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Goede doelen
en de kosten daarvan

In�mijn�vorige� inleidende�verhaal� schreef� ik�dat�de�
redactie� bewust� steeds� minder� ‘verenigingszaken’�
in� Defilé� behandelt,� omdat� wij� ons� vooral� richten�
op� de� militaire� muziek� zelf.� Daarop� moet� ik� in� dit�
voorwoord�een�uitzondering�maken,�gezien� recente�
ontwikkelingen� binnen� onze� stichting.�Allereerst� de�
veranderingen� per� 2011� in� het� lidmaatschap/dona-
teurschap.�De�brief�die�de�leden�daarover�ontvingen�
was� duidelijk,� blijkens� de� weinige� reacties� die� we�
daarover� ontvingen.� Een� enkele� directe� opzegging,�
vanwege� de� gestegen� kosten.� Inderdaad,� €� 50� is�
best�een�bedrag.�Maar�laten�we�nog�eens�benadruk-
ken�dat�u�daarmee�niet�alleen�een�ANBI-erkend�goed�
doel�steunt,�u�krijgt�er�concreet�ook�nogal�wat�voor�
terug.� Om� te� beginnen� ZEVEN� tijdschriften� in� kleur�
vol�met�internationale�en�Nederlandse�artikelen�over�
en�veel� foto’s�van�de�militaire�muziek�in�brede�zin.�
Let�wel,�vergelijkbare�publicaties�gericht�op�dit�aan-
dachtsgebied�bestaan�er�niet�in�de�hele�wereld.�Wij�
hebben�die�althans�nog�nooit�gezien.�Daarnaast�gaan�
wij�natuurlijk�door�met�bezoeken�aan�militaire�bands�
en�muziekfestivals� in�Nederland�en�daarbuiten�met�
toegevoegde� programma’s,� die� evenzo� nergens� an-
ders�aangeboden�worden.�Ook�andere�ledenfacilitei-
ten�blijven�onverminderd�beschikbaar�of�nemen�zelfs�
toe,�als�u�nog�geen�‘internationaal� lid’�was.�En�dat�
allemaal�voor�€�20�extra,�ofwel�één�ijsje�per�maand!�
Voor�de�70�al�wel� internationale� leden�geldt�alleen�
een�minimale�kostenindex.�Realiseert�u�zich�dus�goed�
waar�we�het�over�hebben,�als�u�wegens�de� toege-
voegde�internationale�dimensie�en�de�bijbehorende�
kosten�onverhoopt�overweegt�om�af�te�haken.�Wilt�u�
toch�minder,�dan�kunt�u��aansluiting�houden�via�een�
abonnement�op�Defilé�dat�een�paar�euro�meer�gaat�
kosten,�maar�in�kleurendruk�blijft�uitgevoerd.

Dan� het� komende� 30-jarig� jubileum� en� de� viering�
daarvan.� Een� kleine� kwart� van� de� leden� heeft� de�
enquête� van� de� werkgroep� over� het� voorgestelde�
internationale� symposium� over� de� toekomst� van�
de� militaire� muziek� beantwoord,� een� representatief�
aantal.�Met�een�zeer�ruime�meerderheid�hebben�de-
genen�die�de�moeite�namen�om�terug� te�koppelen�
aangegeven�niet�te�zullen�deelnemen�aan�het�voor-
gestelde� programma,� met� name� vanwege� de� hoge�
kosten.�Besloten�is�dan�ook�om�van�een�symposium�
af�te�zien.�Blijkbaar�zijn�de�ambities�van�het�bestuur�

te�hoog�geweest.�De�leden�hebben�in�principe�geen�
behoefte�om�zich�actief� te�mengen� in�de�discussie�
over� het� voortbestaan� van� de� militaire� muziek.� Er�
werd�vooral�geantwoord�dat�het�een�viering�voor�de�
leden�moest�zijn,� lees�een�consumptief�programma�
door�de�militaire�muziek�in�plaats�van�een�discussie�
leidend�tot�een�wezenlijk�pleidooi�voor�de�militaire�
muziek.�Een�gemiste�kans�wellicht,�omdat�de�IMMS�
nu� niet� meer� pro-actief� kan� lobbyen� en� hoogstens�
reactief� op� eventuele� volgende� politieke� besluiten�
over� de� defensie-orkesten� zal� kunnen� ingaan� met�
minder� kans� op� enige� invloed.� Een� deel� van� onze�
doelstelling�blijft�zo�oningevuld.�Maar�de�mening�van�
de�leden�is�uiteraard�bepalend.�Er�wordt�nu�gekeken�
naar�een�low�profile�viering,�waarbij�er�in�elk�geval�
op�gelet�zal�worden�dat�er�geen�financiële�drempel�
is�voor�deelname.�

Hogere�kosten�spelen�ons�dus�meer�parten�dan�wij�
zouden�wensen.�Ook�in�dat�verband�is�militaire�mu-
ziek,� lees� blaasmuziek� door� militaire� orkesten,� net�
als�vrijwel�alle�andere�goede�muziek:�als�je�als�lief-
hebber�erbij�wilt�zijn�en�alles�erom�heen�wilt�beleven�
heeft� dat� in� deze� tijd� een� evident� prijskaartje.� Het�
aanbod� is� door� de� jaren� heen� schaarser� geworden�
en� zo� in� zekere� zin� exclusiever.� Maar� tegelijkertijd�
professioneler�en�toegankelijker,�al�helemaal�voor�de�
IMMS,�de�enige�promotor�voor�dit�specifieke�cultuur-�
en�erfgoed.�Dat�mag�toch�wel�€�4�per�maand�gaan�
kosten?!�
��

Johan�de�Vroe
voorzitter@imms.nl

Voorwoord
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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)   

Vanuit het International IMMS Committee 
kan ik als nieuws melden dat het aan-
tal National IMMS Representatives weer 
met één uitgebreid is: mr. Bae Ghi Ho is 
als zodanig benoemd  voor de Republiek 
Zuid-Korea. Verder wordt er nagedacht 
over de lokatie en het daarmee gecom-
bineerde evenement, waar in 2011 de of-
ficiële internationale IMMS meeting kan 
worden georganiseerd. Aanvankelijk was het de 
bedoeling, dat het door onze Nederlandse afdeling 
te organiseren symposium als zodanig zou functi-
oneren. Nu dat plan is afgelast moet er natuurlijk 
naar een alternatief worden gezocht.

Traditiegetrouw�verbleef� ik�begin� juni�weer� in�het�
UK�om�in�London�de�Beating�Retreat�van�de�House-
hold�Division�bij�te�wonen.�Daarbij�is�het�zeker�ook�
interessant�om�de�dag�ervóór�de�generale� repeti-
tie�vanuit�het�St.�James’s�Park�gade�te�slaan,�want�
deze�biedt� tevens�de�mogelijkheid�om�mee� te� lo-
pen�tijdens�de�opmars�van�de�Massed�Bands�van-
uit�Wellington�Barracks�naar�Horse�Guards�Parade.�
Overigens�was�de�Beating�Retreat�dit�jaar�van�een�
uitstekende�en�aantrekkelijke�kwaliteit.
Hierna�rechtstreeks�vanuit�het�UK�naar�Genève�ge-
vlogen� teneinde�gehoor� te� geven� aan�de�uitnodi-
ging�voor�het� ‘Festival�des�Musiques�Militaires’� in�
het� Franse� stadje� Ville-la-Grand.� Hoewel� dit� nog�
een� ‘jong’� festival� is� (dit� jaar� was� de� 3e� editie),�
heeft� het� een� prima� potentieel.� Niet� minder� dan�
zes�Franse�militaire�orkesten�namen�deel,�naast�en-
kele� burgerorkesten.� IMMS� France� is� nauw� bij� de�
organisatie�betrokken�en�het�beleid�is�erop�gericht�
in�kleine� stappen�de�artistieke�kwaliteit� verder� te�
ontwikkelen.� In� de� komende� editie� van� ‘Band� In-
ternational’�kunt�u�mijn�uitgebreide�artikel�over�dit�
festival�lezen.�

In� juli� stond� Oostenrijk� op� het� programma:� eerst�
naar�Wenen,�waar�ik�op�het�gebied�van�de�Oosten-
rijkse�militaire�muziek� twee� leuke�ervaringen�had.�
In� de� eerste� plaats� maakte� ik� het� militaire� cere-
monieel�mee�t.g.v.�het�Staatsbezoek�van�de�Duitse�
Bundespräsident:�in�de�Hofburg�stonden�opgesteld�
de�Gardemusik�Wien�met�een�compagnie�erewacht,�
waarbij�o.a.�de�volksliederen�werden�gespeeld.�De�
volgende�dag�was�ik�uitgenodigd�door�de�dirigent�
van�de�Gardemusik,�Oberstleutnant�Bernhard�Heher,�
om�in�de�kazerne�een�repetitie�bij�te�wonen�en�ver-
der�bij�te�praten.�Ons�contact�was�tot�stand�geko-
men�tijdens�het�‘Festival�International�de�Musique�
Militaire’�2009�in�Saumur,�waar�we�kennisgemaakt�
hebben� en� waarbij� ik� hem� tevens� mocht� ‘inlijven’�

als� lid�van�de� IMMS.�Opnieuw�een�bewijs�
hoe�belangrijk�dergelijke�festivals�zijn�voor�
de�IMMS-contacten.�
Van�Wenen�op�weg�naar�Innsbruck�om�deel�
te�nemen�aan�de�Jahreshauptversammlung�
van�de�Deutsche�Gesellschaft�für�Militärmu-
sik.�Naast�een�concert�door�Das�Musikkorps�
der�Bundeswehr�onder�leiding�van�Oberst-
leutnant� Walter� Ratzek� was� een� ander�

hoogtepunt� de� lezing� door� Oberstleutnant� Chris-
toph�Scheibling.�Hij�is�werkzaam�als�stafofficier�bij�
de�ons�welbekende�Oberst�Dr.�Michael�Schramm�in�
Bonn�en�de� lezing�had�als�onderwerp�de�opbouw�
van� de� militaire� muziek� in� het� nieuwe�Afghaanse�
leger.� De� Militärmusikdienst� van� de� Bundeswehr�
verleent� daarbij� zeer� intensieve� ondersteuning,�
waarbij� telkens� verschillend� samengestelde� teams�
voor�enkele�maanden�naar�Afghanistan�vertrekken�
om�projectmatig�de�militaire�orkesten� van�het�Af-
ghaanse�leger�vanaf�de�basis�(eigenlijk�vanaf�nul)�
te�helpen�opbouwen.�Een�buitengewoon�unieke�en�
hoogst�interessante�lezing!�
Tenslotte� mocht� ik� als� tourmanager� de� reis� van�
IMMS-Nederland� naar� Hamina� in� Finland� begelei-
den.�Met�39�personen�hebben�we�ons�overgegeven�
aan�de�diverse�muzikale�en�toeristische�activiteiten,�
waarvan�u�elders� in�deze�Defilé�uitvoerige�versla-
gen�zult�aantreffen.
Ook�in�Hamina�mocht� ik�weer�vele�bekende�inter-
nationale�‘coryfeeën’�uit�de�wereld�van�de�militaire�
muziek�ontmoeten.�Hiervan�is�Navy�Captain�Alexey�
Karabanov�zeker�het�apart�vermelden�waard.�Hij�is�
dirigent�van�het�Centraal�Orkest�van�de�Russische�
Marine�en�in�2008�heb�ik�voor�het�eerst�met�hem�
kennisgemaakt,�nota�bene�in�Hamina!�Toen�heb�ik�
hem� weten� te� recruteren� als� IMMS-lid� en� later� is�
hij�benoemd�tot�National�IMMS�Representative�voor�
Rusland.

Mijn�muzikale�’reisseizoen‘�is�nog�niet�voorbij,�dus�
in� mijn� volgende� column� vertel� ik� er� graag� meer�
over.���������
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De Stichting Taptoe Heerlen zal dit jaar al haar ac-
tiviteiten met betrekking tot de organisatie van de 
Taptoe Heerlen beëindigen. De belangrijkste oorzaak 
van dit besluit is gelegen in het feit dat een steeds 
verder afnemende instroom van subsidie- en spon-
sorgelden een toekomstige realisatie van een kwa-
litatief hoogwaardige taptoe onmogelijk maakt. Het 
stichtingsbestuur betreurt het besluit maar geeft aan 
dat ze met tevredenheid terugblikken op 15 mooie 
en door liefhebbers uit de hele wereld hoog ge-
waardeerde evenementen. Het bestuur bedankt alle 
sponsoren, subsidiënten, vrijwilligers, medewerkers 
en vooral alle fans voor hun jarenlange steun en 
enthousiaste inzet en betrokkenheid.
Namens het bestuur van Stichting Taptoe Heerlen,

L.F.J.�van�Breugel�Voorzitter

Al�is�de�laatste�regel�in�dit�nuchtere�persbericht�een�
oprechte�appreciatie�ook�aan�het�adres�van�de�IMMS,�
toch�is�het�met�grote�spijt�dat�wij�ons�moeten�reali-
seren�dat�de�Taptoe�Heerlen�definitief�verleden�tijd�is.�
Net�als�destijds�om�dezelfde�redenen�de�Triantha�tap-
toe�is�gestopt,�als�enige�jaarlijkse�militaire�taptoe�van�
betekenis�naast�de�Nationale,� is�Heerlen�nu�dit� lot�
beschoren.�Daar�waar�het�WMC�in�Kerkrade�en�voor-
al�André�Rieu�in�Maastricht�(met�veel�blaasmuziek!)�
grote�massa’s�Limburgers�trekken�bleven�de�tribunes�
in�Heerlen�te�veel�onbezet.�Militaire�muziek�heeft�het�
voor�het�grote�publiek�dus�niet�(meer).�Aan�de�kwa-
liteit�kan�het�niet�gelegen�hebben,�het�waren�vrijwel�
altijd�de�beste�militaire�bands�die�Heerlen�bezochten,�
tot� in� de� laatste� aflevering� toe.�Aan� de� kwantiteit�

nog�minder:�waar� krijg� je� 400�muzikanten� voor� 25�
euro?�Onze�André�rekent�het�viervoudige…��Het�gaat�
in�het�kader�van�deze�‘necrologie’�niet�om�een�ana-
lyse�hoe�dit�allemaal�zit,�want�dat�zou�heel�Nederland�
moeten� betreffen� en� dan� nog.� Het� stemt� de� IMMS�
wel� tot� zorgen,� dat� alweer� een� initiatief� midden� in�
ons�intreressegebied�ter�ziele�is.�Maar�veel�meer�dan�
dat�beperkte�wat�er�nog� is�ondersteunen�met�aan-
dacht�en�deelname�kunnen�wij�niet.�Dat�hebben�we�
in�Heerlen�ook�gedaan�en�wel�met�groot�genoegen.�
We�hebben�er�met�veel�succes�ons�25-jarig�jubileum�
gevierd�en�denken�met�plezier�en�waardering�terug�
aan�deelnemende�bands�in�de�voorbije�jaren�als�de�
Garde� Républiquaine,� de� Royal� Marines,� de�Turkse,�
Zweedse,�Hongaarse�en�Tsjechische�Army�Bands,�de�
diverse�Russische�en�Poolse�bands�e.v.a.�Een�ware�in-
ternationale�taptoe�die�tot�de�‘very�best’�behoorde.

Na� de� rampzalige� afgelasting� door� storm� in� 2006�
was� het� duidelijk� dat� het� financiële� tij� zich� tegen�
deze�taptoe�ging�keren�en�het�verdient�bewondering�
dat� voorzitter� Leo� van� Breugel� het� met� zijn� team�
toch�nog�een�aantal�jaren�heeft�gered.�Wij�als�IMMS�
waren�helemaal�thuis�in�Heerlen,�na�15�keer�enorme�
streetparades,�gezellige�café’s,�een�prettig�hotel�en�
topvermaak�op�het� grote�plein.�Dat� is� nu�herinne-
ring,�voor�heel�wat�van�ons�een�dierbare.�Eén�schrale�
troost,� Limburg� was� al� een� beetje� ‘buitenland’� en�
gelukkig�zijn�er�met�wat�extra�reistijd�nog�wel�goede�
militaire�taptoes�over.�Maar�ons�Heerlen�en�de�klan-
ken�van�het�Limburgse�volkslied�doen�vergeten�zul-
len�die�niet�gauw.

JdV���

ActuAlIteIten

Doek voor Taptoe Heerlen gevallen

Nostalgisch 
beeld: de 
band van 
de Estse 
strijdkachten 
(2009)
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Gert Jansen:
van oudsher spanning tussen het muzikale en militaire

Door Hein Jansen

“Militaire muziek is een 
gevoelige aangelegen-
heid. Dat is al het geval 
zolang ik mij kan heu-
gen. Dat heeft er in ieder 
geval mee te maken dat 
muzikanten in de eerste 
plaats met muziek bezig 
zijn. En muziek heeft te 
maken met emotie, ex-
pressie. Primaire reac-
ties landen in de eerste 
plaats op het muzikale, 

daarna komen andere aspecten aan bod. Dat geldt 
ook voor militaire muzikanten: die zijn in de eerste 
plaats musicus, daarna militair. Dat is het systeem 
waarvoor we in Nederland hebben gekozen. We ne-
men muzikanten aan en maken ze dan militair. Daar-
door staan de Nederlandse militaire orkesten interna-
tionaal gezien wel op zo’n hoog muzikaal peil.  Maar 
dat militaire stelt juist heel andere eisen. Exercitie 
bijvoorbeeld heeft niets te maken met emotie maar 
met discipline. Daar zit dus een spanningsveld. Ook 
bezoekers van taptoes, ceremoniële optredens en 
dergelijke ontkomen daar niet aan. Om het misschien 
wat zwart-wit te stellen: de een gaat het vooral om 
het muzikale gehalte, de ander kijkt met argusogen 
naar de bewegingen die een kapel uitvoert. Dat ver-
klaart in ieder geval de soms sterk uiteenlopende 
meningen over een en hetzelfde optreden.”  Aldus 
lkol bd Gert Jansen. En hij kan het weten als – onder 
meer – oud-directeur van de Johan Willem Friso Ka-
pel, oud-Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht en 
vooraanstaand IMMS’er. 

Als�het�gaat�om�de�appreciatie�van�de�militaire�or-
kesten�in�eigen�land,�spelen�volgens�Jansen�nog�een�
paar�factoren�een�rol.�“Het�is�een�typisch�Nederland-
se�eigenschap�om�kritisch�te�zijn�over�‘eigen’�presta-
ties.�Ik�kan�het�ook�zo�zeggen:�het�gras�bij�de�buren�
is�altijd�groener.�Soms� lijkt�er�ook�sprake�van�een�
‘stammenstrijd’�:�wat�kapel�X�doet�kan�per�definitie�
niets� zijn,�kapel�Y�wordt�de�hemel� in�geprezen�en�
kapel�Z�zit�daar�wat�tussen�in.�Begrijp�me�vooral�niet�
verkeerd.�Smaken�verschillen�en�visies�lopen�uiteen,�
gelukkig�maar.�Daar�is�niks�mis�mee.�Maar�wat�me�
soms�wel�stoort�–�dat�steek�ik�niet�onder�stoelen�of�
banken�–�is�dat�een�kwalitatieve�beoordeling�wordt�
opgehangen� aan� een� persoonlijke� opvatting.� � Dat�
gaat�dan� voorbij� aan�de�grondige� voorbereidingen�
voor�een�concert�of�show,�keuzes�die�zijn�gemaakt,�
speciale� arrangementen,� inspanningen� die� worden�

geleverd.�Iets�mag�niet�mijn�genre�zijn,�dan�nog�kan�
het�kwaliteit�hebben.�Daar�wil�ik�graag�oor�en�oog�
voor�blijven�houden.”�

Als we het over militaire orkesten hebben, praten we 
over militaire muziek. Wat is dat?
“Eigenlijk�bestaat�die�niet.�Er�zijn�militaire�orkesten,�die�
muziek�maken.�Punt.�Als�je�al�over�echte�militaire�muziek�
wilt�praten,�dan�heb�je�het�over�signalen�–�niet�meer,�
niet�minder.�Maar�marsen�dan,�kun�je�me�tegenwerpen,�
muziek� �waarop�wordt�gemarcheerd?�Alsof� elke�mars�
een� militaire� functie� heeft� zoals� een� regimentsmars…�
Daar�is�geen�sprake�van.�Bovendien�zijn�er�typisch�mili-
taire�marsen,�zoals�van�Laro,�gewoon�in�de�verkoop.�Elk�
burgerorkest�kan�daarmee�aan�de�haal.�Of�kijk�naar�de�
‘Mars�van�de�41e�Lichte�brigade’.�Door�hoeveel�burger�
orkesten�wordt�die�mars�niet�gespeeld?”�

Maar wat is dan het eigene, de essentie van een mi-
litair orkest?
“Dat�is�het�ceremonieel.�Daarom�is�het�zeker�bij�een�
plechtigheid�niet�alleen�belangrijk�hoe�een�kapel�klinkt,�
maar�ook�hoe�die�zich�presenteert.�Ik�heb�het�wel�eens�
zo�gezegd:�een�valse�noot�wordt�niet�gehoord,�onge-
poetste�schoenen�worden�wel�gezien.�Mijn�ervaring�bij�
de� JWF-kapel�was�dat�naarmate�wij�het� ceremonieel�
beter�verzorgden,�de� ‘bazen’�ons�meer�ruimte�gaven�
bij� de� concerten.� Militaire� muzikanten� moeten� zich�
daarvan�goed�bewust�zijn.�Muziek�is�altijd�belangrijk,�
daarover�geen�misverstand,�maar�niet�alleen�–�zeker�
bij�de�verzorging�van�ceremonieel.”

Uitdaging
Heeft de huidige generatie muzikanten daar meer 
moeite mee dan de oude garde, als ik dat zo mag 
zeggen?
“In�de�loop�van�de�tijd� is�de�muzikale�kwaliteit�van�
de�musici�die�we�binnenhalen�onmiskenbaar�vooruit-
gegaan.� � In� de� tijd� dat� ik� in�Assen� begon� was� het�
eerder�regel�dan�uitzondering�dat�een�muzikant�nog�
geen�conservatorium�had.�Hij�was�nog�met�zijn�studie�
bezig� of� begon� er� aan.�We� hadden� zelfs� nog� eigen�
examens.�Dit�betekende�dat�de�muzikale�en�militaire�
vorming�veel�langer�gelijk�opgingen.�Nu�is�bij�de�or-
kesten�een�voltooide�conservatoriumopleiding�de�re-
gel.�Bovendien�is�het�niveau�van�de�conservatoria�ge-
stegen�én�is�de�opleiding�meer�op�de�persoon�gericht.�
Daardoor�komen�zijn�of�haar�kwaliteiten�nog�beter�tot�
hun�recht.�Je�kunt�je�voorstellen�dat�in�dit�perspectief�
de�muzikale�uitdaging�niet�in�een�regimentsmars�ligt,�
bij�de�zoveelste�beëdiging,�maar�wel�in�een�moeilijk�
concertstuk.�Als�musicus�wil�je�geprikkeld�worden,�je�
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grenzen�verleggen.�Dat�zo�zijnde,�herhaal�ik�het�nog�
maar�eens�een�keer:�ceremonieel�is�het�bestaansrecht�
van�een�militair�orkest,�met�zijn�eigen�eisen.”

Ook aan de exercitie, lijkt me.
“Dat� is�een� lastige.� In�de�hedendaagse�krijgsmacht�
speelt�exercitie�veel�minder�een�rol��dan�vroeger.�We�
doen�er�ook�niet�meer�zo�veel�aan.�Gevechtsvaardig-
heden� worden� immers� hoger� aangeslagen.� Ik� weet�
dat� sommigen� daar� moeite� mee� hebben� en� soms�
met�heimwee�terugdenken�aan�de�tijd�van�de�dienst-
plicht,� toen�exercitie� trouwens�ook�een�middel�was�
om�de�verveling� te�verdrijven.� Zelf�ben� ik�ook�niet�
altijd�gelukkig�met�wat�ik�nu�zie.��Maar�laten�we�wel�
wezen,�de�inzichten�en�daarmee�de�reglementen�zijn�
veranderd�in�de�krijgsmacht.�En�de�militaire�orkesten�
delen�daarin.�Natuurlijk,�dingen�kunnen�altijd�beter�
en� je�mag� verwachten�dat�mensen�hun�best�doen.�
Maar�of�je�nu�blij�bent�of�niet�met�de�keuzes�die�zijn�
gemaakt,�het�lijkt�me�weinig�zinvol�tegen�de�ontwik-
kelingen�in�te�gaan.”

‘Op z’n Engels’
Dus kijken we met weemoed en bewondering naar 
de Guards, die het marcheren nog niet hebben ver-
leerd.

“In�het�Britse�leger�worden�andere�keuzes�gemaakt.�
Mooi�voorbeeld�is�Trooping�the�Colour,�zoals�dit�jaar.�
Ik�zag�laatst�in�een�tv-programma�op�de�BBC�dat�drie�
maanden�voor�het�zo�ver�was��eenheden�terugkwa-
men�uit�Afghanistan�en�begonnen�met�oefenen,�uren�
en�uren,�weken�lang.�Je�wilt�niet�weten�hoe�veel�tijd�
daarin�gaat�zitten.�En�dan�nog�–�met�alle�respect�–�
lukt�het�niet�altijd�een�kaarsrechte� linie� te�vormen,�
wat�toch�de�bedoeling�is.�We�kunnen�het�zelf�op�de�
televisie� zien.� Laten� we� ons� daar� niet� op� blindsta-
ren.”

Toch is en blijft de Britse stijl voor menigeen een 
lichtend voorbeeld.
“Dat�klopt.�Je�ziet�het�bijvoorbeeld�ook�bij�een�aan-
tal�burgerkorpsen�–�en�niet�de�minste�–�die�er�veel�
aangelegen�is�het�zo�goed�mogelijk�‘op�z’n�Engels�of�
Amerikaans’�te�doen.�Dat�is�hun�keuze.�En�zolang�de�
muziek�er�niet�onder� lijdt,� is�daar�niks�mis�mee,� in�
tegendeel.”

De kwaliteit van de exercitie is ook een vast terug-
kerend thema na elke grote taptoe – hoe zou je die 
trouwens definiëren?
“Eigenlijk� kun� je� anno� 2010� niet� meer� van� taptoe�
spreken.�Dat�geldt�niet�alleen�voor�Rotterdam�maar�
ook� voor� het� buitenland.� Strikt� genomen� is� taptoe�
niet�meer�dan�het�laatste�signaal�van�de�dag,�niet�te�
verwarren�–�zoals�nogal�eens�gebeurt�–�met�de�En-
gelse�Last�Post,�die�betrekking�heeft�op�het�wisselen�
van� de� laatste� schildwacht;� zoals� er� ook� een� First�
Post�is.�In�de�loop�van�de�tijd�is�deze�ceremonie�bij�
bijzondere�gelegenheden�uitgebreid�met�onder�meer�
een�regimentsmars,�een�koraal� (eigenlijk�gebed)�en�

het�volkslied.�Wat�nog�het�dichtst�bij�de�traditionele�
taptoe�in�de�buurt�komt,�is�de�Grosze�Zapfenstreich�
in�Duitsland.�De�onderdelen�daarvan�liggen�vast,�met�
uitzondering� van� de� Serenade.� Degene� aan� wie� de�
Zapfenstreich� wordt� opgedragen,� mag� daarvoor� 3�
verzoeknummers� indienen.� In� Nederland� wordt� nog�
slechts� een� enkele� keer� een� staande� taptoe� uitge-
voerd�waarin�deze� traditionele�elementen,�met�o.a.�
de� roffel� tamboers� en� taptoe� tamboers,� � nog� aan-
wezig�zijn.��Tegenwoordig�is�een�taptoe�in�feite�een�
groot� muzikaal� spektakel,� gedragen� door� militairen�
met� inbreng�van�burger�orkesten.�Bij�ons� is�dat� in-
dertijd�in�Delft�begonnen,�toen�defensie�de�touwtjes�
uit�handen�gaf�aan�de�Stichting�Nationale�Taptoe.�De�
traditionele�elementen�komen�alleen�nog�maar�terug�
in�de�finale�met�een�koraal,�of�compositie�die�daarop�
lijkt,�het�signaal�taptoe�en�het�volkslied.”

Dus gaat het om een show waarin ook ruimte moet 
zijn voor Hamburgse brandweerlieden die grappig 
bedoelde gymnastische toeren uithalen, ‘dansmarie-
kes’, een rolschaatsgroep, noem maar op?
“Ja.�Dat�past�bij�het�spektakel�waarmee�je�toeschou-
wers�wilt�lokken.�Dat�geldt�niet�alleen�voor�ons,�maar�
ook� in�het�buitenland.� In�Edinburgh�heb� ik�ooit�de�
sterkste�man�van�het�Britse� leger� een�vrachtwagen�
zien� voorttrekken.� Heeft� dat� iets� met� taptoe,� met�
Britse�traditie,�te�maken?�Niets.�Maar�het�publiek�was�
razend�enthousiast.�Toch�ben�ik�van�mening�dat�de�
naam�taptoe�gehandhaafd�moet�blijven.�Ik�hecht�aan�
traditie� en� op� het� moment� dat� je� de� naam� taptoe�
schrapt,�hoef�je�ook�niet�meer�uit�te�leggen�wat�het�
betekent.� Het� gevaar� bestaat� dan� dat� over� enkele�
jaren�niemand�zich�meer�herinnert�wat�de�oorsprong�
was�en��dat�ook�de�traditionele�elementen�verdwij-
nen.�Het�hoeft�van�mij�niet�zo�te�zijn�als�bij�de�Nova�
Scotia�Tattoo,�waarin�ieder�jaar�bij�de�opening�het�to-
neelstukje�‘Doe�den�tap�toe’�wordt�opgevoerd,�maar�
we�moeten�de�oorsprong�niet�vergeten.”

Computer
Dat verklaart ook de bewegingen van de orkesten 
die steeds ingewikkelder lijken te worden, of te wel 
steeds meer op show gericht?
“Niet� alleen.�De�gemiddelde�Nederlander�heeft�niet�
zo�veel�op�met�militair�vertoon�en�tradities,�wat�op�
zich�al�ruimte�laat�voor�veel�vrijheid.�Daarnaast�zijn�
we�een�open�samenleving�die�open�staat�voor�allerlei�
invloeden�van�buitenaf.�Hierbij�denk�ik�vooral�aan�de�
University�Bands�in�de�VS,�voor�wie�het�showelement�
heel�belangrijk�is.�Dat�is�naar�ons�overgewaaid.�Toen�
ik�in�Assen�begon,�was�het�heel�simpel.�Je�dacht�in�
drie�blokken,�die�over�het�speelveld�bewogen:�tam-
boers�en�trompetters,�koper�tot�en�met�slagwerk�en�
het�hout�met�sousafoons.�Het�was�al�heel�wat�toen�
we�het�principe�van� ‘follow� the� leader’� introduceer-
den�waarbij�de�muzikanten�hun�eerste�man�volgen.�
Kom�daar�nu�eens�om.�Nu�beschikken�we�over�een�
computerprogramma,�uit�de�VS,�waarmee�je�de�inge-
wikkeldste�choreografieën�kunt�programmeren,�zowel�
voor�het�orkest�als�geheel�als�de� individuele�muzi-



kant.� Toen� de� IMMS� laatst� bij� het� FKKLBW� te� gast�
was,�is�dat�goed�gedemonstreerd.’

Dit is een ontwikkeling die doorgaat?
“‘Ja,�en�ik�vind�dat�wel�leuk.”

Gaat dat niet ten koste van het muzikale?
“Dat�hoeft�helemaal�niet.�De�kunst�is,�net�als�bij�de�
concerten,� uitdagende� muziek� te� kiezen,� die� toch�
herkenbaar� is,� plezierig� overkomt.� Daar� komen� de�

mensen�voor.�We�kunnen�wel�heel�elitair�doen,�maar�
anno�2010�komen�de�mensen�voor� spektakel� à� la�
Joop� van� den� Ende� in� het� klein,� zo� je� wilt�André�
Rieu.�Ik�ben�de�laatste�om�ze�dat�te�ontzeggen.�Dat�
heeft�er�niets�mee�te�maken�dat�je�dan�als�militair�
muziekkorps�of�individuele�musicus�minder�je�best�
hoeft�te�doen.�De�lat�blijft,�professioneel,�hoog�lig-
gen.�Doe� je�dat�niet,�dan�kijkt� en� luistert� het�pu-
bliek�er�dwars�doorheen,�al�maak�je�nog�zulke�leuke�
pasjes.”

Reuters Bill Millin, doedelzakspeler van de Eerste 
Special Service Brigade die op D-day (6 juni 1944) al 
spelend het ijskoude water voor de kust van Norman-
dië instapte en bleef spelen terwijl zijn kameraden om 
hem heen vielen, is op 17 augustus 2010 op 88-jarige 
leeftijd overleden. 
�
Piper Bill 
In�de�week�die�in�Groot-Brittannië�in�het�teken�stond�
van� de� herdenking� van� de� in� de� lucht� uitgevochten�
Battle� of�Britain,� kreeg� de�dood� van� ‘Piper� Bill’� alle�
aandacht.�Zijn�naam�en�zijn�rol�bij�de�geallieerde�lan-
dingen�werd�wereldwijd�bekend�door�de�film�The�Lon-
gest�Day�(1962):�de�doedelzakspeler�in�zijn�kilt�die�on-
verstoorbaar�over�het�strand�heen�en�weer�marcheerde�
onder�het�spelen�van�vertrouwde�Schotse�deunen�als�
‘Highland�Laddie’�en�‘The�Road�to�the�Isles’.�Pas�op�de�
vierde�dag�na�de�landing�werd�niet�hij�maar�zijn�doe-
delzak�getroffen�door�granaatscherven.�Het�instrument�
is�nu�te�zien�in�het�National�War�Museum�in�Schotland.�
Bill�Millin’s�heldendaad�paste�in�een�eeuwenlange�tra-
ditie�van�doedelzakspelers�die,�sommigen�al�dodelijk�
gewond,� met� de� laatste� adem� de� troepen� opnieuw�
moed�inbliezen.������De�Duitsers�zouden�later�van�hem�

zeggen� dat� ze� dachten�
dat� hij� mad� was� en�
daarom� geen� moeite�
deden� om� hem� te� ra-
ken…�De�Schot�was�een�
bescheiden� man,� die�
zelden� uitweidde� over�
zijn�avonturen.�De�laat-
ste�twintig�jaar�ging�hij�
wel� regelmatig� terug�naar� Frankrijk� om� zijn� gevallen�
kameraden�te�herdenken.��Franse�bewonderaars�pro-
beren�80.000�pond�(97.000�euro)�in�te�zamelen�om�op�
Sword�Beach�een�standbeeld�voor�hem�op�te�richten.�
Geconfronteerd�met�een�model�van�het�beeld�merkte�
hij�op�“het�is�goed�gelijkend.�Ik�was�toen�21�jaar�en�erg�
jong”.�Hij�noemde�het�initiatief�“goed�van�de�Fransen�
om�dit�voor�mij�te�doen”.

Zijn directe omgeving stelt vast: “Hij zal altijd worden 
herinnerd als een opvallende figuur van al degenen 
die zoveel hebben gegeven om Europa van de tirannie 
te verlossen. Mr Millin is in de familiekring de laatste 
eer bewezen. Op latere datum zal nog een herinne-
ringsdienst worden gehouden. 

Bill Millin overleden
Op D-day bespeelde Bill Millin de doedelzak
om de Britse troepen moed in te blazen

Door Jan van Alphen

Op� 18� april� 2010� overleed� Thomas� Kelman� Fleming�
(CVO,�OBE,�FRSAMD),�beter�bekend�als�Tom�Fleming�
die�voor�militaire�muziekvrienden�bepaald�geen�onbe-
kende�was.�Fleming,�die�op�29�juni�1927�in�Schotland�
werd� geboren,� was� vanaf� 1966� de� vaste� commenta-
tor�voor�de�BBC�van�de�Edinburgh�Tattoo.� IMMS� le-
den�zullen�zijn�doorleefde�stem�ook�kennen�van�o.a.a�
Remembrance� Sunday� (november)� en� verschillende�
(koninklijke)� huwelijken� en� begrafenissen.� Fleming�
was�daarnaast�actief�als�acteur,�dichter�en�presenta-
tor.�Vanaf�1945�startte�hij�een�acteercarrière� in�meer�
serieuze�rollen�voor�o.a.The�Royal�Shakespeare�Com-

pany�(1962)�en�tevens�werd�hij�leider�van�The�Scottish�
Theatre�Company.�Naast�de�beroemde�militaire�taptoe�
in�Edinburgh�was�zijn�stem�via�de�BBC�televisie�ook�
te� horen� bij� o.a.� het� Eurovisie� Songfestival.� In� 1980�
kreeg�hij�een�‘OBE’�als�dank�voor�zijn�diensten�aan�het�
Koninkrijk� én�Schotland.� Fleming�was�niet� getrouwd�
en�was�naast�al�deze�bezigheden�ook�verbonden�aan�
de� Cannonmills� Baptist� Church� o.a.� als� organist.� Na�
een�lange�ziekte�overleed�hij�in�de�nacht�van�de�18e�
april.�Muziekliefhebbers�die�de�vele�BBC�uitzendingen�
van�Edinburgh�hebben�opgenomen�of�gezien�zullen�de�
markante�stem�waarschijnlijk�niet�snel�vergeten.�
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Majoor Jos Pommer, chef-dirigent van De Kapel van 
de Koninklijke Luchtmacht, is met regisseur Martin 
van der Werff het creatieve brein achter de theater-
show A Tribute 2 Michael Jackson. Zijn visie op lichte 
muziek en orkestklank heeft enorm bijgedragen aan 
de ontwikkeling van het Orkest. Hij heeft intussen 
een groot aantal composities, arrangementen en 
transcripties op zijn naam staan; als componist on-
der meer ‘Octagon’, ‘Changes in the Night’, ‘P(iet) 
M(ondriaanen ‘Art & Life’. Jos Pommer is vaste gast-
docent hafa-directie, module lichte muziek, aan het 
Maastrichts Conservatorium.
�

Er zijn op tv diverse shows geweest waarin veel na-
druk is gelegd op MJ look-alikes die goed kunnen 
dansen of zingen. Waarin onderscheidt A Tribute 2 
Michael Jackson zich?

“Bij�ons�gaat�het�allereerst�om�de�muziek�van�Mi-
chael� Jackson.�Als� componist� is�hij� erg�belangrijk�
geweest� ofschoon� hij,� naast� zanger,� muzikant� en�

componist,�ook�een�geweldige�danser�en�entertai-
ner�was.�Als�ik�naar�zijn�muziek�luister�constateer�
ik�dat�het�harmonisch�interessant�is.�Hierdoor�kan�
je�voor�ons�grote�orkest�prachtige�arrangementen�
maken.�Daarbij�zijn�de�songs�divers�van�karakter.�
Vergelijk�maar�eens� ‘Little�Susie’�met� ‘Beat� It’,�of�
‘Billy� Jean’� met� ‘Earth� Song’.� Dan� begrijp� je� hoe�
veelzijdig�hij�als�componist�is.”�

MJ heeft een artistieke groei van The Jackson 5 tot 
muzikale toppers als ‘Thiller’ en ‘Bad’. De laatste 
jaren voor zijn geplande come-back hadden geen 
muzikale ontwikkeling meer. Leidt dat niet tot een 
dipje in de finale?

“We�hebben�toch�besloten�de�chronologische�weg�
te�bewandelen�en� in�een�soort�documentary�style�
zijn�muzikale�leven�weer�te�geven�hoewel�het�artis-
tieke�dan�eigenlijk�niet�samenvalt�met�een�opbou-
wende�flow�van�de�avond.”� Jos�Pommer�pakt�het�
script�er�bij.� � “Kijk:� in�het�begin�van�de�show�zit�

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

Jos Pommer over de
Michael Jackson theatershow
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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
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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

‘Never�Can�Say�Goodbye’.�Hierbij�gebruiken�wij�de�
originele�stem�van�MJ,�live�begeleid�door�onze�eigen�
cast�en�het�orkest.�Aan�het�eind�van�de�show�komt�
er�een�grote�finale-medley�met�al�zijn�grote�hits.�In�
deze�medley�spiegelen�we�a.h.w.�de�show�en�gaan�
we� omgekeerd� chronologisch� terug� in� de� tijd.�We�
eindigen� dus� weer� met� ‘Never� Can� Say� Goodbye’,�
maar�nu�a-capella.�De�cirkel�is�rond.”

Je gaat werken met 7 zangeressen. Jackson 7? 
“We�willen�beslist�niet�in�de�valkuil�vallen�door�de�
stem� van� MJ� na� te� doen.� Dit� is� met� zangeressen�
makkelijker�te�realiseren�en�geeft�je�bovendien�meer�
vrijheid�om�muzikaal�te�stoeien.�De�cast�is�nog�niet�
helemaal�rond,�wel�is�bekend�dat�de�soulzangeres-
sen�Peggy�Sandaal,� Leona�Philippo�en�Talita�Ang-
warmasse�uit�Concert�for�Freedom�terugkomen.”�

En toch nog één danser? 
“We� hebben� één� hele� goede� danser� in� de� show.�
Deze�danser� is�het�alter�ego�van�MJ.�Bijvoorbeeld�
bij� ‘The� way� you� make� me� feel’� in� de� versie� van�
Britney� Spears.� De� zangeressen� zingen� de� danser�
toe�alsof�het�MJ�is.”

Het Luchtmachtorkest heeft bij veel muziekliefheb-
bers een naam opgebouwd met het maken van bij-
zondere bewerkingen. Heb je al titels in je hoofd 
die je graag door een creatieve arrangeur onder 
handen wilt laten nemen?  

“Eigenlijk� geldt� dat� voor� alle� titels,� maar� ik� laat�
bijvoorbeeld�‘Liberian�Girl’�klein�arrangeren�in�afro-
style�met�houtblazers�en�percussie.�‘I�just�can’t�stop�
lovin’you’�wordt�ook�klein�met�hout�en�ritme.�‘Leave�
me�alone’�krijgt�een�swingende�big�band�stijl.�‘Black�
or�White’�en�‘Smooth�Criminal’�worden�orkeststuk-
ken.�We�werken�met�diverse�arrangeurs�waarvan�er�
deze�show�vier�het�muzikale�hart�vormen.�Dat�zijn�
Ilja� Reijngoud,� Rob� Horsting,� Steven� Dietvorst� en�
Thijs� van� Otterloo.� Deze� ‘groovy’� arrangeurs� heb-
ben�affiniteit�met�de�muziek�van�MJ�en�kunnen�het�
actualiseren� naar� 2011.� Daarnaast� vind� ik� Douwe�
Medema� en� Rob� Hagen� hele� fijne� arrangeurs� om�
mee� te�werken�voor�met�name�het� theatrale�pas-�
en� meetwerk;� een� lastig� maar� o� zo� noodzakelijk�
ambacht�dat�zij�als�geen�ander�beheersen.�Kortom:�
alle�arrangementen�worden�prachtig.”

De muziek van MJ loopt uiteen van motown-soul 
tot, popballads en de latere disco beats. Dit is weer 
heel anders dan Queen, Beatles of rockopera’s. 
Richt je je tot een bepaald publiek of specifieke 
doelgroep bij het samenstellen van dit program-
ma?

“Mensen�die�ons�al�kennen�uit�de� theaters�weten�
dat�we�elk�jaar�onze�eigen�muzikale�handtekening�

onder�een�productie�zetten.�In�die�zin�bedienen�we�
alle� fans� die� we� al� hebben.� Daarnaast� hopen� we�
de�MJ-fans� te�bereiken,�die� inmiddels�uit�drie�ge-
neraties� muziekliefhebbers� bestaan.”� Jos� Pommer�
benadrukt:�“We�hebben�een�hip�orkest�dat�past�bij�
het�moderne�imago�van�de�luchtmacht.�Onze�eigen-
tijdse�sound�sluit�aan�bij�de�muzikale�actualiteit.”

Tot slot. Je hebt de afgelopen maand ongeveer al-
les wat MJ geproduceerd heeft beluisterd. Wat is 
jouw favoriete Jackson  song? 

“� ‘Billy� Jean’� blijft� intrigerend�door�dat�basloopje.�
‘Little�Susie’�vind�ik,�hoewel�minder�bekend,�melo-
dieus�erg�sterk�en�belicht�een�andere�kant�van�MJ.�
‘Rock�With�you’��is�juist�harmonisch�spannend.”

PROGRAMMA TRIBUTE

TO MICHAEL JACKSON
�

1. Opening:
 Jackson 5 o.a. Grote poort van Kiev,
 uit de HIStory World Tour, Never Can Say
 Goodbye, I want you back, ABC

2. Motown interlude, Ben en The Wiz

3. Of the wall o.a. Rock with you, Off te wall,
 Don’t stop till you get enough 

4. Thiller, o.a. Billie Jean,
 Wanna be starting something, Beat it

5. Bad, o.a. Bad, The way you make me feel,
 Liberian girl, Man in the mirror

6. Dangerous, o.a. Black and White,
 Remember the time, Will you be there, 

7. HIStory, They don’t really care about us,
 Earth Song, Little Susie, 

8. Blood on the dance floor, Superfly sister,
 Blood on the dance floor

9. Orchestral: Smile, Planet Earth

10. Finale: This is it/Megamix
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de nederlAndSe MIlItAIre MuzIek

Marinierskapel der Koninklijke Marine 

De�afgelopen�maanden�heeft�de�Marinierskapel�enke-
le�malen�grootschalige�publieke�optredens�verzorgd.�
Vóór�Veteranendag�was�dat�in�juni�het�jaarlijkse�Fes-
tival�Classique,�waarbij�gemusiceerd�werd�op�een�vlot�
in�de�Haagse�Hofvijver.�Op�4�juli� luisterde�de�kapel�
onder�massale�belangstelling�het�vertrek�van�de�Tour�
de� France� vanuit� Rotterdam� op,� vanaf� een� podium�
op�de�bekende�Erasmusbrug.�Op�19�en�20�augustus�
verzorgde� de� kapel� de� muziek� bij� het� grootste� vrij�
toegankelijke� publieksgebeuren� van�
het�land:�Sail�Amsterdam.�Vanaf�een�
muziekpodium� op� de� kop� van� het�
Java-eiland�en�pal�naast�het�fregat�Hr�
Ms�Tromp�werd�een�concert�gegeven,�
gesponsord�door�de�Nationale�Post-
codeloterij.�Naast�het�begeleiden�van�
zanger�Jeroen�van�den�Boom�werden,�
met� Mariska� van� Kolk� in� de� hoofd-
rol� en� een� hele� special� cast,� delen�
van� de� musical� ‘De� Jantjes’� naar�
Louis�Davids�uitgevoerd.�Ook�kwam�
jeugdig�talent�onder�aanvoering�van�
Ralf�Mackenbach� (14)�met�nummers�
uit� het� junior� Eurovisiesongfestival�
aan� bod.� Het� korpskarakter� werd�
benadrukt� met� een� optreden� door�
de�Tamboers�en�Pijpers.�De�directie�

was� in� vertrouwde� handen� van� ltkol� Pieter� Jansen.�
De�Sail-manifestatie�werd,�opnieuw�onder�grote�be-
langstelling,�afgesloten�met�een�middagconcert�vanaf�
een�podium�op�de�Prinsengracht.�In�de�drie�grootste�
steden�heeft�de�kapel�zo�weer�een�in�het�oog�lopend�
muzikaal�visitekaartje�kunnen�afgeven.��

In de voorgande aflevering ging ik in op de beteke-
nis van de trom in het verleden. In dit deel volgt een 
uitleg van de slagtechnieken

De paarsgewijze slag
Bij� de� uitgangspositie� voor� het� slaan� van� paarsge-
wijze�slagen�worden�beide�stokken�voor�het�lichaam�
omhoog�geheven�zoals�bij�de�uitgangshouding�van�
de�rechter�en�linker�vlamslag.�De�rechter�en�de�linker�
stok�zijn�in�uitgangspositie�voor�de�slag�met�de�rech-
ter�en�linkerhand.�Bij�de�paarsgewijze�slagen�wordt�
tweemaal�met�de�rechter�stok�en�tweemaal�met�de�
linker�stok�het�vel�aangeslagen,�waarbij�na�elke�slag�
de�stok�vervolgens�in�de�uitgangspositie�terug�komt.�
Men�dient�nauwkeurig� te�controleren�of�alle�slagen�
even� hard� zijn� en� elkaar� met� regelmaat� opvolgen.�
Elke�afwijking�moet�worden�vermeden.�Dit�aspect�is�

het� meest� essentiële� van� de� opleiding,� omdat� hier�
eenmaal�gemaakte�fouten�later�moeilijk�te�herstellen�
zijn�en�dit�de�verdere�ontwikkeling�van�de�tamboer�
zal�stagneren.�Wanneer�men�deze�oefening�goed�on-
der�de�knie�heeft�zal�het�tempo�stapsgewijs�worden�
verhoogd,� totdat� uiteindelijk� de� roffel� ontstaat.� De�
grootste�moeilijkheid�is�dat�men�absoluut�de�stokken�
niet�op�het�vel�mag�laten�vallen.�Elke�slag�geschiedt�
dus�door�de�beweging�van�de�polsen�en�zij�dienen�
allemaal�even�sterk�te�zijn.��

Het opbouwen van de roffel
Bij�het�opbouwen�van�de�roffel�zijn�verschillende�fa-
sen�waarneembaar:
a.�Het�regelmatig�slaan�van�paarsgewijze�slagen�waar-
bij�beide�stokken�steeds�weer�in�de�uitgangspositie�
terugkomen,�het�tempo�is�zeer�langzaam,��

Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

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

Sail Amsterdam 2010: het publiek achterin hoefde 
ook niets te missen
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b.� Het� regelmatig� slaan� van� paarsgewijze� slagen�
waarbij� beide� stokken� niet� meer� terugkomen,� het�
tempo� is�wat�hoger,�480�slagen�per�minuut� in�een�
2/4�maatsoort.
c.� Het� regelmatig� slaan� van� paarsgewijze� slagen�
waarbij�de�stokken�plm.�één�handbreedte�boven�het�
vel�worden�opgetild,�het�tempo�is�hoog,�960�slagen�
per�minuut�in�een�2/4�maatsoort��

Inzetten van de roffel: rechts zowel links
Het�is�voor�de�techniek�van�het�slaan�zeer�belangrijk�
dat�de�roffels�zowel�rechts�als�links�kunnen�worden�
ingezet,�om�de�accenten�die�in�de�roffel�voorkomen�
even�sterk�te�laten�klinken.��In�de�praktijk�blijkt�dit�
vaak�een�moeilijkheid�te�zijn�daar�de�meeste�onder�
ons� rechtshandig�zijn�waarbij�de� linkerhand�minder�
is�ontwikkeld.�

Het signaal reveille
Heeft�men�de� techniek�van�het� inzetten�van� roffels�
rechts�en� links�goed�onder�de�knie,�dan�wordt�als�
eerste�het�signaal� reveille� ingestudeerd,�waarbij�di-
verse�slagen�als�accent� in�de� roffel�voorkomen.�De�
leerling� begint� allereerst� met� het� ontleden� van� de�
slagen� die� groepgewijs� worden� doorgenomen.� Dit�
doen�we�weer� in�een�zeer� langzaam�tempo�waarbij�
elke�slag�wordt�uitgeteld.�Vervolgens�voeren�we�het�
tempo� geleidelijk� op� waarbij� zuiver� een� roffel� met�
daar�doorheen�de�geaccentueerde�slagen�te�horen�is.�
Door�de�routine�die�de�leerling�krijgt�wordt�hij�steeds�
handiger�in�het�slaan�van�de�roffel�en�is�het�moment�
aangebroken�dat�de�vlamslag�wordt�aangeleerd.

De  vlamslag
De�vlamslag�wordt�genoemd�naar�zijn�hoofdslag,�dat�
is�de� tweede�hardere� slag.� Een� rechter� vlamslag� is�
dan�ook�een�slag,�waarbij�de�linkerstok��een�vinger-
dikte�van�het�slagvel�is�verwijderd�en�de�rechterstok�

in�uitgangspositie�van�een�rechter�enkele�slag�is.�De�
rechterstok�zal�nu�trachten�de�linker�als�het�ware�van�
zijn�plaats�te�verjagen,�waarbij�de�linkerstok�in�uit-
gangspositie�voor�de�linker�enkele�slag�komt�en�de�
rechter�een�vingerdikte�van�het�slagvel�blijft.�U�kunt�
de� vlamslag� dan� ook� zien� als� een� korte� voorslag,�
terwijl�de��slag�een� lange�voorslag� is.�Bij�de�vlam-
slag�wil�ik�er�speciaal�op�wijzen�dat�deze�weer�zeer�
zorgvuldig�beoefend�dient�te�worden,�waarbij�vooral�
de�stand�van�de�stokken�kritisch�rnoet�worden�be-
keken.�De�vlamslag�kan�in�kwart,�achtste�en�zelfs�in�
zestiende�worden�uitgevoerd.�

De appèlslag
Eén�van�de�moeilijkste�slagen� is�wel�de�appèlslag.�
Deze�komt�bij�ons�vooral�voor� in�de�signalen,�bijv.��
‘Gewapend�appèl’.�Het�is,�om�het�wat�eenvoudig�uit�
te�drukken,�eigenlijk�een�figuur�van�drie�achtste�no-
ten�in�een�zes�achtste�maatsoort�waarbij�men�in�de�
tweede�achtste�een�dubbele�voorslag�tegenkomt.��Bij�
de�ontleding�is�het�belangrijk�dat�men�precies�weet�
met�welke�hand�de�figuren�geslagen�moeten�worden.�
De�moeilijkheid�bij�dit�figuur�is�dat�men�hem�gauw�
uit� het� metrum� slaat� waarbij� dan� het� karakter� van�
de�appèlslag�verloren�gaat.�De�appèlslag�wordt�altijd�
rechts�begonnen

De dubbel- of te-lomslag
Naast�de�linker�en�rechter�vlamslag�bestaat�de�dui-
delijk�daarvan�verschillende�dubbelslag,�ook�wel�te-
lom�slag,�die�naar�zijn�eerste�slag�wordt�genoemd.�
De�dubbel�of� te-lom�slag�bestaat�uit� een� slag�met�
de� rechterhand,� onmiddellijk� gevolgd�door� een� lin-
ker,�even�sterke�slag.�De�afstand�tussen�de�slagen�is�
groter�dan�bij�die�van�de�vlamslag.�In�de�praktijk�kent�
men�deze�slag�alleen�als�rechter�dubbelslag.
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De vijfslag
De�vijfslag�bestaat�uit�rechtervlamslag,�gevolgd�door�
vier�slagen:�één�rechter,�twee�linker�en�één�rechter.
De rechter en linker verwisselslag

De�rechter�en�linker�verwisselslag�bestaat�uit�een�rech-
ter-linker�vlamslag�gevolgd�door�twee�slagen,�waar-
van�de�eerste�rechts-links,�de�tweede�links-rechts

De paradiddle
Tot�slot�wil�ik�nog�een�facet�van�onze�techniek�toe-
lichten�en�wel�de�paradiddle.�In�tegenstelling�tot�wat�
veelal� de� gewoonte� is� (Teesink� systeem),� � dat� alle�
accenten�met�de� zelfde�hand�worden�uitgevoerd� in�
groepen�van�2,�vier�zestiende�figuren,�hebben�wij�bij�
de�paradiddle�de�mogelijkheid�om�de�handen�voor�
wat�betreft�het�slaan�van�accenten� te�wisselen.� � In�
beide�uitvoeringen� is�het�verschil�duideijk� te�horen�
tussen�het�slaan�op�de�manier�zoals�die�het�meest�
voorkomt�en�eigenlijk�niet�als�paradiddle�kan�worden�
aangemerkt.�Ik�moet�eerlijk�bekennen�dat�ook�wij�ons�
niet� altijd� kunnen� houden� aan� de� juiste� uitvoering�
van�de�paradiddle.�Wat�U�in�dit�voorbeeld�kunt�zien�
is�gewoon�het�om�en�om�slaan�van�zestiende�slagen�
met�accenten.

RLRR�LRLL�RLRR�LRLL�RLRR�LRLL�RLRR����
RLRL�RLRL�RLRL�RLRL�RLRL�RLRL�RLRL
RRLR�LLRL�RRLR��LLRL�RRLR�LLRLRRLR�
RLRL�RLRL�RLRL�RLRL�RLRL�RLRL�RLRL�

Het�is�aardig��om�te�zien�hoe�ook�de�Schotten�de�para-
didle�uitvoeren,�waarbij�zij�opgemerkt�dat�zij�absoluut�
niet�van�deze�stokvoering�afwijken.�Persoonlijk�vind�ik�
dit�erg�lastig�om�te�doen,�maar�ook�hier�geld�weer�dat�
men�door�het�vele�oefenen�handigheid�krijgt.�De�Ame-
rikanen�hebben�weer�een�geheel�andere�uitvoering�van�
de�paradidle.�Het�zou�echter��in�dit�relaas�te�ver�gaan�
om�daar�ook�aandacht�aan�te�besteden.

Bronnen:
-  Rocus van Yperen: De Nederlandse Militaire
Muziek, Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1966. 
-  Paul Frank, Wilhelm Altmann: Kurzgefasstes
Tonkünstler Lexikon : für Musiker und Freunde
der Musik, -  Regensburg: Gustave Bosse, 1936,
730 p.
-  Voorschrift tamboers en pijperschool
Koninklijke Marine
-  Das Basler Trommelen, Marinus Vuijk
-  Stokvoering en Notatie, Marinus Vuijk

Bijna een jaar geleden werd ik, als tamboer-maitre 
van de Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers 
en Marinierskapel der Koninklijke Marine, telefonisch 
benaderd door de oud marinier eerste klas R. Reul 
met iemand in zijn vriendenkring die de militaire mu-
ziek zeer nauwkeurig volgt. 

Ook� in�deze� tijd� is�voor�veel�mensen�die�op�enige�
wijze� raakvlak� hebben� met� de� Harmonie-,� Fanfare-,�
Brass-�en�marchingbands�de�militaire�muziek�nog�al-
tijd� een� rijke� inspiratiebron.� Hij� had� mij� al� diverse�
malen�bij� verschillende�muzikale� evenementen� zien�
marcheren�met� een� tamboer-maitre� stok�welke�niet�
geheel� representatief� was� voor� zo’n� gerenommeerd�
militair�orkest.�Tijdens�alle�diensten,�die�niet�in�gala-
tenue�worden�uitgevoerd�door�ons�orkest,�moet�de�
tamboer-maitre�acteren�met�een�alledaagse�stok�van�
‘dertien�in�een�dozijn’�welke�ook�door�vele�amateur-
verenigingen� wordt� gebruikt.� Daar� is� op� zich� niets�
mis�mee,�maar�wel�het�feit�dat�op�de�bol�van�de�stok�
fier�de�Britse�kroon�prijkt�bij�een�Nederlands�militair�
orkest.�Deze�constatering�kon�ik�alleen�maar�onder-
schrijven� en� het� is� dan� ook� niet� uit� te� leggen� dat�

De tamboer-maître stok
Door AOOMARNALG Machiel van der Stelt
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financiën�in�deze�een�grote�rol�spelen.�Paul�Roberts�
bood�aan�om,�geheel belangeloos en specifiek voor 
het Korps Mariniers, �een�stok�te�ontwerpen�en�ver-
vaardigen.��Uiteraard�ben�ik�op�dit�aanbod�ingegaan�
en,�in�eerste�instantie�met�enige�reserve,�werd�Paul�
uitgenodigd�op�de�van�Ghentkazerne�om�nader�ken-
nis� te�maken.�Al�gauw�bleek�dat�hij�beschikte�over�
veel� feitenkennis� en� opgeleid� in� de� fijnmetaal-� en�
houtbewerking.�Na�enkele�weken�kwam�er�een�ont-
werpschets�op�tafel�en�deze�wekte�zeer�veel�vertrou-
wen.�Uiteindelijk�zijn�veel�details�in�de�stok�verwerkt�
om�de�unieke�identiteit�van�het�Korps�Mariniers�tot�
uiting�te�laten�komen.�Dit�blijkt�o.a.�uit�de�tekst�‘Qua�
Patet�Orbis’�en�‘Korps�Mariniers’�op�de�rand�van�de�
bol�en�tevens�is�er�een�zilver�anker�en�korpswapen�
op�de�bol�gemonteerd.�Als�laatste�werd�de�stok�ge-
completeerd� met� een� Nederlandse� kroon� inclusief�
rijksappel.�Alle� versieringen� zijn� volledig� door� Paul�
met�de�hand�gemaakt.

Op�24�juni�mocht�ik�van�de�initiatiefnemer�deze�unie-
ke�stok�op�de�van�Ghentkazerne�in�ontvangst�nemen�
en�zal� in�de�toekomst�met�gepaste� trots�het�Korps�
Mariniers�voorop�gaan,��‘zo�wijd�de�wereld�strekt’.

Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee

Commandant KMar: trots op zijn Trompetterkorps

In�de�reeks�interviews�
met� leidinggevenden�
uit� de� Nederlandse�
militaire� muziek� is�
de� IMMS� ditmaal�
in� gesprek� met� één�
van� de� operationeel�
commandanten,� lt-
gen� Van� Putten� van�
de�Koninklijke�Mare-
chaussee

Door Tjerk de Haan 
en Johan de Vroe

Tijd inruimen voor een vraaggesprek doet een com-
mandant van een defensieonderdeel natuurlijk niet 
zomaar. Maar als blijkt dat de generaal helemaal 
open staat voor de muziek waar wij warm voor lopen 
en zijn Hoofd Voorlichting, lkol Rick Hirs, zelf muzi-
kant is geweest gaan de goed bewaakte deuren van 
de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag vlot open en 
wacht ons een hartelijke ontvangst. 

Luitenant-generaal mr Dick van Putten (1955) volg-
de de opleiding bedrijfseconomische zaken van de 
Koninklijke Luchtmacht aan de Koninklijke Militaire 
Academie (KMA), waar hij in 1979 afstudeerde. In 

1982 stapte Van Putten over naar de Koninklijke Ma-
rechaussee, waarin hij een carrière doorliep in uit-
eenlopende leidinggevende functies en opklom van 
1e luitenant tot generaal en operationeel comman-
dant sinds april 2008. 

Muziek�zit�bij�de�Van�Puttens�in�de�familie.�Zijn�broer,�
vertelt�hij,�is�een�begaafd�organist�en�pianist�en�zijn�
kinderen�zijn�alle�drie�actief�op�een�eigen�instrument.�
Verder�dan�de�eerste�viool�spelen�in�figuurlijke�zin�is�
hij�zelf�echter�(nog)�niet�gekomen.�
De�beroepskeuze�voor�de�KMar� is�niet�uit�de� lucht�
komen�vallen.�Zijn�vader�en�een�broer�hadden�bij�het�
Wapen�en�bij�de�politie�ook�functies�en�zelf�wilde�hij�
altijd�al�een�betrekking�in�relatie�tot�de�veiligheid�van�
de� samenleving.� De� voor� ons� opvallende� overstap�
van�de�Luchtmacht�naar�de�KMar�verklaart�hij�door�
het�feit�dat�de�KMar�eerste�keus�was,�maar�die�miste�
in�het�begin�de�gewenste�opleidingsmogelijkheid.�
Een�ambitie�om�de�hoogste�baas�te�worden�had�hij�
niet�van�huis�uit,�wel�voor�een�functie�met�de�nodige�
ruimte�voor�verantwoordlijkheid.�Tot�de�taken�van�de�
Commandant�KMar�behoren,�naast�het�algemeen�lei-
ding� geven,� afstemming� binnen� defensie,� periodiek�
overleg�met�de�korpschefs�en�met�de�andere�partners�
op�veiligheidsgebied.� Feeling�houden�met�de�werk-
vloer�en�de�110�man�in�het�buitenland�behoort�daar�
ook�bij.�Van�Putten� is�bovendien� voorzitter� van�de�
raad�van�bestuur�van�Frontex,�een�Europees�samen-
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werkingsverband�op�het�gebied�van�het�beheer�van�
de� buitengrenzen,� hij� heeft� zitting� in� de� European�
Gendarmerie� Force� waarin� Nederland� samenwerkt�
met� vier� zuideuropese� staten�en� verder� in�de� FIEP,�
een�mondiale�organistie�van�politiekorpsen�met�mi-
litaire�status.�
Generaal�Van�Putten�is�qualitate�qua�Gouverneur�der�
Residentie,�een�functie�waarin�hij�namens�het�Konink-
lijk�Huis�contacten�onderhoudt�met�de�ambassades�
in�Den�Haag�en�verantwoordelijk�is�voor�de�beveili-
ging�en�alle�ceremonieel�rond�deze�beide.�Zo�rijdt�hij�
op�Prinsjesdag�te�paard�helemaal�vooraan�de�konink-
lijke�stoet�voor�de�finale�inspectie,�als�eerst�verant-
woordelijke�voor�het�goede�verloop�van�dit�jaarlijkse�
hoogtepunt.�Hetzelfde�geldt� voor�gelegenheidscere-
monies�rond�het�Koninklijk�Huis�zoals�huwelijken�en�
begrafenissen.�Ook� �gaat�hij�over�de�ceremonie�bij�
het� aanbieden� van� geloofsbrieven� van� nieuwe� am-
bassadeurs� aan� HM� de� Koningin,� een� staatsaange-
legenheid�waarbij�de�militaire�muziek�eveneens�een�
voorname�rol�speelt.�Overigens�is�de�CKMar�zich�er�
niet�van�bewust�dat�het�Trompetterkorps�KMar�niet�
deelneemt� aan� die� periodieke� ceremonie,� naast� de�
drie�andere�krijgsmachtonderdelen.�Zijns�inziens�een�
interessant�feit�dat�uit�een�gesprek�als�dit�naar�voren�
komt.�Voor�wat�betreft�het� traditionele�ceremoniële�
gebeuren�is�de�generaal�van�mening�dat�dat�functio-
neel�en�niet�belastend�moet�zijn.�Het�is�bijv.�goed�dat�
de�KMar�haar�jaarlijkse�wapendag�viert,�dat�dient�de�
verbondenheid�en�is�dus�waardevol.�Ook�beëdigingen�
zijn� symbolisch� belangrijke� momenten� die� zeker� in�
ere�moeten�worden�gehouden.�Daarbij�is�de�muzikale�
begeleiding�onmisbaar.�Onze�suggestie�dat�het�TKMar�
bij�Prinsjesdag�een�wat�bescheiden�positie� inneemt�

deelt�de�generaal�niet,� hij� vindt�dat�het� korps�een�
prominente�plaats�heeft� langs�de� route.�Het�orkest�
in�de�koninklijke�stoet�opnemen�is�moeilijk�haalbaar,�
omdat� de� samenstelling� daarvan� protocollair� al� tij-
den�vast� ligt.�Op�de�vooroefening�komen�ook�veel�
mensen�af�zodat�het�korps�over�belangstelling�rond�
Prinsjesdag�niet�te�klagen�heeft.

Het� Trompetterkorps� neemt� volgens� commandant�
Van�Putten�een�voorname�plaats�in�de�KMar�in.�Het�
heeft� een�enorme�ontwikkeling�ondergaan�met�een�
vergaande� professionalisering,� parallel� aan� andere�
onderdelen� van� de� KMar.� Hij� heeft� veel� waardering�
voor�het�korps�en�zijn� leiding,�hoe�die�dat�hebben�
gerealiseerd.� Het� oude� korps� was� ook� waardevol,�
maar� tijden� veranderen� en� ook� de� muziek� moest�
een� kwaliteitsslag� maken.� Het� is� bovendien� ook� in�
aantal�gegroeid,�in�tegenstelling�tot�de�orkesten�van�
de�andere�krijgsmachtonderdelen.�Door�de�inzet�van�
muzikanten�met�beperkte�tijd�contracten�(BBTers)�en�
reservisten�zijn�de�kosten�toch�relatief�laag�gehouden�
maar�staat�er�bij�optredens�wel�iets�wat�er�mag�we-
zen.�De�CKMar�is�trots�op�zijn�orkest�en�memoreert�
aangrijpende� optredens,� zoals� na� de� crash� van� de�
Turkse�Boeing�op�Schiphol�en�na�de�aanslag�in�Apel-
doorn�vorig�jaar.�Bij�de�internationele�politietop�werd�
bij�paleis�Het�Loo�gespeeld�en�het�Wapenlied�meege-
zongen,�dat�oogstte�veel�bewondering�van�de�aanwe-
zigen.�Als�kritische�noot�wil�de�generaal�wel�kwijt�dat�
wat�hem�betreft�in�de�kwaliteitsslag�de�lat�niet�alleen�
muzikaal�maar�ook�fysiek�hoger�gelegd�moet�worden.�
Hijzelf�doet�de�sporttest�jaarlijks�en�kan�bevestigen�
dat�die�de�lichaamsconditie�beslist�ten�goede�komt.�
De�CKMar�geeft� geen�directe� leiding�aan�het�Trom-
petterkorps,�dat�valt�onder�het�landelijke�opleidings-
centrum.�Wel�kan�hij�aangeven�wanneer�en�waar�hij�
inzet�van�het�korps�nodig�acht.�Om�bijvoorbeeld�de�

Goodwillconcert op Schiphol
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‘andere�kant’�van�de�Marechaussee�aan�
het�publiek�te�tonen�met�een�optreden�
op�Schiphol,�met�vrolijke�muziek�in�een�
gemoedelijke�sfeer.�Dat�levert�een�forse�
goodwill� op.� Ook� het� TKMar� ontkomt�
niet� aan� de� lopende� bezuinigingen.� De�
sterkte�zal�daar�niet�onder� lijden,�maar�
bijv.�deelname�aan�buitenlandse�taptoes�
waarvoor�de�reiskosten�zelf�moeten�wor-
den� gedragen� zal� minder� mogelijk� zijn.�
Maar�taptoeoptredens�blijven�belangrijk,�
daar�wil�de�KMar�zich�prominent�in�mani-
festeren.�Op�de�Nationale�Taptoe�nodigt�
de� KMar� actief� relaties� uit� om� de� ma-
rechausseemuziek�aan�het�werk�te�kun-
nen�zien.��Wat�de�generaal�van�‘militaire�
muziek’� vindt?� Hij� ziet� die� toch� vooral�
als� marsmuziek,� signalen� en� ceremoni-
ele� stukken,�daar� ligt� in� zijn� korps�on-
verminderd�de�nadruk�op.�Wij�vragen�de�
generaal� tenslotte� hoe� hij� een� club� als�
de�IMMS�plaatst.�Die�kent�hij�vooral�via�
Defilé,�dat�ziet�er�prachtig�uit.�Een�orga-
nisatie�die�verbondenheid�geeft,�ook�internationaal,�
is�een�goede�zaak�voor�de�militaire�muziek.�

Tjerk de Haan, tevens lid van het Historisch Trompet-
terkorps KMar, overhandigt het IMMS jubileumboek 
aan generaal Van Putten.

Deze keer gaan we op reis naar het ‘hoge’ noorden, 
naar een land dat voor vele IMMS leden een be-
kende bestemming is dankzij fraaie taptoes als die 
van Ystad. De onderwerpen op de kaarten betreffen 
echter meestal het verleden, zo ook hier. Bij uitzon-
dering wil ik dit maal graag twee kaarten laten zien 
die beide hetzelfde onderwerp tonen. 

De�twee�kaarten�zijn�binnen�mijn�verzameling�opval-
lend� omdat� het� de� enige� kaarten� zijn� waarop� mijn�
twee�grote�hobby’s�te�zien�zijn,�namelijk�militaire�mu-
ziek�en�(elektrische)�trams.�In�beide�gevallen�moeten�
de� trams�wachten�op�het�voorbij�marcherende�mu-
ziekkorps.�Met�wat�hulp�is�het�gelukt�om�te�bepalen�
om�welk�orkest�het�gaat,�en�in�welke�tijd�we�de�af-

beeldingen�kunnen�plaatsen.�
Dit�is�het�Kungl.�Svea�Livgar-
des� Musikkår,� een� speciaal�
onderdeel� van� de� Zweedse�
infanterie,� sinds� zijn� oprich-
ting� in� 1523� door� Gustavus�
Vasa�de�officiële�lijfwacht�van�
de� Koning.� In� 1523� had� de�
Livgarde� al� direct� een� klein�
muziekkorps.�Dat�werd�in�de�
17e�eeuw�belangrijk�vergroot.�
Koning� Gustavus� III� gaf� in�
1792� het� orkest� zijn� huidige�
naam.� In�1957�werd�het�mu-
ziekkorps�samengevoegd�met�
het� 1e� Legermuziekkorps� in�
Stockholm� en� in� 1971� kwam�
het�orkest�organisatorisch�los�
te� staan� van� de� infanterie� /�

een greep uIt de HIStorIe

Uit het ansichtkaartenarchief van Erwin Voorhaar
Door Erwin Voorhaar, met dank aan John Kroes en Lars C. Stolt voor de informatie.
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het�leger.�Kort�daarna�werd�het�opgeheven,�maar�in�
1998�besloot�men�tot�heroprichting�van�het�muziek-
korps�dat�vanaf�dat�moment�werd�gevuld�met�‘part-
time’�muzikanten,�die�waren�(en�zijn)�opgeleid�aan�de�
Koninklijke�Academie�van�Stockholm.
Op�de�kaarten�zien�we�het�muziekkorps�nog�voor�
de�opheffing�in�de�jaren�‘70.�De�kaart�die�de�van�de�
wisseling�van�de�wacht�bij�het�Koninklijk�Paleis�te-
rugkerende�militairen�toont�voor�het�Operagebouw�
moet� uit� ca.� 1945� stammen.� De� andere� kaart,� die�
het�orkest�laat�zien�bij�de�Rijksdag�werd�waarschijn-
lijk�aan�het�einde�van�de� jaren� ‘20�of�begin� jaren�
‘30�gemaakt.�
Men�draagt�het�traditionele�ceremoniële�tenue�van�
de� Livgarde,� zoals� het� huidige� orkest� dat� nu� ook�
nog� draagt.� De� trams� die� moeten� wachten� rijden�
op�de�lijnen�10�en�4.�Zweden�kende�een�flinke�ei-
gen�tramproductie,�o.a.� in�de�fabriek�van�ASEA�en�

die� wagens� (gebouwd� tus-
sen� 1924-1926)� zien� we� op�
de� kaarten.� Het� bedrijf� werd�
tot� 1967� Stockholms� Sparvä-
ger� genoemd,� en� sindsdien�
Storstockholms�Lokaltrafik.� In�
1967�ging�men�rechts�rijden�in�
Zweden� waardoor� het� groot-
ste� deel� van� de� resterende�
lijnen� in� de� stad� werd� opge-
heven,� met� uitzondering� van�
een�fraaie�museumtramlijn,�de�
Djurgardsliniën,�waar�u�ook�nu�
nog�met�deze�oude�trams�kunt�
reizen.� Een� klein� tramnet� en�
een� metrobedrijf� vormen� nu�
het�openbaar�vervoer�op�rails�
in�de�Zweedse�hoofdstad.�
U�kunt�dus�nog�genieten�van�

de�oude�tram,�maar�zeker�ook�van�de�muziek�van�de�
Kungl.��Svea�Livgardes;�men�maakt�met�de�huidige�
harmoniebezetting�(ca�25-30�muzikanten)�ook�CD’s�
met� veel� aandacht� voor� het� traditionele� Zweedse�
marsenrepertoire.� De� eigen� mars� is� de� ‘Svea� Liv-
gardes�Defileringsmarsch’�van�Ille�Gustafsson�(1898-
1981).� Men� verzorgt� verder� representatieve� optre-
dens�voor�de�garde,�en�heeft�een�voorbeeldfunctie�
voor�andere�orkesten.�Men�speelt�daarom�veel�spe-
ciaal� gecomponeerd� blaasmuziek� repertoire.� Men�
neemt�deel� aan� taptoes� (o.a.�NATO�Mönchenglad-
bach�en�Berlin)�en�verzorgt,�in�afwisseling�met�het�
eveneens�voor�de�Livgarde�opererende�Tamboer-�en�
Pijperkorps�(dat�uit�vrijwilligers�bestaat)�de�huidige�
wachtaflossingen�in�de�zomermaanden.�Deze�kaar-
ten� zijn� misschien� een� goede� aanleiding� om�eens�
kennis�te�gaan�maken�met�de�Zweedse�militaire�mu-
ziek�en�wellicht�ook�de�Zweedse�tram.

Politiemuziek in Nederland
Door Toon Mikuska

Over de politiemuziekkorpsen valt veel te vertellen. 
Elk korps heeft zijn eigen geschiedenis en het vol-
gende verhaal is slechts een greep uit de politiemu-
ziekwereld in Nederland.   

Zoals�dat�bij� veel� vakgroepen�het�geval� is�om�ook�
een�eigen�(of�meerdere)�blaasorkesten�te�hebben,�is�
dat�ook�bij�de�politie�het�geval.�In�de�loop�der�jaren�
zijn� veel� politiemuziekkorpsen� opgericht� en� helaas�
ook�weer�opgeheven.
Het� oudste� politiemuziekkorps� is� de� Koninklijke� ’s-
Gravenhaagse� Politie� Muziekvereniging� ‘Onderling�
Kunstgenot’.� De� kapel� werd� op� 4� november� 1903�
opgericht.�Ter�gelegenheid�van�het�50-jarig�bestaan�
ontving�de�vereniging�het�predicaat�’koninklijk’.
In�1985�waren�er�in�Nederland�21�amateur-politiemu-
ziekkorpsen�met�daarnaast�het�Trompetterkorps�der�

Koninklijke� Marechaussee,� dat� eigenlijk� een� militair�
muziekkorps�is�en�de�Amsterdamse�politiekapel�die�
uit�beroepsmusici�bestond.�Deze�kapel�was�in�1942�
opgericht�en�heeft�tot�1988�bestaan.�Door�bezuiniging�
van�de�stad�Amsterdam�werd�de�kapel�opgeheven.�De�
musici�werden�herplaatst�in�andere�beroepsorkesten.�
Er� zijn�vanaf�de�beginperiode� tot�aan�de�opheffing�
drie�dirigenten�werkzaam�geweest�bij� de�kapel.�De�
eerste�was�Johan�Pinkse,�hij�heeft�tot�1969�de�kapel�
geleid.�De�tweede�dirigent�was�Karel�Kokelaar�en�hij�
werd�opgevolgd�door�Gerrit�Fokkema�.�Door�de�Am-
sterdamse� Politiekapel� zijn� veel� concerten� gegeven�
en�ook�marsoptredens�behoorden�tot�hun�diensten.�
De�Amsterdamse�Politiekapel�in�Denemarken,�1986
Door�de�kapel�zijn�ook�een�aantal�LP’s�opgenomen�
en�uitgebracht.�Door�de�scheiding�van�gemeentepo-
litie�en�Rijkspolitie�werd�er�ook�een�Rijkspolitiekapel�
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opgericht� in�1948.�Deze�kapel�bestond�uit�amateur-
muzikanten�afkomstig�uit�geheel�Nederland.�De�kapel�
repeteerde�een�maal�per�week�en�had�daarbuiten�veel�
optredens�in�binnen-�en�buitenland.�Na�de�opheffing�
van�de�Rijkspolitie�werd�ook�de�Rijkspolitiekapel�op-
geheven.� Kort� nadien� werd� het� Nederlandse� Politie�
Orkest�(NPO)�opgericht.�De�leden�waren�merendeels�
afkomstig�uit�de�voormalige�Rijkspolitiekapel.����
Lange�tijd�namen�veel�korpsen�ook�deel�aan�muziek�
concoursen�welke�door�diverse�muziekfederaties�wer-
den�georganiseerd.�In�het�jaar�dat�de�kapel�‘Onder-
ling�Kunstgenot’�uit�Den�Haag�haar�50�jarige�bestaan�
vierde,�behaalde�zij�in�de�toenmalige�vaandelafdeling�
een� eerste� prijs.� Reden� voor� de� Koninklijke� Neder-
landse�Federatie�van�Blaasmuziek�om�de�vereniging�
een�vaandel�aan�te�bieden.�De�vele�wimpels�die�aan�
het� vaandel� zijn� gehecht� getuigen� van� even� zoveel�
eerste�prijzen.�Ook�werd�er�een�bond�van�politiemu-
ziekkorpsen�opgericht�waarvan�vrijwel�alle�korpsen�lid��
waren.�Deze�bond�organiseerde�met�jubilerende�ver-
enigingen�een�feestelijke�muzikale�bijeenkomst�daar�
waar�de�jubilerende�vereniging�haar�thuisbasis�had.�
Een�dergelijke�bijeenkomst�wil� ik�er�even�uitlichten�
doordat�het�een�bijzonder�jubileum�was.�Het�speelde�
zich� af� op� 3� mei� 1985� in�Apeldoorn,� daar� was� de�
Apeldoornse�Politiekapel�35�jaar�en�het�daar�geves-
tigde�Trompetterkorps�der�Koninklijke�Marechaussee�
20�jaar�oud.�Reden�om�onder�auspiciën�van�de�Bond�
van�Politiemuziekverenigingen�een�grote�happening�
te�organiseren.�Bijzonder�ook��daar�de�laatste�twee�
voorgaande� jaren� geen� politiemuziek� festival� had�

plaats�gevonden.�Door�de�medewerking�van�de�Ko-
ninklijke�Marechaussee�en�de�politie�Apeldoorn�kon�
er�een�festival�worden�gehouden�hetwelk�zijn�weerga�
niet�kende.�Een�commissie�van�Marechaussee�en�po-
litie�onder�voorzitterschap�van�de�kolonel�der�KMar�
H.E.� Scipio� is� een� jaar� lang� bezig� geweest� met� de�
voorbereiding�van�dat�festival.�Op�3�mei�1985�was�de�
dag�van�het� festival�aangebroken.�De�deelnemende�
politiemuziekkorpsen�werden�op�de�toegangswegen�
rond�Apeldoorn� opgevangen� door� motorrijders� van�
politie�en�Marechaussee.�Zij�werden�elk�naar�een�van�
te�voren�afgesproken� lokatie�gebracht�zoals�bejaar-
dentehuizen,�zorginstellingen�etc.�Daar�werd�door�het�
muziekkorps� een� concert� gegeven� en� werd� ook� de�
lunch�gebruikt.�Hierna�werden�de�korpsen�naar�diverse�
plekken�in�de�stad�gebracht�vanwaar�uit�een�stermars�
naar�het�marktplein�van�Apeldoorn�werd�gehouden.�
Op�het�marktplein�werd�gedefileerd�voor�de�burge-
meester� van� Apeldoorn,� de� hoofdcommissaris� van�
politie,� de� commandant� opleidingscentrum� Konink-
lijke�Marechaussee�en�de�voorzitter�van�de�bond�van�
politiemuziekverenigingen.�Na�het�defilé�werden�door�
de��gezamenlijke�korpsen�nog�enige�marsen�gespeeld�
waarna�het�geheel�zich�naar�de�Koning�Willem�III�ka-
zerne�begaf�voor�een�drankje�en�een�warme�maaltijd.�
In�de�avonduren�was�een�taptoe�gepland�uitgevoerd�
door� de� Rijkspolitiekapel,� het� Trompetterkorps� der�
Koninklijke�Marechaussee,�de�Apeldoornse�Politieka-
pel�en�het�Amsterdams�Politie�Muziekgezelschap�met�
o.a.�een�bereden�trompetterkorps� te�paard.�De�vier�
dirigenten�werden�met�een�politiehelikopter�op�het�
marktplein�afgezet�waarna�de�taptoe�kon�beginnen.�
Een�dergelijk��groots�festival�heeft�nadien�niet�meer�

De Amsterdamse Politiekapel in Denemarken (1986)
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plaatsgevonden.�Na�de� reorganisatie�binnen�de�Ne-
derlandse�politie�in�1993�waarbij�de�gemeentepolitie�
en�de�Rijkspolitie�tot�een�Nederlandse�politie�werden�
samengevoegd,�veranderde�binnen�de�politiemuziek-
korpsen�ook�het�een�en�ander.�De�Nederlandse�politie�
werd� ingedeeld� in� 25� districten,� wat� ook� gevolgen�
had�voor�de�politiemuziekkorpsen.�Een�aantal�werd�
opgeheven,�anderen�gingen�een�fusie�aan.�De�laatste�
fusie�vond�plaats�in�2009�door�het�samenvoegen�van�
de� Groningse� politiekapel� met� het� Drents� politieor-
kest.�Weer�anderen�veranderden�in�een�big�band�en�
een� aantal� werd� een� regionaal� politiemuziekkorps.�
Was�het�voorheen�zo�dat�de�meesten�muziekkorpsen�
in�het�begin�uitsluitend�uit�politiemensen�bestonden,�
na� de� reorganisatie� haakten� veel� politiemuzikanten�
af.�De�mogelijkheid�werd�geschapen�om�burgers�on-
der�bepaalde�condities� lid�te� laten�worden�van�een�
politiemuziekkorps,�behalve�bij�het�Nederlands�Politie�

Orkest�(NPO),�dit�korps�bestaat�uitsluitend�uit�actief�
dienende�politiemensen.�Het�spreekt�vanzelf�dat�voor�
de�burger�muzikanten��strenge�regels�gingen�gelden�
in�verband�met�het�dragen�van�een�politieuniform�en�
gedragsregels.
Heden�ten�dage�zijn�er�in�Nederland�nog�twaalf�po-
litiemuziekkorpsen�actief.�De�meeste�korpsen�krijgen�
geen� subsidie� en� moeten� zelf� voor� hun� financiële�
huishouding�zorg�dragen.�Het�Nederlands�Politie�Or-
kest�krijgt�subsidie�van�de�25�politie�districten�met�
de�taak�om�waar�nodig�muzikale�bijstand�te�verlenen.�
Onder�auspiciën�van�de�Bond�van�Politie�Muziekver-
enigingen� is� ook� een� CD� uitgebracht� waaraan� een�
veertiental� politie� -muziekkorpsen,� het� Trompetter-
korps�der�Koninklijke�Marechaussee�en�de�Steelband�
van�het�Nederlands�Politie�Orkest�hun�medewerking�
hebben�verleend.�Daarnaast�hebben�diverse�korpsen�
in�het�verleden�LP’s�c.q.�CD’s�gemaakt.

De Rijkspolitie-
kapel o.l.v. maj 
Bep Warnas

Van vele Nederlandse toondichters en dirigenten is 
bekend wie ze waren en tot welke werkkring zij be-
hoorden. De meeste kapelmeesters die – voor kortere 
of langere tijd –  werkzaam waren bij de krijgsmacht 
zijn op een enkele uitzondering na bijna allemaal ver-
geten. Als hun naam nog ergens bekend in de oren 
mag klinken dan blijkt het toch nog vrij lastig te zijn 
om precies te duiden wat hun daadwerkelijke rol was 
binnen het Nederlandse muziekleven. Eén van hen 
wil ik in het bijzonder uitlichten, niet in de laatste 
plaats omdat ik een aantal van zijn composities en 

arrangementen onlangs onder ogen kreeg. Eind au-
gustus 2010 werden in Osnabrück het Vioolconcert 
op. 101, het Klarinetconcert op. 90, zijn Feest Prelu-
dium op. 95 en Troisième Suite d’Orchestre op. 98 
voor CD opgenomen. 

De� componist� en� dirigent� Johan� Gottfried� Hendrik�
Mann�(1858-1904),�behoort�tot�de�groep�Nederlandse�
toonkunstenaars�die�na�hun�dood�totaal�in�de�verge-
telheid�is�geraakt.1�Als�kind�vertoonde�de�op�15�juli�
1858�geboren�Mann�al�een�grote�aanleg�voor�muziek.�

Gottfried Mann
Een gedreven musicus tijdens het Fin de siècle, deel 1
Door drs. J.S. Smit*

Defilé  -  September 2010 
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Zijn�ouders�schakelden,�nadat�hij�de�eerste�beginselen�
van�het�pianospel�van�zijn�moeder�Geertruida�Hiero-
nima�van�Convent�ten�Oever�(1827-1899)�kreeg,�Karel�
Emile� Wagner� (1825-1889)� in� om� hem� op� de� piano�
en� in�de�theorie� les� te�geven.�Hoewel�Wagner�door�
zijn�vakgenoten�vaak�werd�uitgelachen�vanwege�zijn�
overdreven�opvattingen�over�kunst,�zag�Mann�hem�als�
zijn�grote�voorbeeld.�Wagner�die�nog�korte�tijd�leer-
ling�van�Franz�Liszt�is�geweest�stond�bekend�om�zijn�
verfijnde�pianospel�en�zijn�smaakvolle�interpretaties,�
in� het� bijzonder� in� de� werken� van� Franz� Schubert.�
Wagner,�zelf�een�niet�onverdienstelijke�componist,�gaf�
de� jonge� Gottfried� ook� compositielessen.� De� trotse�
vader�Johan�Herman�Mann�(1827-1911)�2�stuurde�van�
zijn�nog�maar�13-jarige�zoon�stiekem�een�aantal�com-
posities� naar� zijn� neef,� de� Duitse� dichter� Friedrich�
Emil� Rittershaus3� (1834-1897),� die� ze� vervolgens�
doorspeelde�naar�de�Duitse�componisten�Max�Bruch�
(1838-1920),�Carl�Reinecke�(1824-1910)�en�Ferdinand�
Hiller�(1811-1885).�In�1872�schreef�Bruch�in�een�brief�
aan�mevrouw�Rittershaus:�Es hat mich sehr gefreut, 
die Sonate Ihres jungen holländischen Freundes ken-
nen zu lernen. Nach meiner Ansicht spricht sich ein 
entschiedenes Talent darin aus, und man darf hoffen, 
dass der noch so jugendliche Autor bei fortgesetz-
tem Fleiß und unter verständiger Leitung später noch 
manches Gute leisten wird.�Ondanks�dat�er�een�paar�
maal�sprake�van� is�geweest�dat�Gottfried�Mann�bij�
Max�Bruch�in�Bonn�in�de�leer�zou�gaan,�is�het�er�niet�
van�gekomen.�In�hetzelfde�jaar�kwam�de�componist�
en�dirigent�van�het�Gewandhausorchester�in�Leipzig,�
Carl� Reinecke,� op� bezoek� bij� de� familie� Mann.� Hij�
wilde�kennismaken�met�het�talent�dat�hij�zag�in�de�
nog�zo�jonge�componist.�
�
In�1874�werd�hij�door�zijn�ouders�ingeschreven�aan�
de� Koninklijke� Muziekschool,� het� latere� Koninklijke�
Conservatorium,� in�Den�Haag.�De�directeur�W.�F.�G.�
Nicolaï�(1829-1896)�verzorgde�de�theorie-�en�compo-
sitielessen,� terwijl� Gottfried� nog� een� jaar� les� kreeg�
van� Wagner.� Na� het� eerste� jaar� stapte� hij� voor� de�
pianolessen�over�naar�Carel�L.�W.�Wirtz�(1843-1935).�

Naast�enige�kamermuziekwerken�die�hij�componeer-
de�tijdens�zijn�studie,�schreef�Gottfried�af�en�toe�een�
werkje� voor� harmonieorkest.� De� kapelmeester� van�
het�muziekkorps�van�de�Dienstdoende�Schutterij� in�
Den� Haag,� de� in� zijn� tijd� bekende� klarinettist� C.� J.�
Becht,�nam�dat�dan�met�veel�plezier�op�zijn� reper-
toire.4�Op�9�augustus�1877,�hij�was�net�19�jaar�oud�
geworden,�prijkte�Mann’s�naam�voor�het�eerst�op�een�
programma.� Kapelmeester� Becht� voerde� in� Scheve-
ningen�zijn�Romance Harmonie du Soir�voor�Piston�
met�harmonieorkest�uit.�

In�1878�dirigeerde�hij�een�eigen�compositie,�zijn�Ou-
verture Jan Woutersz,� ter� afsluiting�van� zijn� studie.�
Orkestdirectie�studeerde�hij�weliswaar�niet,�maar� in�
de� 19e� eeuw� was� het� niet� ongebruikelijk� dat� com-
ponisten�hun�eigen�werken�dirigeerden.�Orkesterva-
ring�deed�hij�op�als�altviolist� in�het�orkest�van�het�
Théâtre�Royal�Français�de�La�Haye�in�Den�Haag.�Toen�
Mann� in� 1878� de� Koninklijke� Muziekschool� verliet�
adviseerde� directeur� Nicolaï� hem� om� niet� naar� een�
ander� Conservatorium� te� gaan,� maar� een� reis� naar�
het� buitenland� te� maken.� Zijn� reis� begon� in� Duits-
land� en� in� het� najaar� van� 1879� vertrok� Mann� naar�
Parijs.�Hier�componeerde�hij�onder�andere�zijn�eerste�
orkestsuite�Scènes de Genre.�Maar�ook�zijn�bekend-
ste�orkestwerk,�de�Ouverture Freia.�Het�symfonisch�
gedicht�La Chasse de Diane en�enkele�kamermuziek-
werken� ontstonden� eveneens� in� de� Franse� hoofd-
stad.� Hij� maakte� een� opzet� voor� een� vioolconcert�
en� vocale� fragmenten� voor� een� helaas� onvoltooid�
gebleven�opera�Melaenis.�Over�het� koor�Chœur de 
Jeunes Filles�schreef�Massenet�aan�Mann:�mon cher 
confrère et ami! Je viens de lire votre choeur pour 3 
voix de femmes, extriate de votre “Melaenis”. C’est 
une chose absolument exquise. J‘en suis su charmé, 
que je vous l’écris encore sous l‘impression de votre 
touchant et belle musique.5�Het�eerste�deel�van�het�
vioolconcert�werkte�Mann�later�om�tot�een�klarinet-
concert.�Hoewel�zijn�muziek�sterk�onder�invloed�van�
de�grote�Duitse�componisten�bleef�staan,�raakte�hij�
toch� gefascineerd� door� de� moderne� Franse� school.�
In�Parijs�leerde�hij�onder�andere�Camille�Saint-Saëns�
(1835-1921),� Léo� Delibes� (1836-1891)� en� Jules� Mas-
senet�(1839-1909)�kennen.�Alle�drie�de�collega’s�wa-
ren�van�dezelfde�leeftijd�en�een�generatie�ouder�dan�
Mann.�Enige�jaren�is�Gottfried�Mann�gehuwd�geweest�
met� Henriëtte� Jeanne� Josephine� Stucky� (1863-1906)6.��
Het� is� aannemelijk� dat� zij� als� gehuwden� uit� Parijs�
zijn� gekomen.� Stucky� was� geboren� in� Sion,� in� het�
Franstalige�deel�van�Zwitserland,�en�heeft�wellicht�in�
Parijs� gestudeerd.� Na� hun� echtscheiding� verhuisde�
Stucky�van�Amsterdam�naar�Den�Haag�en�huwde�zij�
in�1903�met�een�tandchirurg�uit�de�Residentie.�Net�als�
Gottfried�werd�zij�niet�oud.�Henriëtte�Stucky�overleed�
in�1906�op�43-jarige�leeftijd.
Hoe�lang�Mann�in�Parijs�verbleef�is�niet�bekend,�maar�
in�1882�werd�hij�benoemd�tot�dirigent�van�het�pas�
opgerichte�Amsterdamse�orkest�“de�Vereenigde�Toon-
kunstenaren”.�Mogelijk�tipte�zijn�vader�hem�over�de�
vacature�en�was�dit�de�reden�voor�zijn�terugkeer�naar�

Gottfried Mann
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Nederland.� Op� 11� april� 1883� werd� Gottfried� in� Den�
Haag� uitgeschreven� en� verhuisde� hij� naar� Amster-
dam.�Na�de�ontbinding�van�dit�orkest�in�1883,�maak-
te�Mann�de�overstap�naar�de�net�nieuw�gebouwde�
Parkschouwburg.�Deze�schouwburg�kreeg�een�nieuw�
orkest,� het� Nieuwe� Parkorkest,� dat� naast� Gottfried�
Mann�onder� leiding�kwam�te�staan�van�Willem�Kes�
die�vanaf� 1888�als�eerste�dirigent�van�het�Concert-
gebouworkest�de�geschiedenis�in�zou�gaan.�In�1884,�
nadat�Kes�met�ruzie�met�de�directie�was�vertrokken,�
componeerde� Mann� zijn� balletsuite� De droom van 

den Klokkenluider�die�meer�dan�70�opvoeringen�be-
leefde�voor�stampvolle�zalen.�In�slechts�vier�weken�tijd�
had�hij�de�muziek�voor�dit�ballet�geschreven.�In�decem-
ber�1884�ging�zijn�juist�voltooide�Symfonie in d kleine 
terts opus 87,�die�hij�aan�Jules�Massenet�had�opgedra-
gen,�in�première.�De�Maatschappij�tot�Bevordering�der�
Toonkunst�bekroonde�de�symfonie�met�een�erepremie�
van�vijf�dukaten.�In�de�zomer�van�1885�componeerde�
Mann�zijn�klarinetconcert�dat�hij�aan�de�beroemde�Ne-
derlandse�klarinettist�Christiaan�Kriens�opdroeg.7

In�november�ging�het�concert�waarschijnlijk�al�in�pre-
mière,�want�het�Leidsch�Dagblad�meldt�dat�de�heer�
Graff�in�Leipzig�zijn�klarinetconcert8�zal�uitvoeren.�Of�
het�concert�toen�ook�al�in�druk�is�verschenen�is�niet�
bekend.� Mogelijk� werden� de� partijen� eerst� met� de�
hand� uitgeschreven,� die� dan� later� werden� gebruikt�
om�de�druk�van�te�maken.�Op�hetzelfde�concert�zou�
ook�zijn�symfonie�worden�uitgevoerd.�
De� Parkschouwburg� was� in� het� voorjaar� failliet� ge-
gaan�en�Mann�was�weer�naar�zijn�geboortestad�Den�
Haag�teruggekeerd.�

Stafmuziek van het 4e Regiment Infanterie
Lang� werkeloos� zou� hij� echter� niet� blijven.� Kapel-
meester�Heinrich�Adolf�Grentzius9�van�het�Stafmuziek-
korps�van�het�4e�Regiment�Infanterie�uit�Leiden�had�
aangegeven�zijn�dienstverband�te�willen�beëindigen.�
Grentzius�ging�echter�niet�met�pensioen,�hij� vertrok�
naar� Tiel� om� daar� kapelmeester� te� worden� van� het�
muziekkorps�van�de�plaatselijke�dienstdoende�schut-
terij.�Tot�ieders�verbazing�solliciteerde�Mann�op�deze�
betrekking�en�werd�uit�een�twintigtal�kandidaten�ge-
kozen�tot�nieuwe�kapelmeester�van�het�4e�Regiment�
Infanterie.� Zijn� naaste� omgeving� vreesde� echter� dat�
hij�met�deze�benoeming�zijn�talenten�te�grabbel�zou�
gooien.�Onder�hen�was�de�dirigent�Willem�Stumppf10�
die� zijn� eerste� composities� in�Amsterdam� in�premi-
ère� had� gebracht.� Stumppf� schreef� hem� dat� hij�als 
belangstellende in zijn talent hem moest afraden bij 
een militair corps te gaan, tenzij dat de Grenadiers 
of het Schutterijcorps te Rotterdam ware. In den re-
gel zijn die corpsen zóó min dat ik het voor uwe 
gaven bejammeren zou, indien gij daaronder te loor 
gingt.�Overigens�waren�er�ook�positieve�geluiden�te�
horen.�Het�weekblad�“De�Portefeuille”11�besteedt�op�
24� december� 1885� aandacht� aan� Mann’s� overstap�
van�Amsterdam�naar�Leiden.�De�anonieme�schrijver�
hoopt�dat�Mann�zijn�nieuwe�kapel�op�het�niveau�kan�
brengen�van�de�Grenadiers�en�die�van�het�8ste�Re-
giment�Infanterie�dat�onder�leiding�van�Kwast�staat.�
Saillant�detail� is�wel�dat�Mann�zelf�ook�artikelen�in�
“De�Portefeuille”�schreef.12�Ook�het�maandblad�Cae-
cilia� juicht� de� benoeming� toe.� Sedert eenige jaren 
is er in de samenstelling en het muzikale gehalte 
der militaire muziekkorpsen groote verbetering en 
vooruitgang op te merken; men kan dan ook daarbij 
niet meer volstaan met het soort kapelmeesters van 
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vroeger. Het is noodig dat practische en met compo-
sitietalent begaafde mensen aan het hoofd gesteld 
worden, mannen die ook, gelijk Dunkler, weten te ar-
rangereeren […] en vooral met den blik daarop is de 
stap van den heer Mann ten zeerste toe te juichen.�13�

Na�een�halfjaar�werkloos�te�zijn�geweest�ging�Mann�
op�1�december�1884�vol�ambitie�aan�de�slag.�Van�de�
staf� van�het� regiment� krijgt� hij� toestemming�om�de�
slechte�musici�er�uit�te�werken�en�het�muziekkorps�te�
reorganiseren.� Onder� Heinrich� Grentzius’� leiding� was�
het�niveau�de�laatste�jaren�flink�achteruit�gegaan�dus�
er�was� veel� te�winnen� in�muzikaal� opzicht.14�Mann�
zag�zijn�nieuwe�betrekking�overigens�meer�als�een�tus-
senstap� in� zijn� carrière,� en�niet�als�een�eindstation.�
Bovendien�was�de�militaire�muziek�hem�niet�vreemd.�
Samen�met�zijn�vader,�één�van�de�oudste�leden�van�de�
deftige�Nieuwe�of�Littéraire�Sociëteit�De�Witte�in�Den�
Haag�bezocht�hij� tussen�1868�en�1876�de�concerten�
van�de�Koninklijke�Militaire�Kapel,�die�in�die�tijd�onder�
leiding�stond�van�de� legendarische�François�Dunkler�
Jr.,�in�De Tent van�het�Haagse�bos.�Deze�sociëteit,�die�
vanaf�het�begin�van�de�19e�eeuw�tot�1940�concerten�
organiseerde,� had� met� het� Stafmuziekkorps� van� het�
Regiment�Grenadiers�en�Jagers�zoals�de�kapel�tot�1876�
officieel� heette� als� het� ware� een� eigen� huisorkest.�
Mann�genoot�als�kind�van�de�concerten,�en�leerde�op�
deze�manier�heel�veel�muziek�kennen.�Het�niveau�van�
de�blazers�stond�op�een�zeer�hoog�peil,�en�de�jonge�
Gottfried�leerde�wat�de�technische�mogelijkheden�van�
de�instrumenten�waren.�Een�aantal�van�deze�‘halfgo-
den’�zoals�ze�in�Den�Haag�wel�werden�gezien�kende�
Mann�ook�persoonlijk.�Omdat�hij�bevriend�was�met�de�
kinderen�van�hen,�kwam�hij�bij�deze�beroemde�musici�
ook�regelmatig�over�de�vloer.�In�1887�benaderde�het�

Bestuur�van�Sempre�Crescendo,�het�studentenorkest�
van�de�Universiteit�van�Leiden,�Gottfried�Mann,�om�het�
orkest�weer�uit�het�slop�te�halen.

Mann�ging�deze�uitdaging�aan,�en�binnen�heel�korte�
tijd�wist�hij�de�harten�van�de�musici�te�winnen.�Het�
orkest�maakte�daarna�een�ongekende�bloei�door.�Hij�
kende�vele�goede�musici�en�haalde�beroemde�col-
lega’s�naar�Leiden�om�als�solist�met�het�orkest�op�
te�komen�treden.�Eén�van�de�hoogtepunten�is�1897�
geweest�waar�het�orkest�het�vijfde�pianoconcert�van�
Beethoven�uitvoerde�met�Willem�Mengelberg�als�so-
list.� Het� orkest� ging� ook� voor� het� eerst� van� haar�
bestaan�buiten�Leiden�concerten�verzorgen.�Omdat�
er�niet�genoeg�studenten�waren,�nam�Mann�zijn�mu-
zikanten�van�de�Stafmuziek�mee�om�het�orkest�te�
versterken.�Een�gewoonte�die�al�bestond�in�de�tijd�
van�voor�1875�toen�de�musici�van�de�Grenadiers�re-
gelmatig�het�orkest�kwamen�versterken.�Ook�in�de�
jaren�‘30�van�de�20e�eeuw�gebeurde�dat�trouwens�
nog� toen� C.� L.�Walther� Boer,� de� directeur� van� de�
Koninklijke�Militaire�Kapel,�de�dirigent�van�Sempre�
Crescendo�was.�Na�zijn�vertrek�bij�het�Stafmuziek-
korps�maakte�Mann�overigens�steeds�gebruik�van�
de�musici�van�het�Utrechts�Stedelijk�Orkest.�Naast�
alle� activiteiten� als� dirigent� en� componist� richtte�
Mann�in�1891�samen�met�onder�andere�de�schilder�
Theophile�de�Bock�ook�nog�de�Haagse�Kunstkring�
op15.� �De�Haagse�Kunstkring� is�een�vereniging� in�
Den�Haag�voor�en�van�kunstenaars�en�kunstliefheb-
bers.�Onder�de� leden�zijn�beeldende�kunstenaars,�
architecten,�schrijvers,�voordrachtskunstenaars,�fo-
tografen,�musici� en� vormgevers.�Tot�oktober� 1894�
zat� Mann� met� zijn� medeoprichters� in� het� bestuur,�
waarna�zij�gezamenlijk�aftraden�voor�de�nieuwe�be-
stuurders.

Voor� het� Stafmuziekkorps� van� het� 4e� Regiment�
schreef�Gottfried�tientallen�werken.�Naast�de�gebrui-
kelijke�marsen�en�arrangementen�componeerde�hij�
vele�operafantasieën.16��Hij�had�ook�grote�naam�ge-
maakt�met�deze�fantasieën,�want�de�encyclopedieën�
waar�zijn�naam�nog�in�voorkomt�roemen�hem�juist�
om�dit�genre.�Na�zijn�ontslag�als�kapelmeester�gaf�
hij�toestemming�om�kopieën�te�maken�van�zijn�com-
posities.� Een� aantal� van� zijn� operafantasieën� zijn�
bewaard�gebleven�maar�worden,�in�verband�met�de�
veranderde� tijdgeest,� helaas�niet�meer�uitgevoerd.�
Ook�als�dirigent�van�het�strijkorkest�maakte�hij�gro-
te�naam.�De�Koninklijke�Militaire�Kapel�was�na�de�
dood� van� François� Dunkler� in� de� versukkeling� ge-
raakt,�en�Mann�maakte�met�zijn�kapel�grote�naam.�
Hier�en�daar�wordt�er�in�de�kranten�geschreven�dat�
Mann� zijn� kapel� zelfs� op� een� hoger� niveau� heeft�
gebracht�dan�de�beroemde�kapel�uit�Den�Haag�die�
op� dat� moment� onder� leiding� van�Willem� van� der�
Linden�staat17.��Mann�had�ook�een�hele�verzameling�
brieven� die� hem� werden� toegezonden� gedurende�
zijn�dirigententijd.�Eén�wil� ik�hier�graag�opnemen.�
Onder� de� kop� “Brieven� aan� een� Kapelmeester”� is�
het�volgende�te�lezen:
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W.E. Heer.
Daar ik met U. E. oftspraak heb gedaan om Maan-
dag 26, Z. a. S. bij U. E. te kommen zoo Moet ik U. 
E. Melden dat ik U. E. Vriendelijk bedankt voor de 
moeden die U. E. gedaan hep zoo moet ik U. E. be-
danken voor het angesement dat U. E. voor mijn had 
om redden dat de Nomever Wisselaars te veel willen 
hebben Zoo hep ik maar geteekent bij de Konukleike 
Kapel. 
Die zich noemp,

U. E. Dienaar18

In�de�zomer�van�1893�nam�hij�zijn�ontslag�als�kapel-
meester�van�het�4e�Regiment19�nadat�hij�in�datzelfde�
voorjaar� een� eigen� muziekschool,� zijn� “Muziek� Insti-
tuut”,� in�Leiden�had�opgericht.�De� leerlingen�konden�
onderwijs�krijgen�in�viool,�cello,�piano�en�theorie.�Kort�
na�de�opening�telde�zijn�instituut�al�50�leerlingen.�In�
deze�periode�begon�Mann�zich�als�pianist�ook�steeds�
meer� toe� te� leggen� op� het� begeleiden� van� bekende�
musici,�onder�anderen�Catharina�van�Rennes,�Christi-
aan�Timmer� (concertmeester�van�het�Concertgebouw-
orkest)�en� Josef�Orelio,�de�beroemde�bariton�van�de�
Nederlandsche�Opera.
Het�tweede�deel�van�dit�artikel�verschijnt�in�het�decem-
bernummer�2010�van�Defilé

* De auteur is medewerker bij de Inspecteur Militaire 
Muziek Krijgsmacht. Hij ontsluit de historische muziekar-
chieven van de kapellen bij de Krijgsmacht. Deze worden 
ondergebracht bij het Nederlands Muziek Instituut in Den 
Haag. Smit studeerde hoorn aan het Sweelinck Conser-
vatorium in Amsterdam en muziekwetenschappen aan de 
Universiteit van Utrecht.

1) Zowel op zijn geboorteakte als latere vermeldingen in 
bevolkingsregisters van Den Haag en Amsterdam staat 
telkens Godfried geschreven.

2) Johan Herman Mann was wijnhandelaar in Den Haag. 

3) Gottfried Mann componeerde ook enkele liederen op 
teksten van Friedrich Emil Rittershaus.

4) Becht verbleef in de veertiger jaren van de 19e eeuw 
een periode in Frankrijk. De componist J. B. Crozé droeg 
in 1847 in Versailles zelfs een klarinetconcert aan hem op.

5) Leidsch Dagblad, 5 maart 1896. p. 1/6

6) URL: http://home.tiscali.nl/gjvanlenthe/gen.%20jan%20
broese/gen.%20jan%20broese.htm#BM1105

7) Rien van Beusichem schonk in een vorige bijdrage van 
Defilé al ruimschoots aandacht aan deze belangrijke klari-
nettist en dirigent. Defilé, maart 2010 pp. 23-27.

8) Leidsch Dagblad 2 november 1885. In deze aankondi-
ging wordt ten onrechte gesproken van een concert voor 
bassethoorn en orkest. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij in 
de zomer van 1885 twee concerten heeft geschreven. 

9) Heinrich Adolph Grentzius (1835-na 1915)
Kapelmeester van het 4e R.I. tussen 1871 en 1885. Hij 
was tevens werkzaam in Leiden als hoornblazer. Na zijn 
vertrek uit Leiden in 1885 werd hij kapelmeester van de 
dd. Schutterij in Tiel. Ik heb nog niet kunnen achterhalen, 
maar naar aanleiding van de pensionering in 1915 van 
Willem van Erp als kapelmeester schrijft Grentzius in de 
krant dat er ten onrechte melding is gemaakt dat hij zou 
zijn overleden.

10) Willem Stumpff was tussen 1868 en de opheffing in 
1882 dirigent geweest van het Parkorkest.

11) De Portefeuille, VIIe Jaargang No. 39, 24 december 
1885 pp. 626-627. 

12) Naast de Portefeuille schreef Mann ook regelmatig in 
het Weeklad voor Muziek en was hij recensent voor het 
Algemeen Dagblad.

13) Caecilia decemer 1885. 

14) De heer J. G. H. Mann, benoemd kapelmeester van 
het 4de reg. inf. alhier, in plaats van den heer Grent-
zius, die als zoodanig pensioen heeft bekomen, schijnt 
de zaak flink aan te pakken, om zoodoende het mu-
ziekcorps weer op een standpunt van vroegeren bloei 
te brengen. In den laatsten tijd was er bepaald gebrek 
aan discipline, eerbied van de zijde der muzikanten was 
er voor den kapelmeester niet, zelfs werd er door hen 
op muziek- of danspartijen een hoogere toon aangesla-
gen als wel passelijk was en waardoor zij dan ook suc-
cessievelijk ten hunnen nadeele op vele van die partijen 
door andere muziekcorpsen werden vervangen. De heer 
Mann wil ten stelligste daaraan een einde maken, door 
hen, die hem of te zwak voor hun partijen voorkomen, 
of om andere gegronde redenen, te doen vervangen 
door flinkere krachten. Leidsch Dagblad, 13-01-1886.

15) Het bestuur had bestaan uit T. de Bock, Juriaan Kok, 
De Josselin de Jong, Boele van Hensbroek, Odé Lange, 
Du Rieu en Gottfried Mann. Het nieuws van den dag, 3 
oktober 1894 dag. 

16) Onder leiding van den heer Mann gaf het mu-
ziekcorps van het ‘vierde’ in de zomerseizoenen van 
1886-1893 470 Harmonie Concerten. […] Het repertoire 
bestond uit 322 nummers: 48 ouvertures, 48 fantasieën, 
34 walsen, 67 marschen, 96 zoogenaamde tusschen-
nummers, 10 polka’s en andere dansen en 19 solo-
nummers. Hiervan behooren slechts 74 tot het reper-
toire van vóór 1886; de overige 248 nummers werden 
in den loop dezer jaren voor de eerste maal uitgevoerd. 
Mann’s compositiën en arrangementen voor harmo-
niemuziek bedragen 67 nummers. Leidsch Dagblad, 19 
augustus 1893 p.1

17) Rond de pensionering van J. H. Völlmar als kapel-
meester in 1888 van de Koninklijke Militaire Kapel werd 
er hevig gespeculeerd dat Mann zijn nieuwe opvolger 
zou worden. In een ingezonden brief in de Leydse Cou-
rant van 24 februari 1887 maakt Mann aan alle specu-
laties een eind. Hij wil bij zijn kapel in Leiden blijven en 
heeft geen ambities om de overstap naar Den Haag te 
maken. 

18) Leidsch Dagblad, 26 januari 1894 p.6/14

19) Op de vacature solliciteerden maar liefst 50 sol-
licitanten. Achttien van hen kregen een uitnodiging om 
een proefdirectie te komen afleggen. Uiteindelijk ging 
het kapelmeesterschap naar Willem van Erp, de es klari-
nettist van de kapel. Mann componeerde voor hem een 
Concert voor es klarinet en harmonieorkest.
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de IMMS wAS erbIj

IMMS-groepsreis naar Hamina Finland

Eind juli vertrok een groep van 39 IMMS-leden met 
introducés per Finnair naar het hoge noorden. Dit-
maal was de tweejaarlijkse internationale taptoe in 
het stadje Hamina aan de Finse Golf onze reisbe-
stemming. De meeste deelnemers waren nog nooit 
in Finland geweest en gebruikten deze kans om dit 
land eens te bezoeken en te beleven hoe daar de 
militaire muziek wordt gepresenteerd. Speciaal voor 
Defilé geven enkele reisgenoten hun  persoonlijke 
indrukken weer. 

Helsinki met minitaptoe
door Leo en Marijke Vos

Na�één�nachtje�Helsinki�ging�de�trip�verder� richting�
Kotka�voor�de�rest�van�ons�verblijf�in�Finland.�Maar�
vóór�de�busreis�naar�Kotka�kon�beginnen�stond�ons�
deze�dinsdag�nog�een�gevarieerd�programma�te�wach-
ten.�Reisleider�John’s�verzoek:�verzamelen�en�bagage�
inleveren�om�kwart�voor�tien�en�om�tien�uur�vertrek-
ken.�Omdat�iedereen�mooi�op�tijd�was,�kon�de�bus�al�
vóór�tienen�vertrekken.Dachten�we…�Want�tijdens�het�
wegrijden�kwamen�nog�twee�laatkomers�mét�bagage�
het�hotel�uitgewandeld�en�keken�de�bus�beteuterd�
na.� Net� op� tijd� werd� het� stel� opgemerkt.� Voortaan�
toch�maar�weer�neuzen� tellen,�want�er� is�wel�eens�
vaker� iemand� vergeten,� weten� we� nog� van� Londen�
en�Modena.�Chauffeur�Jari�bracht�ons�in�de�ochtend�
langs�enkele�Helsinkse�highlights.�De�Duitssprekende�
stadsgids�vertelde�onderweg�dat�Finland�lang�onder�

invloed�is�geweest�van�Zweden�en�Rusland.�Helsinki�
heeft�tweetalige�straatnaamborden�(Fins�en�Zweeds);�
niet� dat� het� voor� ons� makkelijker� wordt,� want� van�
Fins�is�in�onze�oren�helemaal�niets�te�maken.�Alhoe-
wel…� als� je� een� ‘i� ‘� achter� bepaalde� woorden� zet,�
begint�’t�er�al�aardig�op�te�lijken:�salmiakki,�kioski,�
hotelli�of�Marssishow�in�het�Bastioni.
We�reden�langs�de�Temppeliaukion kirkko,�een�kerk�
in�granietrotsen�met�een�koepeldak�dat�gemaakt� is�
van�heel�veel�koperdraad.�Allemaal�even�uitstappen�
om�de�kerk�van�binnen�te�zien.�Jari�bracht�ons�verder�
langs�het�gedenkteken�voor�de�componist�Sibelius,�
(allemaal�even�uitstappen)��een�bijzonder�kunstwerk�
van�edelstaal�dat,�volgens�zeggen,�een�aantal�berken-
stammen�moet�voorstellen.�De�kop�van�de�beroemde�
man�is�er�naast�geplaatst�anders�weet�niemand�dat�
het�om�hem�gaat.�

Sibeliusmonument
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Onze� reisleidster� vertelde� over� het� Finse� NOKIA,� dat�
tot�25�jaar�geleden�nog�rubber�laarzen�maakte,�maar�
wereldwijde�bekendheid�kreeg�toen�de�fabriek�mobiele�
telefonie�ging�ontwikkelen.�Allemaal�even�uitstappen:�
we�begonnen�al�aardig�op�Japanners�te�lijken�die�pas�
thuis�op�de�foto’s�zien�waar�ze�zijn�geweest.��Om�twaalf�
uur�begon�de�minitaptoe�op�het�plein�vóór�de�grote�
witte�kathedraal;�‘n�prima�locatie�want�de�toegestroom-
de�locals�konden�de�trappen�van�de�kerk�als�zittribune�
gebruiken�en�daar�luisteren.�En�om�muziek�was�het�de�
meesten�van�ons�toch�te�doen.�Speciaal�voor�de�IMMS-
NL�waren�er�stoelen�gereserveerd,�maar�eerst�moest�de�
plaatselijke�bevolking�voor�onze�neuzen�worden�weg-
gehaald�alvorens�we�zicht�op�het�plein�kregen.�Na�en-
kele�goedgemutste�woorden�van�de�lady-speaker�en�de�
loco-burgemeester�traden�achtereenvolgens�de�orkes-
ten�op�van�de�Finse�Marine,�de�Estse�strijdkrachten�en�
de�Belgische�luchtmacht�met�enkele�marsen�en�stuk-
ken,�die�ook�op�de�Hamina�taptoe�uitgevoerd�zouden�
worden.�Tot�slot�voegde�de�Helsinki�Pipes�and�Drums�
zich�bij�de�orkesten�om�het�geheel�gezamenlijk�af�te�
sluiten.�Na�afloop�vertrok�het�IMMS-gezelschap�richting�
Kotka�met�halverwege�een�stop�om�de�inwendige�mens�
te�versterken.��‘Hotelli’�SOKOS�in�Kotka�werd�na�een�

korte�verkenningsrit�door�het�stadje,�de�thuisbasis�voor�
de�komende�vier�nachten.

De Finse marineband op de minitaptoe

Hamina�is�al�een�paar�dagen�in�de�ban�van�de�mi-
litaire�muziek�als�op�woensdag�het�Nederlandse�ge-
zelschap�zich�bij�de�liefhebbers�voegt.�De�dagelijkse�
activiteiten� beginnen� met� een� openluchtconcert� in�
het�‘Zomerpark’,�een�sfeervolle�locatie�die�sterk�doet�
terugdenken�aan��tijden�van�weleer:�het�(plaatselijke)�
orkest�in�de�muziektent,�oud�en�jong�er�om�heen,�op�
een�bankje�of�eigen�stoel,� in�het�gras,�op�een� ter-
rasje,�dankbaar�publiek.�Het�is�hoe�dan�ook�boeiend�

om�weer�eens�mee�te�maken�hoe�veel�belangstelling�
er�voor�zo’n�concert� is.�De�beurt� is�aan�het�relatief�
jonge�orkest�van�de�Estse�strijdkrachten,�opgericht�in�
1993;�twee�jaar�na�de�onafhankelijkheid.�Wat�reper-
toire�betreft�doet�het�trouwens�goed�zijn�best�vooral�
niet�militair�over�te�komen.�Onder�leiding�van�over-
ste�Peeter�Saan�-��die�vorig�jaar�met�zijn�orkest�nog�
in�Heerlen�voor�ons�concerteerde� -� �werkt�het� rou-
tineus�een�aantal�werkjes�af,�met�een�voornamelijk�

Drie concerten op één dag
door Hein Jansen

Je hebt mensen die altijd bekenden zien, wáár ze ook 
komen; John is zo iemand en sprak na de minitaptoe 
met de baas van de Finse Marineband. Zo te zien 
wijst John hem waar het toilet is
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Noord-�en�Zuid-Amerikaanse�toets.�Tussendoor�is�de�
dirigent�uitvoerig�aan�het�woord�en�maakt�hij�grap-
jes.� Zo� heeft� hij� het� bij� iets� Braziliaans� over� bikini�
en� monokini,� met� bijpassende� gebaren.� De� Finnen,�
die�hem�lijken�te�verstaan,�snappen�klaarblijkelijk�te�
clou.�Want�ze�moeten�er�om�lachen.�Voor�het�overige�
kenmerkt� Saan� zich� door� minimale� armbewegingen�
en�handgebaren.�Hij�maakt�zich�niet�druk.�Zijn�orkest�
speelt�wel.
Hierna�verplaatst�het�gezelschap�zich�naar�Tervasaari,�
een�groot�terrein�bij�het�water.�Niet�alleen�staat�daar�
een�groot�overdekt�podium,�de�Finse�strijdkrachten�
hebben�er�ook�uitgepakt�met�stands�en�allerhande�
materieel;�van�de�Leopard�2�A4�tank�tot�een�snelle�
aanvalsboot� met� geleide� wapens� van� de� Hamina-
klasse.� �Het� tweede�concert�van�de�dag�wordt�ver-
zorgd�door�het�orkest� van�de� Finse�marine,� samen�

Orkest van de Estse 
strijdkrachten

De ‘veerpont’ van Tervasaari naar de jachtclub waar 
het dinerbuffet werd genoten

De US Army 
Band Europe 
loopt weg na 
de streetpara-
de, toch nog 
met de nodige 
Sousa
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Onze voorzitter vroeg mij een recensie te schrijven 
van de Taptoe Hamina, bij deze. Mijn uitgangspun-
ten: om je persoonlijke smaak en ervaring kom je 
nooit heen. Daarnaast zijn er dan vragen zoals: is 
alle muziek gespeeld door een militair orkest mili-
taire muziek? Is een ‘International Military Music 
Event’ een simpele optelsom van de strikt nationale 
bijdragen van de deelnemers? Kun je, ruim twee uur, 
uitsluitend marsmuziek rampetampen of moet je de 
deelnemende korpsen verzoeken te variëren en als 
organisatie wat zachtere entr’actes inlassen. Tenslot-
te: is de waardering geuit door de toeschouwers een 
maatstaf voor goed of minder goed, door IMMS-ogen 
gezien? Dat laatste: Onlangs waren we uitgenodigd 
op een Taptoe in Mons. Daar trad een kleine eenheid 

van de Italiaanse Bersaglieri op. Die speelde welge-
teld zeven keer de mars ‘Flick e flock’. Het publiek 
steeds enthousiast, maar wij weten dat er een uitge-
breid album van van Bersaglieri-muziek bestaat en 
voelen ons dus bekocht.

Hamina
Dit�vestingstadje�aan�de�kust�werd�gesticht�door�de�
Zweden,�als�bolwerk� tegen�de�Russen.�Ook�nu�nog�
is�er�veel�militaire�aanwezigheid.�Het�centrale�plein�
is� een� achthoek,� rondom� de� Lutherse� kerk.� Er� zijn�
acht�zijstraten.�De�streetparade�die�hier�in�deze�fes-
tivalweek�wordt�gehouden,�maakt�geen�gebruik�van�
deze�topografie,�jammer.�Een�van�de�zijstraatjes�geeft�
toegang�tot�het�oude�bastion,�daar�wordt�de�taptoe�

De Hamina International Tattoo 2010
door Arnoud van Andel

met�het�militaire�orkest�van�Satakunta�(een�provin-
cie�in�het�zuidwesten�van�Finland).�Zo�op�het�eerste�
gezicht�is�de�totale�bezetting�overigens�veel�kleiner�
dan�in�werkelijkheid.�Het�marineorkest�,�opgericht�in�
1919,�heeft�een�bezetting�van�een�dirigent�en�twin-
tig� musici.� De� dirigent� van� de� band� uit� Satakunta,�
waarvan�de�oorsprong�teruggaat�tot�1917,�heeft�niet�
meer�dan�veertien�muzikanten� tot� zijn�beschikking.��
Het�is�voor�beide�orkesten�dan�ook�heel�gebruikelijk�
om�bij�grotere�evenementen,�zoals�dit�concert�of�een�
taptoeoptreden,�samenwerking�te�zoeken.�Voor�deze�
gelegenheid�is�iedereen�in�hagelwit�tenue�gestoken.��
Het� is� een� uitstekend� concert,� met� op� de� bok� de�
energieke� kapitein� Timo� Kotilainen,� die� zijn� musici�
bekwaam�door�een�gevarieerd�repertoire�loodst.
Niet�alleen�goede�dingen�bestaan�uit�drieën,�zoals�’s�

avonds�blijkt�bij�het�optreden�van�het�jazzorkest�van�
de� US�Army� Europe� Band� and� Chorus;� bijgenaamd�
‘soldiers�of� swing’.�Geprogrammeerd� is�een�concert�
door�het�voltallige�orkest�met�koor,�maar�door�om-
standigheden�(welke?)��moet�een�vol�bezette�sport-
zaal�het�doen�met�zo’n�twintig�muzikanten,�een�zan-
ger�en�zangeres.�Sergeant-majoor�Robert�L.�Burford�
staat�voor�de�band.�Hoewel,�in�zijn�geval�is�dat�een�
wat�misleidende�term.�De�meeste�tijd,�tussen�inzet-
ten�en�afslaan,�staat�hij�er�namelijk�naast.�Met�hem�
vergeleken�is�de�eerder�genoemde�overste�Saan�een�
dynamische�persoonlijkheid.�Laten�we�het�er�op�hou-
den�dat�over�smaak�niet�valt�te�twisten.�Wie�van�hard�
en�scherp�houdt,�komt�volledig�aan�zijn�of�haar�trek-
ken.�Zoals�de�één�wegloopt�met�een�dergelijk�ensem-
ble,�loopt�de�ander�er�in�de�pauze�bij�weg.

Band van Marine Academie St. Petersburg
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gehouden.
Een�zijde�van�de�komvormige�arena,�wordt�gevormd�
door�de�tribunes.�Daarboven�een�baldakijn�van�doek.�
Aan�de�overzijde�zie� je�begaanbare�bovenrand�met�
zes�kanonnen.�De�akoestiek�is�goed.�Vreemd�is�dat�
de�stoeltjes�op�de�tribunes�los�staan.�Daar�zou�je�in�
ons�land�last�mee�krijgen.�Het�is�een�uitverkocht�huis�
(€�35�in�de�voorverkoop�en�€�42�aan�de�kassa).

De taptoe
De� proloog� met� kanongebulder� wordt� verder� ver-
zorgd�door�de�band�van�de�Finse�zeemacht� -Turku-�
versterkt�met�een�landmachtorkestje,�zodat�we�ruim�
30�muzikanten�zien�in�hun�witte�zomertenue.�Ze�spe-
len�muziek�uit� ‘Pirates�of�the�Caribbean’�en�wat�lo-
kale�muziek.�Leuk� is�de�panfluitsolo.� Indruk�maken�
ze�niet.
Dan�marcheert�de�band�van�Marine�Academie�St.�Pe-
tersburg�op.�Is�het�nou�verbeelding?�Klinkt�het�luider,�
bij�vergelijkbare�mankracht?�Na�de�martiale�opmars�
‘Laivakello’,� volgt� een� caleidoscoop� van� klassieke�
Russische�melodieën.�We�horen�Tjaikowski,�Borodin,�
Katschaturian�en�Rimski-Korsakow�in�een�wervelend�
arrangement.� Tussendoor� een� xylofoon� solo,� niet�
minder�virtuoos,�om�deze�sneltrein�wat�te�onderbre-
ken.�Een�puur�Russisch�optreden,�dat�bij�ons�als�bui-
tenlanders�toch�goed�in�de�oren�klinkt.�Bij�de�afmars,�
onder�de�tonen�van�‘Abschied�der�Slawien’�van�Agap-
kin,�weten�we�het�zeker:�hier�kwamen�we�voor�!

Dit�toporkest�heeft�zijn�wortels�nog�in�de�Tsarentijd.�
In� 1957�werden�ze�opgeheven� in�een�bezuinigings-
ronde.�De�wederopstanding�is�25�jaar�later.�Dan�volgt�

de�lange�weg�naar�de�top.�In�1987�en�1992,�wint�men�
de�eerste�prijs�op�een�festival�in�Leningrad.�In�2008�
volgt� uitverkiezing� tot� beste� militaire� band� van� de�
Russische�Federatie.
Opvolger�in�het�programma�is�het�Heeresmusikkorps�
X�uit�Ulm.�Opkomst�met�de�relatief�recente� ‘Revue-
mars’,�dan�een�tussenstuk�met� ‘Malaguena’�en� ‘Ole�
Guapa’�van�onze�Malando.�Na�‘Preussens�Gloria’�volgt�
‘Orange� Blossom’� gearrangeerd� door� Gert� Buiten-
huis.

Bij�de�afmars�met�‘Ein�guter�Freund’�hebben�we�een�
tevreden�gevoel.�Waardig,�professioneel,�voldoet�aan�
alle�verwachtingen.
Als�entr’acte�zijn�er�dan�de�meisjes�van�de�O’Shea-Ry-
an�Irish�dancers�versterkt�met�deelnemers�uit�Nieuw-
Zeeland,�muzikaal�ondersteund�door�een�tien�mans�
amateur�doedelzak�orkestje�uit�Helsinki.�De�nationale�
vlaggen�worden�zonder�stok�meegedragen,�als�gold�
het� een� sportevenement.�Alleen�door�de� sterren� te�
tellen,�weet�je�dan�of�het�Australiërs�of�de�Kiwi’s�zijn.�
Wat�je�je�afvraagt�is,�of�het�voor�hen�zo�langzamer-
hand�geen�tijd�wordt,�zich�los�te�maken�van�het�voor-
malige�moederland,�zoals�bijvoorbeeld�Canada.�Als�je�
dit�hupsen�ziet�van�de�meisjes,�dan�blijven�er�twee�
vraagtekens�bij�de�toeschouwer.�Waarom�een�tweede�
optreden�met�luidsprekermuziek?�En�zijn�er�rondom�
de� Baltische� Zee� geen� authentieke� volksdans� en/of�
zanggroepen�te�vinden�die�deze�entr’acte�kunnen�in-
vullen?�Het�is�de�twintigste�versie�van�deze�‘Marssis-
how’,�dus�die�kunnen�al�aan�bod�geweest�zijn.
Dan�is�de�beurt�aan�de�kapel�van�de�Belgische�Lucht-
macht.�Bij�ontstentenis�van�een�Nederlands�deelne-

Band van de Finse Landmacht
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mend�ensemble�zijn�alle�IMMS�ogen�(80)�gericht�op�
onze� zuiderburen.� Kapitein� Matty� Cilissen� had� ons�
tijdens�een�eerder�optreden�in�de�muziektent�in�het�
stadspark�nog�verplicht�door�voor�ons�de�IMMS�mars�
te�spelen.�Daar�komen�ze�dan.�Het�obligate�drumstel�
met�basgitaar�is�al�opgereden.�De�band�laat�een�jazzy�
marsje�uit�Earth�Wind�&�Fire�horen.�De�kapitein�zig-
zagt�al�handenklappend�voor�de�band�uit!�Dan�wordt�
de�‘Hal�van�de�Bergkoning’�van�Grieg�verjazzt.�Er�volgt�
verder�‘I’ve�Got�Rythm’�van�Gershwin,�waarmee�niets�
aan�de�hand�is.�De�afmars�gaat�onder�de�tonen�van�
de�‘Mars�van�de�Belgische�Luchtmacht’�en�dat�klinkt�
magnifiek.�Soms�soms� raak� je�bij�het�zoeken�naar�
nieuwe�wegen�op�een�dwaalspoor...
De�pauze�is�voor�ons�voorzien�in�de�spelonken�aan�
de� overzijde.� Een� petit-fourtje� een� kopje� koffie� en�
een�glaasje�bubbeltjeswijn:�€�12,50.
Na�de�pauze�presenteert�zich�de�Mehter� Janitsaren�
band�uit�Bursa,��Turkije.�Indrukwekkend�en�een�beet-
je�huiveringwekkend.�Hier�ligt�de�oorsprong�van�de�

militaire�muziek�:�trommels,�trompetten,�schalmeien,�
schellenboom�en�cimbalen.
Het� muziekkorps� van� de� Estse� Krijgsmacht� krijgt�
veel�applaus.�Dat�is�te�verklaren�uit�de�stamverwant-
schap�van�het�Finse�volk�met�hun�overburen,�slechts�
85� km� ver� over� de� Oostzee.� Het� uniform� lijkt� op�
onze�oude�PTT;�het�rood�is�vervangen�door�een�iets�
uitbundiger� oranje.� De� vreselijke� na-oorlogse� Rus-
sische�platte�pet�is�verdwenen�.�De�musici�zijn�een�
mengsel�van�beroeps�en�dienstplichtigen,�net�als�bij�
de�Bundeswehr.�Voorop�loopt�de�kapelmeester�-�een�
Luitenant�Kolonel� -�met�een�korte�staf.�Een�knoert�
van�een�kerel.�Prachtig�om�te�zien.�De�op-�en�afmars�
zijn�lokale�muziek�en�dat�doet�ons,�zo�a�prima�vista�
weinig,�Het�middenstuk�bestaat�uit�evergreens�zoals�
‘My�bonny�lies�over�the�ocean’�‘Sailing’�en�‘Over�the�
waves’.�Goed,�maar�ook�beetje�saai.
De�nog�steeds�in�Duitsland�gelegerde�US�Army�Euro-
pe�band�maakt�z’n�opwachting,�zonder�Turkse�trom�
en�aanvankelijk�zonder�kapelmeester,�maar�met�een�
ritmesectie�van�vijf�man.�Een�zestal�dansparen�met�
microfoon� en� hoedjes� maakt� een� Michael� Jackson�
show.�Kom�ik�hiervoor?�Deze�mensen�zijn�naar�mijn�

mening�totaal�de�weg�kwijt.�Afmars�met�het�obligate�
‘In�the�Mood’.

De� dienstplichtige� Band� van� de� Finse� Landmacht�
volgt�dan�met�exercitiepeloton.�Goedkoop�aandoen-
de�lichtgrijze�uniformen,�met�ouderwetse�platte�pet.�
Een�puur�Fins�programma,�dat�ons�niets�zegt.�Maar�
als�er�dan�opeens�een�vaderlands�lied�tweestemmig�
opklinkt,� terwijl� het� publiek� geëmotioneerd� mee-
zingt,�dan�genieten�wij�mee.�De�rifle-drill�ligt�op�het�
niveau�van�een�US�highschool.�Een�vergelijk�met�de�
eveneens�dienstplichtige,�maar�wat�grimmige,�Kon-
gensgarde�Oslo,�kunnen�ze�niet�doorstaan.�Het�en-
thousiasme�en�de�frisheid�van�dit�optreden�vergoedt�
alles.�Uitnodigend,�die�jongelui.�Laten�we�ons�goed�
realiseren�dat�zowel�de�vaderlandse�liederen�als�de�
exercitie�voor�ons�een�gepasseerd�station�zijn.�Als�
wij� ‘Land�of�hope�and�glory’�meezingen,�weten�we�
niet�eens�of�het�nu�over�ons�eigen�land�gaat�of�de�
UK.

De finale
De�trompetters�op�de�bovenrand�blazen�elk�hun�ei-
gen� signaal� taptoe,� te� beginnen� met� de�Turk,� wat�
‘n�leuke�vondst!�Na�de�zes�kanonnen�is�er�beneden�
finale�van�de�massed�bands.�Men�speelt�een�lokaal�
repertoire.�Opeens�staat�daar�een�ca.�12�jarig�meisje�
dat�een�Fins�liedje�zingt.�Muzikaal�geen�topper,�maar�
wel�een�leuke�verassing�De�afmars�met�de�‘Mars�van�
de�Finlandse�ruiterij’�uit�de�eerste�helft�van�de�17e�
eeuw�klinkt�als�een�klok.�

Al�met�al�een�interessante,�volwaardige�taptoe�met�
een�duidelijker�nationaal�tintje�dan�we�hier�gewend�
zijn,� en� daar� is� niets� op� tegen.� Het� vestingstadje�
Hamina�en�de�aparte�sfeer�van�het�bastion�waarin�
de� taptoe� gehouden� wordt,� voor� een� uitverkocht�
huis,�dragen�veel�bij� tot�het�plezier�van� te�mogen�
toehoren.�De� taptoe� is� de�bekroning� van� een�mu-
ziekfestival�met�vele�optredens,�dat�meer�dan�een�
week�duurt.
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cd- en dVd-nIeuwS

Samengesteld door Rob Ouwens

Air Force Melodies 4
Bootlegs from the Liberation Concerts

Orkest�van�de�Koninklijke�Luchtmacht�o.l.v.�Ma-
joor�Jos�Pommer
m.m.v.�Brigitte�Nijman�&�Gé�Titulaer
KLU�2010-301��(Live�CD)�-�Verkrijgbaar�via�www.
luchtmachtkapel.nl

Soldaat van Oranje / Doina / Nocturne / Glenn Miller 
Medley / Holland (Bevrijdings-) Finale / Andrew Sis-
ters Medley / Mack The Knife / The Saints / Colonel 
Bogey / We’ll Meet Again.

Apocalypse - Masterpieces vol. 6
Koninklijke�Muziekkapel�van�de�Belgische�Gidsen�
o.l.v.�Luitenant�Yves�Segers
HAFABRA� Music� CD88796-2� � (CD)� -� Verkrijgbaar�
via� www.hafabramusic.com� of� ‘t� Hof� 8,B-3790�
Voeren,�Belgie

The Ruler of the Spirits / Apocalypse / Introduc-
tion, Theme and Variations for Clarinet and Band / 
Dance Macabre / Jurassic Coast / Vallflickan Dans 
from Bergakungen.

A Tribute to Our Past Conductors
Koninklijke�Muziekkapel�van�de�Belgische�Gidsen�
o.l.v.�Luitenant�Yves�Segers
World�Wind�Music�WWM�500.169��(CD)�-�Verkrijg-
baar�via�www.mirasound.nl�of�via�www.mil.be

Réveille - pas redoublé / Ouverture  a Grand Or-
chestre / Symphonie Funèbre / Le Trompette Amou-
reux - mars / Mars van het Belgische Rode Kruis / 
Rondo Capriccioso opus 14 / Croix de ‘Yser - mars 
/ Croix de Guerre - mars / 1 and XXI Forever - mars 
/ Mars van het 13e Artillerie Bataljon / Westfalen - 
mars / Elisabeth.

Noot: Deze CD bevat composities van bijna alle 
dirigenten, die de Muziekkapel van de Gidsen sinds 
1932 gedirigeerd hebben. Dit historische document 
bevat een gevarieerd programma met o.a. 8 mar-
sen en tevens een groot aantal nooit eerder opge-
nomen werken.

Nonpareil
Trompetterkorps�van�de�Koninklijke�Muziekkapel�
van�de�Belgische�Gidsen
o.l.v.�Adjudant�Roland�de�Klippel�m.m.v.�Konink-
lijke�Muziekkapel�van�de�Belgische�Gidsen�o.l.v.�
Luitenant�Yves�Segers*
World�Wind�Music�WWM�500.170��(CD)�-�Verkrijg-
baar�via�www.mirasound.nl�of�www.mil.be

Light Cavalry Overture* / Three Fanfares / Valeur 
Militaire / Perles Bisontines / Polka Brilliante / Valse 
Militaire Belge* / Six Fanfares with Kettle Drums 
/ Fantasie No. 2 du Colonel / Hirondelle Polka / 
Seven Fanfares found on the Waterloo Battle Field 
1815 / Field March of the Prussian Army found on 
the Waterloo Battle Field 1815 / Sander / Le Cocar-
dier / Les Celestins / Lights Out in Fantasy / Cavalry 
Cadenzas*.

With Each Sunset
Band�of� the�Army�Air�Corps�o.l.v.�Captain� Justin�
Matthews
Music� House� Productions� MHP510� � (CD)� -� Ver-
krijgbaar�via�www.womensbritishlegion.co.uk

The Royal British legion March / Gavorkna Fanfare 
/ Festivity / Fields of Gold / Concerto for Two Trum-
pets / With Each Sunset / Can’t Help Lovin’ That 
Man / Tin Pan Alley / Hymn to the Fallen / Beyond 
the Sea / Sing Sing Sing / Ain’t no Sunshine / 123 / 
Summertime / Land of the Long White Cloud.

The Force of Destiny
Band�of�the�Corps�of�Royal�Electrical�and�Mecha-
nical�Engineers�o.l.v.�Captain�Darren�Wolfendale
Specialist�Recording�Company�SRC154��(CD)�-�Ver-
krijgbaar�via�www.midlandcd.co.uk�of�www.speci-
alistrecording.com

Slavonic Woman Farewell / The Force of Destiny 
/ King Kong / Here’s that Rainy Day / Pantomime 
/ Horn of Puente / Mozart Symphony no. 40 in G 
minor / Feeling Good / Unity / Shostakovich Symp-
hony no. 5 in D minor / Nightfall in Camp / REME 
Regimental.

The Mountbatten Festival of Music 2010
Massed�Bands�of�HM�Royal�Marines�o.l.v.�Lieute-
nant�Colonel�Nick�Grace
Chevron�Recordings�RMBCD20��(Live�2CD)
-�Verkrijgbaar�via�o.a.� �www.royalmarinesbands.
co.uk�of�www.midlandcd.co.uk

Flag Parade / On Parade / The Moon and the Super-
hero / Cape Hawke / Royal Blue / Sarie Marais / Se-
miramide / Romanza / Les Clochettes / Scarborough 
Fair / Cockleshell Heroes / Hits from the West End 
/ In the Mood / Moonlight Serenade / American Pa-
trol / St. Louis Blues / Brush Up and Beat it / Back 
to the Future / Strictly Gershwin / Spirit of Youth / 
Hymn to the Sea / Dear Lord and Father of Mankind 
& Sunset / Rule Britannia / Heart of Oak / A Life on 
the Ocean Wave / Sing Sing Sing.
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A Selection of Music from Beating Retreat 2010
State�Trumpeters,�Massed�Bands,�Corps�of�Drums,�
Pipes�and�Drums�of�the�Household�Division�o.l.v.�
Lieutenant�Colonel�Graham�Jones
Household� Division� Recordings� HDIV101� � (CD)� -�
Verkrijgbaar�via�www.discurio.com

Edinburgh / Radetzky / Les Chasseresses / Light 
Cavalry / Majesty / Aida / Household Brigade / En-
dearing Young Charms / Galanthia / Palladio / En-
glish Country Posthorn / Royal Regiment of Artil-
lery/ Retreat / The Kings Guard / Norwegian Wood / 
A Bridge Too Far / Guards Armoured Division / The 
Battle of Britain / The Great Escape / Alliance of 
the Fee / Here’s to the Heroes / I Vow To Thee My 
Country / Lament / National Anthem / Heroes of the 
Colours / When the Guards are on Parade.

Trooping the Colour 2010 - 1st Battalion Grenadier 
Guards, Mounted Bands of the Household Cavalry, 
Massed Bands and Corps of Drums of the Guards 
Division

o.l.v.�Lieutenant�Colonel�Graham�Jones
Household� Division� Recordings� HDIV102� � (Live�
CD)�-�Verkrijgbaar�via�www.discurio.com

Barnalry / God Save The Queen / First Guards / The 
Inkerman March / Les Huguenots / Guards Armou-
red Division / The British Grenadiers / Escort to the 
Colour / The Grenadiers March / Hazelmere / Nairac 
GC / Scipio/ Garb of Auld Gaul / Figaro / Golden 
Spurs / Queen’s Company / The Sergeant Major / 
The British Grenadiers / Hielan Laddie / Milancllo 
/ Children of the Regiment / The Adjutant / Aida 
Trooping / Royal Artillery Slow March / The Blues 
and Royals / The Life Guards / The Royals / John 
Peel, Eton Boating Song / The Keel Row / God Save 
The Queen / Household Brigade / Prussians Glory / 
Provectus ut Vir.

Heroes’ Return
Band� of� the�Welsh� Guards� o.l.v.� Major� Stephen�
Barnwell
Band�of�the�Welsh�Guards�WOS�020��(CD)�-�Ver-
krijgbaar�via�Welsh�Guards�Band,�Wellington�Bar-
racks,�London�SW1E�6HQ,�Londen,�Engeland

�
A Roya
l Celebration - 2008 North American Tour

Band�of�the�Coldstream�Guards�o.l.v.�Major�Gra-
ham�Jones
Pipes� and� Drums� of� The� Royal� Scots� Dragoon�
Guards�o.l.v.�Staff�Sergeant�Derek�Potter
CA208CD��(CD)�-�Verkrijgbaar�via�www.ltsent.com�
of��www.thebroadwaycollection.net

Salute America / Pride and Honour / Garb of Old 
Gaul / The Green Hills of Tyrol / The Emerald Isle 
Selection / Royal Heritage / No. 7 Company Cold-
stream Guards / Coldstream Rose / A Very British 
Tribute / 6-8 Marches / Scottish Airs / Scottish Sa-
lute / State Ceremonial / General Willie / Highland 

Laddie / Competition Set / When the Saints / The 
Bonnie Lass O’ Fyvie / Slow Air & Jig Set / Colonel 
Robertson / La Baum / Amazing Grace / The Day 
Thou Gavest / g Syne / Final Muster. 

Hands Across the Sea - 2010 North American Tour 
Band�of�the�Irish�Guards�o.l.v.�Major�Philip�Shan-
non
Pipes� and� Drums� of� the� Argyll� and� Sutherland�
Highglanders�o.l.v.�WO1�Michael�Walters
CA210CD��(CD)�-�Verkrijgbaar�via�www.ltsent.com�
of�www.thebroadwaycollection.net

Hands Across the Sea / Highland Laddie / The Bar-
ren Rocks of Aden / Wi’ A Hundred Pipers / From 
the Highlands Medley / Myfanwy / Welsh Rarebit / 
Welsh Emblem /  From the Glens Medley / A Royal 
Celebration / A Wee Bird Cam to our Ho’ Door / The 
Irish Washerwoman / The Argyll Broadswords Se-
lection / Bond of Friendship / Greensleeves / Pomp 
and Circumstance March no. 1 / Welcome to Ireland 
/ Sword Dance / To Cork and Back / Mist Covered 
Mountains / The Minstrel Boy / Ode to Joy / The 
Day Gavest / Amazing Grace / Auld Lang Syne / St. 
Patricks Day, Scotland the Brave, Highland Laddie, 
Black Bear.

In the Mood - The Glenn Miller Celebration
The�Royal�Air�Force�Squadronaires�o.l.v.�Sergeant�
Kev�Miles
Decca��Records�2736463��(CD)�-�Verkrijgbaar�via�
o.a.�www.amazon.co.uk

In The Mood / Pennsylvania 6-5000 / Don’t Sit Un-
der The Aplle Tree (m.m.v. The Andrew Sisters) / 
Moonlight Serenade / American Patrol / Boogie 
Woogie Bugle Boy / String of Pearls / Chattanooga 
Choo Choo / Little Brown Jug / Tuxedo Junction / 
At Last / St Louis Blues March / Song of the Volga 
Boatman / Adios.

Légionaires de tous les Horizons - Live
Musique�de� la� Légion�Étrangère�o.l.v.� Comman-
dant�Emile�Lardeux
Chant�de�Linos�CL1054��(Live�CD)�-�Verkrijgbaar�
via�Musique�de�la�Légion�Étrangère,�Quartier�Vié-
not,�Route�Départementale�2,���BP�11354,�F13784�
Aubagne�Cedex,�France

Marche Florentine / Train de Plaisir / Bolero Mili-
taire / Rigodons d’Empire / Veronika/ Trois Dances 
/ Csardas / Le Terminal / GSBD / Marche du 2ème 
REP / Bugler’s Holiday / Taptoe Majorette / Lassus 
Trombone / Do-Ré-Mi / Portrait of Morricone / Le 
Boudin.

Concert Exceptionnel au profit des blessés de 
l’Armée de Terre

Musique�de� la� Légion�Étrangère�o.l.v.� Comman-
dant�Emile�Lardeux
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Les�Petits�Chanteurs�à�la�Croix�de�Bois�o.l.v.�Ve-
ronique�Thomassin
Ecpad�10.7.009�-�EDV1375��(Live�DVD)�-�Verkrijg-
baar�via�www.ecpad.fr�of�Espada�,�2�a�8�Route�du�
Fort,�F-94205�Ivry-sur-Seine��Cedex,�France

Marche pour la Cérémonie des Turcs / Cantate Do-
mino / Jesus bleibt meine Freude / Dans les Steppes 
de l’Asie Centrale / Csardas / Ave Verum / Joy to the 
World / Tecce Voda Tecce / Pueri Concinite / Marus-
sia / Rousskiy  Souvenir / Gai Légionaire / La Mer / 
Chantian Zai na Liya / Le Criquet / La Marseillaise / 
Mediterranée / Le Boudin.

Aufwärts!
Heeresmusikkorps� 10�o.l.v.�Major� Christian�Wei-
per
AMOS�6071��(CD)�-�Verkrijgbaar�via�www.blasmu-
sik.ch

Marsch des Schwabischen Kreis Regiments Alt Würt-
temberg / Evolutions/ Flight / Legend / Aufwärts! / 
Art in the Park / What Now My Love / A Tribute to 
George Gershwin / Hohenzollern Ruhm op. 143.

Arabian Knights - HAFABRA Music vol. 30
Polizei�Musikkorps�Baden-Würtemberg�o.l.v.�Toni�
Scholl
Eurosound� ES� 47.512� � (CD)� -� Verkrijgbaar� via�
www.hafabramusic.com

First Suite / Congratulations Overture / Ballade pour 
Trombone / Midsommarvaka / Wonder & Miracles 
City  (gecomponeerd voor het Wereld Muziek Con-
cours Kerkrade) / Arabian Knights / Three Little Pie-
ces for Solo Percussion and Band / Spirit: Stallion 
of the Cimarron / Memorial / Julien Clerc / Si j’etais 
Président / 16 Warm Ups for Symphonic Band - no. 
9,11,12,13 / Drumsticks / Je vais à Rio. 

Fuego de la Danza - HAFABRA Music vol. 31
Polizei�Musikkorps�Baden-Würtemberg
o.l.v.�Toni�Scholl�Eurosound�ES�47.513��(CD)�-�Ver-
krijgbaar�via�www.hafabramusic.com

The Winds of Taiwan / netta for Clarinet and Wind 
Ensemble / Hollywood Blockbuster / Traviata / Pol-
ka de W.R. / GiuliAnnalisa / Barcarolle / Fuego de la 
Danza / A Kind of Magic / 16 Warm Ups for Sympho-
nic Band, no. 2,4,5,6 / Et l’on n’s peut rien / Patricia 
Kaas / Bubble Dance / Bienvenue chez les Ch’tis / 
Harry Belafonte!

Pegasus - New Compositions for Concert Band 47
Polizei�Musikkorps�Baden�Würtemberg�o.l.v.�Toni�
Scholl
MBCD� 311104720� � (CD)� -� Verkrijgbaar� via� www.
molenaar.com�of�Industrieweg�23,�1521�ND��Wor-
merveer

Pegasus / At World’s End / Accretio / Nature Boy / 
Wild Horses / Crimson Tide / Yakety Sax / Swanee 

River’s Other Side / The Way You Look Tonight / The 
Hustle / A Fifth of Beethoven / Danse des Sauvages 
/ Bolero de Concert.

Astro Suite - New Compösitions for Concert Band 
49

Polizei�Musikkorps�Baden-Würtemberg�o.l.v.�Toni�
Scholl
MBCD� 311106720� � (CD)� -� Verkrijgbaar� via� www.
molenaar.com

Dis-Tensions-Dis / El Albaicin / Pomp and Circum-
stance March no. 2 / The Dream of Willy Freeman 
/ Campinos Scalabitanos / Meditation / Towards a 
New Life / Astro Suite.

Mythique - New Compositions for Concert Band 46
Schweizer� Armeespiel� &� Koninklijke� Harmonie�
Sainte�Cécile�Eijsden�o.l.v.�Jan�Cober
MBCD� 311103720� � (CD)� -� Verkrijgbaar� via� www.
molenaar.com

Scheherazade / Theseus’ Journey.

The Cadets Orchestra of Moscow Military Conser-
vatoire

o.l.v.� Lieutenant� Colonel� Igor� Tsupikov,� Kapel-
meister�KAP060��(CD)
-�Verkrijgbaar�via�www.ruslania.com

My Moscow / The Marching of Hussars / Kalinka / 
Variety Marching / Medley of Russian Folk Songs / 
The Joy of Victory / Lezginka / Sly Playings / Along 
Peterskaya St. / Habanera / The Russian Marching / 
Trifle / Jolly Round Dance / Subboteya / The Parade 
of Soloists. 

Schellack Marschperlen 1 - Südtiroler & Tiroler 
Marsche

Harmoniemusik� Tiroler� Alpenjägerregiments� nr.�
12,�Musikkapelle�des�Inf.�Regiments�5,�Bosnisch-
Herzegowisch�Inf-Reg.�1,�K.k�Infanterie�Regiment�
Nr.�99,�e.a.
Holiday�Music�71217��(CD�-�78�toeren�opnames)�-�
Verkrijgbaar�via�www.schwanzer.at

Kaiserschützen Marsch / Jagdmarsch 1816 / Gruss 
an Südtirol / Nach Insbruck / Der lustige Wildschutz 
/ Hoch Tirol / Fenner Jäger Marsch / Kaiserjäger 
Marsch / Tiroler Adler Marsch / Kaiser Franz Josef 
Marsch / Meran Marsch / Mir sein die Kaiserjäger / 
Zillertaler Marsch / Andreas Hofer Marsch / Defreg-
ger Marsch / Die Helden vom 2. Tiroler Kaiserjäger 
Regiment / Seyfferitz Marsch / Tiroler Holzhacker 
Buab’n.

Schellack Marschperlen 2 - Steierische & Kärnter 
Marsche

K.k.� Inf.� Reg.� Freiherr� von� Probszt� Nr.� 51,� Regi-
mentskapelle� des� Östenreichischen� Alpenregi-
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The Conquerer
Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ 
o.l.v. Elt Harry van Bruggen
Kosten incl. verzending € 15, te bestellen bij Admi-
nistratie Militaire muziek te Assen

De RFGGJ uit Assen heeft onlangs onder deze naam 
een marsen-CD uitgebracht op het  label van de Ko-
ninklijke Landmacht, opgenomen in de eigen kazerne 
te Assen. Deze flexibele eenheid, bestaande uit 22 
vaste en 4 vervangende muzikanten, maakt onder-
deel uit van de KMK ‘Johan Willem Friso’ maar treedt 
ook met regelmaat zelfstandig op bij concerten en 
taptoes in binnen- en buitenland. Voorbeeld is de 
Ystad Tattoo in Zweden, waarvan een foto op het 
CD-boekje staat. Bij die gelegenheden worden flink 
wat marsen gespeeld met arrangementen waarbij de 
klankkleur van deze fanfare goed tot zijn recht komt.

Een�aantal�daarvan�is�nu�op�CD�vastgelegd.�Daarbij�
is�een�selectie�gemaakt�met�gevarieerd�karakter.�Zo�
wordt�de�reeks�van�12�begonnen�met�‘Trafalgar’�(Ze-
hle),� typisch� het� ‘ijzeren’� repertoire� dat� je� door� de�
jaren�heen�als�loopmars�bij�defilés�nog�steeds�hoort.�
Dat�geldt�ook�voor�‘The�Vanished�Army’�(Alford).�De�
andere�zijn�meer�concertmarsen,�zoals�het�titelnum-
mer�‘The�Conquerer’�(Sparke),�de�veelgespeelde�‘Val-
dres�mars’�van�Hansen,�de�‘Concert�March�from�1942’�
(Williams),�de�minder�bekende�‘March�le�Tricot�Rouge’�
(Heaton),� ‘Castel� Coch’� en� ‘The� Contestor’� (Powell),�
typische� fanfaremarsen.� Als� klassieke� concertmars�
is�‘Crown�Imperial’�(Walton)�opgenomen.�Marsen�als�
‘The�Kingdom�of�God’�(Bensman),�‘Mercury’�(Van�der�
Roost)� en� ‘On� Wings� of� Liberty’� (Goorhuis)� zullen�
in�het�algemeen�nieuw�in�de�oren�klinken.�Over�de�
sound�van�dit�relatief�kleine�orkest�valt�veel�te�zeg-
gen.�Dit�ensemble�moet�het,�zonder�hout,�bugels�en�
saxen,� meer� dan� haar� beide� grotere� zusterorkesten�
hebben� van� het� subtiele� samenspel� van� de� ‘scher-
pe’�partijen.�Die�spelen�ook�in�de�zachtere�trio’s�de�
hoofdrol� en� dat� vereist� vakmanschap.�De� trompet-,�
hoorn-�en�tuba-secties�zijn�echter�zodanig�op�sterkte�
dat�het�toch�steeds�weer�als�een�volle�kapel�klinkt,�
veel�steviger�dan�de�deelensembles�die�daaruit�soms�
worden� samengesteld.� Dat� heeft� natuurlijk� ook� te�
maken�met�de�professionele�kwaliteit.�Die�maakt�de�
kwantiteit�relatief.�De�fanfare�wordt�niet�voor�niets�op�
buitenlandse�taptoes�uitgenodigd�om�gewoon�tussen�
twee�maal�zo�grote�harmonieën�op�te�treden.�Ook�op�
deze�CD�kan�men�elk�vergelijk�doorstaan:�klein,�maar�
fijn.�Weer�eens�anders�dan�leuke�marsen�in�de�meer�
bekende�uitvoeringen,�met�delicate�nuances�die�het�
geheel�net�zo�aangenaam�in�de�oren�doen�klinken.�
Een�compliment�voor�Harry�van�Bruggen�en�zijn�man-
nen,�voor�het�initiatief�en�de�in�alle�opzichten�goed�
verzorgde�uitgave.

JdV

ments�Nr.�11,�Regimentskapelle�des�Inf.�Reg.�Nr.�
5,�e.a.
Holiday�Music�71218��(CD�-�78�toeren�opnames)�-�
Verkrijgbaar�via�www..schwanzer.at

Dachstein Marsch / Gaitaler Jägermarsch / Steiri-
scher Liedermarsch / Wörthersee Marsch / Steirisch 

Weanerisch / 27er Regimentsmarsch / Khevenhul-
ler Marsch / 47er Regimentsmarsch / Kärnten den 
Kärntern / Festmarsch opus 4 / Kärntner Lieder-
marsch / Unter’m Grimmingtor / Kärnter Mäd’ln / 
Die Bosniakken kommen / Grazer Bummler / Unter 
dem Doppeladler.

cd-beSprekIng

Tijdens een bezoek aan een vestiging van Saturn 
in Würzburg kwam ik twee CD’s tegen met militaire 
muziek die voor de IMMS-leden ook  interessant 
kan zijn. 

Het� gaat� om� de� CD’s� Schellack� Marschperlen� 1� en�
2.� Deel� 1� behandelt� Südtiroler� en� Tiroler� Märsche,�
deel�2�laat�een�16�tal�Steirische�en�Kärntner�Märsche�

horen.�Bij�de�opnamen�handelt�het�om�uitvoeringen�
door�zowel�burgermuziekkorpsen�als�een�aantal�mi-
litaire�kapellen,�vooral�uit�de�tijd�van�de�Oostenrijks�
–�Hongaarse�Donaumonarchie.�De�opnamedata� lig-
gen� tussen� 1910� en� 1950,� en� de� audiorestauraties�
(die�zeer�geslaagd�zijn)�werden�door�Tonstudio�Wolf-
gang�Groiss�uitgevoerd.�Sommige�orkesten�springen�
er�muzikaal�gezien�uit�zoals�de�Kapelle�des�Öster-

CD's met bijzondere opnamen uit Oostenrijk



Defilé  -  December 2008 33Defilé  -  September 2010 33

reichischen�Alpenregiments�nr.�11.�Daarnaast�vinden�
we�ook�opnamen�van�de�Musikkapelle�des�Infanterie�
Regiments� nr� 5,� de� Muziekkapel� van� het� k&k� In-
fanterie�Regiment�nr.�51,�Harmoniemusik�des�Tiroler�
Alpenjäger�Regiments�Nr.�12�en�de�oude,�beroemde�
Hoch-�und�Deutschmeisterkapelle.�Qua�burgerorkes-
ten�noem�ik�o.a.�de�Wiltener�Stadtmusik�en�de�Bun-
desbahnkapelle�Knittelfeld.�
Muzikaal� gezien� interessante� opnamen� uit� lang�
vervlogen� tijden,� die� goed� laten� horen� hoe� al� die�
orkesten,� die� we� verder� eigenlijk� alleen� op� foto’s�
of�stomme�films�zien�nou�eigenlijk�klonken.�Alleen�
daarom�al�een�historisch�project�van�formaat.�Erg�in-

teressant�zijn�de�uiterst�gedegen�beschrijvingen�van�
de� marsen� en� hun� componisten� door� Dr.� Friedrich�
Anzenberger� in� het� tekstboekje.� Over� de� orkesten�
komen�we�echter�niet�veel�te�weten.�Deze�twee�CD�
producten� zijn� voor� de� ware� liefhebber,� marsenfa-
naat,� Oostenrijkganger� of� historisch� gerichte� mu-
ziekvriend�onmisbaar.

Zie�ook�de�informatie�hierover�onder�de�rubriek�CD�
en�DVD�nieuws.

EV

dIScurIoSIteIten

Inderdaad, waarde lezers. Een nieuwe rubriek waar-
in ik historische geluidsdragers nader onder de loep 
wil nemen. Het zijn geen kwaliteitsbesprekingen of 
recensies. Ook gaat het niet om recente uitgaven van 
orkesten. Het gaat om het geheel: wat voor soort 
dragers bestonden er, welke materialen werden ge-
bruikt. Hoe bracht men militaire muziek op de markt 
in vroeger dagen? Wat voor opnametechniek werd 
gebruikt? Welke sterke (en minder sterke…) merken 
zorgden voor de distributie van militaire muziek? 
Dat alles en nog veel meer zal voorbij komen in de 
volgende nummers van Defilé. Wellicht ziet u als 
lezer een geluidsdrager die u nog niet kende. Maar 
het kan ook een bekende opname zijn….

Doel� is� om� de� wondere� wereld� van� de� geluidsop-
name�m.b.t.�de�militaire�muziek�in�al�haar�verschij-
ningsvormen� (internationaal)�aan�u�voor� te�stellen�
en�dat�op�allerlei�soorten�dragers:�single’s,�78�toe-
ren� platen,� langspeelplaten� (33� toeren),� CD’s,� mu-
ziekcassettes� etc.� Over� eventuele� beschikbaarheid�
van� de� opnamen� kunnen� we� kort� zijn:� overal� en�
nergens.� Een� kwestie� van� zoeken� en� speuren;� op�
het� internet,� in� tweedehands� (kringloop-)� winkels,�
op� bijeenkomsten� van� de� IMMS,� in� platenwinkels,�
bij� kennissen,� door� ruilhandel….� Enfin,� bedenkt� u�
zelf�maar.� Ik�hoop�dat�u�aan�deze�nieuwe� rubriek�
veel�plezier�beleeft.�Afstoffen�en…�beluisteren!
In�deze�eerste�aflevering�neem�ik�u�mee�op�reis�naar�
Spanje.� Een� ‘EP� single’� op� 45� toeren� af� te� spelen�
via�uw�platenspeler.�EP�staat�voor�“Extended�Play”.�
Een�7�inch�(=�18cm)�plaatje�dus,�gewoonlijk�bekend�
als� “single”� maar� in� de� verlengde� versie� (EP)� kon�
men�4,�en�soms�zelfs�6�nummers�beluisteren�(duur�
ca�8�min�per�kant).�Singles�in�het�algemeen�waren�
om�twee�redenen�in�de�muziekindustrie�interessant:�
men�kon�zo�een�hitgevoelig�nummer�makkelijk�pro-

moten� (dat�dan� later�op�een� langspeelplaat�–�een�
‘album‘�verscheen)�en�het�opnemen�van�een�single�
of� EP� was� aanzienlijk� goedkoper� voor� de� artiest.�
Van� militaire� orkesten� bestaan� er� vele� singles� en�
EP’s.�Op�deze�plaat�zien�we�een�opmerking�’original�
recordings�in�America,�by�Decca‘.�Dat�is�wel�iets�om�
even�uit�te�leggen.�De�plaat�is�een�productie�op�het�
label�Polydor.�Dit�is�een�merknaam�die�in�1924�is�op-
gericht�door�Deutsche�Gramophon�om�producten�in�
het�buitenland�te�promoten.�Decca�is�een�bekende�
maatschappij�die� in�Engeland�in�1929�wordt�opge-
richt�en�in�1934�een�Amerikaanse�tak�krijgt�die�zich�
uiteindelijk�geheel�afscheidt�van�Europa.�Opnamen�
van�de�Decca�USA�tak�verschenen�in�Europa�op�de�
labels�Brunswick�of�Polydor…�Een�ingewikkelde�ge-
schiedenis.�De�opnamen�zullen�waarschijnlijk�door�
of�in�opdracht�van�de�Decca�USA�gemaakt�zijn.�Er�is�
dus�weinig�Spaans�aan�deze�geschiedenis.
Polydor� als� naam�bestaat� nog,�maar� alleen�op� la-
bels.�Polydor�ging�op�in�Universal�Music�Group,�sa-
men�met�sterke�merken�als�Verve,�Motown�en�MCA.�
Thans�valt�dit�geheel�onder�het�Franse�megaconcern�
Vivendi� (eigenaar� van� Canal� +).� Of� deze� onderne-
ming�zich�nog�veel�aan�militaire�muziek�gelegen�laat�
liggen�is�maar�de�vraag.
Deze�EP�stamt�uit�een�tijd�dat�men�meer�keek�naar�
artistieke� prestaties� dan� naar� de� vraag� ’waarmee�
verdienen�we�het�meeste�geld?’.�De�opnamen�wer-
den�uitgebracht�eind�1963,�begin�1964.�Dat�is�terug�
te� vinden�aan�de�hand�van�het�plaatnummer�EPH�
21544.�Ook�het�design�van�de�hoes�is�typisch�jaren�
‘60.�Geen�afbeelding�van�het�orkest�maar�van�het�
stierenvechten,� waarschijnlijk� was� dat� een� (toen)�
beter� beeld� om� Spanje� mee� te� verkopen� dan� een�
voor� menigeen� toch� wat� minder� bekende� militaire�
band.�De�muziek�door�het�orkest�mag�er�zijn.�Beken-
de�marsen�en�pasodobles.�Fris�gespeeld�met�soms�

Afstoffen en beluisteren!
door Erwin Voorhaar.
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bijna� een� Frans� –� scherpe� aanpak� d.m.v.� signaal-
trompetten.
De�pasodoble�is�een�dans�die�rond�1920�in�Frank-
rijk�werd�ontwikkeld�en� in�Spanje�werd�verbeterd.�
Het�is�de�enige�Latijns�–�Amerikaanse�dans�die�uit�
Europa�komt.�Deze�dans�laat�zich�makkelijk�als�een�
marsmatig�stuk�spelen.� In�de�pasodoble�speelt�de�
man�de�rol�van�matador�(stierenvechter)�de�dame�is�
de�‘rode�lap’.�Dus�de�hoesfoto�past�toch�wel�bij�de�
muziek.�De�populairste�pasodoble�aller�tijden�(‘Es-
pana�Cani’�–�Spaanse�Zigeuner)�staat�natuurlijk�op�
de� plaat.� Verder� zien� we� ‘San� Marcial’,� een� mars�
van� Ricardo� Dorado� (1907-1988,� een� militaire� ka-
pelmeester�en�componist),�Het�fraaie�‘Pepita�Greus’�
van�Perez�Chovi�(1889-1953,�een�componist�die�zijn�
opleiding�van�militaire�dirigenten�kreeg�en�dit�stuk�
schreef�als�eerbetoon�aan�de�dichteres�Lady�Angela-
Josefa� Greus-Saez:� ‘kleintje’� !)� en� ‘Los�Voluntarios’�
een�stuk�van�de�hand�van�Jeronimo�Gimenez�Y�Bel-
lido� (1854-1923),� een� componist� van� werken� voor�
de�toneelwereld�en�‘banda’s’�(Spaanse�harmonieor-
kesten).�Deze�harmonieorkesten�hebben�veelvuldig�
deze�stukken�uitgebracht,�ook�op�CD.�De�titels�kunt�
u� vast� wel� vinden,� ook� in� Nederland,� op� oudere�
uitgaven� van� de� Johan� Willem� Friso� Kapel� komen�
ze�bijvoorbeeld�voor.�Kijken�we�nog�even�naar�de�
hoes:�meestal�kondigden�de�platenmaatschappijen�
hier�hun�andere�uitgaven�aan,�en�opvallend�is�dat�

militaire� muziek� een� prominente� plaats� inneemt:�
onze�eigen�KMK�en�de�Goldman�Band�(USA)�(civiel,�
opgericht�door�Edwin�Franko�Goldman)�met�Sousa�
–�marsen.�
Dan�nog�iets�over�het�orkest�en�de�dirigent:�Manuel�
Gomez�de�Arriba�(1904-1974)�was�vanaf�de�formele�
oprichting� van� een� luchtvaartafdeling� in� Spanje� in�
1939�dirigent� van�de�Banda�Militar�de� las� Fuerzas�
Aeras�Españolas.�Daarnaast�was�hij�ook�componist.�
Na� de� oorlog� was� Dr.� De�Arriba� een� gewaardeerd�
componist� en� dirigent.� Ook� in� Spanje� ontkwam�
de� militaire� muziek� niet� aan� herstructurering� en�
naamswijzigingen.�Thans�vinden�we� in�Spanje�vier�
aan� de� Luchtmacht� gerelateerde� orkesten� die� ge-
legerd�zijn�te�Sevilla,�Zaragoza,�Las�Palmas�en�Ma-
drid.�De�Banda�Musica�del�Ejercito�del�Aire�España�
de�Madrid�was�uitgenodigd�voor�de�Nationale�Tap-
toe�in�Rotterdam�dit�jaar.�Dat�was�een�unieke�kans�
om�een�Spaans�orkest�live�te�gaan�aanschouwen�in�
Nederland.�Helaas,�men�zegde�in�een�late�fase�om�
financiële�reden�af.�

Dit�was�mijn�eerste�bijdrage�voor�deze�nieuwe�ru-
briek,� hopelijk� bevalt� het� de� lezers.� Kritieken� zijn�
altijd�welkom.�Voor�deze�aflevering�wil�ik�graag�de�
geluidsrestaurateur� Harry� Coster� danken� voor� zijn�
hulp.�Verdere�informatie�was�o.a.�afkomstig�van�het�
internet.

De�foto�die�is�geplaatst�bij�het�artikel�van�de�
Airborne�Taptoe�is�onjuist.�Dit�is�namelijk�de�
Poolse� band� uit� Pommeren� die� aan� Taptoe�
Voorthuizen�heeft�deelgenomen.��

In�het�verslag�van�de�Voorthuizen�Taptoe�staat�
dat�de�naam�van�de�presentator�Alisdair�Hut-
ton� niet� in� het� programmaboek� is� vermeld.�
Dat� klopt� niet,� op� de� bladzijde� waarop� alle�
organisatorische� zaken� staan� zoals� het� pro-
ductieteam� staat� ook� de� naam� van�Alasdair�
Hutton�vermeld�onder�het�kopje�Narrator�en�
dat�is�presentator

In�het�fotobijschrift�bij�de�terugblik�op�de�jubi-
leumviering�van�IMMS�Belgium�staat�vermeld�
dat�Francis�Pieters�de�oprichter�van�de�Belgi-
sche�afdeling�was.�Dat�moet�zijn�oud-voorzit-
ter,�de�oprichter�was�wijlen�Harry�Harding.

IMMS.nl

Errata Defilé juni 2010
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Het Trompetterkorps der 
Koninklijke. Marechaussee 
begeleidt de afzettings-
eenheden

Den Haag

Prinsjesdag
2010 

De KMK ‘Johan Willem Friso’ bij de opmars van de
Koninklijke Stallen naar paleis Noordeinde

De Marinierska-
pel marcheert 
vanuit de Park-
straat richting 
Binnenhof



N.B.�Alle�optredens�zijn�onder�voorbehoud,�informeer�
bij�de�zaal�of�het�orkest.�Voor�de�reünie-�en�overige�
orkesten�in�militaire�stijl�zie�hun�websites.

Graag�nodigt�de Reünisten Matrozen Kapel�u�uit�voor�
het��Jaarconcert 2010.�Dit�zal�plaatsvinden�op�zater-
dag� 6� november� a.s.� in� Zalen-� en� Partycentrum� De�
Til,�Breestraat�1,3381�GS�Giessenburg.�Aanvang�19.30�
uur.��Zaal�open�vanaf�19.00�uur.�Het�belooft�een�spec-
taculaire� avond� te� worden� � met� natuurlijk� � muziek�
uit�de�oude�doos.�Deze��muziek�wordt�echter�geheel�
nieuw�leven�ingeblazen�door�de�RMK.�Het�entreegeld�
bedraagt�slechts��€�3,50�p.p.�en�daarvoor�krijgt�u�ook�
nog�een�kop�koffie�of�thee�met�natuurlijk�de�welbe-
kende�plak�cake.�

U� kunt� kaart(en)� reserveren� direct� op� petrabeen@
zonnet.nl�of�bovenblazers@hetnet.nl,�
U� gelieve� het� totaalbedrag� over� te� maken� op� giro-
nummer�9478611�t.n.v.�Reünisten�Matrozen�Kapel.�Na�
ontvangst�van�Uw�betaling� is�de� reservering�defini-
tief.�U�kunt�de�kaarten�afhalen�bij�de�ingang�van�de�
zaal�op�6�november�as.
http://www.reunistenmatrozenkapel.nl/�

Douane Harmonie Nederland
16-10-2010��� Kamerik��Goodwill-concert
06-11-2010��� Groningen��Taptoe
13-11-2010�� Concert�te�Tilburg
� (met�Gerard�van�Maasakkers)
17-12-2010��� Kerstconcert�te�Rotterdam.

Fanfare Korps Nationale Reserve
06-11-2010�� veteranenconcert�te�Antwerpen�(B)
27/28-11�� Birmingham�Tattoo�(UK)
18-12-2010� Noord-Scharwoude��Kerstconcert
� Sint�Jan�de�Doper�Kerk
23-12-2010�� Maastricht��Kerstconcert�Sint�Janskerk

Fanfarekorps KL ‘Bereden Wapens’
18-11-2010�� Roosendaal��Relatieconcert�
� Korps�Commando�Troepen
20-11-2010��� Cuijk��Concert
19-11-2010��� Bedum��Relatieconcert
20-11-2010��� Cuijk��Concert
16-12-2010��� Weert��Relatieconcert
17-12-2010��� Dinxperlo��Concert

Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’
08-10-2010���Vorden��Concert
12-10-2010��� Appingedam��Concert
14-10-2010��� Roermond��Concert
16-10-2010��� Venlo��Concert
23-11-2010��� Veendam��Concert
26-11-2010��� Steenwijk��Relatieconcert
14-12-2010��� Assen��Kerstconcert

15-12-2010��� Assen��Kerstconcert
16-12-2010��� Hoogeveen��Kersconcert

Regimentsfanfare Grenadiers en Jagers
15-10-2010��� Arnhem��Regimentsconcert
22-10-2010���Ulft��Concert
14-11-2010��� Sleen��Concert

Marinierskapel der Koninklijke Marine  
www.marine.nl/marinierskapel
12-10-2010��� Zoetermeer��Concert
13-10-2010��� Concert�Vaassen
15-10-2010��� Kerkrade��Concert
18-10-2010��� Barneveld��Concert�65�jaar
� Marinierskapel
02-11-2010��� Gouda�concert
6/7-11-2010�� Concerten�in�Noord-Frankrijk
1/2-12-2010�� Korpsconcerten�in�De�Doelen
07-12-2010���Amaliaconcert�Den�Haag
10-12-2010�� Herdenking�Oostplein���

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht
07-10-2010���Tongeren�B��Relatieconcert
09�10�2010���Nijmegen��Lionsconcert
28-10-2010���Woensdrecht��Relatieconcert
04-11�2010��� Woensdrecht��Relatieconcert
13-11�2010��� Grave��Relatieconcert
19-11�2010��� Den�Bosch��Relatieconcert
20-11�2010��� Den�Bosch��Relatieconcert
26-11�2010��� Goes��Relatieconcert
15-12�2010��� Woensdrecht��Relatieconcert

Trompetterkorps Kon. Marechaussee
09-10-2010���Deurne��Taptoe
19-10-2010��� Optreden�tijdens�defilé�SUMMIT�2010
13-11-2010��� Domburg��Concert

Internationale agenda 
09-10�t/m�10-10�� Malta�International�Military�Tattoo
06-11�t/m�07-11�� Berliner�Militärmusikfest�(D)
14-11-2010����� Remembrance�Sunday�(UK).���
03-11�t/m�06-11�� Cape�Town�Military�Tattoo
� (Zuid-Afrika)
09-11�t/m�10-11�� Militärmusikfest�Köln-Arena�(D)
13-11-2010���� Lord�Mayor’s�Show,�London
� (UK),�ook�op�BBC-TV
13-11-2010�� Festival�of�Remembrance,
� London�(UK),�ook�op�BBC-TV��
14-11-2010��������Remembrance�Sunday�(UK),
� ook�op�BBC-TV
27-11�t/m�28-11�� Birmingham�Tattoo�(UK)
04-12�t/m�05-12��British�Military�Tournament,
� London�(UK).���
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