
Jaarverslag 2021 Stichting IMMS, afdeling Nederland

Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit G.M. Bergsma, voorzitter, H van den Bos, vice 
voorzitter, G.J. van den Burg, penningmeester, M.Nanninga, secretaris,  J. de Vroe lid.
Het bestuur komt wegens de anti-coronamaatregelen niet fysiek bijeen maar heeft 6 keer een 
video vergadering belegd. Ook vinden er op 7 april en 28 juli besprekingen via Meet in de 
klankbordfunctie plaats met het Comite van Aanbeveling, bestaande uit mr. G.J.de Graaf, drs. 
P. Kamphuis, lkol.T.Jansen , genmaj.b.d.T. Vleugels, Th. van Leeuwen en mr. F. van der 
Walle.

Dit jaar viert de International Military Music Society , Afdeling Nederland haar veertig jarig 
bestaan. We zijn bezig geweest met de voorbereiding van taptoe Binnenhof. Er zullen 
verschillende traditionele- en reünieorkesten acte de presence geven. Echter gezien de corona-
epidemie hebben we moeten besluiten de taptoe een jaar uit te stellen.  

De zichtbaarheid van de militaire muziek in Nederland is tijdens Corona moeilijk te 
verwezenlijken. Toch is het bestuur van de Nationale Taptoe begonnen met de 
voorbereidingen van de Nationale taptoe 2021. Deze vindt onder voorwaarden plaats op het 
terrein van het Nationaal Museum in Soesterberg. Zoals bekend was al eerder besloten dat 
door Corona-omstandigheden dit jaar geen Nationale Taptoe plaats zou kunnen vinden in 
Rotterdam. Het is niet mogelijk om op deze korte voorbereidingstijd  buitenlandse militaire 
orkesten uit te nodigen. Daarom nemen alleen Nederlandse militaire orkesten deel, aangevuld 
met Pipes & Drums en Highland Dancers.
De Nacht van de Militaire muziek is een virtueel concert op 17 april.
Meerdere jaarlijkse concerten door de Nederlandse militaire orkesten worden eveneens 
zonder publiek opgenomen en virtueel uitgezonden.

Het proefschrift van ons IMMS-lid dr. John Smit  “Tussen Leger en Maatschappij, Militaire 
muziek in Nederland 1819-1923” is inmiddels in boekvorm beschikbaar en o.a. te koop via 
onze website.

Het kwartaalblad Defilé komt in zijn 40 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. Wegens het grotendeels 
ontbreken van actuele muziekuitvoeringen en daarmee IMMS activiteiten wordt deze 
jaargang veel ruimte besteed aan omvangrijke historie van militaire muziek Bij  het december 
nr. van Defilé wordt een special over de levensloop van voormalig erelidvan Joop Laro 
gevoegd. De communicatie met de leden wordt aanvullend verzorgd door 8 digitale 
nieuwsbrieven.   

Het bestuur hoopt na opnieuw een jaar van ongekend zware beperkingen in de loop van 2022 
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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