plazatour.nl

lees meer op www.luchtmachtkapel.nl/drumfanfare

www.luchtmachtkapel.nl

Drumfanfare Koninklijke Luchtmacht naar Canada
Door mzk Louis Leverdingen

Ter gelegenheid van 65 jaar bevrijding van Neder-
land bezochten ZKH Prinses Margriet en Prof. Mr. 
Pieter van Vollenhoven Ottawa en Calgary. De Drum-
fanfare van de Koninklijke Luchtmacht reisde mee 
en verzorgde de muziek bij ceremonies, concerten 
en serenades.  Hier volgt een (verkort) verslag.

Maandag 10 mei
Na�een�lange�vlieg-�en�busreis�worden�we�in�Ottawa�
prettig� ontvangen,� waarna� we� richting� Connaught 
Range�vertrekken,�een�schietopleidingscentrum�van�
het�Canadese�leger�aan�de�rand�van�de�stad�waar�we�
overnachten.�Daar�wacht�ons�een�bijzonder�onaan-
gename�verrassing.�We�moeten�slapen�in�een�soort�
houten�barak�waar�tien� jaar�niemand�geweest� lijkt�
te�zijn.�De�gangen�en�kamers�liggen�onder�een�dikke�
laag�stof.��Om�over�de�toilet�en�doucheruimtes�nog�
maar�te�zwijgen.�Dit�heb�ik�in�de�15�jaar�dat�ik�bij�de�
defensieorkesten�werk�nog�nooit�meegemaakt�

Dinsdag 11 mei
Na�een�zware�nacht,�maakt�het�zeer�uitgebreide�ont-
bijt� in�de�verrassend�nette�eetzaal�weer�wat�goed.�
We�treden�op�in�het�Legion House�in�de�wijk�Kanata.�
Legion Houses� zijn�overal� in�Canada� te�vinden�en�
bedoeld� voor� gepensioneerde� militairen.� Er� wordt�
een�plaquette�onthuld�en�een�boom�geplant�als�aan-
denken� aan� 65� jaar� bevrijding� van� Nederland.� Dit�
alles� in� aanwezigheid� van� Prinses� Margriet,� Pieter�
van�Vollenhoven,�hoogwaardigheidsbekleders�en�ui-
teraard�’onze‘�bevrijders.�
Na�de�ceremonie�wordt�met�de�aanwezige�veteranen�
en� belangstellenden� een� praatje� gemaakt.� Vooral�
wanneer�men�ontdekt�dat�wij�Nederlanders�zijn,�ko-
men�er� veel� leuke� reacties.�De�Drumfanfare� speelt�
op�een�receptie�gezellige�sfeermuziek,�hetgeen�bij-
zonder�wordt�gewaardeerd.�Na�afloop�neemt�Pieter�
van� Vollenhoven� even� de� tijd� om� met� ons� bij� te�
kletsen.� ’s�Middags�volgt�een�optreden� in�het�War 



Museum� van� Ottawa.� De� Drumfanfare� staat� opge-
steld� in� een� grote� hal� en� ontvangt� ongeveer� 125�
studenten�en�het�Koninklijk�gezelschap�met�marsen�
en� sfeermuziek.� Intussen�heeft� de� ambassade�een�
betere�slaapplek�geregeld�en�komen�we�haast�in�het�
andere�uiterste:�een�luxe�hotel�in�het�centrum.

Woensdag 12 mei
Op�Perley and Rideau Veteran’s Health Centre,�een�
verzorgingstehuis� voor� veteranen,� geeft� de� Drum-
fanfare�een�miniconcert�voor�de�bewoners.�Prinses�
Margriet� en� Pieter� van�Vollenhoven� nemen� de� tijd�
voor�ontmoetingen�met�veteranen�die�daadwerkelijk�
in�Nederland�hebben�gestreden� tijdens�de�Tweede�
Wereldoorlog.�We�vertrekken�voor�een�lunch�richting�
de�officiersmess�in�het�centrum�van�Ottawa�waar�we�
horen�dat�er�een�vliegtuig�is�gecrasht�in�Tripoli.�Een�
familielid� van� één� van�onze�muzikanten� is� daarbij�

omgekomen.�De� impact� is� enorm.� Iedereen� is�met�
stomheid�geslagen�en�het�blijft�geruime�tijd�stil.�De�
muzikant�vliegt�nog�dezelfde�dag�terug�naar�Neder-
land.� De� sfeer� is� bedrukt.� De� meeste� muzikanten�
blijven�in�het�hotel�en�besluiten�rust�te�nemen.�

Donderdag 13 mei 
Beechwood National Military Cemetery�is�de�groot-
ste�nationale�militaire�begraafplaats�van�Canada.�Bij�
het�Nationaal�militair�monument�voor�alle�gevallen�
Canadese�militairen�vindt�een�herdenking�plaats.�De�
Drumfanfare�speelt�het�Wilhelmus�en�het�Canadese�
volkslied�.�Een�trompettiste�van�de�Canadese�Land-
macht�speelt�verschillende�signalen�en�een�lone pi-
per� speelt� enkele� traditionals.� Prinses� Margriet� en�
Pieter�van�Vollenhoven�leggen�een�krans�bij�het�mo-
nument� waarna� twee� minuten� stilte� in� acht� wordt�
genomen.�Na�de�ceremonie�vertrekken�we�voor�een�
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Rockopera in Concert

Geplande theatershow in 2009. Premiere in januari. Tournee loopt van januari tot 
begin juni.

Één avond met het beste uit zes rockopera’s, dat is Rockopera in Concert. Een 
avondvullende theatershow met veel vocaal toptalent, waaronder Martin van de 
Starre (Jesus Christ Superstar), Rolf Koster en Lana Wolf (o.a. vocals bij René Froger 
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jaren ’60 en ’70 dat met hun songs deden.

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht gaat in 2009 doen waar het goed in 
is: symfonische rock vol en breed de zaal in laten rollen. De rockshows Symfo ’99, 
Rockopera Tommy en Queen in Concert waren een enorm succes en oogstten veel 
lof bij de Nederlandse, en zelfs internationale fanclubs.
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Ook het aanbieden van geloofsbrieven gaat gepaard met het nodige ceremonieel. 
Een geloofsbrief is volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal: ‘Een brief 
waarbij de houder, als vertrouwd persoon, eene opdracht of machtiging ontvangt 
tot het volbrengen van handelingen, waarvoor de persoon, die den brief afgeeft, 
zich aansprakelijk stelt’.

Bij deze ceremonie overhandigt een nieuwe ambassadeur de geloofsbrief aan de 
Koningin. Op deze foto uit 2006 zie je Roland Arnall (overleden in 2008), bij paleis 
Noordeinde. De ambassadeur wordt opgehaald in een galarijtuig en ontvangen door 
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vlucht� naar� Calgary.� Een� vier� uur� durende� binnen-
landse�vlucht�over�vooral�landbouwgebied.�Canada�
is�groot!�In�Calgary�logeren�we�in�appartementen�op�
de�campus�van�Mount Royal University�.�We�hebben�
wat� tijd�om�te�gaan�stappen� in�The Red Mile,�het�
uitgaansgebied�van�Calgary.�

Vrijdag 14 mei 
Om�14.30�uur�verzamelen�we�in�uniform�en�vertrek-
ken� we� richting� stadscentrum� voor� de� re-opening 
van Central Memorial Park.� De� Canadese�Artillery-
band� stelt� zich� aan� één� zijde� van� een� enorm� mo-
nument� op� en� de� Drumfanfare� er� recht� tegenover.�
Er�is�een�erewacht�op�de�vier�hoeken,�twee�pipers�
van�de�48th�Highlanders,�veel�pers�en�Nederlanders�
in�oranje�shirts�staan�bij�ons�in�de�buurt..�De�Drum-
fanfare�speelt�het�Wilhelmus�(meegezongen�door�de�
aanwezige� Nederlanders� en� ‘Dutch-Canadians’)� en�
de�Artilleryband�speelt�O Canada.�Na�een�aantal�sig-
nalen,�de�twee�minuten�stilte�en�de�traditionals�van�
de�pipers�is�het�officiële�deel�afgelopen.��De�gasten�
en�alle�andere�belangstellenden�worden�ontvangen�
en� een� paviljoen� dat� voor� de� gelegenheid� in� het�
park�is�opgebouwd.
De� Drumfanfare� speelt� gezellige� muziek.� Na� een�
bedankje� van� Prinses� Margriet� en� Pieter� van� Vol-
lenhoven� zijn� we� klaar� en� mengen� we� ons� onder�
het�genot�van�een�hapje�en�drankje�onder�het�aan-
wezige�publiek.�Wederom�is�de�belangstelling�groot�
wanneer�men�erachter�komt�dat�we�geen�Canadees,�
maar�een�Nederlands�orkest�zijn.

Zaterdag 15 mei
Niet�ver�van�de�universiteit�ligt�het�Museum of the 
Regiments,� één� van� de� vele� oorlogsmusea� in� Cal-
gary.�We�spelen�voor�een�groepje�veteranen�en�be-
langstellenden.� ’s�Middags�heeft�het� Internationale�
Rode�Kruis�een�ontvangst�geregeld�voor�onze�prin-
ses�in�een�gigantisch�hippisch�centrum�op�een�schit-
terende�locatie�in�de�heuvels.�De�Drumfanfare�staat�
opgesteld�om�de�gasten�muzikaal�te�ontvangen.�

Zondag 16 mei 
Go Green go Dutch go Bike� is�een�initiatief�onder-
steund�door� lokale�en� regionale�overheden�om�de�
fiets�als�vervoermiddel�te�stimuleren.�Zo�zijn�er�al�ki-
lometers�fietspaden�aangelegd�en�wordt�het�stadse�
wegennet� aangepast� aan� de� toenemende� hoeveel-
heid� fietsers..� Met� de� massaal� toegestroomde� Ne-
derlandse�Canadezen�fietsen�de��Koninklijke�hoog-
heden�een�gedeelte�van�een�uitgezette�fietstocht.�Na�
afloop�bedankt�het�prinselijk�paar�ons�hartelijk�voor�
onze� muzikale� ondersteuning� de� afgelopen� week.�
Na�alle�plichtplegingen�pakken�we�de�spullen�in�en�
gaan�we�weer�terug�naar�Mount Royal University,�ter�
voorbereiding�van�onze�terugvlucht.�



Marinierskapel der Koninklijke Marine

Marinierskapel op de Norsk Militaer Tattoo

Door Johan de Vroe
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Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
en Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers'

Big Band van de Koninklijke Kapel Landmacht uit Assen
door Rino van der Luyt

Weet u van het bestaan van een Big Band van de 
Koninklijke Landmacht en heeft u deze Big Band wel 
eens horen spelen ? Is er überhaupt interesse bij 
leden van de IMMS voor dit soort muziek? Deze vra-
gen kwamen bij mij op toen ik naar deze prachtige 
Big Band luisterde op een zondagmiddag ergens in 
begin maart in het Assense ICO theater ‘De Schalm’. 
De meesten van ons zijn in de oorlog en daarna ge-
boren, wie is niet bekend met de Glenn Miller Band 
en legendarische namen zoals Johnny Dankworth,  
Syd Lawrence, Stan Kenton, Woody Herman en om 
dichtbij huis te blijven de Duitser Kurt Edelhagen.  
Ik noem zo maar een aantal kanjers uit de Big Band 
wereld. Als u deze namen nooit heeft gehoord heeft 
u ook niet naar deze mooie muziek geluisterd…heel 
jammer, een gemiste kans! 

Deze�kans�hoeft�u�echter�niet�nogmaals�te�laten�lo-
pen�want�de�Big�Band�van�de�Koninklijke�Landmacht�
is�regelmatig�te�beluisteren�ergens�in�het�land.�De�Big�
Band�zorgt�steeds�voor�een�evenwicht�tussen�klassie-
kers�en�eigentijdse�solisten�gecombineerd�met�tevens�
het�moderne�repertoire.�Hun�motto�is�:�’swingend�en�
verrassend‘.�Ik�zou�zeggen,�laat�u�eens�verrassen.��
Dit�ensemble�is�samengesteld�uit�musici�van�de�Ko-
ninklijke�Militaire�Kapel�’Johan�Willem�Friso‘.��De�Big�
Band� van� de� Koninklijke� Landmacht� komt� eigenlijk�

voort�uit�de�Big�Band�van�de�Johan�Willem�Friso�Ka-
pel.� Dit� ensemble� stond� o.l.v.� de� trompettist� adju-
dant�Henk�Meek�.�Henk�heeft�gewerkt�aan�een�breed�
repertoire,� waarin� bekend� en� vernieuwend� hand� in�
hand�zijn�gegaan,�ook�bekende�popsongs�zijn�in�het�
programma�opgenomen.

Het�huidige�orkest�heeft�ook�meegewerkt�aan�de�laat-
ste�theatershow�van�Ivo�Niehe�‘Time�Out’�die�gedraaid�
heeft�van�september�2009�t/m�maart�2010.�Ook�heeft�
de�Big�Band�samengewerkt�met�o.a.�Greetje�Kauffeld�
en�Trijntje�Oosterhuis.�Deze�twee�dames�zijn�perfecte�
zangeressen�op�het�gebied�van�dit�genre�muziek.�
Twee�jaar�geleden�traden�zij�op�tijdens�het�Jazz�Fes-
tival�in�Breda�o.l.v.�Henk�Meutgeert�(�Jazz�Orchestra�
Concertgebouworkest)� en� met� solistische� bijdrage�
van� Karin� Bloemen� en� Do� (zangeres).� De� Big� Band�
heeft� een� volledige� klassieke� big� band� bezetting�
met� � vijf� saxen,� vijf� trompetten,� vier� trombones� en�
een�complete�ritmesectie�(�piano,�basgitaar,�drums�en�
percussie).�Vaak�wordt�er�samengewerkt�met�vocalis-
ten�zoals�Francien�van�Tuinen,�Esther�Groenenberg�en�
Norbert�Köggink.�De�muzikale�leiding�is�sinds�2007�in�
handen�van�sergeant�der�eerste�klasse�pianist�Chris�
van�den�Heuvel.�Wilt�u�meer�weten�kijkt�u�dan�op�de�
website�onder�het�kopje�ensembles:
http://www.landmacht.nl/kmkjwf �Het�vervolg�is�aan�u…�

Zoals bekend heeft het Korps Mariniers een hech-
te relatie met Noorwegen, waar al tijden  training 
plaats vindt onder polaire omstandigheden. Het was 
dan ook niet de eerste keer dat de Marinierska-
pel en de Tamboers en Pijpers deelnamen aan de 
Norsk Militaer Tattoo, begin mei jl. voor de derde 
maal.  Niet alleen deze relatie, ook het artistiek 
niveau van deze taptoe en de geboden faciliteiten 
voor de deelnemers speelden een rol voor de kapel 
om in Oslo erbij te zijn. Met bijv. de accommodatie 
van de beroepsmuzikanten zit het daar wel goed. 
Alle bezoekende bands worden in het vijf sterren 

Radisson hotel ondergebracht, midden in het cen-
trum en grenzend aan het Oslo Spektrum, de arena 
waar alle optredens plaatsvinden. Het is daar de 
hele dag door een in-en uitloop van allerlei muzi-
kanten, al dan niet in uniform. Ook bij het ontbijt 
en na de taptoevoorstelling in de drukke hotelbar 
kom je muzikanten tegen die het  natuurlijk leuk 
vinden dat er ook fans bij zijn. En met het artistiek,  
muzikaal en organisatorisch niveau van deze twee-
jaarlijkse Noorse taptoe zit het ook goed. Die wordt 
door kenners en deskundigen gerekend tot één van 
de beste. 
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Klapstuk�van�deze�show�zijn�vanzelfsprekend�altijd�
de�Noorse�Kings�Guards,�die�u�nog�wel�kent�uit�Bre-
da� waar� zij� diverse� malen� zijn� geweest.� Ieder� jaar�
worden�band�en�showpeleton�grotendeels�vervan-
gen� door� kwalificerende� nieuwe� dienstplichtigen,�
maar�daar�lijdt�de�exercitie�en�de�muziek�nauwelijks�
onder,�de�militaire�perfectie�wint�het�telkens�weer.�
Zij�zijn�de�trots�van�Oslo�en�zorgen�via� familie�en�
andere�relaties�voor�opvallend�veel�jong�publiek�bij�
deze� taptoe.� Het� enthousiasme� van� de� toeschou-
wers�is�dan�ook�veel�groter�dan�je�in�een�Scandina-
visch�land�misschien�verwacht.��Naast�de�Kongens�
Garde�nemen�ook�de�bands�van�de�Noorse�Marine�
en�de�Stafmuziek�van�de�Landmacht�aan�de�show�
deel�plus�een�fors�koor�dat�een�eigen�artistieke�in-
breng�geeft.�Dit�jaar�waren�er�behalve�de�Mariniers-
kapel�verder�de�Londense�Coldstream�Guards,�de�US�
Army�Europe�Band,�het�Zweedse�Armens�Musikkar,�
de�band�van�het�Moskouse�Militaire�Muziekconser-
vatorium,�het�Schweitzer�Armeespiel�en�de�ruin�100�
man�(!)�sterke�Dutch�Pipes�and�Drums�uit�Tilburg.�
Een� kwalitatief� indrukwekkende� bezetting,� wat� de�
forse� prijs� van� meer� dan�€� 50� voor� een� kaartjes�
aardig�compenseerde.�Niet�dat�de�Noren�dat�duur�
vinden:�elke�voorstelling�zat�de�enorme�arena�vrij-
wel�vol.�De�Marinierskapel�werd�ingeleid�door�een�
Noorse� militair� die� de� nauwe� Nederlands-Noorse�
militaire� samenwerking� toelichtte.� Daarna� begon,�
voorafgegaan�door�de� tamboers�met� een�mix� van�
platte�en�diepe�trommen,�de�speciale�nieuwe�show�
van� dit� jaar.� Het� thema� dat� ook� in� Rotterdam� zal�
worden� gebruikt,� was� aangepast� aan� deze� taptoe�
onder� de� naam� ‘Guarding� Boarders’,� toegesneden�
op�de�NATO-samenwerking.�Maar�een�stukje�van�de�
mars.�‘A�bridge�too�far’�verklapte�dat�het�op�de�Na-
tionale�Taptoe�wordt�gerelateerd�aan�de�strijd�van�
het�Korps�Mariniers� in�Rotterdam�70�jaar�geleden.�
De� gespeelde� afmars� ‘Zwarte� Torren’� past� ook� in�
dat�thema.�Speciaal�was�dat�als�fakkeldragers�leden�
van� de� Kongens� Garde� fungeerden,� speciaal� voor�

dit�doel�door�tamboermaître�Machiel�van�der�Stelt�
geïnstrueerd.�Bepaald�geen� recht-op-en-neer�show�
maar�één�van�hoog�muzikaal�en�choreografisch�ni-
veau,�evenals�de�voorgaande.�Compleet�onvergelijk-
baar�met�wat�anderen�doen,�maar�daar�zijn�wij�wel�
aan�gewend.�Enfin,� laat�u�zich� in�Rotterdam�maar�
goed�verrassen,�want�elders�wordt�deze�show�niet�
meer�uitgevoerd�omdat�verdere�taptoedeelname�er�
voor�de�kapel�dit�jaar�niet�meer�bij�is,�ook�om�bud-
gettaire� redenen.�Normaliter�betaalt�een�band�zelf�
de� kosten� naar� de� plaats� van� bestemming,� in� dit�
geval�een�retour�Eindhoven-Oslo�per�DC-10�van�de�
Koninklijke�Luchtmacht.�U�kunt�zich�voorstellen�dat�
dit�er,�bij�ontbreken�van�enige�subsidie,�qua�kosten�
voor�de�kapel�behoorlijk�in�hakt�in�deze�tijden�van�
voortgaande�bezuinigingen.
Voorafgaande�aan�de�taptoeshows�speelde�de�ka-
pel� in� het� hotel� een� concert� met� een� gevarieerd�
repertoire.� Hoewel� een� behoorlijke� zaal� was� deze�
ruimte�qua�akoestiek�nauwelijks�toereikend�voor�dit�
relatief�grote�orkest,�dat�duidelijk�zin�had�om�er�om�
te�beginnen�lekker�tegenaan�te�gaan.�De��streetpa-
rade�ging�onder�frisse�maar�zonnige�omstandighe-
den�van�de�oude�burcht�Akershus�naar�het�bekende�
stadhuis��aan�de�haven,�waar�zij�eindigde�met�se-
renade�van�alle�deelnemende�orkesten�onder�grote�
publieke� belangstelling.� De� kapel� kan� terugkijken�
op�een�zeer�succesvolle�uitstap�naar�het�noorden,�
waar�zij�onmiskenbaar�weer�in�belangrijke�mate�bij-
droeg�aan�de�superieure�kwaliteit�van�deze�taptoe.�

Nieuwe CD
Na�een�aantal�jaren�pas�op�de�plaats�heeft�de�Mari-
nierskapel�in�april�een�nieuwe�cd�opgenomen�in�het�
Schaffelaartheater� te� Barneveld� vanuit� de� Konink-
lijke�BDU-zaal.�De�cd�is�gemaakt�in�opdracht�van�De�
Haske�onder�de�klankregie�van�voormalig�kapellid�
Peter�Kleine�Schaars.�Deze�productie,� in�eerste�in-
stantie�bedoeld�voor�de�Japanse�markt,�bevat�een�
aantal�wat�‘zwaardere’�concertwerken:
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Elegy (Jacob de Haan) / Marimba Concerto (Hayato 
Hirose) / Elegy I (Jacob de Haan) / From Ancient 
Times (Jan van der Roost) / Procession to Calvary 
(Kevin Houden) / Ballad for Bass Trombone (Jan 
van der Roost) / Moses and Ramses ((Yagisana) / 

Moonlight & Eddying Current (Sakai). Via�het�on-
volprezen�medium�Youtube�is�een�interessante�im-
pressie� van� de� opnamesessie� van� enkele� werken�
te�zien.����

Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

De trom van arbeidsvitaminen tot militair ceremonieel (dl. 1)
Door Marinus Vuijk LTZVKMARNS 2 BD voormalig hoofd van de Tamboers en Pijpers

Wat heeft in het verleden de trom betekend in het 
dagelijkse leven niet alleen voor de burger maar ook 
voor de militair?

De trom en fluit als arbeidsvitaminen. 
De� trom�en�fluit�verlichtten�zware�arbeid,�zoals�het�
binnenhalen�van�de�oogst�en�het�vervoeren�van�zwa-
re� lasten.� Zo� is� bekend�dat�op�22�maart� 1763�een�
transport�van�een�grote�kerkklok,�die�door�300�
man� werd� voortgetrokken,� ritmisch� begeleid�
werd�door�twee�tamboers,�gezeten�op�de�klok-
kenwagen.�

De trom als therapie 
Dat�ook�de�trom�bij�genezing�zijn�diensten�be-
wees,�kan�men�opmaken�uit�het�volgende.� In�
het�jaar�1518�werden�in�Strassbourg�door�vitus-
dans�aangetaste�burgers�behandeld�door�onaf-
gebroken�op�het�ritme�van�de�trom�en�de�tonen�
van�de�pijperfluit� te�dansen.� In�de�achttiende�
eeuw�moest�men�wanneer�men�door�een�schor-
pioen�was�gestoken,�net�zolang�dansen�tot�het�
gif�uit�het�lichaam�was�verdwenen.�Men�danste�
op�het�ritme�van�de�trom.�

De trom als krijgsinstrument
Zoals�eerder�gezegd:�de�trom�was�van�oudsher�een�
krijgsinstrument.�Zij�was�onontbeerlijk�voor�het�geven�
van� signalen� tijdens� de� gevechten,� en� op� de� vloot�
vond� de� gehele� geschutsexercitie� plaats� op� trom-

Tamboer en pijper begeleiden arbeiders in Wallis (CH)
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signalen.�Verovering� van� de� trommen� werd� als� een�
bijzondere�glorie,�verlies�als�een�vreselijke�schande�
beschouwd.�

Herkenbaarheid van de tamboer
Doordat� de� tamboer� altijd� goed� herkenbaar� moest�
zijn,�werd�zijn�uniform�fraaier�uitgedost�dan�dat�van�
de� soldaten.� Zo� werden� galons� aangebracht� op� de�
kraag�en�mouwen.�De�zwaluwnesten�en�klaverbladen�
werden�gebruikt�in�de�18e�eeuw.�Klaverbladen�zijn�te�
allen�tijde�aanduidingen�geweest�voor�beroepsmuzi-
kanten.�De�zwaluwnesten�werden�gegeven�aan�tam-
boers,�pijpers,�hoorn�en�klaroenblazers.�

Men�kan�zich�voorstellen�dat�de�tamboer�goed�bevei-
ligd�was�om�niet�in�handen�van�de�vijand�te�vallen;�
niet�vanwege�het�verlies�van�zijn�trom�maar�ook�van-
wege�zijn�kennis�van�de�signalen.�Niet�alleen�moest�
de�tamboer�die�signalen�uit�het�hoofd�kunnen�spelen,�
ook� alle� soldaten� van� zijn� compagnie� moesten� de�
betekenis� ervan� kennen.�De� vijand� kan�dus�de�ge-
vangen�genomen�tamboer�inzetten�om�verwarring�te�
stichten.�Dit�is�ook�de�reden�dat�het�tot�1728�heeft�
geduurd� eer� de� signalen� in� een� soort� trommeltaal�
werden�genoteerd.�Deze�taal�was�uiteraard�zeer�ge-
heim.�Toch�werd�er�wel�zo�nu�en�dan�iets�genoteerd�
zoals�in�een�in�1777�in�Berlijn�uitgegeven�boekje,�dat�
in�1809�in�het�Nederlands�verscheen�onder�de�titel:�
Over�het�tromslaan.�Hierin�staan�marsen�en�signalen�
die�een�‘toonkunstenaar‘�had�opgetekend�(en�in�mu-
ziekschrift�genoteerd)�uit�de�mond�van�een�oude�regi-
mentstamboer,�die�nog�voor�zijn�dood�deze�zaken�aan�
de� liefhebbers� van� het� tromslaan� wilde� doorgeven.��
Iedere�compagnie�kenden�de�karakteristieke�slag�van�
zijn�eigen�tamboer.�Men�wist�aan�de�manier�van�slaan�
of� deze� uit� de� eigen� gelederen� kwam.� De� tamboer�
marcheerde�altijd�aan�het�hoofd�van�de�troep,�vlak�
bij� de� commandant.� Door� het� geluid� van� zijn� trom�
kon�men�de�weg�niet�kwijt�raken.�In�1812,�tijdens�de�
meerdaagse�veldtocht�door�Rusland,�moest�de�tam-
boer�de�trom�onafgebroken�blijven�slaan�omdat�door�
het�marcheren�van�zoveel�soldaten�in�de�droogte�een�
dermate� ondoorzichtige� stofwolk� was� ontstaan� dat�
het�geluid�van�de�trom�als�oriëntatie�moest�dienen.�
Deze�oriëntatie�werd�dan�weer�door�andere�compag-
nieën�overgenomen.

Rauscher 
Jacob�Rauscher�was�zoon�van�een�militaire�muziek-
meester� en� instrumentenbouwer� uit� Pirmasens.� Hij�
trad�1793,� toen�hij�bijna�22� jaar�was,� te�Maastricht�
als�muzikant�in�Nederlandse�dienst.�In�1807�werd�hij�
aangezocht�om�kapelmeester�bij� het� te�Delft� op� te�
richten�muziekkorps�van�het�Regiment�Garde� Jagers�
te� worden.� Tijdens� de� onderhandelingen� hierover�
werd�hij�bij�de�Koninklijke�Kapel�geplaatst�en�kwam�
zo�1808�in�Amsterdam.�Daar�verliet�hij�de�krijgsdienst�
en�verbond�zich�aan�de�Hollandse�Stad-Schouwburg.�
In�1815�werd�hij�kapelmeester�van�het�muziekkorps�
der�dienstdoende�schutterij.�In�1804�was�hij,�op�voor-
dracht�van�generaal�J.F.�Dumonceau�door�het�ministe-

rie�uitgenodigd�eene�nieuwe�dienst�voor�de�tamboers�
en�pijpers�te�vormen.�In�1814�werd�hem�opgedragen�
het�vervaardigen�van�marsen�voor� tamboers�en�pij-
pers�bij�de�infanterie,�van�de�signalen�voor�hoornbla-
zers�bij�de�bataljons�Jagers�en�van�de�signalen�voor�
trompetters�van�de�Cavallerie.�Het�resultaat�van�zijn�
werken�werd�1814�bij�F.J.�Weygand�publiceert.

Werken voor harmonie- en fanfareorkest
• 1814 Präsentiermarsch der deutschen (Reichs-)Ma-

rine (Holländischer Ehrenmarsch) HM I, 60 
• 1814 Prinsenmarsch
• 1834 Eremars der Koninklijke Marine
• Fanfare, voor koperblazers en slagwerk
• Treurmuzijk, voor harmonieorkest, op. 68

Marsen voor pijpers en tamboeren
1814 Zes Marsen voor de gezwinde pas,� voor� tam-
boeren�en�pijpers��
• Mars voor de gezwinde pas nr. 1, nr. 2, nr. 3. nr. 4, 

nr. 5 en nr. 6.
Hieronder�wil�ik,�zo�goed�en�zo�kwaad�als�dat�gaat�
zonder� live� demonstraties,� u� nader� kennis� te� laten�
maken� met� onze� wijze� van� slagtechniek.� Het� zal� U�
verbazen� dat� het� woord� systeem� door� mij� bewust�
achterwege�wordt�gelaten�omdat�ik�vind�dat�elk�sys-
teem� beperkingen� oplegt.� Ik� spreek� dan� ook� liever�
van�slagtechniek�of�stokvoering�welke�dan�in�de�no-
tatie�naar�voren�dient�te�komen.�Ik�zal�speciaal�met�
betrekking�tot�het�optreden�van�de�tamboers�en�pij-
pers�hun�speciale�technieken�bepreken.���

Het vasthouden van de stokken
In� de� linkerhand�
rust� de� stok� op�
het� tweede� lid� van�
derde� vinger,die�
door� de� pink� wordt�
gestuurd,wijs� en�
middelvinger� rusten�
met� hun� eerste� lid�

op�de�stok(regelen�van�de�druk)�de�stok�zelf�wordt�in�
de�ruimte�tussen�duim�en�wijsvinger�zo�vast�gehou-
den,�dat�hij�niet�kan�glijden�en�de�top�van�de�duim�
ligt�op�het� tweede� lid�van�de�wijsvinger.�De� linker-
hand�blijft�half�geopend

De�rechterhand�omvat�de�stok�helemaal�echter�zo�
vast,�dat�de�bewegingen�van�de�onderarm�en�hand,�
en�niet�het�slagvel,�de��enkele�slagen�tot�zijn�recht�

doen�komen.
Wijs-�en�middelvinger�zijn�de�voor-
naamste�vingers,�die�het�wegglij-
den�moeten�voorkomen.�De�duim�
ligt� iets�op�het�eerste�lid�van�de�
wijsvinger,�Met�het�eerste�lid�van�
de�duim,�dia�zijwaarts�van�de�stok�
ligt,�re¬gelt�men�de�druk�van�het�
slaan,� evenzo� met� do� pink.� Men�
moet�er�op�letten�de�vingers�aan�
de�stok�liggen.��Het�bovenste�eind�
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van�de�stok�steekt�circa�2�cm�uit�de�gesloten�vuist.�
Bij�een�goede�algehele�houding�zullen�de�stokken�
altijd�het�midden�van�het�vol�bereiken.��

De stokvoering
Met� de� stokvoering� bedoelt� men� de� beweging� van�
armen�en�handen�tijdens�het�slaan.��
In� tegenstelling� tot� de� concerttamboer� beweegt�
een� tamboer� van� de� mariniers� zijn� handen� en�
armen,waarbij� de� kracht� van� do� slagen� uit� de� pol-
sen�komt.�Aan�de�stokvoering�nemen�de�schouderge-
wrichten,�de�bovenarm�de�elle¬boog�en��de�beneden-
arm�met�hand�meer�of�minder�deel.�Alle�bewegingen�
moeten�vloeiend��“niet�afgehakt”�en�met�ontspannen�
spieren� worden� uitgevoerd.� Men� moet� er� op� letten�
dat�de�armen�zo�mogelijk�ongedwongen�en�los�in�het�
schoudergewricht� hangen� en� dat� elke� verkramping�
moet�worden�vermeden.�Het�slaan�zelf�moet�niet�met�
spierkracht,�doch�met�de�kracht�van�de�bewegingen�
geschieden,�waarmee�de�minste�vermoeidheid�bij�het�
slaan� wordt� verkregen.� Alle� overmatige� kramptoe-

standen,� enz,� moeten� worden� verme-
den.� Do� bewegingen� moeten� altijd� in�
de�geluidssterkte�van�het�slaan�worden�
aangepast�en�zij�moeten�sierlijk�zijn.

De slag met de rechterhand
De�rechterstok�bevind�zich�in�de�uit�uit-
gangspositie,�met�de�knop�recht¬standig�
omhoog,de� onderarm� is� hierbij� nage-
noeg��horizontaal�terwijl�de�bovenarm�
verticaal� langs� het� lichaam� is� met� de�

elleboog�tegen�de�zij.��De�duim�wijst�naar�voren,�ter-
wijl�de�hand�in�het�verlengde�van�de�onderarm�ligt.�
De�onderarm�wordt�nu�naar�de�trom�gebracht,waarbij�
gelijktijdig� de� pols� naar� linker� wordt� gedraaid,� zo-
danig�dat�de�knop�van�de�stok�het�midden�van�het�
vel�raakt,�hierna�brengt�man�de�rechterstok�weer�in�
uitgangspositie.�In�dit�voorbeeld�s�dit�tevens�de�uit-
gangshouding�van�de�vlamslag.

De slag met linkerhand
De�linkerstok�bevind�zich�in�uitgangs-
positie,� � met� de� knop� diagonaal� wij-
zend� naar� rechts,de� onderarm� is�
hierbij� enigszins� schuin� naar� boven�
gericht,waarbij�de�linkerhandpalm�naar�
het�lichaam�is�gekeerd,�de�vingers�wij-
zen� hierbij� schuinsrechts� naar� boven,�
de�bovenarm�hangt�verticaal�langs�het�
lichaam� terwijl� de� elleboog� tegen� de�
zij�aanligt.�De�onderarm�wordt�nu�voor�
het� lichaam..langs� naar� de� trom� ge-
bracht,�waarbij�de�pols�gelijktijdig�naar�

rechts�wordt�gedraaid,�zodanig�dat�de�knop�van�de�
stok�het�vel� raakt,�hierna�brengt�men�de� linkerstok�
weer�in�uitgangspositie.

In de volgende aflevering gaan we verder in op de 
diverse slagtechnieken.

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

TKMar steelt de show
tijdens de CapeTown Military Tattoo Zuid-Afrika
Tekst mzk Henk Aalders, foto’s: mzk Moniek van der Wal-Marsman, Henk Aalders en Brent Best – officiële 
fotograaf Cape Town Military Tattoo

Dienstopdracht van de C-KMar
Er gingen al langere tijd geruchten binnen het Trom-
petterkorps der KMar dat er een buitenlands op-
treden zat aan te komen. De zakelijk leider Coos 
Peters deelde mee dat wij alvast maar de week van 
14 tm 23 november 2009 moesten reserveren. Hij 
wilde nog geen bestemming bekend maken maar 
een korte broek, T-shirt en mogelijk zwemkleding 
zouden naast de uniformkleding zeker niet vergeten 
moeten worden.

Op� zaterdag� 12� september� 2009� had� het� voltallige�
Trompetterkorps�zich�verzameld�in�de�Frederikkazer-
ne� in� Den� Haag� om� samen� met� de� Beredenen� van�

de� KMar� een� laatste� oefening� te� houden� i.v.m.� de�
komende�Prinsjesdag.�Het�orkest�werd�door�Coos�Pe-
ters�op�een�gegeven�moment�buiten�in�de�houding�
gezet�waarna�hij� het�orkest�meldde�bij�de�C-KMar.�
Laatstgenoemde�prees�het�orkest� in� zijn� toespraak�
voor�de�getoonde�inzet�en�prestatie,�met�name�tij-
dens�de�herdenking�van�de�vliegtuigcrash�van�Tur-
kish�Airlines�op�Schiphol�en�de�herdenking�van�de�
gebeurtenissen� van� Koninginnedag� in� Apeldoorn.�
Aansluitend�gaf�hij�ons�de ‘dienstopdracht’ om�onze�
nieuwe�show�en�onze�muzikale�kwaliteiten�te�tonen�
en�te�laten�horen�tijdens�en�rondom�de�Military�Tat-
too�Cape�Town� in�Zuid-Afrika.�U� zult�begrijpen�dat�
we� deze� ‘dienstopdracht’� maar� wat� graag� hebben�
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aangenomen.�Op�14�november�om�07.30�uur�was�het�
nagenoeg� gehele� orkest� aanwezig� op� Schiphol� en�
bracht�onze�nationale�trots,�de�KLM,�ons�vervolgens�
tijdens�een�rechtstreekse�vlucht�van�11�uur�en�20�mi-
nuten�van�Amsterdam�naar�Kaapstad.�Nagenoeg�het�
gehele�orkest�schreef�ik;�4�leden�uit�de�bugelsectie�
bleven�achter�in�Nederland.�De�reden:�1x�vanwege�de�
Mexicaanse�griep,�2x�vanwege�zwangerschap�en�1x�
vanwege�uitzending�door�de�KMar�organisatie�naar�
Afghanistan.�

Op�het�vliegveld�van�Kaapstad�werden�we�opgewacht�
door�mensen�van�de�organisatie�en�onze�road-mana-
ger�Paul�van�der�Schoot�die�al�enige�dagen�eerder�
naar� Kaapstad� was� gevlogen� om� onze� komst� voor�
te�bereiden.�Na�een�woord�van�welkom�namens�de�
taptoeorganisatie� vertrokken�we� in�de�bus�naar�de�
kazerne�waar�we�zouden�verblijven,�Airforcebase�Ys-
terplaat.� Paul� vertelde� dat� men� in� Zuid-Afrika� zeer�
hecht�aan�rangen�en�standen.�Daarom:�de�officieren�
en� de� dames� kregen� een� kamer� in� het� officierson-
derkomen,�de�adjudanten�en�de�oppers�kregen�een�
één-�dan�wel�een� tweepersoonskamer�met� televisie�
en�alle�andere�mannen�werden�ondergebracht�in�za-
len�voor�18�personen.�U�kunt�de�reacties�raden�toen�
dat�bekend�werd.�

Oude bekenden
Volgende� morgen� was� het� tijd� voor� een� eerste� sa-
menkomst�op�Zuid-Afrikaanse�bodem�voor�de�nodige�
informatie�over�ons�verbloijf.�Na�de�lunch�werden�we��
naar�Kaapstad�gebracht�om�daar�het�centrum�te�ver-
kennen�en�te�acclimatiseren.��Inmiddels�is�het�maan-
dag�16�november�geworden�en�staat�de�eerste�geza-
menlijke�repetitie�op�het�programma,�maar�wat�gaan�
we�eigenlijk�spelen�behalve�onze�eigen�show?�Na�een�
korte�busrit�kwamen�we�bij�de�repetitieruimte�van�de�
South-Africa�Armyband�(SA�Army�Band)�aan.�De�tem-
peratuur�om�09.00�uur�die�morgen�was�al�ruim�tussen�
25�en�30�graden.�Naast�de�SA�Army�Band�was�er�ook�
de�SA�Navy�Band�en�de�SA�Police�Services�Band.�Met�
name�het�weerzien�tussen�een�aantal� leden�van�de�
KMar�met�leden�van�de�SA�Navy�Band�was�hartelijk.�
Een�ontmoeting�met�de�SA�Navy�Band�had�enige�ja-
ren�eerder�plaatsgevonden�tijdens�de�laatste�Taptoe�
Breda� toen� die� band� daar� deelnam.� Diverse� leden�
van�de�SA�Army�Band�liepen�druk�heen�en�weer�om�
muziek�aan�alle�muzikanten�uit�te�delen.�Volgens�mij�
hadden�we�op�een�gegeven�moment�zeker�20�muziek-
stukken.�Als�dat�allemaal�finalemuziek�zou�zijn,�dan�
beloofde�dat�nog�wat.�Inmiddels�weten�we�dat�men�
in�Zuid-Afrika�een�iets�andere�voorstelling�heeft�van�
het�organiseren�van�een�taptoe,�maar�daarover�later.�
Onder�leiding��van�de�dirigent�van�de�SA�Army�Band,�
Major�M.�Chandler,�de�Director�of�Music,�hebben�we�
die�morgen�de�‘Ouverture�1812’�gerepeteerd�alsmede�
een�grote�hoeveelheid�van�de�andere�muziekstukken.�
Na�een�lunch�zijn�we�in�de�loop�van�de�middag�naar�
de�‘Castle�of�Good�Hope’�in�Kaapstad�gegaan�waar�de�
taptoe�gehouden�zou�worden�en�waar�we�die�middag�
en�avond�gerepeteerd�hebben.

TKMar-show steekt er bovenuit
Na� de� eerste� gezamenlijke� repetitie� overdag� en� een�
avondmaaltijd� in�de�Castle�volgde�de�avondrepetitie,�

een�doorloop,�waarbij�we�onze�show�voor�het�eerst�op�
Zuid-Afrikaanse�bodem�konden�tonen�aan�de�overige�
muzikanten.�Dat� leverde�direct�diverse�open�doekjes�
op� afkomstig� van� de� leden� van� de� andere� orkesten�
en�deelnemende�groepen.�Een�veel�gehoorde�opmer-
king� was:� “you� are� the� best!”� Om� de� totale� kosten�
te�drukken�was�besloten�om�‘slechts’�in�het�Dagelijks�
Tenue�(DT)�op�te�treden�en�niet�het�volledige�Ceremo-
niële�Tenue� (CT)�mee� te�nemen.�Gezien�de� tempera-
tuur�overdag�maar�ook�’s-avonds�was�een�overhemd�
met�korte�mouwen�en�een�zomer�DT�ruim�voldoende.�
In�Kaapstad�waait� het� kennelijk� veelvuldig�ook� toen�
wij� er� waren.� Dat� onze� petten� een� speelbal� van� de�
wind�zouden�worden�is�met�name�tijdens�de�generale�
repetitie�gebleken.�Her�en�der�vlogen�petten�over�het�
taptoeterrein.

Duidelijk�werd�al�snel�dat�wij�het�enige�orkest�waren�
dat� daadwerkelijk� een� show� liet� zien.� Ook� werd� al�
snel�duidelijk�dat�men�in�Z-A�onder�een�taptoe�een�

muziekmiddag/-avond�verstaat�waarbij�entertainment�
afgewisseld�wordt�met�muziek.�Inmiddels�was�er�een�
keuze�gemaakt�uit�de�te�spelen�muziekstukken.�Aan�
bod�kwamen:�The Olympic Spirit, Pata Pata, African 
Hit Medley, My Hartjie My Liefie, The Thunderer, Ou-
verture 1812, National Emblem, Semper Fidelis, The 
Middy, Sarie Marais, Sons of the Brave, Army of the 
Nile, Tschwane Swing, Nightfall in Camp, Scotland 
the Brave, Highland Cathedral en de National An-
them of South Africa.� De� dagen� aansluitend� werd�
er� op� wisselende� tijdstippen� gerepeteerd� i.v.m.� de�
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temperatuur,�waarbij�met�name�de� ‘Ouverture� 1812’�
veelvuldig� aan� bod� kwam.� De� deelnemende� orkes-
ten� en� groepen� waren� de� South�Africa�Army� Band�
Cape�Town;�South�Africa�Navy�Band;�South�Africa�Po-
lice�Services�Band;�Trompetterkorps�der�KMar;�Pipes�
and�Drums�of�the�Cape�Town�Highlanders;�Pipes�and�
Drums�of�the�Cape�Field�Artillery�Regiment;�Pipes�and�
Drums� of� the� South�Africa� Military� Health� Services;�
Pipes�and�Drums�of�1�Medical�Battalion�Group;�Silent�
Drill�Team�of�the�South�Africa�Navy;�South-Africa�Po-
lice�Services�Mounted�Unit�Cape�Town;�South-African�
Muzzle-Loaders� Association;� Cannon� Association� of�
South-Africa;�

Gesmeerd programma
Het� hele� taptoeprogramma� liep� eigenlijk� best� wel�
goed� gesmeerd.�Afwisselend� met� een� niet-muzikaal�
item�marcheerden�de�orkesten�op�en� speelden�dan�
drie� nummers� uit� de� eerdergenoemde� selectie.� Het�
openingsnummer�van�de�Taptoe,�‘Festmusik�der�Stadt�
Wien’,�werd�verzorgd�door�muzikanten�van�de�eerste�
vier� genoemd� orkesten� waarbij� Erik� Janssen� –� onze�
dirigent�–�het�geheel�mocht�dirigeren.�Het�TKMar�pre-
senteerde� een� groot� deel� van� de� show� die� ook� op�
de�Nationale�Taptoe�2009�in�Rotterdam�gepresenteerd�
was.�Het�stilstaande�gedeelte�was�echter�aangepast.�
Met�de�‘Pathfindersmars’�betraden�we�het�speelveld.�
Na�het�voorstellen�door�de�speaker�begon�de�show�
met�de�mars�‘Red�Shield’�gevolgd�door�de�slagwerk-
solo�en�de�mars�‘Per�Aspera�Ad�Astra’.�Als�stilstaande�
nummers� was� gekozen� voor� Kongolela� met� als� so-
listen�op�de�bongo’s�Rob�van�Plateringen�en�Rutger�

Jansen� ondersteund� door� de� volledige� trompet-� en�
trombonesectie.�Het�tweede�nummer�was�‘Malaguena’�
met�als�solist�Jurgen�van�Nijnatten.�Dat�de�toeschou-
wers�onder�de� indruk�waren�van�dit�nummer�en�de�
hoogte�die�Jurgen�op�zijn�trompet�bereikt�bleek�wel�
uit�het�applaus�en�de�‘yels’�van�het�publiek.�Dat�we�
met�beide�nummers�de�Zuidafrikanen�op�de�banken�
kregen�weten�we�ons�nog�goed�te�herinneren.�Geheel�
in�onze�eigen�stijl�marcheerden�wij�af�met�de�Defileer-
mars�der�KMar�met� zang�uiteraard.�Dat� laatste�was�
een�dankbaar� item�voor� fotografen,�ook�uw�rappor-
teur�ontsnapte�er�niet�aan.
De�finale�kwam�al�snel�omdat�we�weinig�rust�hadden�

tijdens�de�Taptoe.�Regelmatig�moesten�alle�orkesten�
opmarcheren� om� dan� staande� enkele� nummers� te�
spelen.�De�finalemuziek�bestond�uit�o.a.�de� ‘Ouver-
ture� 1812’,� ‘National�Anthem� of� South�Africa’� en� de�
afmars�‘Scotland�the�Brave’�en�‘the�Black�Bear’.�
Op�de�vrijdag�werd�bekend�dat�er�voor�ons�30�leden�
van�de�Nederlandse�Club�Kaapstad�als�supporter�op�
de� tribunes� zaten.�We� hoefden� niet� lang� te� zoeken�
waar�deze�zaten,�dat�werd�wel�duidelijk�door�hun�re-
acties�vanaf�de�tribune.�Zaten�de�tribunes�tot�nu�toe�
nog�niet�helemaal�gevuld,�dat�was�wel�het�geval�tij-
dens�de�voorstelling�van�de�zaterdag.�Toen�rond�de�
klok�van�22.15�uur�de�laatste�tonen�hadden�geklon-
ken�en�het�gebulder�van�de�kanonnen�was�weggeëbd,�
vond� in� Castle� of� Good� Hope� de� operatie� stofwolk�
plaats.�Moe�maar�voldaan�kregen� �we�nog�even�de�
gelegenheid�om�met�de�andere�muzikanten�nog�wat�
te�drinken�en�na�te�praten�in�de�bar�behorend�bij�het�
taptoecomplex.

Prachtige ervaring
Gedurende�de�taptoe�week�was�er�ook�ruimte�voor�ont-
spanning.�Velen�van�ons�brachten�een�bezoekje�aan�de�
Tafelberg,��aan�Kaap�de�Goede�Hoop�en�een�Township�
(waarbij�pijnlijk�duidelijk�werd�dat�er�in�Zuid-Afrika�dus�
ook�armoede�is),�maakten�een�korte�safari�of�genoten�
op� de� laatste� dag� in� Zuid-Afrika� van� de� zonsonder-
gang;.�Daarna�bracht�de�bus�ons�naar�het�vliegveld�van�
Kaapstad,�waar�we�afscheid�namen�van�enige� leden�
van�de�taptoeorganisatie.�Het�was�inmiddels�maandag�
23�november�2009�toen�we�weer�veilig�op�Schiphol�ar-
riveerden.�Moe�maar�een�ervaring�rijker�kwam�hiermee�
een�einde�aan�onze�reis�naar�een�prachtig�land.

South Africa Police Services Band
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een greep uIt de HIStorIe

Uit het ansichtkaartenarchief van Erwin Voorhaar
Door Erwin Voorhaar

In dit nummer van Defilé gaan we weer eens een bui-
tenlandse kaart bekijken. Dit keer een ansichtkaart 
van een buitenlands militair muziekkorps, afgebeeld 
in een niet ver van Nederland gelegen stad. We zien 
de stad Brussel en een Engels orkest. Maar dat was 
de kenner waarschijnlijk al duidelijk. We zien een 
van de Bands of H.M. Royal Marines. Welke band het 
precies is blijft, ondanks het nodige speurwerk een 
open vraag.

Misschien� weet� een� van� onze� Belgische� kenners�
hierop�een�antwoord.�In�ieder�geval�is�er�iets�bijzon-
ders�aan�de�hand�want�de�band�marcheert�in�full�ce-
remonial�dress�met�omfloerste�trommen.�Inderdaad�
gaat�het�hier�om�een�bijzondere�rouwplechtigheid,�
namelijk�de�begrafenisstoet�van�Koning�Albert�I�van�
België.�Albert�Leopold�Clément�Marie�Meinrad,�Prins�
van� België,� hertog� van� Saksen-Coburg-Gotha� werd�
op� 8� april� 1875� geboren� en� werd� in� 1909� koning�
van�België.�Hij�onderscheidde�zich�als�een�bijzonder�
vorst,�door�in�de�eerste�wereldoorlog�aan�de�zijde�
van� de� manschappen� in� de� loopgraven� te� blijven,�
terwijl�de�hele�regering�in�ballingschap�ging.�Dat�le-
verde�hem�veel�goodwill�op�onder�de�soldaten�en�de�

bevolking.�Hij�werd�de�’Koning�–�Soldaat‘�genoemd.�
Op�17�februari�1934�verongelukte�de�koning�tijdens�
het�beklimmen�van�de�rotsen�bij�Marche-les-Dames�
in� de�Ardennen.� Rondom� de� dood� van� de� koning�
gingen� vele� verhalen� rond,� men� geloofde� niet� dat�
het�een�ongeluk�was.�Sommigen�beweerden�dat�de�
koning�was�overleden�tijdens�een�echtelijke�ruzie�in�
het�paleis,�en�bij�de�rotsen�was�neergelegd�om�de�
indruk�te�wekken�dat�hij�een�val�niet�had�overleefd.�
Tot�op�de�dag�van�vandaag�is�niet�opgehelderd�hoe�
de�zaak�precies�in�elkaar�zat.�Maar,�verdachte�dood�
of�niet,�de�uitvaart�vond�kort�daarna�plaats�en�trok�
vele�duizenden�belangstellenden.�Vooral� veel�oud-
strijders� hadden� zich� langs� de� route� door� Brussel�
verzameld.�Vanuit�het�buitenland�kwamen�ook�deel-
nemers,�zoals�deze�Band�of�H.M.�Royal�Marines.�De�
toegevoegde� zin� op� de� ansichtkaart� luidt:� “Britse�
leger�brengt�hulde�aan�Koning�Albert�I�tijdens�diens�
begrafenis.�Op�23�februari�1934�werd�de�overleden�
koning�opgevolgd�door�Leopold�III.�De�huidige�ko-
ning�Albert�II�was,�als�kleinzoon�van�de�overledene�
ook�in�2009�nog�bij�een�herdenking�te�Marche-les-
Dames� aanwezig.� Een� interessante� kaart� dus,� met�
een�verhaal……
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Wanneer je in Oslo tot het eind van de fraaie wan-
delpromenade aan de haven loopt kom je altijd uit 
bij het enorme zwarte anker dat daar in een plant-
soentje staat opgesteld. Het is van Duitse makelij, uit 
de nazi-tijd, want er is een originele mini-swastika in 
gegraveerd. Het behoorde toe aan de zware kruiser 
Blücher van de Kriegsmarine, die in de Noorse ge-
schiedenis een  prominente en gedenkwaardige rol 
heeft gepeeld. 

Hoewel�het�aantal�slachtoffers�in�de�tweede�wereld-
oorlog�in�Noorwegen�(0,32%�van�de�totale�bevolking)�
significant�lager�is�geweest�dan�bijvoorbeeld�Neder-
land� (2,32%)� was� de� Duitse� bezetting� voor� deze�
trotse�en�vrijheidslievende�natie�minstens�zo�trauma-
tisch.�Toen�Noorwegen�in�april�1940�werd�overvallen�
kon� het� ook� nauwelijks� tegenstand� bieden� met� de��
beperkte� militaire� middelen� waarover� men� beschik-
te.� Toch� was� er� één� opvallend� wapenfeit� waardoor�
het� land� een� (w)eerloze� capitulatie� werd� bespaard.�
De�troepenmacht�die�Oslo�moest�bezetten�werd�uit�
Duitsland�overgebracht�door�een�vlooteskader,�aan-
gevoerd� door� de� splinternieuwe� Blücher.� Toen� het�
overbemande�oorlogsschip� ’s�nachts�halverwege�de�
Oslofjord�de�oude�batterij�bij�Drobak�passeerde�werd�
hij� door� de� verraste� maar� waakzame� Noren� zwaar�
onder�vuur�genomen�en�raakte�in�brand.�Even�later�
werd�de�Blücher�bij�het�eilandfort�Oskarsborg�getor-

pedeerd�waarna�de�kruiser�kapseisde�en�met�meer�
dan�800�soldaten�en�matrozen�naar�de�bodem�van�
de�Oslofjord� zonk.�De� rest� van�het� eskader� keerde�
meteen�om�en�ontscheepte�de�bezettingsmacht�ver�
van�Oslo,�dat�daardoor�meer�tijd�kreeg�om�te�redden�
wat�er�te�redden�viel.�
Aan�boord�van�de�Blücher�was�een�complete�militaire�
kapel�meegereisd,�die�die�middag�in�het�centrum�van�
Oslo�een�promenadeconcert�had�moeten�geven�om�
de� ‘goede� bedoelingen’� van� de� bezetter� tegenover�
de�bevolking�te�benadrukken.�Daarna�had�de�kapel�
mit klingendem Spiel� een� mars� naar� het� koninklijk�
paleis�moeten�maken�om�daar�te�musiceren�voor�ko-
ning�Hakon,�als�dekmantel�voor�een�eenheid�solda-
ten�die�de�koning�gevangen�had�zullen�nemen.�Door�
de�ondergang�van�de�Blücher�konden�de�koninklijke�
familie�en�de�Noorse�regering�nog�op�tijd�een�trein�
naar�het�noorden�pakken,�om�later�te�worden�geëva-
cueerd� naar� Engeland.� Een� opvallende� parallel� met�
Nederland,�waar�een�maand�later�dank�zij�met�name�
de�doeltreffende�luchtdoelartillerie�rond�Den�Haag�de�
koningin� met� haar� staf� ook� de� gelegenheid� kregen�
om�naar�Engeland�uit�te�wijken.�Maar�een�groot�schip�
tot�zinken�brengen�spreekt�meer�tot�de�verbeelding�
dan� het� neerhalen� van� vliegtuigen.� Geen� wonder�
dat� er� in� het� militaire� museum� in� het�Akershus� in�
Oslo� een� permanente� expositie� aan� deze� nationale�
geschiedenis� is� gewijd� en� er� 70� jaar� na� dato� nog�
steeds�boeken�over�verschijnen.�Het�wrak�rust�defi-
nitief�op�de�fjordbodem,�na�decennia�van�speculaties�
en�discussies�over�mogelijke�munitieontploffingen�en�

De mars door de stad die niet doorging
Door Johan de Vroe

Een scheepsorkestje speelt ‘militaire’ muziek op het 
achterdek van de Blücher (1939)
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olielekkages.�De�meeste�olie�is�pas�in�de�jaren�‘90�
verwijderd�en�berging�van�het�broze�wrak�is�nu�niet�
meer�aan�de�orde.��
Ook� in� Noorwegen� heeft� de� tijd� de� oorlogswon-
den� geheeld.� In� 2008� nam� het� Gebirgsmusikkorps�
uit�Garmisch�nog�deel�aan�de�Norsk�Militaer�Tattoo�

en�marcheerde�toen�in�de�straatparade�met�vrolijke�
Duitse� marsen� door� Oslo,� eindigend� bij� de� haven�
op�een�steenworp�van�het�anker.�Even�verder�kun�
je�de�terminal�van�de�luxe�ferryboot�naar�Kiel�zien,�
de�haven�waar�de�Blücher�in�andere�tijden�was�ver-
trokken...

de IMMS wAS erbIj

Military Tattoo Voorthuizen
MuZIKAAL HOOGTEPuNT TIJDENS 5-JAARLIJKS BEZOEK BEVRIJDERS WO-II

door Jan van Alphen

Het Nationaal Comité  Thank You Canada and Allied 
Forces (TYCAF) verwelkomt sedert 1980 om de vijf 
jaar de bevrijders van Nederland  ’boven de rivie-
ren‘. Dit jaar werd het contingent aangevuld met om 
en nabij de 2000 jongeren die de plekken waar hun 
voorvaderen hadden gevochten wilden bezoeken. 
Naast het, na de ontvangst op Schiphol,  in gastge-
meenten onderbrengen van de van overzee gekomen 
bevrijders van weleer en hun nazaten, houdt TYCAF  
zich ook bezig met regelingen om een visite aan  de 
erevelden zoals bijv. in Groesbeek, Holten en Ber-
gen op Zoom te  brengen. Het vinden van feestelijke 
gebeurtenissen die de inmiddels op hoge leeftijd 
gekomen dames en heren ter ontspanning bij kun-
nen wonen rekent het door Jhr  Dr. P. Beelaerts van 
Blokland aangevoerde comité  eveneens tot haar ta-
ken. Het deelnemen aan defilés zoals in Wageningen 
en Apeldoorn  en taptoes in bijvoorbeeld Nijverdal  

en Voorthuizen staat daarbij hoog op de verlanglijst.                                                                                                                   
Onder meer ter wille van de coördinatie van de mu-
ziekkorpsen en het onderbrengen daarvan trad TYCAF 
in de persoon van  bestuurslid, BvWer Frans Rondel 
toe tot de Commissie van Voorbereiding van de Voort-
huizen Military Tattoo. 

De�gebruikte�titel�duidt�op�een�binding�met�het�Ver-
enigd� Koninkrijk,� waar� producer� George�Alblas� met�
name� door� de� Edinburgh�Tattoo� werd� geïnspireerd.�
Die� inspiratie� voor� dit� ‘Tribute� to� the� Liberators’�
werd�vorm�gegeven�door�het�aantrekken�van�Pipes�
and� � Drumsbands� met� namen� als� The� Royal� Scots�
Borderers�Canada,�Royal�Air� Force�Waddington,�The�
Royal� Artillery,� The� Royal� Electrical� and� Mechanical�
Engineers,�The�Royal�Army�of��Oman,�The�Royal�Bri-
tish�legion,�Amsterdam�Branche,�The�Queen�Victoria�
School,�Dunblane,�en��Southern�Highlanders.�En�mili-
taire�bands�uit�Canada:�The�Lincoln�and�Welland�Re-
gimental�Band,�Frankrijk:�Musique�des�Equipages�de�
la�Flotte�de�Brest,�Engeland:�The�Regimental�Band�of�
the�Welsh�Guards,�Schotland:�The�Band�of�the�Royal�
Marines,�Polen:�The� representative�Orchestra�of� the�
Pommeren� Military� District,� Nederland:� het� Fanfare-
korps� Nationale� Reserve,� de� Steel� Band�Trinidad� &�
Tobago�Defence�Force�alsmede�een�uit�Edinburgh�af-
komstige�dansgroep:�The�Edinburgh�Tattoo�Highland�
Spring� Dancers.� Voorwaar� een� formidabele� bezet-
ting�die�in�ons�land,�op�de�Nationale�Taptoe�na,�zijn�
weerga�niet�kent.�Zoveel�topbands�ziet�men�sowieso�
zelden�bij�elkaar.�De�in�het�décor�figurerende�’Huza-
ren�van�Venlo‘�zorgden�ook�in�deze�editie�voor�een�
vertrouwd��beeld.�Voorts�was�de�al�19�jaar�als�spea-
ker�bij�de�Edinburgh�Tattoo�werkzaam�zijnde�Alisdair�
Hutton�uitgenodigd�om�zich�gedurende�de�vijf�voor-
stellingen�met�zijn�unieke�stemluid�als�de�’Voice�van�
Voorthuizen‘�in�te�zetten�en�daarmee��was�de�relatie�
met� het� United� Kingdom� compleet.� � Of� � de� in� het�
Engels�gesproken�verbindende�teksten�de�gewenste�
toegevoegde�waarde��opleverden�werd�overigens�hier�
en�daar�op�de�tribunes�betwist.�Feit�is�wel�dat�het,�
het�door�het�productieteam�beoogde,�U.K.-effect�op-
leverde.� Dat� de� naam� van� de� kundige� presentator�
in�het�fraaie�programmaboek�ontbrak�is�een�helaas�

Organisator George Alblas
met een Royal Marines muzikant
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veelvuldig�in�Nederland�voorkomend��euvel…�Geluk-
kig�werd�de�naam�van�de��muziek�coördinator,�Ma-
jor�Stephen��Barnwel,�wel�gememoreerd�Zijn�directie,�
met�name�in�de�finale,�rechtvaardigde�dat�alleszins.�
Op�7�mei�was�uw�scribent� � in�de��gelegenheid�om�
deze�`taptoe�van�formaat`�bij�te�wonen.�Het�werd�de�
achtste� meerjaarlijkse� editie� van� een� muzikale� ver-
toning�met�een�hoog�pipes�and�drums�gehalte.� Ini-
tiatiefnemer,�producer�en�Bandmaster�van�de�Pipes�
and�Drums�van�de�Royal�British� Legion�Amsterdam�
Branch,�George�Alblas,�zag�zijn�niet�aflatende�inzet�én�
die�van�zijn�vrijwilligers�beloond�met�een�spectaculai-
re�en�evenwichtige�show,�waarvoor�het�applaus�dan�
ook� regelmatig� op� de� optredenden� neerdaalde.� Of��

de� door� burgemeester� Mr.� J.� � Houben� aangevoerde�
gemeente�Barneveld/Voorthuizen�zich�daarmee�in�de�
rijen�van�de�taptoesteden��als�Edinburgh,�Halifax,�Ba-
zel,�Berlijn,�Bremen,�Nova�Scotia��alsmede�onze�Nati-
onale�Taptoe�in��Rotterdam�een�plaats�heeft�verwor-
ven�blijft�een�vraag�die�pas�als�Voorthuizen�jaarlijks�
een� taptoe�van�dit� formaat� in�een�wat�opvallender�
belichting�kan�organiseren�wordt�beantwoord.���
Taptoesteden�als�voornoemd�zorgen�er�met�die�regel-
maat�voor�dat�minimaal�vijf�voorstellingen�(in�Edin-
burgh�zelfs�bijna�een�maand� lang!)�de� tribunes�na-
genoeg�zijn�uitverkocht.�Daar�was�in�het�Veluwedorp�
met� een� tribunecapaciteit� van� ca.� 6385� zitplaatsen�
helaas�geen� sprake� van.�Het�blijft� dus�de� vraag�of��
sponsers� als� de� Van� de� Tweel-groep,� Rabobank� en�
andere� gulle� gevers,� gezien� het� financiële� resultaat�
naar� aanleiding� van� een� te� geringe� belangstelling,�
met�hun�geldbuidels�blijven� rammelen.�Voor�de�or-
ganisatoren�hopelijk�wél,�want�initiator�George�Alblas�
zegt� in�de�persmap�toe�over� twee� jaar�wederom�in�
Voorthuizen�van�zich�te�willen�laten�horen.�

Burgemeester Houben en IGKlgen Oostendorp

Speaker Alisdair Hutton

De Poolse band uit het militair district Pommeren (foto Frans van der Walle)
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In de Lampegiet was het weer een drukte van belang 
tijdens het jaarconcert van dit gezelschap. De zaal 
was weer geheel gevuld en dat zal zo’n orkest  goed 
doen. 

Deze�keer�waren�er�verschillende�medewerkers�o.a.�de�
Steelband�van�het�Korps�Mariniers,�het�Historisch�Tam-
boerkorps�van�de�Kon.�Marechaussee,�de�hoboïste�Es-
ther�van�Cruchten-Forschelen�(de�vrouw�van�de�tweede�
dirigent)�en�een�zanger,�Ton�Sieben.�Dus�werd�het�een�
avond�voor�elk�wat�wils.�Het�is�in�alle�opzichten�een�
goed� gevarieerd� uitgekozen� programma� geworden� …�
een�reis�door�verschillende�werelddelen.�
De�avond�werd�geopend��in��de�smalle�straten��van�
Praag��met�de�mars�Prager Gassen��van�Jaroslav�Ze-
man.� �Een�heel�fijne�mars�om�te�horen�en�het�werd�
op� zijn� Tsjechisch� gespeeld.� Enige� hoogtepunten� wil�
ik�graag�naar�voren�brengen: Song for Ina��van�Philip�
Sparke� in�een�arrangement��van�Frank�van�der�Poel.�
Willy� van� de� Pol� soleerde� op� euphonium� ,� dit� deed�
zij�zeer�verdienstelijk.�In�Rendez-Vous de Chasse��van�
Rossini� � deden� de� vijf� hoornisten� voortreffelijk� hun�
werk.�Een�compliment�aan�de�dames�en�heren.�U�wilt�
weten�wie�zij�waren�…�allereerst�natuurlijk�de�dames�
Lenka�Krahulova�en�Anke�van�der�Hoek�en�de�heren�
Gellius�Kaars�Sijpesteijn,�Christiaan�Poel�en�Robin�van�
Nijnatten.�
Hierna� kwam� i.s.m.� het� Historisch� Tamboerkorps� de�
Fehrbelliner Reitermars .� Een� aantal� musici� had� m.i.�
iets�anders�in�het�hoofd��maar�het�kwam�allemaal�op�
zijn�of�haar�pootjes�te�recht.�Nog�een�leuke�compositie,�
nu�van�Adam�Gorb�de�Yiddish Dances.�Natuurlijk�was�
hierin�een�rol�weggelegd�voor�de�sopraan-�saxofoniste�
Linda�Arnoldus.�Heel�goed�gedaan.��Met�de�nummers�8�
en�9�van�het�programma�vòòr�de�pauze�werd�het�eerste�

gedeelte�al�swingend�op�Antilliaanse�stijl�samen�met�
de�Steelband�van�het�Korps�Mariniers�afgesloten�.�O�ja,�
u�krijgt�nog�te�lezen�welke�nummers�het�waren�:�Carri-
bean Variations on a Tune van Jacob de Haan en Fiësta 
Cu Tres Banda�van�Pi�Scheffer.���Het�tweede�gedeelte�
na�de�pauze�werd�aangevangen�met�Tsjaikovsky�en�wel�
de�Notenkraker in Swing.�Dit�moderne�jasje�stond�heel�
goed�en�was�aangenaam�om�te�beluisteren.�Vervolgens�
selecteer�je�een�aantal�muzikanten,�zet�daar�de�tweede�
dirigent��Bert�van�Cruchten�voor�en�dan�speel�je�iets�
van�Willem�Breuker.�Zo�eenvoudig�is�dit�echt�niet.�Bert�
begeleidde�zijn�vrouw�op�hobo�samen�met�de�musici�
in�dit�gecompliceerde�werk,�trouwens�door�hemzelf�ge-
arrangeerd.��Zij�blies�deze�solo�bijzonder�knap�en�op�
professionele�wijze.�Verder�een�greep�uit�het� tweede�
gedeelte�o.a.�Hymn for Africa,�Bruxelles� �u�weet�wel�
van� Jacques�Brel� in�een� leuk�arrangement�van�R.van�
Reijmersdal.�Verder�van�deze�arrangeur�Une Belle His-
toire met�zang�van�Ton�Sieben�en�Maik�van�de�Groes�
,�Flying Docters Theme- Down Under  met�zang�van�
Ton�Sieben�,�Abba,Wonna Dance , Sorry��van�Kyteman/
Andersson�met�een�mooie�solo�van�Louis�Wilhelmus��
en�als�laatste�Gonna�Fly�Now�van�Bill�Conti.�Natuurlijk�
werd�een�aantal�muzikanten�in�het�zonnetje�gezet.�De�
beide�Henken�van�de�euphonium�groep,�dan�hebben�
wij�het�over�Henk�Aalders�en�Henk�van�den�Berg.�Deze�
beide�heren�verlaten�met�weemoed�het�orkest�.�Het�zit�
er�voor�hen�op.�Ook�de�manager,�hoe�heet�hij�ook�al�
weer…�o�ja,�Coos�Peters�moest�er�aan�geloven.�Zijn�tijd�
zit�er�nu�echt�bijna�op.�Gelukkig�maar�want�wij�heb-
ben�samen�een�afspraak�…Kunnen�wij�eindelijk�eens�
ons�tentje�opzetten.�Misschien�heb�ik�iemand�over�het�
hoofd�gezien,�ja�de�spreekstalmeester�voor�deze�avond�
Leo�Bouritius�hij�smeedde�de�nummers�aaneen�tijdens�
dit��gevarieerde�concert�op�deze�avond.��

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee
O.L.V. KAPITEIN ERIK JANSSEN

15 APRIL 2010, LAMPEGIET VEENENDAAL

door Rino van de Luyt

25 jaar Belgische afdeling IMMS

Eind mei jl. vierde IMMS Belgium zijn 25 jarig jubile-
um. De voorafgaande historie heeft veel raakpunten 
met onze Nederlandse afdeling. Bij deze gelegenheid 
werd daarnaar in Parade, het blad van IMMS-B, spe-
ciaal teruggekeken:
“ Het is met zeer veel genoegen dat ik de Belgische 
IMMS gelukwens met de viering van haar 25-jarige 
bestaan. Als vriend van Francis Pieters, die de eerste 
voorzitter was en in die begintijd op voortreffelijke 
wijze werd bijgestaan door Harry Harding, heb ik het 
voorrecht gehad de ontstaansgeschiedenis van nabij 
mee te maken. 

Een�dergelijke�organisatie� van�de�grond� te� tillen� is�
bepaald� geen� eenvoudige� opgave.Hoe� krijg� je� be-
kendheid,�waar�haal�je�bestuursleden�en�leden�van-
daan,�waar�het�geld,�enz..
Eén� groot� voordeel� had� Francis� wel:� hij� was� zeker�
geen�onbekende�in�de�wereld�van�de�Belgische�mi-
litaire�muziek�en�al�helemaal�niet�bij�de�Koninklijke�
Muziekkapel�van�de�Gidsen�,�waarvan�hij�zo�ongeveer�
het� historische� geweten� is.� Dit� gegeven� heeft� voor�
hem�deuren�geopend�en�de�opgave�als�zodanig�tot�
realiseerbare� proporties� gebracht.� Bovendien� werd�
een�aantal�activiteiten� in�nauwe�samenwerking�met�
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de�enige�jaren�daar�voor�opgerichte�afdeling�van�de�
Nederlandse�IMMS�tot�stand�gebracht.
In�dit�verband�moet�ook��de�’Antwerpgang‘�aan�de�
dreigende�vergetelheid�worden�ontrukt.�Deze� ’gang‘�
bestond�uit�een�groepje�bestuursleden�uit�België�en�
Nederland,� aanvankelijk� bestaande� voor�België� � uit�
de�heren�Pieters,�Harding�en�De�Leender�en�voor�Ne-
derland�de�heren�Kroes�en�Van�der�Walle.�Later�voeg-
den�zich�nog�daarbij�de�heren�De�Vroe�en�Van�der�
Luyt�.�In�een�Antwerps�café,�waar�ook�het�British�Le-
gion�zijn�home�had,�wisselden�wij�vele�nieuwtjes�uit�
en� becommentarieerden� zonder� terughoudendheid�
de�ontwikkelingen�van�de�militaire�muziek�in�België,�
Nederland,�Europa,�ja�de�hele�wereld.
�De�bekendheid�van�Francis��Pieters�bracht�met�zich�
mee�dat�hij�al�spoedig�gedurende�enige�tijd�het�voor-
zitterschap� van� het� internationale� bestuur� van� de�
IMMS�bekleedde.
Na�het�vertrek�van�Francis�uit�zowel�het�internationale�
bestuur�als�uit�het�bestuur�van�de�Belgische�afdeling�
heeft�deze�afdeling�enige�tijd�een�wat�sluimerend�be-
staan�gekend.
Totdat� Kris� Schauvliege� de� draad� met� grote� voort-
varendheid� � op� nam.� Hij� slaagde� er� in� een� nieuw�
bestuur�samen�te�stellen,�organiseerde�regelmatig�ac-
tiviteiten�bij�de�Belgische�militaire�kapellen�en�andere�
excursies�en�zorgde�digitaal�voor�een�prachtig,�zeer�
informatief�blad�in�kleur,�Parade,�met�tal�van�wetens-
waardigheden�op�het�gebied�van�militaire�muziek.�
Ook�de�website��mag�gezien�worden.�Bovendien�staat�
er�een�’eigen‘�mars�op�stapel,�Belgian�Parade,van�de�
hand�van�de�voormalige�militair�dirigent�Eddy�Gee-
raarts.
Kortom��Kris,�met�zijn�medebestuursleden,�heeft�IM-
MS-België�weer�volledig�op�de�kaart�gezet.�Niet�on-
vermeld�mag�blijven�dat�Kris�intussen�ook�nog�twee�
jaar�voorzitter�is�geweest�van�het�internationale�be-
stuur.
Het�is�duidelijk;�de�Belgische�afdeling�van�de�IMMS�

is�weer�springlevend.�Hoewel�het�niet�altijd�eenvou-
dig�is�activiteiten�van�de�grond�te�krijgen�gaan�Kris�
en�zijn�mensen�onversaagd�door.�Daar�zal�ongetwij-
feld� ook� de� jubileumviering� in� Mons� van� getuigen.�
Daarom,�nogmaals�van�harte�gelukgewenst�met�wat�
allemaal�bereikt�is�met�zo�weinigen�onder�niet�altijd�
gemakkelijke�omstandigheden.�Wij�brengen�jullie�een�
welgemeend�saluut�en�wensen� jullie�nog�vele� jaren�
in�crescendo!”

Namens de Nederlandse afdeling van de IMMS
Frans van der Walle, International Vice-President

Het Franse orkest uit Rennes op de taptoe

Fanfare  
van de 

Prins van 
Monaco
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Bij�de�viering�in�Mons�waren�leden�aanwezig�uit�Bel-
gië,� Frankrijk,� Groot� Brittannië,� Noorwegen,� Italië,�
Nieuw�Zeeland�en�Nederland,�als�grootste�delegatie�
met�12�leden�en�metgezellen.�Naast�enige�geanimeer-
de�onderlinge�bijeenkomsten�en�een�speciaal�concert�
door� het� Belgische� Marine-
orkest� werd� als� hoogtepunt�
de�jaarlijkse�‘Doudou’�taptoe�
bezocht.�Eruit�sprongen�daar-
bij�de�Band�van�de�Portugese�
Luchtmacht�en�La�Musique�de�
Terre� Nord-Ouest� (Rennes),�
naast� nog� een� zevental� an-
dere,�waarvan�de�Fanfare�van�
de�Prins�van�Monaco�een�hele�
zeldzame�was.�Helaas�moest�
de�finale�wegens�zware�regen�
worden� afgelast,� maar� dat�
stond�de� succesvolle� viering�
van� onze� kleine� zusterafde-
ling�geenszins�in�de�weg.�Op�
naar�het�volgende�lustrum.

cd- en dVd-nIeuwS

Samengesteld door Rob Ouwens

Freedom in Concert
Orkest�van�de�Koninklijke�Luchtmacht�m.m.v.�Ellen�
ten�Damme,�Rolf�Koster,�Gino�Emnes,�Talita�Ang-
warmasse,�Leona�Philips�&�Ensemble
o.l.v.�Miquel�Rodrigo
KLU�2010-101�(Live�CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.luchtmachtkapel.nl

Kanonensong / Freedom Medley: Imagine, We Are 
the World, If You Love Somebody Set Them Free, 
Think, I’m Free, I Don’t Want Your Freedom, Free Your 
Mind, Freedom ’90 / Heal the World / I’ll Be Seeing 
You / In Vrijheid / To Die For / We Shall Overcome / 
Shackles / Reach Out And Touch / Cry Freedom / You 
Can Call Me Al / Durf Jij? / Ode to Joy / Freedom / We 
Are The World.

75 Jaar Koninklijke Luchtmacht Kapel van de Konink-
lijke Luchtmacht 

m.m.v.� Luchtmachtmannenkoor� o.l.v.� Majoor� Lex�
van�Diepen
Beeld�en�Geluid�8700264916007�(DVD�-�Live�op-
name�TROS�13-09-988)
-�Verkrijgbaar�via�www.beeldengeluid.nl

Ik heb U lief mijn Nederland / Me and Jane in a 
Plane / Folies Bergere / 1940-1945 Medley / Don’t 
fence me in / Snoezepoes / Fascinating Rhythm 
/ Swing Marches / Sergeant Pepper on Parade / 
Gonna Fly Now / Hello / Into the Future Medley / 
Soesterberglied, Gelukkig is het Land, Glory Hal-
leluyah.

Musikschau der Nationen 2010
Douane� Harmonie� Nederland,� Musique� de� la� Ré-
gion�de�Terre�Sud-Ouest,�Band�of�the�Armed�Forces�
of�Malta,�Centraal�Orkest�van�de�Strijdkrachten�uit�
Mongolie�/�Banda��Musicale�dell’Arma�dei�Carabi-
nieri,�US�Army�Band�Europe,�Heeresmusikkorps�1,�
Kenya�Navy�Band
Thein� Productions� 89049-1� (Live� 2CD)� of� 89050�
(DVD)
-�Verkrijgbaar�via�www.musikschau.de

Free Samba Rhythm/ Olympic Fanfare and Theme 
/ Te Deum / Alle Menschen werden Bruder / Wars-
zawianka / Hornpipe / Chistera/ Hora Staccato / 
Xylopathic / Libertango / La Foule / 1941 / William 
Tell / YMCA / Thriller / Aduuchin / Ts. Namsraijav 
/ Gelsomina / Marcia Triomfale / You Are Not Al-
one / I’ll Be There / I Want You Back / Billy Jean 
/ Heal The World / Preussens Gloria / Regiments-
gruss / Happy Polka / Bomboleio / Schwarzes Pferd 
/ Swing March / Malaika / Kenya Ni Taifa / Liko 
Lango / Jambo Keya / Favoritenmarsch / What A 
Wonderful World.

Viva Musica!
Band�of�the�Royal�Corps�of�Signals�o.l.v.�Captain�
David�Barringer
Music�House�Productions�MHP1509�(CD)
-� Verkrijgbaar� via� www.royalsignalsband.com� of�
Blandford�Camp,�Blandford�Forum,�Dorset���
��DT11�8RH,�Engeland

De IMMS in Mons. Tweede van links oprichter 
IMMS-B Francis Pieters en vijfde Kris Schauvliege, 

voorzitter 



Young Pheasants in the Sky / The Magic Flute / 
Over the Rainbow / You can’t Stop the Beat / Car-
toon / Band of Brothers / Sing Sing Sing / The 
Purple Pageant / Champion’s Theme / Star Wars / 
The Western Front / Pavanne / It’s Allright with Me 
/ Parade of the Wooden Soldiers / Fields of Gold 
/ Viva Musica / Evening Hymn and Last Post / Be-
gone Dull Care.

Rides Again!
Regimental�Band�of�the�Queen’s�Own�Hussars�o.l.v.�
Bandmaster�M.S.�Hennis
Private�Uitgave�(CD�van�originele�LP�uit�1975)
-�Verkrijgbaar�via�www.qohmuseum@qrh.org.uk�of�
Queen’s�Own�Hussars�Regimental�Museum,��
Lord Leycester Hospital, High Street, Warwick 
CV34 4BH, Engeland

Regimental Call and Quick March 3rd Hussars / Regi-
mental Call and Quick March 7th Hussars Bannocks 
of Barley Meal / Farewell / Reveill / Regimental Slow 
March of the Queen’s Own Hussars /  Stables / En-
core - Regimental Trot QOH / Bonnie Dundee - Re-
gimental Canter (Gallop) / Mess Call / Roast Beef of 
Old England / Venus / Royal Birthday / Quick March 
of the Queen’s Own Hussars / Evening Hymn and 
Last Post / Army of the Nile / Fantasia on Lady of 
Spain / Marching Bossa Nova / Polka Party with 
Captain James / Wonderland by Night / Rimbalzello 
/ Contemptibles.

70 Years of Airborne Forces - 16 Air Assault Brigade 
Pays Tribute

Band�of�the�Parachute�Regiment
m.m.v.�Pipes�&�Drums�5�Scots,�Bugles�&�Pipes�And�
Drums�1�Royal�Irish
o.l.v.�Captain�David�Hammond
Music�House�Productions�MHP�(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.airborneshop.com

Fortune Favours the Brave / Triumph/ Rocatta / Col-
chester Castle / For Our Tomoorows / High Cathedral 
/ Rose of Kelvingrove / The Day After Tomorrow / 
Laudate Dominum / A Dutch Tragedy & A Bridge Too 
Far /  Arnhem / SAS March: March of the Belgian 
Paratroops / Last of the Great Whales / Recce Flight / 
Ride of the Valkyries / On Parade / Life Guards Slow 
March & Aida / Wings / Begone Dull Care / Scotland 
The Brave / Highland Laddie / British Grenadiers / Kil-
laloe / Lilliburlero / The Watchtower / Here’s a Health 
unto His Majesty

Edinburgh Military Tattoo - Sydney 2010
Band�of�HM�Royal�Marines�Scotland,�Band�of�the�
Coldstream�Guards,�Band�of� the�Royal�Air� Force�
College� Cranwell,� Band� of� the� Royal� Regiment�
of�Scotland,�Royal�Australian�Navy�Band�Sydney,�
Australian� Army� Band� Sydney,� Band� of� the� Ro-
yal�Australian�Air�Force,�New�Zealand�Army�Band,�
Band� of� the� Moscow� Military� Conservatory,� HM�
Kongens�Gardes�Musikkorps,�Military�Band�of�the�
People’s� Liberation� Army� of� China,� New� South�
Wales�Police�Band,�Trinidad�and�Tabago�Defence�

Force� Steel� Orchestra,� Top� Secret� Drums� Corps,�
Middlesex� County� Volunteers,� Massed� (Military)�
Pipes�and�Drums,�Tattoo�Choir.
Decca�273�6232��(Live�DVD)
-�Verkrijgbaar�via
��www.edinburghtattooinaustralia.com.au

Promenade
Band� of� the� Royal� Regiment� of� Canada� m.m.v.�
Pipes� and� Dtrums� 48th� Highlanders� of� Canada�
o.l.v.�Lieutenant�W.�Mighton�&�Major�P.�Weston
Private�Uitgave��(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.band.rregct.ca

Sword of Honour / A Huntington Celebration First 
Suite for Military Band / Rainbow Ripples / Amazing 
Grace / Promenade / The Holy City / All Through 
the Night / Defence of the Realm / Songs of the 
Fourties / Siod Mar Chaidh / I’m Dreaming of Home 
/ Vanished Army / The Gael / Highland Cathedral 
/ Vimy Ridge Fanfare / Life on the Ocean Wave / 
British Grenadiers, Here’s to the Maiden of Bashful 
Fifteen. 

Concert Live
Musique�de� la�Région�de�Terre�Sud-Ouest�o.l.v.�
Commandant� Jean-Claude�Choisy�&�CM2�Sandra�
Ansanay-Alex
Private�Uitgave�RTSO��(Live�CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.musique-rtso.com�

El Camino Real / Casse Noisette / Volcano / De Bello 
Gallico / Ikiru Yorokobi / Star Wars (Duel of the 
Fates) / Phantom of the Opera / Memory / Syra-
cuse.

Militaermusik aus Franken
Heeresmusikkorps�12�o.l.v.�Oberstleutnant�Burk-
hard�Zenglein
AMOS�6070�(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.blasmusik.ch

Die erste Kompanie / Muncelul Marsch / Vimy 
Marsch / Parademarsch Nr. 1 / Parademarsch Nr. 
2 / Regiment 55 Vorwarts / 633 Squadron / Sylvia: 
Cortege de Bacchus / Images of a City / Masque / 
Swing and Latin with Michael Bublé.

Swiss Horizons
Rekrukuten� Spiel� 16/2� 2009� o.l.v.� Hauptmann�
Werner�Horber�&�Stabsadj.�Philipp�Rutsche
AMOS�6072��(2CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.blasmusik.ch

General Guisan / Vom Botzberg bis zum Rhien / 
Volkerfrieden / Divisionaer Hofmeister Marsch / Er-
innerungen/ Kapellenmarsch / Architect of Victory 
/ Marche of the Engineers / Amsel Polka / Fuchs-
graben Marsch / La Ranz de Vaches / Gabrielas 
Song / Hard to Say I’m Sorry / Dr. Schlangfanger 
/ Dr. Bargtambour / Le Cygognier / Supernova / 
Disput / Concerto for Trumpet / Rhapsody for Bas-
strombone / Unisons/ Blue Horizons / Nasza Lines 
/ Funiculi Funicula / Abba Medley / Swiss TV Ever-
greens.
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Swiss Colors
Swiss�Army�Brass�Band�o.l.v.�James�Gourlay
AMOS�6073��(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.blasmusik.ch

Glorioso/ Swiss Colors / Legenda Rumantscha / Mor-
geroti / Oldbox / Oberbargler/ 2nd Sinfonietta for 
Band / El Ritmo no Para / Koh-i Nor.

Ein Hoch! - Musik von Franz P. Bauer
Militaermusik� Oberosterreich� o.l.v.� Major� Harald�
Haselmayr
FS-Prod�1090801��(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.fs-produktionen.com�of�via�
Gartenstrasse�1,�A-4816�Gschwandt,��
��Oostenrijk

Ein Hoch! / Dr. Joe / Il ferro / Marsch der Landstreit-
krafte / Mit Uns, Kameraden / Schrittmacher Marsch 
/ Leib’ner Burger Marsch / Pro Vita / Rudolf Trauner 
Jubilaumsmarsch / Geburtstagsgruss / Der Idealist / 
Cash / OO Ferngas Marsch.

Melodien eines Traumes
Militaermusik�Niederosterreich�o.l.v.�Oberst�Anton�
Pistotnig
ORF-NO�CD�035��(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.militaermusiknoe.at

Der Traum eines Osterreichischen Reservisten / Fan-
fare and Flourishes / Stolz auf Niederosterreich / 
Evergreen Medley / Einig und Stark. 

Music for Wind Band
West�Military�District�Headquarters�Band�o.l.v.�Ma-
jor�Valjentin�Spiridonov
Kapelmeister�KAP058��(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.ruslania.com�of�via�Rusla-
nia,�Lapinlahdenkatu�1C,Fi-00180�Helsinki,��
��Finland

Prazdnichnaja Overture / Dzhaz pod Moskvoj/ Rus-
sakaja Fantasia / Antonius Bugi / Poema / Sabeldans 
/ Echoes of an Era / Gruzinskaja Rapsodia / Marsh 
Svjatogo Juliana/ Vatra.

Napoleon Voennogo Marsha
Districtsorkest�van�Moskou�o.l.v.�Generaal�Nikolaj�
Ponomarev
Kapelmeister�KAP033��(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.ruslania.com

Soldatskij Prazdnichnyj Marsh / Marsh / Sportivnyj 
Prazdnik Marsh / Stroevoj Marsh / Dni Vojny Marsh 
/ Prazdnichnyj Marsh / Krasnaya Presnya Marsh / 
Marsh / Razmyshlenie / Skertso / Fanfarnyj Marsh 
Guardejskih Divizij.

cd-beSprekIng

Colour Harmonies

Onder� deze� titel� heeft� het� Fanfarekorps� Koninklijke�
Landmacht�’Bereden�Wapens‘�onder�leiding�van�Ma-
joor�Tijmen�Botma�in�2008�een�dubbel�–�CD�opgeno-
men�met�werken�waaraan�de�naam�van�Harrie�Janssen�
verbonden� is.� Janssen� (1960)� studeerde� trombone,�
theorie�der�muziek�en�Ha/Fa�directie�aan�het�conser-
vatorium�te�Arnhem.�Hij�was�en�is�dirigent�bij�verschil-
lende�orkesten,�docent,�klankregisseur�en�componist�
/�arrangeur.�Het�is�in�deze�laatste�hoedanigheid�dat�
hij�op�deze�twee�CD’s�wordt�voorgesteld.�
Stormworks�Europe�in�Goor�geeft�zijn�werken�en�ar-

rangementen�uit�en�heeft�ook�deze�CD�verzorgd.�Een�
CD�die�opvalt�door�een�nette�lay-out�en�een�keurig�
boekje�met�informatie�over�de�werken,�de�componist,�
het�orkest�en�de�dirigent.�
Het� FKKLBW� heeft� een� niet� meer� weg� te� denken�
plaats�veroverd�in�de�internationale�wereld�der�blaas-
muziek.�Men�heeft�daarbij�een�voorbeeldfunctie�voor�
vele� duizenden� muzikanten� in� de� HaFaBra� wereld.�
Die�voorbeeldfunctie�dankt�men�deels�aan�dit�soort�
CD�producties:�concertrepertoire�voor�de�betere�fan-
fareorkesten.�De�muziek,�zoals�vertolkt�op�deze�CD�
vereist�echter�wel�flink�wat� techniek�en�vooral�ook�
muzikaal�gevoel�van�de�muzikant.
De�stukken�hebben�alle�een�diepere�lading,�hetgeen�
in� complexe� structuren� tot� uiting� komt.� Het� geheel�
valt�dan�ook�onder�de�noemer�‘het�zwaardere�werk‘.��
Maar�juist�in�deze,�vaak�speciaal�voor�fanfare�geschre-
ven�stukken�kan�het�FKKLBW�zijn�enorme�muzikaliteit�
laten�horen.�En�dat�gebeurt�op�deze�CD�zeker.�Goede�
wijn�behoeft�geen�krans,�fanfare�zoals�fanfare�moet�
klinken,�met� ruimte�voor�alle� instrumenten,�waarbij�
de�’zachtere‘groepen�als�hoorns,�bugels�en�saxen�niet�
in� de� verdrukking� komen.� Bij� technische� gedeelten�
geen� notenbrij� maar� een� afgewogen� speelmanier,�
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waardoor�je�blijft�luisteren.�Ongetwijfeld�is�dit�ook�te�
danken�aan�de�uitstekende�opnametechniek�van�Lex�
van�Diepen�Music�Productions.
Op�de�twee�CD’s�vinden�we�de�volgende�werken:�In 
a Cause�Called�Glorious�(Stephen�Melillo�/�Instr.�Jans-
sen),�een�opening�die�veel�van�de�techniek�vereist.�
(Door�Melillo�opgedragen�aan�de�US�Military�Academy�
Band.)�Dan�het�interessante�Hajj.�Melillo�componeerde�
dit�werk�als�ode�aan�de�gelovigen.�Hajj�betekent�de�
bedevaart�die�elke�Moslim�minstens�een�keer�in�het�
leven�moet�maken�naar�Mekka.�Een�werk�met�over-
duidelijke�oosterse�invloeden,�georkestreerd�door�Jan�
Nellestijn,�voormalig�dirigent�van�het�FKKL.�
Vervolgens�Sax Fantasy.�Met�12�minuten�een�flink�so-
lostuk�voor�de�perfecte�solist�Jos�Dobbelstein.�Dit�is�
wel�muziek�waar�je�van�moet�houden,�zeer�gedragen,�
met�hier�en�daar�minimale�begeleiding,�waardoor�het�
iets�zeer�intiems�krijgt.�Het�werk�wordt�overigens�in�
het� boekje� niet� genoemd.� Samuel� Barber,� bekend�
componist�van�Amerikaanse�klassieke�muziek�schreef�
de�door�Harrie�Janssen�bewerkte�First Essay op. 12. 
Dit� behoort� letterlijk� tot� het� zwaardere� werk,� drei-
gende� muziek� waarin� overigens� de� zwaardere� fan-
fareklank�goed�tot�uiting�komt.�CD1�wordt�besloten�
met�Colour Harmonies.�Dit�bestaat�uit�3�delen.�Onder�
invloed�van�“minimal�Music”�(een�stroming�die�rond�
1970� ontstond� en� o.a.� uitgaat� van� lange� tonen� en�
uitgewerkte� motieven)� wordt� hier� gewerkt� met� o.a.�
buisklokken,�hoorns�en�de�malletgroep�die�het�thema�
inleiden.�In�wisselende�tempi�komt�dat�thema�telkens�
terug�om�in�een�climax�te�eindigen.�

Op�CD�2�vinden�we�de�concertmars�Arcade�van�Har-
rie� Janssen,� een� tot� bijna� 7� minuten� uitgesponnen�
marsmatig�stuk�dat�werd�gecomponeerd�voor�Monu-
mentendag.
Misschien�wel�het�meest�opvallende�(in�ieder�geval�ui-
terst�kleurrijke)�stuk�is�Die Insel des Zweiten Gesichts�
dat�gebaseerd�is�op�de�gebeurtenissen�in�de�gelijkna-
mige�roman�van�Albert�Vigoleis�Thelen.�Erg�levendig,�
veel� wisselende� tempi,� om� uit� te� voeren� een� stuk�
van�enorme�klasse.�Een�klankbeeld,�wild�en�levendig,�
maar�ook�angst…�En�dat�allemaal�in�muziek.�Opval-
lend�is�het�gebruik�van�o.a.�een�harp.�Twee�langere�
werken�van�Harrie�Janssen�besluiten�deze�dubbel�CD:�
Concert for Fanfare en Divertimento.��Het�Concert�for�
Fanfare�werd�voor�New�Life�On�Stage�geschreven,�ter�
promotie� van� het� componeren� voor� blaasorkest.� In�
dit�stuk�in�drie�delen�is�er�veel�ruimte�voor�de�fraaie�
bugelklank.�Opvallende�heldere�en�vrolijke� thema’s,�
marcherend� op� de� cadans� van� de� bas� wisselen� af�
met� intiemere� momenten.� Het� thema� duikt� vaak� in�
canon-vorm�weer�op.�

Divertimento�tenslotte�grijpt�terug�op�een�17e�eeuw-
se�muziekvorm,�destijds�bedoeld�als�’entertainment‘,�
eenvoudig� herkenbare� stukjes.� In� de� drie� delen�
heeft� Janssen� het� minder� eenvoudig� gemaakt� voor�
de�muzikanten�maar�het�korte,�heldere�karakter�van�
de�muzieksoort�weten�te�behouden.�Dit�stuk�besluit�
een�voor�ware� fanfarevrienden�prachtige�CD�die�als�

achtergrondmuziek�niet�geschikt�is,�maar�écht�beluis-
terd�moet�worden.�En�dat�zult�u�zeker�doen,�keer�op�
keer!�

EV

‘Das Beste aus Mäh-
ren’��door�Blaskapel-
le�MISTRINANKA.�

Uitgever�Musikverlag�Rundel�GmbH,�D-88428�Rot�an�
der� Rot,� Deutschland,� tel.� 00-49839594260,� e-mail:�
info@rundel.de��

Deze�CD�bevat�de�volgende�werken:
Dorfmädchen-Polka (Štrubl, arr. Ondra), Svicová 
Polka (Manas), Svatoborská Polka (Procházka, arr. 
S. Rundel), Märchenwalzer (Prajka, arr. Ondra), Für 
unsere Kameraden (Procházka, arr. S. Rundel), Musi-
kantenball (Štrubl, arr. Volf), Jehlicka-Polka (Zvácek, 
arr. S. Rundel), Milovaná (Prajka, arr. Volf), Lucerna-
Polka (Zvácek, arr. Ondra), Polkafeuer (Štrubl, arr. 
Manas), Apfelpolka (Procházka, arr. Volf), Mariechen-
Walzer (Horák, arr. S. Rundel), Mistrínanka speilt auf 
(Procházka, arr. S. Rundel), Fest-Polka (Gursky, arr. 
S. Rundel), Polka Nr. 37 (Prajka, arr. S. Rundel), Al-
ois-Polka (Lidová, arr. Volf). 

Hoewel�geen�‘militaire’�muziek,�leek�het�ons�de�moei-
te�waard�aandacht� voor�deze�CD� te� vragen,�omdat�
het� toch�een�genre�blaasmuziek�betreft.�Het�orkest�
behoort�tot�de�belangrijkste�blaaskapellen�uit�Mora-
vië�en�is�al�in�1967�opgericht.�Sindsdien�zijn�zij�inter-
nationaal�bekend�geworden�(zij�hebben�blijkbaar�ook�
in�Nederland�opgetreden)�en�hebben�talrijke�andere�
succesvolle�optredens�achter�de�rug.�In�de�Tsjechische�
Republiek�hebben�zij�vele�prijzen�gewonnen�en�ook�
meerdere�gouden�platen/CD’s�mogen�ontvangen.�
Dit�orkest�bestaat�uit�16�muzikanten�o.l.v.�Frantisek�
Pavlus�en�hun�repertoire�bestaat�uit�typische�traditi-
onele�volksmuziek�uit�Moravië.�Voor�mij�was�dat�nog�
onbekend,� maar� het� beluisteren� van� deze� CD� was�
een�genoegen�en�een�aangename�kennismaking�met�
dat�repertoire.�De�muzikale�kwaliteit�is�van�een�hoog�
niveau�en�dat�maakt�deze�CD�tot�een�zeer�plezierige�
en� ontspannen� geluidsdrager� om� naar� te� luisteren.�
Echt�weer�eens�iets�heel�anders�en�als�zodanig�dus�
aanbevelenswaardig.�
 

 JJK
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Al een jaar of 35 schrijf ik over militaire muziek. Ook 
heb ik mij op dat gebied door het vele jaren pre-
senteren van de Nationale Taptoe in de rijen mogen 
scharen van bijvoorbeeld Martin de Groot en Hans 
van der Putten.

De�militaire�muziek�is�onverbrekelijk�met�het�krijgsbe-
drijf� verbonden.�Ceremoniële�bijeenkomsten�verdra-
gen� nu� eenmaal� een� melodieuze� opluistering� maar�
ook�te�velde�was�van�oudsher�de�militaire�muzikant�
met� hoorngeschal� en� tromgeroffel� en� in� Schotland�
met�de�doedelzak�onontbeerlijk.�Schrijven�over�mili-
taire�muziek�vraagt�ten�aanzien�van�de�sfeerbeschrij-
ving�een�bepaald�inlevingsvermogen,�een�positief�ge-
voel�voor�die�muziek�alsmede�geschiedkundig�inzicht�
met�betrekking�tot�de�ontwikkeling�van�het�genre.
Voor� dat� laatste� staan� schrijvers� en� presentatoren�
de� nodige� naslagwerken� ten� � dienste.�Auteur� Peter�
Grootemaat,� in� 2003� bekend� geworden� door� zijn�
boek�“Met�muziek�op�Mars”�heeft�daar�onlangs�een�
met�ongeveer� 100� foto’s� verlucht�werk�met�de� titel�
“Op� mars� met� muziek”� aan� toegevoegd.� Luuk� van�
der�Most�assisteerde�bij�de�vormgeving�en�voor�de�
welverzorgde�druk� is�Grafistar� in�Lichtenvoorde�ver-
antwoordelijk.�Het�formaat�is�17x24�cm;�hardcover.
In�“Op�mars�met�muziek”�treft�de�lezer�98�pagina’s�
interessante�informatie�aan�die�de�geschiedschrijving�

over� de� Nederlandse�
militaire�muziek�weer�
een� stuk� completer�
maken.� In� het� boek�
worden� naoorlogse�
Nederlandse� (semi-)�
militaire� tamboer-� en�
muziekkorpsen� be-

schreven,�waaronder�een�aantal�uit�voormalig�Neder-
lands�Indië,�alsmede�korpsen�die�later�gevormd�zijn�
door�oud-militairen.�Verder�wordt�aandacht�besteed�
aan�de�Inspecteurs�Militaire�Muziek�en�aan�de�NAVO-
taptoe.�Achterin� bevinden� zich� bijlagen� betreffende�
tambour-maîtres,� dirigenten,� Nederlandse� militaire�
marsen�en�garnizoensplaatsen.�De�twee�pagina’s�er-
rata�duiden�op�veel� reacties�n.a.v.� “Met�muziek�op�
mars”�en�ook�voor�een�hopelijk�in�de�toekomst�ver-
schijnend�derde�boekwerk�mag�weer�op�ruimte�voor�
de�aanvullingen�ten�behoeve�van�”Op�mars�met�mu-
ziek”�worden�gerekend.�Dezerzijds�kunnen�de�samen-
stellers�een�aantal�aanvullingen�tegemoet�zien.

Het boek kreeg ISBN-nummer 978-90-814782-1-2 en 
kan worden besteld door overmaking van  € 22.50 
(inclusief verzendkosten) op ING-rekening t.n.v. P.L. 
Grootemaat in Eibergen onder duidelijke vermelding 
van uw naam en adres.

boekbeSprekIng

Op mars met muziek
WELKOM NASLAGWERK OVER MILITAIRE MuZIEK

door Jan van Alphen

In het maartnummer van Defilé reageerde de voor-
malige Inspecteur Militaire Muziek voor de Krijgs-
macht lkol b.d. Gert Jansen onder het motto Over 
smaak valt niet te twisten. Of toch wel! op de n.a.v. 
de Nationale Taptoe 2009  verschenen verslagen en 
of commentaren over het in AHOY gehouden muzie-
kevenement. Het was een reactie op het in Defilé 
gepubliceerde over o.a. de muzikale prestaties van 
met name de Nederlandse kapellen, over de exerci-
tie en de daarmee gelijke tred houdende tenues.   

Tijdens� de� IMMS-ontmoeting� in� Vught� sprak� Gert�
Jansen� de� hoop� uit� dat� naar� aanleiding� van� � zijn�

gepubliceerde�zienswijze�een�eventuele�daaruit�vol-
gende�polemiek�eindelijk��zou� leiden�tot�het�door�
journalisten�en�verslaggevers�accepteren�van�de�ge-
volgen� van� de� richtlijnen� die,� t.a.v.� met� name� de�
exercitie,�door�de�militaire�overheid�rond�de�millen-
niumwisseling�in�gebruik�zijn�genomen.�Daarop�zijn�
overigens�in�2007�al�weer�aanvullingen�en�wijzigin-
gen�aangebracht.�
De� muziekkeuze� is� een� zaak� van� de� programma-
samenstellers,� de� uitvoering� van� de� muziek� ligt�
bij�de�dirigenten�en�muzikanten.�Vooraf�kunnen�óf�
de� IMMK� óf� gekwalificeerde� medewerkers� uit� zijn�
omgeving�c.q.��uit�het�regieteam�van�de�Nationale�

IMMS-InforMAtIe

Weerwoord op reactie       



Defilé  -  Juni 2010 

Taptoe�zich�vergewissen�van�de�kwaliteit.��Wat�de�
tenues�betreft�maak�ik�alleen�een�opmerking�over�
de� lengte� van�de�pantalons.�Met�die� constatering�
moet� iets� te�doen�zijn.�Zelden� is�de�pijplengte� te�
kort,�wel�vaak�te�lang�en�daar�kunnen�schaar,�naald�
en� draad� voor� een� goed� resultaat� zorgen.� Heb� ik�
Gert� Jansens� � beweegreden� goed� aangevoeld� dan�
bedoelt�hij:�stop�met�de�kritiek�op�de�met�name�bij�
tijd�en�wijlen�door�de�Nederlandse�militaire�muziek-
korpsen�matig�uitgevoerde�exercitiebewegingen.��

Dat��de�exercitie�destijds�werd�gehanteerd�om�met�
name��de�dienstplichtige�’Jan�Soldaat‘discipline�bij�
te�brengen�werd�vele�jaren�als�een�goede�methode�
aanvaard.� Nu� de� dienstplicht� is� afgeschaft� en� het�
exercitiereglement�is�versoepeld�komt�het�er�op�aan�
om� met� andere� middelen� het� gezamenlijk� starten�
met� bewegen,� richting� volgen� en� daarmee� stop-
pen,�bij�te�brengen.�Muzikanten�hebben�daarbij�het�
voordeel� dat� dirigenten� dat� als� vanzelf� sprekend�
bij�repetitie�en�uitvoering�opleggen.�Aansluitend�op�
het�musiceren�wil�men�dan�ook�nog�wel�de�lopende�
of�staande,�door�choreografen�uitgezette�patronen�
volgen.�Gaat�het�dan�anno�2010�meer�om�de�kwa-
liteit�van�de�muziek�dan�om�een�strakke�exercitie?�
Dat�valt�te�betwijfelen,�omdat�bij�militaire�taptoes�
met� internationale�deelname�bezoekers�het�meest�
geboeid�worden�door�goed�uitgevoerde�muziek�die�
gepaard�gaat�met�een�vindingrijk� toegepaste�cho-
reografie.�Noch�de�uitvoering�van�de�muziek�noch�
de�bewegingen�verdragen�daarbij�slordigheden.�Der-
halve�geeft�een�synthese�van�beeld�en�geluid�kans�
op�het�beste�resultaat.�Dirigenten�corrigeren�tijdens�
muziekrepetities�eventuele�verkeerde�interpretaties,�
‘valse’�opvattingen�en�zoek�geraakt�evenwicht.�En�
natuurlijk�worden�dirigenten�er�wel�eens�moe�van�
vast�te�moeten�stellen�dat�in�andere�landen�de�exer-
citie�beter�wordt�uitgevoerd�dan�in�Nederland.�Dat�
stoort�dirigenten,�die�er�zich�alles�aan�gelegen�laten�
liggen�om�muzikaal�niet�één�faux�pas�te�tolereren.�
Maar�waarom�wordt�dan�wel�de�typisch�Nederlandse�
’moderne‘�tijdgeest�met�betrekking�tot�militaire�exer-
citie�omarmd?� �Dat�het� reglementair� allemaal�niet�
meer�hoeft,�wil�toch�niet�zeggen�dat�het�niet�mag?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

De�journalistieke�constatering�moet�gezien�worden�
om�waar�nodig�kwaliteitsverbetering�te�bewerkstel-
ligen�dan�wel�behoud�of�het� �bevorderen�van�het�
resultaat,�aan�te�moedigen.�
Dat�de�schrijvers�daarbij�verschillende��maatstaven�
aanleggen� zorgt� voor� een� veelheid� van� interpre-
taties�die� allereerst� door� een� redactie�wel�of� niet�
wordt�geaccepteerd.
�Indien�een�redactie�kiest�voor�een�bepaalde�aanpak�
in�kleur�en�stijl,�dan�kan�een�verslaggever-journalist�
zich�daar�in�voegen�of�niet.�Als�hij�met�de�gewenste�
stijl�van�het�blad�of�periodiek��niet�wil�omgaan,�dan�
zal�hij�vroeg�of�laat�kiezen�voor�een�medium�waar�
zijn�zienswijze�wel�wordt�getolereerd.�In�het�uiterste�
geval�wordt�betreffende� scribent�de�wacht� aange-
zegd�of�verzocht�om�te�vertrekken.�Als�men�journa-

listen�de�vrijheid�geeft�om�te�schrijven�naar�hun�be-
vindingen�dan�accepteert�de�redactiecommissie�de�
resultaten.�Gert�Jansen�maakt�zelf�deel�uit�van�het�
IMMS-bestuur.�Hij�heeft�door�zijn�militaire�verleden�
ervaring�met�omgaan�met�het�journaille�en�weet�de�
weg�om�aan�Defilé�verbonden�verslaggevers�te�be-
naderen.�Mogelijkheden�dus�om�het�schrijversgilde�
niet�te�kapittelen,�maar�juist�aan�te�moedigen�om�
geconstateerde� uitglijers� in� hun� verhalen� ten� be-
hoeve�van�het�resultaat�te�publiceren.�Dit�allemaal�
met�het�vertrouwen�dat�hiervoor�in�aanmerking�ko-
mende�dirigenten�en�militaire�commandanten�daar,�
ter� verbetering� van� hun� product� � � (een optimale 
presentatie van een muziekuitvoering)� vroeger� of�
later�gevolg�aan�zullen�geven.

Jan van Alphen

HM Royal Marines Scotland
op de bevrijdingsparade 

Apeldoorn 9 mei 2010
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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.

Douane Harmonie Nederland
08-07-2010���Concert�te�Schijf
23-07-2010���Intocht�Vierdaagse�te�Nijmegen
29-09-2010���Nieuwegein��Concert
16-10-2010���Kamerik��Goodwill-concert
06-11-2010���Groningen��Taptoe

Fanfare Korps Nationale Reserve
20-07-2010��t/m.�23-07�Vierdaagse�te�Nijmegen.
05-09-2010���Oosterbeek��Airbornemars
06-09-2010���Oost�Maarland��Optreden�Schutterijfeest
15-09-2010���Den�Haag��Prinsjesdag
30-09-2010���Rotterdam��Nationale�Taptoe�(t/m�03�10)

Fanfarekorps KL ‘Bereden Wapens’
13-07-2010���Basel�CH��Taptoe�
09-09-2010���Eijsden��Concert
11-09-2010���Beilen��Relatieconcert
18-09-2010���Vught��HaFa�Dag
21-09-2010���Den�Haag��Prinsjesdag
18-11-2010���Roosendaal�Relatieconcert�
� Korps�Commando�Troepen
20-11-2010���Cuijk��Concert

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
16-09-2010���Den�Haag��Lunchconcert�op�Het�Plein
17-09-2010���Heusden��Concert
19-09-2010���Almelo��Concert
21-09-2010���Den�Haag�Prinsjesdag
30-09-2010���Rotterdam��Nationale�Taptoe�(t/m�03�10)
08-10-2010���Vorden��Concert
12-10-2010���Appingedam��Concert
14-10-2010���Roermond��Concert
16-10-2010���Venlo��Concert

Regimentsfanfare Grenadiers en Jagers
26-06-2010���Den�Haag��Veteranendag
30-06-2010���Albertville�FR��Taptoe�(t/m�05�07)
04-09-2010���Antwerpen�B��Taptoe
21-09-2010���Den�Haag��Prinsjesdag
30-09-2010���Rotterdam��Nationale�Taptoe�(t/m��03�10)
15-10-2010���Arnhem��Regimentsconcert
22-10-2010���Ulft��Concert

Marinierskapel der Koninklijke Marine   
27-06-2010���Zoetermeer��Feest�Culinair
01-07-2010���Monnickendam��Concert
04�07�2010��Rotterdam��Start�Tour�de�France
23-07-2010���Nijmegen��Intocht�Vierdaagse
19-08-2010���Amsterdam�Openingsconcert�Sail
09-09-2010���Enschede��Concert
15-09-2010���Den�Helder��Tuinconcert�Gemini�Ziekenhuis
21-09-2010���Den�Haag��Prinsjesdag
30-09-2010���Rotterdam��Nationale�Taptoe�(t/m�03�10)
08-10-2010���Tholen��Concert
12-10-2010���Zoetermeer��Concert
15-10-2010���Kerkrade��Concert
18-10-2010���Barneveld��Concert�65�jaar�Marinierskapel

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
Tour Concert for Freedom
26-06-2010���Veteranendag��Concert�Malieveld
01-07-2010���Soesterberg��Relatieconcert
02-07-2010���Lage�Zwaluwe�Relatieconcert
03-07-2010���Dokkum��Relatieconcert
19-07-2010���Nijmegen��Vierdaagse�Goffertstadion
20-07-2010���Cuijk��Concert�Maaskade
04-09-2010���Nijmegen��Lionsconcert�in�De�Vereniging
05-09-2010���Apeldoorn��Relatieconcert
09-09-2010���Den�Haag��Relatieconcert
10-09-2010���Tilburg��Relatieconcert
11-09-2010���Schaijk��Relatieconcert
14-09-2010���Nieuw�Vossemeer��Relatieconcert�
21-09-2010���Den�Haag��Prinsjesdag
30-09-2010���Rotterdam��Nationale�Taptoe�(t/m�03�10)
07-10-2010���Tongeren�B��Relatieconcert
28-10-2010���Woensdrecht��Relatieconcert
26-11-2010���Goes��Relatieconcert

Trompetterkorps Kon. Marechaussee
09-07-2010���Concert�te�Harskamp
23-07-2010���Intocht�Vierdaagse
04-09-2010���Oosterbeek��Airborne�Wandeltocht
17-09-2010���Ede��Airborne�Taptoe
21-09-2010���Den�Haag��Prinsjesdag
09-10-2010���Deurne��Taptoe
13-11-2010���Domburg��Concert

Internationale agenda 2010 
30-06�t/m�05-07� Festival�International�Musiques�
� Militaires�Albertville�(F)
01-07�t/m�08-07�� Nova�Scotia�International�Tattoo
� te�Halifax�(CA)�
06-07�t/m�10-07�� Festival�Internazionale�Bande�Militari
� te�Modena�(I)
17-07�t/m�24-07�� Basel�International�Tattoo�(CH)
01-08�t/m�08-08�� Hamina�International
� Military�Tattoo�(FIN)
06-08�t/m�28-08�� Edinburgh�Military�Tattoo�(UK)
12-08�t/m�14-08�� Eksjö�International�Military�Tattoo�(S)
13-08�t/m�14-08�� Shrewsbury�Flower�Show�(UK)
25-08�t/m�29-08�� Festival�Int.�de�Musiques�Militaires
� de�Quebec�(CA)
02-09�t/m�04-09�� Aventicum�Musical�Parade
� te�Avenches�(CH)
08-09�t/m�12-09�� Wonju�Military�Tattoo�(Zuid-Korea)�
18-09���������������� Massed�Guards�Bands�Concert
� te�London�(UK)�
29-09�t/m�03-10�� Nationale�Taptoe�Rotterdam
09-10�t/m�10-10�� Malta�International�Military�Tattoo
06-11�t/m�07-11�16.�Berliner�Militärmusikfest�(D)
Oktober� Nanchang�Military�Tattoo�(China).����
14-11-2010��������� Remembrance�Sunday�(UK).���
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