Jaarverslag 2020 Stichting IMMS, afdeling Nederland
Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit G.M. Bergsma, voorzitter, J.J. Kroes, vice voorzitter,
vanaf februari opgevolgd door H. van den Bos, G.J. van den Burg, penningmeester,
M.Nanninga, secretaris, J. de Vroe, eindredacteur Defilé, halverwege het jaar opgevolgd door
E.Voorhaar. De heer De Vroe blijft nog in het bestuur, aangezien hij en de heer Kroes vanaf
de beginjaren lid zijn van de IMMS en beiden tegelijkertijd uit het bestuur het collectieve
geheugen geen goed doen. Het bestuur komt wegens de anti-coronamaatregelen slechts 1
maal fysiek bijeen en op 5 november heeft het nog een video vergadering belegd. Ook vinden
er op 10 februari en 23 november besprekingen in de klankbordfunctie plaats met het Comite
van Aanbeveling, bestaande uit mr. G.J.de Graaf, drs. P. Kamphuis, lkol.T.Jansen (23-11),
genmaj.b.d.T. Vleugels, Th. van Leeuwen (23-11) en mr. F. van der Walle.
Op 16 januari 2020 heeft, als sluitstuk van de activiteiten rondom de viering van 200 jaar
militaire muziek in het Koninkrijk der Nederlanden, een bijeenkomst plaatsgevonden op het
Ministerie van Defensie. Aan de Staatssecretaris van Defensie zijn de eerste exemplaren
uitgereikt van het boekwerkje ‘Voorwaarts Marsmuziek’, samengesteld door Louis Sloos, de
CD Historische marsen, samengesteld door Erwin Voorhaar en John Kroes, en de
speciale historische uitgave van Defilé. Tijdens deze happening heeft het bestuur John Kroes
benoemd tot erelid van de IMMS, Afdeling Nederland.
De zichtbaarheid van de militaire muziek in Nederland is tijdens Corona moeilijk te
verwezenlijken. Toch een compliment over de wijze waarop de militaire muziek zich dit
jaar heeft laten zien. Als voorbeeld worden genoemd de inzet van
een klein Interservice-orkest tijdens de 4-mei Herdenking op de Dam, de
Veteranendag in de Ridderzaal en Prinsjesdag. Tevens waren er verschillende
video’s van onze orkesten te zien op Facebook en YouTube. Vanuit de militaire
orkesten meerdere kleinere ensembles zijn geformeerd die op beperkte schaal
concerten hebben gegeven en ceremoniële taken bij de eenheden hebben
uitgevoerd.
Op 1 december jl heeft ons IMMS-lid John Smit zijn proefschrift “Tussen Leger en
Maatschappij, Militaire muziek in Nederland 1819-1923”met succes in het openbaar
verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam
Het kwartaalblad Defilé komt in zijn 39 ste jaargang opnieuw 4 maal uit met de vaste
rubrieken over de Nederlandse militaire muziek, historie daarvan, terugblikken op
uiteenlopende uitvoeringen binnen en buiten het IMMS programma, nieuwe CD's en DVD's,
curieuze geluidsdragers, boekbesprekingen en IMMS nieuws. In het december nr. van Defilé
wordt een uitgebreid katern over 75 jaar Marinierskapel belicht. De communicatie met de
leden wordt aanvullend verzorgd door 5 digitale nieuwsbrieven.
Het bestuur hoopt dat na een jaar van ongekend zware beperkingen in de loop van 2021 de
gebruikelijke activiteiten weer te kunnen voortzetten en bij te dragen aan een snel herstel van
de relatie tussen de militaire muziek in ons land en haar publiek.
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