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Inleiding
Beslist niet om de muzikale talenten van de schrijver is dit boekje ontstaan, want die zijn
minimaal.
Het begon al op de lagere school, waar het wekelijks zanguurtje elke keer een fiasco werd.
Zong ik niet mee, dan was het strafregels; zong ik wel mee, dan was steevast de vraag: "wie zit
daar te brommen? Ga maar op de gang staan".
Misschien tegen beter weten in heb ik in latere jaren nog eens geprobeerd lid te worden van een
harmonie. Een schuiftrombone leek mij een ideaal instrument; overigens zou ik met de grote
trom ook content zijn geweest. Het is echter niets geworden.
Nog even heb ik mij gezien als tambour-maitre. Maar ook die illusie is in rook opgegaan. Als
stamhouder der familie paste het nu eenmaal niet om met "un stukske veur de hèrremenie te
lopen".
Mijn muzikale impressies zijn altijd beperkt gebleven tot het gaan kijken naar het uitrukken van
een der Bossche muziekkorpsen: "Goelemie, de Bossche, 't Patronaat,
de Post, de Weesjongens".
Voor niet Bosschenaren moet dit als een soort wartaal klinken, maar wij wisten waar we ons
moesten opstellen.
Zeer in trek waren toen de befaamde taptoes, gevolgd door driemaal rond de markt. En wij er
achteraan.
Een jaarlijks terugkerend evenement speelde zich af in de muziekkiosk bij het plantsoen. De
"Fremersberg" gevolgd door de "Slag bij Waterloo".
Het zijn muzikale herinneringen aan vroeger, die ik levendig probeer te houden door op gezette
tijden met de nodige decibels de platen en de cd's met de oude marsen en signalen door het huis
te laten schallen.
Herinneringen aan vroeger zijn ook weggelegd voor de halve schutterij welke in de
zomermaanden de Bossche historie laat herleven op de wallen van de Citadel.
Ik mijmer weleens bij het zien van dit spektakel. Het zou zo toepasselijk zijn wanneer de
schutters na hun demonstratie begeleid door een harmonie afmarcheren naar het hoofdgebouw
op de tonen van Ogier's "Bossche Schutterij Mars".
Nog niet, maar wie weet!
Want, wat nu nog niet is, kan nog komen.
's-Hertogenbosch, voorjaar 1996
Henk Bruggeman
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De geschiedenis van de Bossche schutterij
Wanneer we iets meer willen vertellen omtrent de in 1815 opgerichte schutterij te
's-Hertogenbosch zullen we terug moeten gaan naar tijden waarin ambachts- en schuttersgilden
een hoofdrol speelden in onze Brabantse geschiedenis.
Het is ondoenlijk om dit onderwerp, waarover al zoveel geschreven is, in een kort bestek als dit
te behandelen.
We willen daarom alleen de hoofdlijnen uitzetten, mede aan de hand van gegevens, welke
bijeengebracht zijn door de Kapitein Kwartiermeester der Schutterij A.J.J. van de Well.
In de 14e eeuw manifesteerden zich in onze gewesten steden welke door hun handel en
nijverheid tot grote bloei waren gekomen. Bij velen van hen ontstond de behoefte om tot samenwerking te komen. Juist in tijden van nood zou men elkander de helpende hand kunnen bieden.
Het was in deze periode, dat uit en naast de nering- en ambachtsgilden de eerste schuttersgilden
ontstonden. Waren de ambachtsgilden juist belangenverenigingen voor personen met hetzelfde
ambacht; geheel anders was het gesteld met de schuttersgilden. Zij oefenden met de wapenen.
Het beschermen van eigen haard en goederen tegen indringers in welke vorm dan ook
behoorden tot hun taak.
Ook de verdediging van onze eigen stad 's-Hertogenbosch berustte aanvankelijk op deze
schuttersgilden. Meer en meer gingen zij zich formeren als een organisatie welke geoefend was
in de bediening van hand- en voetboogwapenen.
Onze stad kende vier schutterijen, te weten:
De Schutterij van den Handboog.
Deze had haar "bogaert" of schietoefeningsplaats nabij de huidige Zuid-Willemsvaart en stond
onder bescherming van Sint Sebastiaan.
De Schutterij van den oude Voetboog.
Deze was gevestigd aan de St. Jorisstraat en stond onder bescherming van "Maghet Maria".
De Schutterij van den jonge Voetboog.
Deze was gevestigd bij de Vughter-binnenpoort en stond onder bescherming van: "Sint Joris".
De Schutterij van Cloveniers of Kolveniers-gilde.
Deze was gevestigd aan de Hinthameruitgang en stond onder bescherming van: "Sint
Christoffel".
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De taken door de overheid aan deze schutterijen toebedeeld, waren velerlei:
Verdediging van de stad,
politie-diensten,
bestrijding van branden,
hulp bij rampen,
eerewachten bij godsdienstige of officiele plechtigheden, etc.
In tijden van onrust en oorlog kon 's-Hertogenbosch naast de gewapende schutterij tevens een
beroep doen op haar burgerij. Onze stedelijke overheid had zo rond 1523 een organisatie in het
leven geroepen, welke haar de mogelijkheden bood om burgers op te roepen voor het verrichten
van bepaalde diensten. In tijd van nood kon men een gewapende macht op de been brengen ter
sterkte van plus minus 3500 manschappen. Het bedoelde systeem, was eigenlijk gebaseerd op
een vrijwillige deelname aan de militaire organisatie; het heeft stand gehouden tot rond 1811.
Toen de souvereine vorst in 1813 bepaalde, dat er een leger op de been gebracht moest worden
ter sterkte van 20.000 man, ontstonden er problemen. Op vrijwillige basis was dit getal niet
haalbaar. De loting voor de in aanmerking komende jongelui werd ingevoerd. Tevens werd
bepaald dat plaatsvervanging toegestaan was.
Tot 1898 werd in Nederland dit systeem aangehouden, vanaf dat moment doet de algemene
dienstplicht zijn intrede.
Ter toelichting voegen we er het volgende aan toe. Indien de sterkte van het leger toch nog
onvoldoende was, huurde men bepaalde eenheden in het buitenland. Vooral Zwitsers werden
hiervoor veel gecontracteerd. Ook onze vestingstad heeft verscheidene malen Zwitserse
eenheden binnen haar muren gehad. Om het verhaal te completeren vermelden we nog dat er
tussen 1787 en 1811 hier geen schutterijen bestaan hebben. De reden was, dat de Gouverneur
zijn goedkeuring onthield aan de verzoeken van de schutters om zich te oefenen in de
wapenhandel. Het is in deze periode dat, mede door politieke oorzaken, de eerste
vrijwilligerskorpsen ontstaan. In een later stadium zullen deze voor een deel overgaan in de
gewapende burgerwachten. Het zijn met name deze burgerwachten welke op den duur de plaats
van de vroegere schuttersgilden gaan innemen. Dit niet alleen omdat zij hetzelfde doel
beoogden, maar zeker ook doordat hun organisatie professioneler van opzet was.
De reglementen waaraan de leden zich moesten houden golden voor de gehele landelijke
organisatie van deze korpsen.
In het "Eerste Reglement" opgesteld door de Nationale Vergadering der Bataafsche Republiek
en gedateerd 1796 lezen we, dat:
"Alle personen tussen de 18 - 45 jaar verplicht zijn om de wapenen op te vatten".

Het Corps-muzijk der dienstdoende schutterij

5
__________________________________________________________________________

De registratie, ook in onze stad, van alle daartoe in aanmerking komende mannelijke personen
leidde er toe, dat zij onderworpen waren aan de wetten van de gewapende burgerwacht.
Nadat in 1806 het Eerste Reglement van 1796 vervangen was door een aangepaste versie, werd
in het jaar 1815 de Schutterijwet ingevoerd.
Zowel in die van 1815 als de aanvullingen hierop in 1827 vinden we onder meer de volgende
bepalingen:
"In steden met meer dan 2500 inwoners zal een dienstdoende schutterij worden
opgericht. Wanneer het getal inwoners minder is, dan zal een rustende schutterij
worden opgericht. (deze was wel verplicht 12 maal per jaar op te komen voor oefeningen).
De sterkte van een dienstdoende schutterij was gebaseerd op een vooraf vast te stellen
percentage inzake het getal inwoners".
Voor onze stad betekende dit dat haar eenheid Schutterij zou bestaan uit 3 Compagnieën.
De stadsbestuurders vroegen aan de Koning, en deze gaf ook zijn toestemming daarvoor, om 4
Compagnieën op te mogen richten. In 1828 bestonden deze vier Compagnien uit 353 actieve
schutters.
Waarschijnlijk verwachtte het bestuur van onze stad daardoor in aanmerking te komen voor
bepaalde privileges. De jaarlijkse kosten tot instandhouding der schutterij bedroegen rond 1855
meer dan 3000 gulden per jaar. In deze jaren verzocht 's-Hertogenbosch aan Zijne Majesteit om
de sterkte van de dienstdoende schutterij te willen brengen op: twee ten hoogste drie
Compagnieën. Dit verzoek werd echter afgewezen.
In principe kwam iedereen, die op 1 januari zijn 25e levensjaar was ingetreden en zijn 34e
levensjaar niet beëindigd had, in aanmerking voor schuttersdienst. Onder deze gegadigden werd
voor 1 juni in het jaar, dat zij 25 jaar oud werden de loting gehouden.
Het trekken van een hoog, dan wel een laag nummer bepaalde de plaats op de lijst waaruit de
benodigde schutters werden opgeroepen.
Kwam men door zijn plaats op deze lijst zeker in aanmerking om opgeroepen te worden
(ingeloot), dan kon men ruilen met iemand die niet opgeroepen werd (uitgeloot).
Zij die hiervan gebruik maakten, waren verplicht jaarlijks een contributiebedrag te betalen aan
de schuttersraad; bovendien moest men zijn vervanger voorzien van een uniform.
We willen er nog aan toevoegen, dat een groot deel van de opgeroepen schutters reeds als
milicien gediend hadden bij het leger. Tussen de beide militaire organisaties was geen enkel
verband.
Om onder deze Schutterijwet, met de daaraan verbonden verplichtingen, uit te komen, waren er
jongelui die in een nabij gelegen dorp (waar een rustende schutterij aanwezig was) voor een
gering bedrag een kamer huurden. Op deze wijze konden zij aan hun schuttersverplichtingen
ontkomen.
(brief ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 1820, gericht aan de schuttersraad van
's-Hertogenbosch).
Overigens moesten ook deze lieden (evenals de overige vrijgestelde schutters, zoals: broederdienst, uitgeloot etc.) contributie aan de schuttersraad betalen.
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Ook boetes door de krijgsraad aan de schutters opgelegd werden in deze kas gedeponeerd. Dit
geld werd onder meer bestemd tot het kleden van die schutters, welke zelf niet in staat waren
hun uniform aan te kopen. Wellicht was het beschikbare bedrag uit deze kas niet altijd
voldoende hiervoor. We lezen regelmatig in de verslagen omtrent de wapenschouwen: "dat er
nogal wat ongeklede schutters meeliepen". (Al zullen we dit laatste maar niet te letterlijk
opnemen).
De diensttijd der schutterij bedroeg 5 jaar actief en daaraan gekoppeld nogmaals 5 jaar waarin
men niet actief was.
De schutters waren op straffe van boetes verplicht naar de exercities en schietoefeningen te
komen. Ze werden pas vrijgesteld hiervan, zodra zij in het bezit waren van een brevet van
bekwaamheid en geoefendheid.
Deze aangeduide oefeningen werden in onze stad gehouden op maandagmiddag, als regel om de
14 dagen. Het verzamelpunt was achter het stadhuis. Rond 4 uur marcheerde men dan af naar
het schietterrein. Gedurende een bepaalde periode was dit gelegen te Hintham; in latere tijd
nabij fort Isabella.
Ging de geplande oefening vanwege slecht weer of anderszins niet door, dan werd dit kenbaar
gemaakt door het uitsteken van een witte vlag vanuit de toren van de St. Jan of het stadhuis.
Rond 1880 ontstonden er problemen omtrent een geschikt terrein voor de schietoefeningen.
Om tot een oplossing te komen besloot het stadsbestuur in 1885 over te gaan tot de aanleg van
een schietbaan in fort Orthen. Later gevolgd door een tweede baan eveneens in het fort.
Het verzamelen en opstellen van de schutterij, achter het stadhuis, leverde nog al eens
problemen op inzake luidruchtigheid en hinderlijk gedrag voor buurtbewoners en passanten.
In 1842 koos de schuttersraad in overleg met het stadsbestuur voor de volgende oplossing.
1e Compagnie en het Muziekkorps verzamelen bij de manege.
2e en 4e Compagnie verzamelen achter het stadhuis.
3e Compagnie verzamelen achter de Boerenmouw.
Door een juiste marsroute te kiezen was de eenheid op het moment, dat men de paradeplaats
betrad, compleet.
De schutterij had, om in huidige termen te spreken, zowel een vredes- als een oorlogstaak.
Over de vredestaak van de schutters komen we regelmatig gegevens en dankbetuigingen tegen
in de archieven van de schutterij.
We hebben er enkele uitgenomen.
10 juni 1823
Grote brand te Orthen.
Verrichten van brandpiketdiensten.

17 februari 1826
Grote brand te 's-Hertogenbosch.
Bewaren van de orde.
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Bewaken van de geredde huisraad.
5 Augustus 1830
Brand in de toren van de Sint Janskerk als gevolg van blikseminslag.
Het College betuigd zijn dank aan de Commandant voor de ijver en goede diensten door de
schutters aan de dag gelegd bij de bestrijding van de brand.
6 november 1831
Transport van 200 gevangenen van 's-Hertogenbosch naar Leiden.
15 februari 1848
Brand in de kamer van de Secretaris ten Stadhuize.
24 april 1852
Grote brand te Orthen.
Vanaf 1860 worden deze berichten minder. Wellicht door een betere organisatie van de civiele
diensten in onze stad: m.n. brandweer, politie, justitie.

De oorlogstaak van de schutterij was het assisteren bij en het overnemen van krijgsdiensten van
de nationale militie.
Het meest in het oog springende detail van deze oorlogstaak was de 10-daagse veldtocht in 1831
inzake de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden.
Voor deze veldtocht werden bij besluit van 13-1-1831 twee Compagnieën gevormd uit de
Bossche Schutterij, welke met ingang van de genoemde datum mobiel werden verklaard. Deze
mobielverklaring hield in, dat de betreffende schutters dezelfde rechten en plichten hadden als
de leden der krijgsmacht welke gelegen waren in een vesting.
Eèn van deze Bossche Compagnieën, werd ingedeeld bij het 1e marsbataljon, dat als volgt was
samengesteld:
1 Compagnie mobiele Bossche Schutters
3 Compagnieën mobiele Amsterdamsche Schutters
2 Compagnieën van het reserve-bataljon der 5e afdeling Infanterie.
Het resterende deel van de mobiele Bossche Schutterij verrichtte in onze stad garnizoensdiensten.
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Het eerder genoemde marsbataljon vertrok in de aangegeven samenstelling op 14 juni 1831
vanuit onze stad om deel te nemen aan de 10-daagse veldtocht in augustus 1831.
Volgens een officieel uitgegeven dagorder van het Nederlandsche Hoofdkwartier, waren het de
manschappen van dit bataljon die als eerste de vijandelijke bodem betraden en het eerste
geweerschot op de overtreders van wet en orde losten.
Na afloop van deze veldtocht keerde het 1e marsbataljon in onze stad terug. Bij legerorder werd
het kort nadien ontbonden.
De beide mobiele Bossche Compagnieën van de schutterij werden nu met eenheden van de
Bredasche en Bergen op Zoomsche Schutterij samengevoegd. Zij vormden het: 1e Bataljon der
1e Afdeling Mobiele Noordbrabantsche Schutterij.
De volledige mobiele schutterij werd bij K.B. van 25-7-1834 met onbepaald verlof gezonden.
Een aantal jaren nadien, K.B. van 4-8-1839, werd de mobiele schutterij ontbonden en de manschappen werden weer ingedeeld bij de gewone schutterij.
Bij publicatie van de landweerwet d.d. 24-6-1901 werd de opheffing aangekondigd van de
Nederlandsche Schutterij.
De dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch werd met ingang van 1-11-1906 gelijkgesteld
met een rustende schutterij.
Op 30 oktober 1906 had in onze stad het afscheid plaats van de schutterij met een wapenschouw
op de parade.
Het vaandel van de dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch werd door de Commandant op
het bordes van het stadhuis aan het Gemeentebestuur overgedragen.
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Militaire Muziekkorpsen in Nederland
In de Nederlandse krijgsgeschiedenis zijn een aantal jaartallen welke van belang zijn geweest
voor de militaire muziek van onze armée.

1843

Opheffing militaire kapellen van de landmacht

De afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden in 1831 had niet alleen gevolgen voor ons land
op staatsrechtelijk gebied.
Het jarenlang in stand houden van de Staat van Beleg had de staatsschuld danig doen oplopen.
Harde maatregelen waren noodzakelijk om op 's-lands uitgaven te bezuinigen.
Eèn van de genomen besluiten hield in de opheffing van alle 28 militaire muziekkorpsen van de
landmacht. Een uitzondering werd gemaakt voor het muziekkorps van de Grenadiers en Jagers.
Vanaf het genoemde jaar waren alleen nog ensembles van hoornblazers en trompetters in het
Nederlandse leger toegestaan.
Mogelijk was de interpretatie van wat er verstaan moest worden onder een Hoornblazers- en
Trompetterkorps vaag omschreven; mogelijk was er ook weinig toezicht op de uitvoering
hiervan.
In ieder geval ontwikkelden deze Hoornblazerskorpsen zich tot uitgebreide eenheden. Soms
bereikte zo'n korps dat onder leiding stond van een Stafhoornblazer een sterkte van wel 40
personen.
Waren er als regel voldoende liefhebbers bij zo'n regiment om ingelijfd te worden bij deze
muziek, daarentegen vormde het instrumentarium een veel groter probleem.
Om de oorspronkelijk voor harmonie bezetting geschreven stukken uit te voeren, moest men de
beschikking hebben over een juiste bezetting. Dit probleem werd enerzijds nog al eens opgelost
door bijdragen van officiersverenigingen aan het instrumentariumfonds; anderzijds werden vele
marsen herschreven voor Hoornblazersmuziek.
Ook onze garnizoensstad heeft meerdere malen een dergelijk Hoornblazerskorps binnen haar
muren gehad.
We noemen:
Hoornblazers van het 6e Regiment Infanterie onder leiding van Sergeant Muziekmeester
Baetens.
Hoornblazers van het 5e Regiment Infanterie onder leiding van Kapelmeester Hörmann.
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1875

Heroprichting Militaire Muziekkorpsen

In dat jaar werd door de overheid besloten om wederom muziekkorpsen op te richten en deze in
te delen bij de verschillende regimenten van het Nederlandse leger.
Bovengenoemd besluit was niet alleen belangrijk voor het militaire muziekleven.
Door sommige onderzoekers wordt deze overheidsbeslissing ook gezien als een mijlpaal voor
de ontwikkelingen van het muzikale en culturele leven in de garnizoenssteden.
Voornamelijk toch in deze steden kon de burgerij weer een beroep doen op de militaire
muziekensembles voor de begeleiding van plaatselijke koren of het geven van muziekuitvoeringen bij festiviteiten. Daarnaast waren er nu meer mogelijkheden aanwezig voor de jongere
generatie in deze steden om muzikaal geschoold te worden.
Ook onze stad kreeg weer regimentsmuziek in de vorm van het 5e Regiment Infanterie onder
leiding van Christian Hörmann alsmede het 2e regiment Huzaren onder leiding van
Kapelmeester van Hemert.
De bezetting van de beide hier genoemde militaire korpsen bedroeg plus minus 30 personen.
De organisatie van de Nederlandse militaire muziek bleef vrijwel ongewijzigd gehandhaafd tot
1922.

1922

Gedeeltelijke opheffing militaire muziekkorpsen

De aangekondigde bezuinigingen door de Nederlandse regering, waarmede het Ministerie van
Oorlog te maken kreeg, troffen ook de militaire muziekkorpsen.
Opnieuw worden alle militaire muziekkorpsen van Koninklijke Landmacht opgeheven, met
uitzondering echter van:
Koninklijke Militaire Kapel te 's-Gravenhage
Stafmuziek 1e Regiment Infanterie te Assen
Stafmuziek 5e Regiment Infanterie te Amersfoort
Stafmuziek 6e Regiment Infanterie te Breda.
Deze beschreven situatie bleef gehandhaafd tot 1940.
De capitulatie van het Nederlandse leger betekende ook het einde van de Nederlandse militaire
muziek.

1945

Heroprichting Militaire Muziekkorpsen

Opvallend bij de na-oorlogse taakomschrijving voor de militaire muziekkorpsen is de ruimte die
hen geboden wordt deel te nemen aan culturele en publieke festiviteiten van de Nederlandse
samenleving.
Daarnaast waren er in deze jaren de mogelijkheden aanwezig om de presentatie en het showelement van de militaire muziek op uitgebreide wijze te presenteren.
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In 1966 bereikte het na-oorlogse militaire muziekleven wellicht zijn hoogtepunt.
De samenstelling was toen als volgt:
Beroeps Muziekkorpsen
Koninklijke Militaire Kapel
Johann Willem Friso Kapel
Koninklijke Luchtmachtkapel
Marinierskapel

Dienstplichtige Muziekkorpsen
Trompetterkorps der Cavalerie
Limburgse Jagers
Fanfare Korps der Genie
Trompetterkorps der Artillerie

Tambourkorpsen

Ten getale van 30 eenheden, behorende tot de verschillende onderdelen van de Nederlandse
krijgsmacht.
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Het Corps-Muzijk van de Schutterij
Als oprichtingsdatum van het Corps-Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
kunnen we aannemen, dat dit 1 mei 1815 is geweest.
Op die datum werd als kapelmeester aangesteld J.M. Schwanck.
Het oprichten van een muziekkorps werd vooral ingegeven door de drang, om in navolging van
's-Lands militie, op regelmatige tijden wapenschouwen en defilé's te houden welke het aanzien
waard waren.
Het dagelijks bestuur van onze stad pakte deze zaak voortvarend aan. Zelfs te voortvarend zoals
we later zullen zien.
In het secretarie-archief van de stad 's-Hertogenbosch troffen we over het jaar 1815 een aantal
uitgaven aan die we geheel of gedeeltelijk ten laste konden brengen van het muziekkorps.
Naast de posten welke nodig waren voor de aanschaf van de benodigde kleding zoals: broeken,
rokken, slobkousen, stropdassen etc. als uitrusting voor de gehele schutterij; wordt er ook
melding gemaakt omtrent aankoop van laarzen, degens, pluimen, instrumenten, etc. voor de
muzikanten.
De stad moet in eerste instantie dit geld voorschieten. Ze kregen het pas terug van de overheid
wanneer deze de staat van inkomsten en uitgaven der schutterij over het betreffende jaar had
goedgekeurd.
Het gemeentebestuur bedong bij de leveranciers daarom, dat zij in drie termijnen mocht betalen
en wel per:
1 april 1816, 1 april 1817, 1 april 1818.
Het gemeentebestuur was wel bereid een rente van 5% te betalen, echter alleen over de
uitstaande bedragen der laatste twee jaren.
Deze voortvarendheid leverde het stadsbestuur op langere termijn vele problemen op.
Omtrent de begroting inzake het jaar 1818 ontstond er tussen de schuttersraad en de
landsregering een intensieve correspondentie over de gedane aankopen voor de schutterij.
Het geschilpunt zat blijkbaar hierin, dat er aankopen c.q. betalingen waren verricht welke niet
geheel conform de wet waren geschied.
Dit had tot gevolg, dat ingezonden begrotingen niet door Zijne Majesteit werden goedgekeurd.
's-Hertogenbosch liet het er niet bij zitten. Nog in juli 1821 was men doende het gelijk aan zijn
zijde te krijgen. Men beriep zich op de officiële tekst uit het jaar 1816 inzake de schutterijmuziekkorpsen, dat aldus luidde:
"Een muziekkorps zal bestaan uit:
a.

Bezoldigde sujetten, welke betaald worden uit de contributiekas.

b.

Dit getal kan aangevuld worden met liefhebbers uit de schutterij.

c.

Het geheel met goedkeuring van de Landsregering".

En dit laatste was kennelijk toch niet helemaal feilloos verlopen en zou, althans wat het
muziekkorps betrof, een struikelblok blijken omtrent het voortbestaan ervan.
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Maar men gaf zich in Den Bosch niet zo gauw gewonnen. Elke gelegenheid werd benut.
Hoewel de voorschriften aangaven, dat een mogelijk nadelig saldo over het jaar 1816
veroorzaakt door uitgaven onder meer ten behoeve van het Corps-Muzijk niet meer in de
begroting van de daarop volgende jaren verwerkt mocht worden, nam de schuttersraad hier ter
stede dit bedrag toch telkens als een "memory-post" op.
De nà 1816 gedane aankopen en onderhoud van kledingstukken etc. ten behoeve van het
muziekkorps werden met de nodige toelichting als volgt in de begroting opgenomen.
a.

Bij de post: reparatie kleding

b.

Bij de post: aankoop kleding onvermogende schutters

Om de regering nog meer te overtuigen, voegde de stedelijke overheid jaarlijks nog de
navolgende zinsnede aan deze begroting toe:
"Zoals, dat al voor 1817 gebruikelijk was; Zijne Majesteit heeft voor die tijd daar geen
bezwaar tegen gemaakt".
Het baatte echter weinig, Den Haag liet zich niet vermurwen.
In de begroting van 1820 werd vermeld, dat de leden van het Corps-Muzijk:
"per eind 1819 zijn ontslagen".
Voor de schuttersraad in onze stad was de aardigheid er vanaf. Ze bewaarde de instrumenten
nog een tijdje op de zolder van het stadhuis. Op een gegeven moment stonden ze toch in de
weg. Men vroeg op 23 maart 1822 aan de landsregering of men het hele zaakje mocht verkopen.
Dat leverde echter problemen op. De instrumenten hadden, volgens Den Haag, het predicaat:
Rijkseigendom. Hoe het afgelopen is, heb ik helaas niet kunnen achterhalen.
Een groot aantal jaren nadien, 16 december 1828, gaf Z.M. de Koning alsnog toestemming tot
het oprichten van een muziekkorps.
Er waren wel voorwaarden aan verbonden.
"De leden van het Corps-Muzijk krijgen geen vrijstelling van de schuttersdiensten. De
kosten van het Corp-Muzijk mogen in gene delen ten laste komen van de plaatstelijke
bevolking of stadskasse of leden der d.d. schutterij".
We zullen echter moeten wachten tot 1839 vooraleer er in 's-Hertogenbosch weer een CorpsMuzijk werd opgericht.
Tot die tijd was men aangewezen op de bij deze schutterij ingedeelde tambours en pijpers onder
leiding van de tambour-majoor.

Kennelijk was er weinig interesse bij de schutters om als tambour of pijper te worden opgeleid.
Dit ondanks het feit, dat men jaarlijks een extra vergoeding kreeg uit de contributiekas.

Het Corps-muzijk der dienstdoende schutterij

15
__________________________________________________________________________

Om toch tot de juiste samenstelling te komen, moesten zij zowel voor tambour, als pijper een
opleiding volgen. Zij waren verplicht een of meerdere keren per jaar van instrument te wisselen.
Volgens de organieke sterkte van de d.d. schutterij mocht de stad in 1817 de beschikking
hebben over:
een Tambour Majoor
6 Tambours
4 Pijpers
Deze genoemde aantallen schommelden nog wel eens.
1820
Een Tambour Majoor ...................................................................... toelage per jaar f. 75,00
13 Tambours c.q. Pijpers ................................................................ toelage per jaar f. 18,46
1828
Een Tambour Majoor .................................................................... toelage per jaar f. 100,00
12 Tambours c.q. Pijpers ................................................................ toelage per jaar f. 33,33
1832
Een Tambour Majoor .................................................................... toelage per jaar f. 100,00
3 Tambours (dit i.v.m. detachering bij de mobiele schutterij).
1840
Een Tambour Majoor ...................................................................... toelage per jaar f. 80,00
14 Tambours c.q. Pijpers ................................................................ toelage per jaar f. 40,00

De Tambour-Majoor in deze jaren J.C. Strüning verdiende er een extra centje bij, doordat hij
tevens belast was met de reparaties van de trommen en de levering van tromstokken. De
genoemde herstelkosten bedroegen per jaar 40 tot 100 gulden.
Of er inderdaad zo fanatiek getrommeld werd is een tweede. De tambours moesten zich nog
weleens voor de krijgsraad verantwoorden, omdat er:
"onenigheid tijdens de mars door de tambours met den tromstok was beslecht".

Bij de jaarlijkse wapenschouw of een defilé deed men voor wat het muzikale gedeelte betrof,
een beroep op de hier ter stede aanwezige regiments-muziekkorpsen van de nationale militie.
In 1839 beschikte onze schutterij weer over een eigen muziekkorps.
Tijdens de wapenschouw op 6 december 1839 ter gelegenheid van de verjaardag van

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje; Kolonel Generaal der Schutters, presenteerde
de muziek zich in groot tenue.
In het plaatselijk dagblad vonden wij het navolgende verslag hieromtrent:
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De bevelvoerende Commandant der Schutterij ontving de leden van het muziekkorps te
zijnen huize en bood hun enige verversingen aan. Hij bracht dank aan de leden van het
Corps voor hun geoefendheid en bedrevenheid, welke des te lofwaardiger was, daar dit
Corps, hetwelk uit leden van de deftige burgerstand bestond, welke zich vrijwillig
aangesloten hadden, eerst kortelings was opgericht.
Hij benadrukte nogmaals, dat dit Corps uitmuntte door een prijzenswaardige orde en
eensgezindheid.

In het "Stamboek" van het Corps-Muzijk over de jaren 1839 - 1850 vonden wij de volgende
gegevens:
Kapelmeester Wijnpersse begon op 17 juli 1839 met een bezetting van 10 muzikanten.
Rond 1843, maar mogelijk al eerder, werd het getal van 34 leden bereikt.
In het genoemde boek, waarin alles beschreven staat omtrent de muziek, wordt ons ook
een duidelijk inzicht gegeven omtrent het verloop onder de leden van dit muziekgezelschap. In de hierin beschreven 9 jaren (1843-1851) vonden er niet minder dan 60
mutaties plaats. Deze zijn als volgt onder te verdelen:
Naar elders vertrokken ......................................................................................... 16
Ontslag, al of niet op eigen verzoek ..................................................................... 31
Overleden................................................................................................................ 2
Afgekeurd ................................................................................................................ 2
Overgegaan naar de militie ................................................................................... 7
Vonnis rechtbank .................................................................................................... 2

Een indeling van deze mutaties volgens de aangeduide jaren levert het volgend beeld op:
1843 ........................................................................................................................ 1
1844 ........................................................................................................................ 7
1845 ........................................................................................................................ 6
1846 ...................................................................................................................... 10
1847 ........................................................................................................................ 3
1848 ........................................................................................................................ 6
1849 ...................................................................................................................... 17
1850 ........................................................................................................................ 6
1851 ........................................................................................................................ 4
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De muzikanten werden aangenomen voor de duur van ten hoogste èèn jaar en wel van 1 mei tot
30 april. Het contract kon wel telkens voor een jaar verlengd worden.
In 1852 ging het muziekkorps wederom ter ziele. Er was vooraf nog wel een speciale commissie
in het leven geroepen om samen met de Commandant der Schutterij te beraadslagen over het
Corps-Muzijk. Het verslag van deze Commissie werd niet alleen een opsomming van wat er
allemaal fout was aan de organisatie, men deed ook aanbevelingen om het Corps-Muzijk te
laten voortbestaan. Citaten uit dit rapport.
"Het nu gebrekkige corps, dat in het geheel niet voldoet aan zijn roeping kost nog altijd
f. 200,00 per begrotingsjaar.
Daarnaast is de stad belast met het aankopen en onderhouden van het instrumentarium,
muziekwerken, alsmede de kosten inzake vuur en licht van het repetitie lokaal.
De chakots zijn zo verouderd en versleten, dat zij tijdens het marcheren de spotlust
opwekken van de toeschouwers.
De kleding der muzikanten is te vies om aan te zien. Vele leden van dit muziekgezelschap zijn te corpulent geworden voor de pakken, welke zij 5 of meerdere jaren
geleden uitgereikt hebben gekregen. Het huidige corps bestaat uit liefhebbers. Het is
toch de taak van de overheid, dat deze mensen zich niet behoeven te schamen voor de
kleding van hun uniformen".

De commissie deed de volgende aanbevelingen:
Jaarlijkse bijdrage uit de stadskas van f. 600,00
Jaarlijkse vrijwillige bijdrage door de korpsofficieren
Instrumentarium en de uniformen worden verstrekt door de stad.
Alle leden krijgen een contract aangeboden en zijn daardoor onderworpen aan de
krijgstucht.
De kapelmeester heeft een traktement van f. 200,00 per jaar.
De staf, 13 muzikanten, hebben een traktement variërend van f. 30,00 tot f. 50,00 per
jaar
De leerling-muzikanten zijn onbezoldigd
's-Winters 2 x en zomers 1 x per week repetitie
De 1e en 3e zondag moeten zij zich laten horen; bovendien bij speciale gelegenheden.
De commandant en het stadsbestuur menen echter, dat een goed geoefend corps tijd en moeite
vraagt. Zelfs bij een dusdanige lage bezoldiging van de muzikanten als nu is voorgesteld, zou er
toch nog een grote som geld mee gemoeid zijn.
De slotconclusie is: het huidige Corps-Muzijk der Schutterij te ontbinden.
Men stelt nu voor een contract te sluiten met het hier ter stede bekend staande burgermuziekgezelschap: St. Cecilia, waarbij deze tegen betaling van een vast bedrag zal fungeren als:
Corps-Muzijk der d.d. Schutterij

Het opgestelde contract, dat goedgekeurd werd door de Raad, omvatte de volgende bepalingen:
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Het corps St. Cecilia:
Zal jaarlijks minstens 3 openbare concerten geven.
Bij plechtige gelegenheden moeten zij aanwezig zijn.
Zij zullen gekleed gaan als schutter; uniformen en wapens worden verstrekt door het
gemeentebestuur.
Bij de diverse aantredens zal het corps moeten bestaan uit minimaal 22 en maximaal 34
bekwame toonkunstenaars.
Bij vergrijp door èèn der leden of het muziekgezelschap in zijn geheel heft het gemeentebestuur een boete van minimaal 25 cent of maximaal 30 gulden.
Het contract heeft een looptijd van 3 jaar en is gebaseerd op een betaling van
f. 100,00 per 3 maanden.
Dit contract werd over de jaren 1855 en 1856 verlengd; de betaling werd gebracht naar
f. 150,00 per 3 maanden.
Omdat verdere gegevens ontbreken is het aannemelijk dat het contract rond 1857 beëindigd
werd met St. Cecilia.
Opnieuw zal men een beroep gedaan hebben op de muziekkorpsen van de militie.
Maar op 1 april 1859 werd zowaar het corps schutterijmuziek weer opgericht.
De nieuw benoemde kapelmeester ontving eenmalig per jaar een bedrag, dat bestemd was als
traktement zowel voor hem zelf als de muzikanten. Het is niet duidelijk of hij de contracten
afsluit met de leden van het corps, dan wel de schuttersraad. In 1859 ontving kapelmeester
Carel Bouman een bedrag van f. 500,00. HIj verdeelde dit als volgt:
Carel Bouman ......................................................................................................... f. 150,00
H. Bietz .................................................................................................................... f. 30,00
vd Grindt .................................................................................................................. f. 30,00
G.W. Bouman .......................................................................................................... f. 50,00
J.H. Korf ................................................................................................................... f. 50,00
W.E. Roussel ............................................................................................................ f. 30,00
M. Spaene................................................................................................................. f. 50,00
W. Verhoeven .......................................................................................................... f. 20,00
J.W. Bouman............................................................................................................ f. 40,00
H. Soeter................................................................................................................... f. 50,00

Het gemeentebestuur stelde in 1860 een extra krediet beschikbaar waarmee de muzikanten
eventueel hun instrumenten konden aankopen. Deze regeling gold ook voor aanschaf van een
nieuw gebit.
De kapelmeester was niet alleen belast met, maar ook verantwoordelijk voor de terugbetalingen
door zijn corpsleden.
In 1880 bracht de kapitein der schutterijmuziek Joannes van de Well het navolgende verslag uit
over het korps.

Hij concludeerde:
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"Door de inzet van kapelmeester en leden heeft het corps aan inzet en uitvoering gewonnen. De 27 leden wonen trouw de repetities bij ofschoon zij allen behoren tot de
handwerkende stand.
Deze trouwe opkomst is zeer te prijzen omdat zij na flinke arbeid, enige van hun vrije
uren aan de muziek wijden tegen een vrijwel onbeduidende beloning".

Wat deze beloning betrof, was het corps toen verdeeld in 3 klassen:

Klasse

Beloning per uitvoering

Beloning per repetitie

1

f. 1,00

f. 0,50

2

f. 0,75

f. 0,40

3

f. 0,50

f. 0,20

Deze bedragen waren gebaseerd op: 20 uitvoeringen alsmede 80 repetities in een kalenderjaar.
Volgens voorschrift moesten de muzikanten zelf voor hun instrument zorgen en een: "lakensche
pantalon".
Er was ook een reglement samengesteld door de Commissie van Toezicht en Administratie
inzake het Muziekkorps der Schutterij.
Uit b.v. 1889 lichten wij daaruit enkele bepalingen.
Zij waren verplicht alle repetities bij te wonen.
Zij waren verplicht hun diensten te verlenen bij alle muziekuitvoeringen door het corps.
Zij moeten in beide gevallen 5 minuten voor tijd zinnelijk en ordelijk gekleed aanwezig
zijn.
Zij zullen een boete van minimaal 50 cent of maximaal 5 gulden krijgen indien zij te laat
of absent zijn.
Zij zullen ontslag of een schorsing krijgen bij dronkenschap en wangedrag.

Men had ook nog het volgende voorschrift omtrent de uniformen.
Deze zullen elk voorjaar worden uitgegeven en in het najaar weer worden ingeleverd op
een voor iedere muzikant aan te wijzen dag en uur in een lokaal op het stadhuis. Een
zelfde systeem geldt eveneens inzake de uniformen indien er in de winterperiode een
uitvoering wordt gegeven door het corps.
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In 1891 onder de directie van kapelmeester Heuckeroth, ontstonden er spanningen in het corps.
Op vele andere plaatsen werden de muzikanten beter betaald als hier ter stede. In vergelijking
daarmede, waren hier de traktementen erg laag.
Het kwam regelmatig voor, dat leden der muziek weggekocht werden.
De open gevallen plaatsen konden alleen opgevuld worden, door deze nieuwe leden meer te
betalen als de reeds langer zittende musici.
Dat was dan ook de oorzaak van spanningen tussen de leden en de kapelmeester en de leden
onderling.
Ook de gemeenteraad werd geconfronteerd met het gegeven, dat het instandhouden van dit
corps een dure aangelegenheid was. In 1891 zou dit een bedrag vergen van
f. 11.235,00. Ondanks het feit dat het corps aan inkomsten verwierf een bedrag van
f. 3.665,00 door het concerteren voor verenigingen en sociteiten. De meningen waren verdeeld.
Moest men er mee doorgaan of kon men beter stoppen.
Er gingen in de Raad stemmen op, dat het niet verantwoord was, dergelijke grote bedragen te
besteden aan iets, dat niet persé noodzakelijk was. Anderzijds erkende de Raad ook, dat de
ingezetenen der stad zeer gesteld waren op dit corps. Na stemming bleek; dat er:
9 raadsleden vòòr instandhouding waren van dit corps.
7 raadsleden vòòr opheffing.
Het corps bleef bestaan.
Men introduceerde wel een andere bezoldiging voor de leden.
Zij deelden nu ook mee in de opbrengst van particuliere concerten voor sociëteiten en
verenigingen. Toch bleek deze beloning in de praktijk te onzeker. De corpsleden hadden liever
een vaste bezoldiging per maand. Zij dienden hiertoe het volgende voorstel in:
Het corps samen te stellen uit een aantal leden met een jaarcontract en een aantal
gastleden voor de zomermaanden.
Het college wees dit voorstel echter af en kwam met een eigen ontwerp.
De open gevallen plaatsen van de naar elders vertrokken (veelal oudere en bekwamere)
leden in te laten nemen door jonge musici.
Hun beloning was lager, waardoor de begroting toch sluitend was te krijgen. Bovendien bleef
het corps op volle sterkte.
Het had inderdaad het financiële probleem kunnen oplossen.
Maar tijdens het seizoen 1896 bleek, dat de meeste oudere orkestleden bij het begin van het
seizoen op hun plaats bleven zitten, waardoor de opgestelde begroting op geen stukken na meer
klopte.
Het gemeentebestuur was genoodzaakt naar een noodmaatregel te grijpen. In plaats van de
jaarlijkse collectieve verhoging werd er nu per muzikant bekeken of zijn salaris verhoogd
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kon worden of niet. Een ceremonie welke zich elk jaar zou herhalen. De spanningen binnen het
korps liepen door deze wijze van salariëring zodanig op, dat dhr. Ogier alle moeite moest doen
om zijn gezag te handhaven.
Het verschil in beloning tussen de verschillende muzikanten was er ook de oorzaak van, dat er
orkestleden na een fikse ruzie over hun salaris wegliepen om elders een contract aan te gaan.
We moeten waardering hebben voor kapelmeester Ogier, dat hij ondanks deze strubbelingen het
hoge muzikale niveau van zijn korps wist te handhaven.
Wanneer de schutterij in 1906 wordt opgeheven, gaan er stemmen op, om het muziekkorps voor
de stad te behouden.
Op een jaarbegroting van 16.000 gulden meende men een basis gevonden te hebben om het te
verwezenlijken.
In dezelfde samenstelling onder directie van M.J. Ogier ging het korps verder als het
Stedelijk Muziekkorps van 's-Hertogenbosch
Behoudens de directeur, werden de adjunct-directeur en de korpsleden door de Commissie voor
èèn jaar geëngageerd en wel van 1 mei tot 30 april.
De opgestelde begroting liet geen enkele luxe toe. Zo werden de degens maar ingeleverd; de
uniformen werden op een sobere wijze aangepast; de overjassen afkomstig van de schutterij
werden geverfd en van nieuwe knopen voorzien.
Toch lukte het om dit 36 leden tellende korps onder leiding van M.J. Ogier voort te laten
bestaan tot het jaar 1919.
In dat jaar ontstonden er in de raad tegenstellingen omtrent de te nemen maatregelen inzake een
overlevingskans voor het korps.
In eerste instantie stelde men een nieuwe salarisschaal op, welke er als volgt uit zou zien.
Klasse a.

15 leden

salaris f. 80,00 per maand

Klasse b.

15 leden

salaris f. 60,00 per maand

Klasse c.

10 leden

salaris f. 45,00 per maand

Op jaarbasis betekende dit f. 30.600,00
De begroting gaf aan f. 15.500,00
Derhalve een tekort van f. 15.100,00
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Bij het presenteren van deze gegevens aan de Raad trokken zich donkere wolken samen boven
het stedelijk orkest. Meerdere raadsleden vonden het niet verantwoord om ieder jaar een
dergelijk groot bedrag bij te leggen.
Weliswaar ontving het corps over 1920 een rijkssubsidie van 4.000 gulden, maar de gestelde
voorwaarden om ook in de volgende jaren hiervoor in aanmerking te komen, waren zodanig, dat
men hieraan niet kon voldoen. Zo was het optreden in bioscopen, café's, sociëteiten, en
dergelijke niet toegestaan.
Toch vond het merendeel der leden van de muziekcommissie het in stand houden van dit corps
van een zo groot belang, dat het begrotingsbedrag hiervoor ten volle verantwoord was.
Om het muziekcorps voor de stad te behouden, ook in de toekomst, had men tenminste een
bedrag nodig van 43.000 gulden.
Een minderheid der genoemde commissie achtte het niet verantwoord een dergelijk bedrag uit
de gemeentekas aan het muziekcorps te besteden. Temeer omdat ten gevolge van de tijdsomstandigheden, de gemeentelijke financiën in een zeer zorgwekkende toestand verkeerden. Naar
het zich liet aanzien zouden deze zeker nog zorgwekkender worden. Daarenboven waren zij de
mening toegedaan, dat met de geplande salarissen volgens de opgestelde begroting, het niet zou
lukken musici aan te trekken van een dergelijke gehalte, dat het zeer hoge artistieke peil van het
corps behouden kon blijven. Zij waren ervan overtuigd, dat daarvoor een veel hoger bedrag
noodzakelijk zou zijn.
Deze minderheid van de genoemde commissie deed de aanbeveling om het corps gedurende de
zomer van 1920 te laten voortbestaan tot 1 september d.a.v. Per deze datum de leden met een
opzegtermijn van drie maanden te ontslaan. Ze hadden dan een behoorlijke tijd om naar een
andere verbintenis uit te zien.
Het college van Burgemeester en Wethouders moest een keuze maken uit deze twee voorstellen.
Zij nam de zienswijze van de minderheid der commissie over.
Door particulieren uit onze stad werd nog een poging ondernomen het corps te redden. Men
wilde jaarlijks een bedrag van f. 20.000,00 bijeen brengen via donaties van burgerij en zakenleven. Het plan lukte echter niet.
Overigens zat het college ook niet stil. Zij deed een beroep op de gemeentebesturen van
Nijmegen, Helmond, Tilburg en Eindhoven om geld beschikbaar te stellen voor het behoud van
het stedelijk orkest van 's-Hertogenbosch. Geen enkel der genoemde steden was hiertoe bereid.
Ook de leden van het corps lieten zich niet onbetuigd; zij waren bereid genoegen te nemen met
de aangeboden salarissen.

Op 1 september 1920 nam het college dan het besluit om het corps met ingang van de
genoemde datum op te heffen. Overigens met inachtneming van een opzegtermijn van 3
maanden; hetgeen resulteerde, dat per 1 januari 1921 het doek viel voor het stedelijk orkest van
's-Hertogenbosch.
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De Kapelmeesters van het Corps - Muzijk
Op de volgende pagina's geven we een overzicht van personen verbonden aan het CorpsMuzijk, waaromtrent we nadere gegevens vonden in de archieven.
Indien mogelijk publiceren we naast de persoonlijke en muzikale gegevens ook een foto van de
genoemde persoon.
Omtrent de data's van aanstelling en ontslag hanteren we de Koninklijke Besluiten volgens de
gegevens uit de Historische Verzameling der Schutterij.
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Kapelmeester
J.M. Schwanck
De eerste kapelmeester van het muziekkorps der Bossche schutterij was:
Johann Michaël Schwanck.
Hij werd geboren op 7 november 1762 in Beieren (Duitsland). Vanaf plus minus 1800 was hij
gevestigd te 's-Hertogenbosch als muziekmeester.
Hij kwam op 1 mei 1815 in dienst van de schutterij.
In de periode 1 mei 1815 - 31 december 1815 komt zijn naam tweemaal in de administratie van
de schuttersraad voor betreffende een betaling van respectievelijk f. 55,00 en
f. 111,66.
In 1816 vinden er ten name van hem driemaal een boeking plaats en wel van f. 100,00;
f. 120,00 en f. 18,33
We veronderstellen, dat dit zijn loon is als kapelmeester, maar kan ook mede betrekking hebben
op door hem gemaakte kosten, b.v. het arrangeren van marsen.
Eind 1819 wordt het korps officieel ontbonden. Mogelijk is de kapelmeester Schwanck al eerder
op non-actief gesteld.
J.M. Schwanck overlijdt te 's-Hertogenbosch op 20 april 1837.
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Kapelmeester
J.W.A. van de Wijnpersse
Bij de heroprichting van het Corps-Muzijk der d.d. schutterij in 1839 werd als kapelmeester
aangesteld:
Johannes Wilhelmus Alardus van de Wijnpersse.
Geboren te Nijmegen 5 januari 1794.
Hij trad in dienst van de schutterij op 17 juli 1839 en was afkomstig van het muziekkorps van
het 2e regiment infanterie.
Opvallend is, dat er alleen in de periode 1840 - 1850 een post: "Tractement Kapelmeester" op
de begroting der schutterij voorkomt.
Deze Wijnpersse heeft zich gedurende deze periode als kapelmeester ook zeer verdienstelijk
gemaakt voor het muziekleven in onze stad.
Zo was hij onder meer docent bij de Maatschappij van de Toonkunde, een afdeling van de
Koninklijke School in 's-Hertogenbosch.
Hij dirigeerde ook verschillende andere muziekkorpsen onder meer te: Haarsteeg, Elshout,
Drunen, Nieuwkuyk. Hoewel het jaar 1852 wordt genoemd bij de opheffing van de muziek,
stoppen de betalingen van zijn traktement al eerder.
Wijnpersse kreeg in 1852 bij de ontbinding van het muziekcorps een pensioen van f. 75,00 per
jaar van de stad 's-Hertogenbosch. In de omschrijving daaromtrent staat: "dat hij zich altijd ijverig en onbesproken heeft gedragen".
Overigens treffen we in de diverse begrotingen meerdere posten aan inzake traktement voor
corpsleden. Wij concluderen hieruit, dat het corps heeft bestaan uit enige betaalde krachten,
muziekmeesters, aangevuld met leden wier liefhebberij muziek beoefenen was. Mogelijk waren
dit leerlingen van deze muziekmeesters. Hier volgen enkele namen van betaalde krachten.
H. Dogger
Treedt op 17 juli 1839 in dienst van het Corps-Muzijk.
Hij staat in de periode 1840 - 1844 op de begroting als 1e klarinettist en muziekmeester.
A. Coenen
Treedt op 26 augustus 1842 in dienst van het Corps-Muzijk.
Hij staat in de periode 1846 - 1848 op de begroting eveneens als 1e klarinettist.
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Joachim Hendrik Lidmathe
Geboren 23 april 1811 te Zwolle.
Treedt in dienst als muzikant bij het corps op 17 juli 1839.
Zijn ontslag staat aangegeven op 1 augustus 1849. Op de begrotingen in de periode 1842 - 1849
wordt hij vernoemd als 1e klephoornist tegen een gage van f. 75,00 per jaar.
Waarschijnlijk is Lidmathe tevens onder-kapelmeester geweest bij het corps.
In een verslag over het muziekkorps in het Provinciaal Dagblad van 1846 lezen we: "Ondanks
het feit, dat Lidmathe pas een jaar de leiding had over het Corps, de gebrachte muziek tijdens
de mars door de stad van een uitstekend gehalte was".
Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat kapelmeester Wijnpersse wiens gezondheid
nogal eens te wensen overliet, in deze periode ziek is geweest. Een andere mogelijke verklaring
zou kunnen zijn, dat er een samenwerking was tussen de verschillende muziekmeesters inzake
een taakverdeling in het corps, b.v. concerten, defilé's.
Een nadere toelichting vereist het bericht, dat we lazen in het dagblad van 's-Hertogenbosch van
6 december 1839. Hierin werd vermeld, dat de muzikale mars van het corps door de stad onder
leiding stond van J. van Lidmathe. In het verdere verslag schreef men onder meer dat het corps
bestond uit leden van de deftige burgerstand welke zich vrijwillig aangesloten hadden. Wellicht
is hier sprake van een muziekgezelschap dat in een samenwerkingsverband met het schutterij
muziekkorps bij bepaalde gelegenheden acte de précense gaf. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat
Lidmathe de kapelmeester is geweest van dit gezelschap.
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Adjudant Onder-Officier
Kapelmeester C.L. Bouman
Carolus Leonardus Bouman werd geboren te 's-Hertogenbosch op 6 juli 1834.
In 1860 werd hij officieel benoemd tot Adjudant Onder-Officier Kapelmeester bij het
muziekkorps van de Bossche schutterij.
Niet alleen door de muzikale capaciteiten van deze kapelmeester, maar ook mede door een
ander subsidiebeleid van de stedelijke overheid ontstonden er voor het muziekkorps betere
perspectieven.
Bekende composities van deze kapelmeester zijn:
Feestlied 12 mei 1874
t.g.v. 25e Kroningsdag Koning Willem III
Rica Mazurka (concertmars)
Le Bouquet de la Reine Sophie (mars)
In de Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant van 31 december 1861 lezen
we een verslag betreffende (waarschijnlijk) het eerste concert van het corps onder zijn leiding.
"Het concert vrijdagavond door de stedelijke schuttersharmonie, Kapelmeester Karel
Bouman, in de groote zaal der Sociëteit Casino gegeven, heeft in allen deele aan de
goede verwachting voldaan, die men van een muzijkcorps kan koesteren, dat onder de
leiding van een jongen, deskundigen, ijverigen Kapelmeester en componist staat. De
voorgedragen stukken droegen het kenmerk van eene goede leiding. Zij werden zeer
goed, met kracht en puntig uitgevoerd. De algemeene toejuiching van het auditorium
was de voldoening door het geheele corps in ruime mate ingeoogst".
Hij was in de periode 1859 - 1865 tevens als organist verbonden aan de zojuist gereed gekomen
Redemptoristenkerk aan de Sint Josephstraat in onze stad.
Vanwege zijn benoeming tot stadsmuziekmeester te Soerabaya in Nederlands Oost Indië legde
hij in 1865 zijn functie bij de schutterijmuziek neer.
Overigens heeft hij Soerabaya nooit gezien, want hij leed schipbreuk bij: Kaap de Goede Hoop.
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Eveneens in de Provinciale Noordbrabantsche 's-Hertogenbossche Courant gedateerd 24 januari
1865 vonden wij nog een verslag over zijn afscheid.
"Het afscheidsconcert van den heer Karel Bouman, kapelmeester, vond plaats in de
schouwburgzaal van Casino. De uitvoering was rijk in schoone stukken. Het CorpsMuzijk der d.d. Schutterij, dat onder leiding van de heer Karel Bouman werd opgericht
en zulke goede vorderingen maakte voerde onder zijn directie "die grosse Fantaisie für
Militaire Musik" van Streck op een alleszins verdienstelijke wijze uit. De kapelmeester
zelf voerde nog uit "scène de Ballet", fantaisie voor viool van Ch. de Beriot. Na afloop
van het concert werd hem door den heer S.A. Luyckx, Commandant der Schutterij,
namens de muzijkanten, als aandenken een prachtige en rijke gouden zegelring met het
wapen der stad overhandigd".
Bij zijn terugkeer in Nederland aanvaardde hij een betrekking in Zaltbommel.
Na verloop van tijd solliciteerde hij in Dordrecht naar de functie van Kapelmeester bij het
muziekkorps der d.d. Artillerie Schutterij.
Bij K.B. van 1877 werd hij in deze functie benoemd.
In Dordrecht is hij op 5 januari 1905 overleden.
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De Adjudant Onder-Officier
Kapelmeester H.P. Bouman
Henricus Petrus Bouman werd geboren te 's-Hertogenbosch op 15 november 1830.
In 1865 volgde hij zijn broer Carolus op na diens vertrek bij de Schutterij; eveneens in de rang
van Adjudant Onder-Officier Kapelmeester.
Bij K.B. d.d. 4-12-1870 no. 12 werd hij bevorderd tot 2e Luitenant-Kapelmeester.
Op 5 november 1877 bij K.B. no. 6 werd hem eervol ontslag verleend wegens het aanvaarden
van een functie te Zaltbommel. In deze plaats nam hij het werk van zijn broer Carolus over.
Volgens zijn zeggen vertrok hij bij de Bossche Schutterij om reden: "hij in onze stad weinig
waardering ondervond".
Zijn standpunt in deze, kon weleens ingegeven zijn door het feit dat het Muziekkorps van het 5e
Regiment Infanterie o.l.v. Kapelmeester C. Hörmann in onze stad op muzikaal niveau hoger
werd aangeslagen als de schutterijmuziek. Ze werden veel gevraagd, zowel voor begeleiding
van koren als het geven van concerten. We zijn in de betreffende perioden weken tegengekomen, dat het Corps van het 5e Regiment Infanterie in onze stad 4 tot 5 maal per week
concerteerde, met telkens nieuwe programma's.
De aankondiging van een concert door de Schutterij Harmonie èèns in de 14 dagen op de Markt
geschiedde steevast met dezelfde tekst:
"Bij goed weder zal de muzijk der d.d. Schutterij zich op aanstaande Zondag des
middags om half een uur op de Markt doen hooren".
Een concert door het Corps van de Infanterie werd aangekondigd met het volledig uit te voeren
programma. Soms werd er ook nog een nabeschouwing gegeven.
Het doet vreemd aan, dat wij verslagen in de betreffende courant zijn tegengekomen omtrent
optredens van de Schutterijharmonie buiten de stad, waarbij de muzikale prestaties van
Kapelmeester en leden zeer hoog geprezen werden. In deze verslagen werd dan weliswaar niet
gesproken van de Schutterijmuziek, maar van de "Stedelijke Harmonie van 's-Hertogenbosch".
Zou een naam zoveel kunnen betekenen of geldt ook hier het gezegde omtrent de profeet?

H.P. Bouman is overleden te Zaltbommel op 24 april 1911.
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Programma van een concert gegeven op 3 november 1867 in de Groote Zaal van de
Sociëteit Casino, door het Corps-Muzijk der dienstdoende Schutterij te 's-Hertogenbosch
o.l.v. Kapelmeester H.P. Bouman.

1e deel

Marche le Breton ...................................................................................................................... Zulch
Ouverture une Ronde de Nuit ....................................................................................................Patri
Walzer Frohsinn mein Ziel.................................................................................................... Strauss
Grand Potpourri le Carillonneur de Bruges ........................................................................ Clement

2e deel

Ouverture l'Aurore ............................................................................................................... Clement
Potpourri la Traviata ............................................................................................................ Denefve
Galop Lebenslust .................................................................................................................... Muller
Potpourri Populaire en Burlesque ....................................................................................... Clement
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De Adjudant Onder-Officier
Kapelmeester C.E. Hörmann
Christiaan Engelbert Hörmann werd geboren te Amsterdam 20 april 1819.
Al op zeer jonge leeftijd verbond hij zich aan militaire orkesten; niet alleen bij onze eigen
armée, maar ook in het buitenland.
Zo verbleef hij onder meer gedurende een vijftal jaren bij het vreemdelingen-legioen in Afrika.
Ook diende hij als muzikant bij het 5e regiment infanterie, dat toen in onze stad gelegerd was.
In 1850 werd hij bij dit onderdeel belast met de leiding over de hoornblazers.
Toen dit regiment weer een muziekkorps kreeg werd hij aangesteld als kapelmeester. Deze
functie vervulde hij totdat dit onderdeel in 1877 uit onze stad vertrok. In datzelfde jaar maakte
hij de overstap naar de schutterij muziek en leidde dit in de functie van Adjudant Onder-Officier
tegen een gage van f. 300,00 per jaar.
Hij deed dit op een zeer kundige wijze waardoor het muzikale peil van het Corps een hoog
niveau bereikte.
Maar zeker zo kundig en eminent waren zijn composities inzake potpourries; opera-fantasieën
en militaire marsen. Meesterstukken, welke bij de toehoorders altijd een zeer grote waardering
ontvingen waren zijn muzikale werken: "De Nederlandsche Parade" en "Krijgsmanslust".
Helaas vergde zijn zeer druk muzikaal leven ook zijn tol. Al vroeg maakte hij de indruk van een
vermoeide man te zijn; al zal zijn turbulente leven op jongere leeftijd daar wel mede debet aan
zijn geweest.
Gelukkig had hij in de persoon van G.J. Brohm een zeer goede assistent-kapelmeester.
Hörmann overlijdt op 10 maart 1883 te 's-Hertogenbosch.
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De 2e Luitenant Kapelmeester
C.P.W. Kriens
Christiaan Pieter Willem Kriens.
De Commissie van Toezicht op de Schutterijmuziek in onze stad was niet alleen doende met het
aantrekken van een nieuwe kapelmeester, maar zij onderzocht ook de mogelijkheden om het
muzikale peil van het Corps te verbeteren.
Zo zouden de muzikanten niet alleen meer moeten oefenen, maar zij zouden ook beter betaald
moeten worden. Wat betreft de functie van kapelmeester, deze zou gecombineerd kunnen
worden met de functie van leraar muziektheorie aan de Stedelijke Muziekschool. Er hadden
zich 23 personen aangemeld voor de functie van kapelmeester.
De keus viel op C.P.W. Kriens: op dat moment lid van het privé-orkest van dirigent Bilse.
Dit ensemble was juist doende met het geven van een aantal concerten in Amsterdam.
Kriens, geboren 18 mei 1853 te Den Haag, was afgestudeerd aan de Koninklijke Muziekschool
in zijn geboorteplaats. Naast een zeer begaafd klarinettist had hij ook veel ervaring opgedaan in
het buitenland o.a. in Dresden.
Hij bezat zondermeer de capaciteiten om het schutterij-muziekkorps te vormen tot een
volwaardig orkest.
Hij stelde daartoe echter wel zijn eisen.
Zoals het corps nu samengesteld was, voelde hij er weinig voor om in deze functie benoemd te
worden. De gemeentelijke subsidie moest met 5.000 gulden worden verhoogd, zodat hij in staat
was om 5 goede en ervaren solisten aan te trekken. Een voorstel daartoe werd door het College
gehonoreerd.
Bij K.B. no. 3 d.d. 7 maart 1884 werd hij benoemd bij de Bossche schutterij in de rang van 2e
luitenant kapelmeester op een jaarwedde van f. 750,00.
De toezegging van Kriens bij zijn aantreden, dat het corps onder zijn leiding op korte termijn
een dusdanige kwaliteit zou bezitten, dat het overal welkom was, werd bewaarheid.
Kriens was in onze stad ook de initiatiefnemer van de stichting PHILHARMONY, welke zich
ten doel stelde, orkesten uit andere steden hier te laten optreden.
In 1885 vroeg hij om verhoging van zijn jaarwedde. De Raad erkende zijn kwaliteiten, door het
aangevraagde bedrag toe te staan.
Zij hoopten echter:
"dat hij dit niet geheel zal doen strekken voor zichzelve
maar ook voor een zeer groot gedeelte zal bestemmen
om betere sujetten te verkrijgen".
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Op 13 december 1888 vroeg Kriens aan de Raad hem per 1 januari 1889 te ontslaan. De
voorzitter van de gemeentelijke Raad stelde voor om nader te onderhandelen met de heer Kriens
teneinde deze kapelmeester met zoveel bewijzen van talent en hoedanigheden voor de stad te
behouden. Aan hem werd 500 gulden verhoging van zijn jaarwedde geboden, als hij aan het
corps verbonden bleef.
Kapelmeester Kriens wees het voorstel echter af.
Van deze kapelmeester is in het R.A.N.B. te 's-Hertogenbosch aanwezig de partituur van de
door hem gecomponeerde:
Marsch Militaire.
Deze werd opgedragen aan de Majoor Commandant der d.d. Schutterij te 's-Hertogenbosch: Mr.
E.F. Baron van Rijckevorsel van Kessel.
Dit ter gelegenheid van de 14e provinciale schietwedstrijden van de Bond van Officieren der
Schutterijen in Noord-Brabant (25 en 26 juli 1887).
Eveneens van zijn hand is de feestmars ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad 'sHertogenbosch.
Bij K.B. no. 7 d.d. 27 april 1889 werd aan hem eervol ontslag verleend als kapelmeester bij de
Bossche schutterij wegens zijn benoeming in een functie te Haarlem.
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Verzameling R.A.N.B.

25 juli 1887.
2 Uur Matinée door het Muziekcorps der dienstdoende schutterij. Ter gelegenheid van de
Provinciale schietwedstrijden in den Vughtsen Heide nabij 's-Hertogenbosch.
Directeur de Luit. Kapelmeester Chr.P.W. Kriens.

1.

Marche Militaire ........................................................................................................ Kriens

2.

Ouverture "Fra - Diavolo" .......................................................................................... Auber

3.

"Freuet Euch des Lebens" Walzer ............................................................................ Strauss

4.

Fantasie uit de operette:
"Robinson Crusoë" .................................................................................. Offenbach

5.

Finale uit de 2e Akte der Opera
"Vittore Pisany" .................................................................................................. Peri

6.

"Loreley - Paraphrase"
geïnstr. door Kriens .................................................................................. Nesvadba

7.

Fantasie uit de Operette:
"La Grande Duchesse de Gêrolstein" ...................................................... Offenbach
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Verzameling R.A.N.B.

26 juli 1887
s'avonds ten 8 ure.
Groot Vocaal en Instrumentaal Concert in den sierlijk verlichten tuin der Liedertafel:
"Oefening en Ontspanning".
door het Muziekkorps der dienstdoende Schutterij.
Directeur de Luit.-Kapelmeester Chr.P.W. Kriens.
met welwillende medewerking van genoemde Liedertafel.
Directeur de Heer H. Cooymans.
e.e.a. ter gelegenheid van de Provinciale schietwedstrijden in de Vughtsen Heide nabij 'sHertogenbosch.

1.

Marche Militaire ........................................................................................................ Kriens

2.

Ouverture "Les Martyrs" ...................................................................................... Donnizetti

3.

"Künstlerleben" Walzer ............................................................................................ Strauss

4.

Grande Fantaisie sur des Motifs
de L'Opéra "Faust"........................................................................................ Coenen

5.

"Tutti in Maschera" Ouverture ............................................................................... Perdrotti

6.

Grosse Fantaisie aus Wagner's
"Walküre" ....................................................................................................... Seidel

7.

a. Opwaarts................................................................................................................. R. Hol
b. Vlaggelied ........................................................................................................J. Verhulst
te zingen door de Liedertafel

8.

"Czardas" Ballet uit Grossman's
opera "Die Geist des Woiwoden"
geïnstr. door................................................................................................................ Kriens

9.

"de oorlog in Soudan"
Groote Fantazie ........................................................................................... Kappeij
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Kort overzicht
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inleiding
Oorlogsgeruchten (maestoso)
Verzameling der troepen. (marsch)
Inscheping (Andante. Cornet en Clarinet solo)
Aan boord. (Bariton solo. Allegretto. Hornpijp)
Ontscheping. (Hornpijp Finale).
Een nacht in het kamp. (Andante)
Vijandelijke aanval; die mislukt
(vuur -voorwaarts -chargeeren.)
De slag (krijgsmuziek - ophouden met vuren - victorie Finale.

sec the conquering Hero comes
Rule Brittannia
God save the Queen.

Hoera!)
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De 2e Luitenant Kapelmeester
J.M.S. Heuckeroth
Jacob Martin Severinum Heuckeroth.
Ter opvolging van de naar elders vertrokken kapelmeester Kriens, had de Raad de mogelijkheid
te kiezen uit een tweetal kandidaten, welke door de commissie geselecteerd waren.
J.Martin S. Heuckeroth
Kapelmeester te Amsterdam.
M.J. Ogier
Solo klarinettist bij de Koninklijke
Militaire Kapel te 's-Gravenhage.
De uitslag van de stemming was als volgt:
Heuckeroth
Ogier

12 stemmen
6 stemmen.

Als nieuwe kapelmeester van het muziekcorps werd nu aangesteld:
Jacob Martin Severinum Heuckeroth.
geboren te Amsterdam 17 april 1853.
Bij Koninklijk Besluit no. 11 d.d. 6 juli 1889 benoemd als 2e Luitenant Kapelmeester der
Schutterij.
Tevens werd hij door de Raad benoemd tot leraar instrumentale afdeling van de Stedelijke
Muziekschool.
Zijn salaris werd als volgt samengesteld:
Kapelmeester:
Jaarwedde f. 1.250,00 plus minstens 10% van de opbrengst van concerten voor particulieren
(het resterende bedrag hiervan vloeide in de gemeentekas).
Bestonden deze ensembles voor genoemde concerten uit minder dan 10 leden van de schutterijharmonie, dan was gèèn afdracht aan de gemeentelijke overheid verschuldigd.
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Leraar:
Jaarwedde f. 750,00 plus 1/4 gedeelte der schoolgelden betaald door zijn leerlingen.
Het is zijn grote verdienste geweest, dat hij erin slaagde het hoge muzikale peil van dit corps te
handhaven.
Ter gelegenheid van de 10e verjaardag van kroonprinses Wilhelmina werd in onze stad de
"Floralia"-tentoonstelling gehouden in de Sociëteit Casino (31 augustus 1890). Hij schreef
hiervoor de compositie: "Aan Floralia".
In 1892 volgde zijn benoeming tot assistent-dirigent aan het concertgebouworkest in
Amsterdam (uit: Muziekleven in Noord-Brabant, Dr. H.J. Zomerdijk).
Bij K.B. no. 7 d.d. 6 december 1892 werd aan hem eervol ontslag verleend als kapelmeester bij
de schutterij te 's-Hertogenbosch.
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De 2e Luitenant Kapelmeester
M.J. Ogier
Martinus Jacobus Ogier.
Op de oproep in het Provinciaal Dagblad inzake een kapelmeester voor het muziekcorps der d.d.
schutterij te 's-Hertogenbosch kwamen niet minder dan 31 brieven van sollicitanten binnen.
Er werd aan de Raad een selectie aangeboden van 4 kandidaten.
F. BLUMENTRILT

ROTTERDAM

LéON C. BOUMAN

's-HERTOGENBOSCH

D. COUWENHOVEN

ARNHEM

M.J. OGIER

's-GRAVENHAGE

De voorkeur van de Raad ging uit naar Léon C. Bouman. Bij een nader gesprek bleek echter dat
hij de benoeming daartoe niet zou accepteren.
Een nieuwe procedure was hierdoor nodig.
Met algemene stemmen werd dan M.J. Ogier gekozen tot de nieuwe kapelmeester.
Tevens werd hij benoemd tot leraar van de instrumentale afdeling der Stedelijke Muziekschool.
Ogier, geboren in Den Haag 21 september 1864, trad op 4 maart 1893 in dienst der Bossche
schutterij, als 2e Luitenant Kapelmeester.
Ook hij slaagde erin het orkest op een zeer hoog muzikaal niveau te brengen. Kapelmeester
Ogier en zijn mannen waren in vele Brabantse steden graag geziene gasten.
In 1901 componeerde hij de Bossche Schutterijmars.
Deze compositie droeg hij op aan de Majoor-Commandant der schutterij Jos v.d. Steen.
Ogier vervulde de functie van kapelmeester tot het moment, dat de schutterijen werden
opgeheven. Aan hem werd bij K.B. d.d. 9 oktober 1907 no. 24 eervol ontslag verleend uit deze
functie.
Het muziekcorps der schutterij werd voor onze stad behouden onder de naam:
Stedelijk Muziekkorps van 's-Hertogenbosch,
onder directie van M.J. Ogier.
Dit corps werd per 1 januari 1921 opgeheven.
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Verzameling R.A.N.B.

17 augustus 1896
8 uur
Concert door de d.d. Schutterij van 's-Hertogenbosch.
Kapelmeester de Heer M.J. Ogier.
t.g.v. Provinciale Schietwedstrijden te Oosterhout.

1.

Bossche Schutterij Marsch .................................................................................. M.J. Ogier

2.

Ouverture "Mignon" ........................................................................................... A. Thomas

3.

Balletmuziek aus der Zwei Wittwe ...................................................................Fr. Smetana

4.

a. Intermezzo aus Cavelleria ............................................................................. P. Mascagni
Rusticana.
b. Polinische Täntze ..................................................................................... K. Scharwenka

5.

Fantaisie sur des motifs....................................................................................... A. Gevaert
"Espagnoles"

6.

Ouverture "Guillaume Tell"................................................................................ G. Rossine

7.

Le Reveil du Lion, caprice .................................................................................. L. Konsski
héroique.

8.

a. Albumblatt........................................................................................................R. Wagner
b. Trot de Cavelerie.........................................................................................A. Rubinstein

9.

Fantasie Tannhauzer, Opéra Wagner................................................................... M.J. Ogier

(no's 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - gearrangeerd door M.J. Ogier.).
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De Onderkapelmeesters van het Corps - Muzijk der d.d. Bossche Schutterij.

J.H. Lidmathe
In de periode 1839 - 1842 komt zijn naam voor in het "stamboek" van het Corps-Muzijk. Als
bezoldigd muzikant staat zijn naam op de schuttersbegrotingen van de jaren 1842 - 1849. Zowel
in 1839 als in 1846 verving hij de kapelmeester Wijnpersse bij optredens van de schutterij
muziek. Dit zou er op kunnen wijzen dat hij in de genoemde perioden tevens onderkapelmeester
is geweest.

G.J. Brohm
Toen het muziekkorps van het 2e regiment Huzaren in 1881 van 's-Hertogenbosch naar Venlo
vertrok, nam Brohm ontslag uit militaire dienst en bleef in onze stad wonen. Hij werd geboren
te Oosterhout op 5 november 1836 en was ingedeeld bij het genoemde regiment als
wachtmeester-trompetter.
Hij solliciteerde naar de functie van 2e kapelmeester bij het Corps-Muzijk van de Bossche
Schutterij.
Per 1 april 1881 werd hij aangesteld en zou deze functie tot 1900 vervullen.
Vanaf 1886 was hij tevens verbonden aan de muziekschool hier ter stede als leraar koperen
blaasinstrumenten.
Toen Hörmann de directie voerde over het schutterij muziekkorps nam Brohm steeds meer
taken van deze kapelmeester over.
Het College waardeerde dit zo zeer, dat men toezegde, indien de huidige kapelmeester zou
vertrekken, deze functie aan hem zou overgaan.
Toen Hörmann echter in 1883 overleed, hield het stadsbestuur zich niet aan deze afspraak.
Tevergeefs deden de leden van de schutterij muziek daaromtrent nog een extra beroep op het
College.

J. Roussel
De opvolger van G.J. Brohm werd in 1900 J. Roussel.
Hij was reeds als solo-klarinettist verbonden aan het Bossche schutterij muziekkorps. Hij
toonde een "dergelijke ijver" als onderkapelmeester, dat op deze aanbeveling van de schuttersraad zijn jaarsalaris in 1901 werd gebracht op 475 gulden.
Hij vervulde deze functie tot de opheffing van het corps op 1 januari 1921.
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Verzameling R.A.N.B.

24 juli 1887
8 Ure Concert in den sierlijk verlichten tuin der Sociëteit Casino door het Muziekkorps der
dienstdoende Schutterij o.l.v. den onder-Kapelmeester de Heer Brohm. Directeur Luit.-Kapelmeester Chr.P.W. Kriens, e.e.a. ter gelegenheid van de Provinciale Schietwedstrijden in den
Vughtsen Heide nabij 's-Hertogenbosch.

1.

Marche Militaire ........................................................................................................ Kriens

2.

Ouverture "Obéron" ............................................................................................ von Weber

3.

"Soirée d'Eté" Valse ............................................................................................ Waldteufel

4.

Grande Fantaisie sur des Motifs de
l'Opéra "Lakme" ................................................................................................ Man

5.

Ouverture "Phédre" .................................................................................................Massinet

6.

a. "Rêverie" ....................................................................................................... Vieuxtemps
b. "Toreadore et Andalousa"
uit de suite "Bal Costume" ......................................................................Rubinstein

7.

Zwei Ungarische Tanze ............................................................................................Brahms

8.

Grande Fantaisie sur de Motifs de
l'Opéra "La Juive" ..........................................................................................Halevy

(no's 5 - 6 - 7 zijn geïnstrumenteerd door den Directeur).

Entrée voor het Concert en Bal f. 1,00
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De Sergeant Tambour
P. Guillot
Petrus Guillot werd geboren te Leiden op 25 februari 1837.
In 1865 trad hij als tambour in dienst van de Schutterij.
In de jaren 1885 en 1886 was hij gedetacheerd bij de muziek (kleine trom).
In 1887 werd hij in de rang van Korporaal belast met de corveediensten op de schietbaan te
Orthen.
Op 22 december 1889 volgde zijn aanstelling als sergeant-tambour (titulair).
Eervol ontslag 30 augustus 1897.

Foto
Petrus Guillot, 3e van links, staat hier met de tambours op de brug van de vuurtoren in fort
Orthen, nabij de schietbanen.
Deze foto dateert uit 1889.
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De Sergeant Tambour
B.C.M. Ubert
HIj werd geboren te 's-Hertogenbosch op 6 januari 1868.
Vanwege deze datum (Driekoningen) ontving hij de wel zeer toepasselijke voornamen:
Balthazar Caspar Melchior.
Op 10 mei 1893 werd hij aangesteld als tambour bij de schutterij. In september 1897 bevorderd
tot korporaal-tambour.
Op 1 juni 1899 volgde zijn benoeming tot sergeant-tambour (titulair).
Op 2 augustus 1907 werd hij eervol ontslagen.
Deze foto werd vermoedelijk in 1902 genomen tijdens de wapenschouw op de parade te 'sHertogenbosch.
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Het instrumentarium
Slechts sporadisch vinden we nadere gegevens inzake aankopen en/of de samenstelling
betreffende het instrumentarium van het Corps-Muzijk der dienstdoende Schutterij van
's-Hertogenbosch.
We komen in de archieven wel een enkele maal de navolgende tekst tegen:
Er wordt in alle redelijkheid verondersteld, dat de benodigde instrumenten door de
muzikanten zelf worden bekostigd; uitzonderingen daargelaten.

Over de periode 1 mei 1815 - 31 december 1815 komen we in het secretarie archief van de
gemeente 's-Hertogenbosch (rubriek schutterij) een uitgave tegen van f. 426,50 voor de aanschaf
van muziekinstrumenten. Het is niet duidelijk om welke aankopen het gaat, maar we moeten er
rekening mee houden, dat het mogelijk om instrumenten gaat ten behoeve van de tambours en
pijpers. Dit onderdeel van de schutterij werd immers in dezelfde periode opgericht.
In 1816 is men iets duidelijker omtrent aankopen. Er werd een contra-fagot aangekocht ten
bedrage van f. 60,75: de grote trom werd beschilderd f. 50,00 en een stel bekkens gekocht f.
36,00.
Hoewel geen instrument werd er ook nog melding gemaakt omtrent de aankoop van "een
haaren muts" voor de tambour-majoor ten bedrage van f. 35,80.
Doordat het korps in 1839 weer was opgericht werden er vanaf dat jaar aankopen geboekt.
1840

1 paar Bekkens f. 94,00

1840

Triangel f. 16,00

1841

Kromatische bashoorn f. 100,00

1842

Klephoorn f. 12,00

In het stamboek van het muziekkorps over de periode 1839 - 1850 zien we achter de namen van
sommige muzikanten aantekeningen staan omtrent hun instrument.
We noteerden:
Waldhoorn
Kleppen-Klarinet
Cromatische Bashoorn
Ebben Houten Fluit
Klephoorn
Bombardon
Ventil Trompet
Ophicleïde
Cornet à Piston

Door de opheffing van de regiments muziekkorpsen in 1843 ontstond voor de Bossche
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schuttersraad de gelegenheid om vanuit de rijks-magazijnen te Delft het nodige aan te schaffen
voor het corps muziek (zie vrachtbrieven bij dit artikel).
In 1844 bestelden zij:
1 Groote trom
1 Roffel trom
1 Contra Fagot
2 Paren Bekkens
2 Waldhoorns
2 Hoorns
2 Ophicleïdes
In 1846 gaf de schuttersraad toestemming om aan te kopen een bombardon. Een koperen
blaasinstrument met een krachtig basgeluid. Dit instrument was vervaardigd door een lid van
het corps: Henricus Beaudoux samen met zijn broer. Het instrument kon ten volle de
goedkeuring van elke deskundige wegdragen. Voor de somma van f. 60,00 werd het aangekocht
door de schuttersraad. Deze uitgave werd op de begroting als volgt toegelicht:
"Niet alleen om reden van aanwinst voor de schuttersharmonie, maar ook om de makers
aan te moedigen op de ingeslagen weg voort te gaan".
In 1852 ging de muziek van de schutterij ter ziele. Deze opheffing kreeg nog een onverwacht
staartje. Het College van B en W werd geconfronteerd met achterstallige betalingen. Het betrof
aankoop van instrumentarium ten behoeve van het muziekcorps der schutterij bij de firma
A.M.C. v.d. Meulen te 's-Hertogenbosch. Het liep over de jaren 1839 - 1846 (zie rekening bij dit
hoofdstuk).
Hoewel deze opdrachten min of meer buiten medeweten van het College bij de betreffende
firma geplaatst waren, voelden zij zich toch verantwoordelijk hiervoor. Zij vroegen
toestemming van Gedeputeerde Staten om tot betaling te mogen overgaan.
Tot zover een overzicht van de gegevens omtrent het instrumentarium in gebruik bij het CorpsMuzijk. In het "stamboek van 1889" vonden wij nog een overzicht inzake de muzikale samenstelling van het corps uit die periode.
Wij nemen dit hieronder in zijn geheel op:
J.M.S. Heuckeroth

Kapelmeester

G.J. Brohm

1e Tenor Hoorn/2e Kapelmeester

A.A. Umbach
C. Blazer
W.F. Stuurke
R. Wille

1e Klarinet
Contrabas-Cello
Es-Klarinet
Oboe
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T. Alberts

1e Klarinet

E. Meerlo

Alt-Trombone

W.F.K. Hörmann

Solo-Piston

S. Schuyer

Solo-Trombone

A.J.J. Putsch

Fluit

P.J. Jeuken

Pauken en kleine trom

A. Heymans

Barryton

H.M. Janett

3e Klarinet

H.J. v.d. Heuvel

1e Hoorn

A.M.H. Roussel

1e Klarinet

S. Schuyer

Fagot

A.C. Merx

Alt-Saxophoon

C.E. Muller

Althoorn

J.J. Elswijk

4e Hoorn

P. van Leeuwen

1e Trompet

G. Schouten

2e Hoorn

J.J.A. de Groot

Groote trom

J.D. Janett

3e Klarinet/Bariton Saxophoon

W.F. Brohm

1e Klarinet

C.A.F. v.d. Pool

Contrabas-Helikon

L.P. Rademaker

Tuba

A.J. van Bees
G. Konings

Tuba
2e Tenorhoorn
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H. Meyer

3e Hoorn

G. Schouten

Tenor Trombone

H.L. Wooning

2e trompet

A.A. Groot

2e Klarinet

J.C.J.M. Roussel

2e Klarinet

J.S. Francken

3e Klarinet

J.H. v.d. Heuvel

2e Piston

F.J.F. Hantzsch

1e Es-klarinet

Gegevens omtrent de muzikale samenstelling troffen we ook aan op een lijst opgemaakt rond
het jaar 1900. Het corps stond toen onder leiding van M.J. Ogier.
Wat daaraan opviel was, dat de opleidingen voor de musici kennelijk zodanig waren, dat vele
leden van de Bossche schutterij muziek, afhankelijk van het uit te voeren muzikale werk,
inzetbaar waren zowel met blaas- als met strijkinstrumenten.
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De repetitie - lokalen
Bij de oprichting in 1815 had het Corps-Muzijk als repetitielokaal de bovenzaal van het
Brabantsch Coffijhuis.
De schuttersraad zou hiervoor in 1816 een bedrag van f. 136,00 per jaar betalen. In 1817 zou
hiervoor een bedrag van f. 144,00 op tafel worden gelegd. Maar in 1818 klaagde de uitbater, dat
hij deze beide bedragen nog steeds tegoed had van de Bossche schuttersraad.
Vanaf 1845 (maar mogelijk al eerder) werden de repetities gehouden in èèn der achterzalen van
het stadhuis, welke uitkwamen in de Ridderstraat.
Begin 1849 werden de repetities verplaatst naar de bovenzaal van het Coffijhuis Cordens. De
Heren Officieren van de Schutterij gaven jaarlijks een bepaalde donatie aan het corps, dat
bestemd was om tijdens de repetitie-pauze een kruik bier aan de muzikanten aan te bieden. Als
compensatie voor deze leverantie zou de eigenaar van het Coffijhuis zorg dragen, dat de zaal
gratis verwarmd en verlicht werd. Kennelijk hadden de muzikanten door het spelen zo'n dorst
gekregen, dat deze niet te lessen was met èèn gratis aangeboden consumptie. Voor eigen
rekening werd daarom nog een kruik bier besteld. En soms nog èèn. Dat liep uit de hand.
De officieren probeerden nu, middels een verzoek aan B en W in december 1850, de repetities
als vanouds weer plaats te doen vinden in het genoemde lokaal van het stadhuis.
Wij zijn er niet in geslaagd om over de periode 1850 - 1895 gegevens te vergaren over de
repetitielokalen.
In het Provinciaal Dagblad van het jaar 1898 zijn we een mededeling tegen gekomen, waaruit
bleek, dat de gezamenlijke repetities van de muziekcorpsen van de schutterij en het regiment
Infanterie plaats zullen vinden in het lokaal van de Liedertafel. Dit was gevestigd in het Casino
aan de Papenhulst. Mogelijk, was dit geen vaste regel, maar een uitzondering. Dit in verband
met de voorbereidingen in onze stad omtrent de feesten inzake de inhuldiging van Koningin
Wilhelmina.
Onder kapelmeester Ogier werd er gedurende een groot aantal jaren gerepeteerd in een gebouw
gelegen "achter het Stadhuis" hetwelk eigendom was van de gemeente. De meningen welk
gebouw hier bedoeld werd lopen uiteen.
Zowel Achter het Stadhuis no. 17 (Azzuro-Herenmode) als het voormalig onderkomen van het
stadsarchief op de binnenplaats van het stadhuis worden vernoemd.
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De Kledij der Muzijkanten
Aan de hand van notulen der Krijgsraad c.q. Schuttersraad lukte het ons min of meer een idee te
krijgen omtrent de uniformen der leden van het corps-muzijk over de verschillende perioden.
Ten overvloede voegen we er aan toe, dat de kleding van de muzikanten der schutterij door de
Rijksoverheid niet nader beschreven was.
Volgens de resolutie van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 mei 1860 no. 159 werd
dit overgelaten aan de inzichten van de corps-commandanten of de gemeentebesturen. Het
gevolg hiervan was, dat de muzikanten bij elke schutterij anders gekleed waren.
Wel werd door de landelijke overheid nadrukkelijk de voorwaarde gesteld, dat de stof der
uniformen van Nederlands Fabrikaat moest zijn.
In 1815 golden hier in 's-Hertogenbosch de navolgende instructies omtrent de uniformen.
"De tambours en pijpers zullen gekleed wesen met een donker blauwe rok, met blauwe
voering, roode kraagopslagen en passebant.
Een wijde blauwe pantalon en zwarte slobkousen welke onder de pantalon gedragen
moeten worden. Een zwarte fluwelen das en een schakot met ponpom.
Zij zullen zwaluwnesten op de schouders dragen zoals dat bij de Armée in gebruik is.
De muzikanten dragen dezelfde uniformen als de officieren en onder-officieren; met een
witte pantalon en een zilveren galon om de kraagopslagen; alsmede boven om de schakot. Een roode pluim van omtrent twaalf duimen lang; voorts een degen (zonder
dragon) aan een witte point-Epée, over den regter schouder.
De Kapelmeester draagt ter onderscheiding van de muzikanten; een tweede wat
smallere galon om de kraag en schakot.
De Tambour-Majoor draagt hetzelfde uniform als de muzikanten, maar ter onderscheiding: twee hoeken van zilveren galon op de rug aan de knoopen; zwaluwnesten van
zilver; distinctieven teekenen als sergeant-majoor alsmede een langere roode pluim.
Voorts een rieten stok met zilveren knop en ketens.
Een sabel aan een witte lederen point-Epée over de regter schouder".
Deze eerste uniformen voor het corps-muzijk werden geleverd door:
J. Diepen en Zoon te 's-Hertogenbosch.
De prijs: voor een rok bedroeg f. 30,70
voor een witte pantalon f. 15,00

Deze zojuist genoemde firma komen we regelmatig in de boeken tegen inzake levering van
kledingstukken aan de Bossche schutterij.
Een andere bekende op dit gebied was:
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J.S. Rodenkerken te 's-Hertogenbosch.

Wel had hij in 1844 minder succes als zijn collega.
Een grote partij van wel 200 rokken en broeken werden door de schuttersraad afgekeurd.
Noch het gebruikte laken, noch de kleur stemden overeen met het geoffreerde model.
Bovendien was de stof niet krimpvrij, hetgeen bij nat worden grote problemen zou opleveren.
Rodenkerken ging met deze afwijzing niet accoord. Er kwam een onpartijdige jury bestaande uit
meester-kleermakers.
Deze waren echter snel klaar met hun oordeel. De partij rokken en broeken was eerder bij
andere schutterijen al aangeboden en ook dààr afgewezen.
Hoewel er in 1828 geen corps-muzijk aanwezig was, is het toch interessant kennis te nemen van
een order van de Commandant der Schutterij inzake de kleding der tambours.
"Het nieuwe uniform voor tambours der Schutterij staat tentoongesteld in het Bureel
van den Commandant der Schutterij. Het nieuwe uniform van een Korporaal-Tambour
is voor wat betreft de rok en de pantalon van hetzelfde vervaardigd als dat van de
tambours, met dat verschil, dat over de driekleurige franje van de zwaluwnesten een
zilveren franje zal worden gedragen. Voorts een Korporaal-distinctie op de mouw,
benevens een Korporaals tamboursstok als bij de infanterie, alsmede een gewone onderOfficiers sabel.
Het uniform van de Tambour-majoor is vervaardigd van fijn blauw laken met
passement-belegsel van zijde; zelfde kleur als Tambours en Korporaal-tambour. Voorts
zware kolbak van berenvellen met pluim; slagband van rood zijden fluweel; beide zijden
een belegsel van zilveren galon en een stokkenplaat met een paar ebben houten
tromstokken".
In 1839 vinden we in de notulen van de schuttersraad de mededeling, dat de nieuwe uniformen
voor de muzikanten besteld waren. Een nadere omschrijving hiervan wordt niet gegeven. Het
krantenverslag over de wapenschouw van de schutterij op 6 december van hetzelfde jaar maakt
melding van:
"dat het Corps-Muzijk zich presenteerde in groot tenue"
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In de nu volgende jaren kwamen we in de archieven alleen rekeningen tegen inzake
herstellingen en/of kleine leveranties ten behoeve van de kleding der schutterij.
Regelmatig terugkerende leveranciers zijn:
Voor chakots ................................................................................................................ N. Dodemont
Voor reparatie en levering
van degens .......................................................................................... Wed. J.H. van Mackelenberg
Voor reparatie en levering
van broeken en rokken ..................................................................................................J.H. Backers
Idem ................................................................................................................................ J. Daasveld
Idem ..................................................................................................................................... A. Kock

Ook over de bestelling van 1899 van nieuwe uniformen voor de muzikanten werden geen
nadere gegevens in het archief gevonden.
Gelukkig zijn er uit die periode foto's beschikbaar van het corps, waardoor we ons een beeld
kunnen vormen omtrent de uniformen.
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De Historische Verzameling der Schutterij
Op verzoek van de toenmalige Burgemeester van onze stad aan de Kapitein Kwartiermeester
van de Bossche schutterij
A.J.J. van de Well
maakte deze laatste in 1906 een begin met het aanleggen van een verzameling betreffende de
schutterij.
Dit vond mede zijn oorzaak in het op korte termijn opheffen van de schutterijen in ons land.
De verzameling werd ondergebracht in èèn der lokalen van het stadhuis.
Op 8 augustus 1910 vond de officiële opening plaats.
Volgens de omschrijving in de catalogus:
Historische verzameling van Kleeding
Wapenen en Uitrustingstukken der Schutterij
door Kapitein Kwartiermeester
A.J.J. van de Well
omvatte deze collectie 467 voorwerpen van zeer uiteenlopende aard.
In latere perioden regelmatig aangevuld dankzij schenkingen van oud-schutters.
Zo noemen we:
Vaandels
Uniformen
Wapens
Penningen
Schietprijzen
Diploma's
Geschilderde portretten
o.m. van de Kapelmeesters
Foto's
Boeken
Reglementen
Muziekinstrumenten
w.o. grote trom uit 1865
5 stuks lange trommen uit 1830
5 stuks kleine trommen uit 1865
Muziekpartituren
Gedichten
Kranten
Seinvlaggen
etc.
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De eerste conservator van dit museum was A.J.J. van de Well.
Bij zijn dood in 1925 werd zijn taak overgenomen door de Gemeente-archivaris.
In 1944, bij de bevrijding van onze stad, werd het museumlokaal ernstig beschadigd door
granaatinslag. Men besloot toen om de inventaris over te brengen naar het Noord-Brabants
Museum.
Uitgezonderd hiervan het geschreven en gedrukte materiaal, dat in beheer kwam bij het
stadsarchief 's-Hertogenbosch.
(Verschillende voorwerpen uit deze Historische Collectie hebben geruime tijd opgesteld gestaan
in èèn der zalen van het Noord-Brabants Museum aan de Verwerstraat. Sinds kort is er door de
Conservator gekozen voor een nieuwe opstelling zonder voorwerpen der Schutterij. Deze zijn
nu opgeslagen in de depots van het genoemde museum).
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Geraadpleegde Bronnen
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Inventaris van het Secretarie-Archief, Rubriek Schutterij, 1804 - 1907.
Beschrijvende Catalogus van de Historische Verzameling der Schutterij te 's-Hertogenbosch.
Stamboek van het Corps-Muzijk der Schutterij aangelegd in 1839 - bijgehouden tot
1851.
Stamboek van het Muziekcorps der Schutterij periode 1889 - 1899.
Archief van de Commandant der dienstdoende Schutterij.
Archief van de Krijgsraad-Schuttersraad van de dienstdoende Schutterij.
Archief van J.V.J. van der Steen.
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders, 1815 - 1920.

Rijksarchief Noord-Brabant
Mobiele en rustende schutterijen in Noord-Brabant, 1830 - 1907.
Nummer toegang 017 - 09
Inv. nrs. 393 - 394.

Katholieke Universiteit Brabant
Kranteleggers diverse jaargangen.

Geraadpleegde boeken
Dr. H.J. Zomerdijk, Het Muziekleven in Noord-Brabant
Dr. J.N. Leget, 550 jaar Groeningen
R. van Yperen, De Nederlandse Militaire Muziek
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Foto's
Collectie Stadsarchief 's-Hertogenbosch.

Met dank aan:
Medewerkers studiezaal en foto-afdeling Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Medewerkers studiezaal Rijksarchief in Noord-Brabant
De heren A. en J. van Ee
Dhr.Dr. J.N. Leget
Jacqueline Bruggeman-van Tiel (verzorging typewerk)
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Woordenlijst
Armée:

Leger (Fr.)

Barryton:

Koperen blaasinstrument, tenorhoorn

Bekkens:

Koperen slagplaten, welke in het midden een komvormige verdieping hebben, waaraan zich een handvat bevindt. De muzikant
slaat de bekkens tegen of langs elkaar

Bombardon:

Koperen blaasinstrument met een krachtig basgeluid; op de tuba
gelijkend. In de loop der jaren door deze meer en meer verdrongen

Chakot:

Militair hoofddeksel in de vorm van een afgeknotte kegel

Corvee:

Werkdienst

Contrabas:

Niet alleen het grootste strijkinstrument, maar brengt ook de
laagste toon voort. Bezit 4 à 5 snaren en wordt gebruikt in
klassieke muziek en Jazz

Contra-fagot:

Een houten blaasinstrument met een dubbel rietblad. Het klinkt
een octaaf lager als de fagot

Cromatische bashoorn:

Bashoorn welke bespeelt kan worden met halve toonsoorten

Degen:

Stootwapen voorzien van een rechte puntig toelopende kling; het
handvat is omsloten met een korf

Distinctieven:

Onderscheidingsteken; aanduiding van rang

Dragon:

Sabelkwast met koord gedragen door Officieren en Adjudant
onder-Officieren

Duim:

Oude lengtemaat. Amsterdamse duim: 2,57 cm

Helikon:

Groot koperen blaasinstrument (bas) dat om het lichaam
gehangen, op de schouder gedragen wordt
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Kapt. Kwartiermeester:

belast met de herberging (inlegering) van soldaten. Functie
vroeger: Officier Militaire Administratie

Klarinet:

Houten blaasinstrument met een heldere toon

Klephoorn:

Hoorn met beweegbare kleppen voor de tonen

Kolbak:

Militair hoofddeksel. Oorspronkelijk een muts met pelsrand; later
geheel van bont vervaardigd. Van oorsprong afkomstig uit Oost
Europa

Lakense stof:

Effen dichte wollen stof met een viltachtig uiterlijk

Militie:

Een leger, dat vrijwel geheel uit dienstplichtigen bestaat

Muziekmeester:

Muziekleraar

Oboe:

Hobo (It.)

Ophicleïde:

Een koperen blaasinstrument, in 1817 door Halary uitgevonden.
Raakte in onbruik door de opkomst van de tuba

Passement/Passebant: Omboordsel, soms voorzien van een kleine franje. Gebruikt als versiersel
bij kledingstukken
Pauken:

Koperen ketels waarover een kalfs- of een ezelsvel gespannen is.
Ze worden bespeeld met stokken waarvan het uiteinde bekleed is
met leer, vilt of flanel

Cornet à Piston:

Koperen blaasinstrument dat een kruising is tussen trompet en
hoorn

Point-Epée:

Een leren band over èèn schouder gedragen als punt samengevoegd op de heup. Dient als ophanging voor zwaard of degen
tijdens de mars of inspectie

Ponpom/Pompom:

Wollen bolkwast op een militaire schakot

Pijper:
Rokken:

Bespeler van een kleine dwarsfluit
Speciaal ontworpen jas van een militair uniform. Aan voorzijde
kort tot op de taille; achterzijde met panden tot in de knieholten
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Saxophoon:

Blaasinstrument voorzien van een klarinetmondstuk dat
verbonden is aan een metalen buis welke een ronde
doorsnede heeft. Aan onderzijde eindigend in een soort kelk.
Uitgevonden door A. Sax in 1844

Slobkousen:

Voetbekleedsel in de vorm van een sok zonder zool. Wordt met
een riempje onder de schoen gedragen en aan de zijkant geknoopt
of met een rits

Sociëteit:

Vereniging/Gebouw

Stokkenplaat:

Koperenplaat voorzien van houdertjes voor de beide tromstokken

Sujetten:

Leden van een gezelschap

Tambour:

Trommelslager

Titulair:

De titel van een rang, zonder die werkelijk uit te oefenen

Triangel:

Een stalen staafje, gebogen tot een gelijkzijdige driehoek. Wordt
aangeslagen door een stalen staafje

Trombone:

Koperen blaasinstrument voorzien van een schuivende buis

Tuba:

Oorspronkelijk rechte trompet in gebruik bij de Romeinen. Thans
basinstrument bij de kopergroep van een orkest

Ventil-Trompet:

Koperen blaasinstrument voorzien van pistons voor de toonhoogte

Waldhoorn:

Koperen blaasinstrument zonder ventilen

Wapenschouw:

Inspectie/Defilé

Zwaluwnesten:

Schouderversieringen met afhangende franje. Toegepast bij uniformen

