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1. DE HISTORIE VAN DE TAMBOERS
Aan de hand van oude afbeeldingen zien we, dat de Romeinen hun signalen gaven op
instrumenten waarin we de voorlopers mogen zien van de trom en de hoorn zoals wij ze heden
ten dage kennen.
Het zijn de Zwitsers welke de mogelijkheden van de trom verder benut en ontwikkeld hebben.
Reeds in de l5e eeuw werden er in de Zwitserse armée tromslagers ingedeeld bij de infanterieeenheden. Doordat Zwitserse leger-onderdelen ook dienst deden in vreemde krijgsdienst,
waaronder het Nederlandse leger, werd het begrip tromslager in meerdere Europese landen
bekend en bij hun strijdkrachten ingevoerd.
In Engeland : 1557.
Frankrijk : l545.
Niet alleen de trom maar ook de trompet waren in eerste instantie bedoeld als communicatie
middel voor het doorgeven van signalen. Daarnaast hadden zij ook een ondersteunende functie
tijdens het marcheren. Door het aangeven van het marstempo verliep het voortbewegen van de
eenheid regelmatiger en ordelijker.
Aan het eind van de l7e eeuw werden er ook speciale marsen voor trommen gecomponeerd.
Beide instrumenten vervulden een dusdanige rol in het leger dat, hun aantal bij de samenstelling
van het onderdeel apart vernoemd werd. De meeste tamboers konden meerdere instrumenten
bespelen. Daarom zijn zij het, die in de l7e en l8e eeuw de kern vormden van de eerste militaire
muziekgezelschappen. Deze ensembles werden voornamelijk ingezet bij feestelijke
gelegenheden in het garnizoen en niet zozeer bij militaire parades.
Ook toen al zorgden de tamboers bij het houden van een militaire parade voor het showelement. Uit het einde van de l8e eeuw dateren hun kleurrijke uniformen waardoor zij zich
onderscheidden van de overige militairen. Er ontstonden ook beschrijvingen van signalen voor
zowel de tamboers als trompetters en pijpers. Hoewel er weinig eenheid was in de voorschriften
hieromtrent bij de verschillende onderdelen van de krijgsmacht; illustreert het toch hoe
belangrijk hun taak was bij het overbrengen van commando's; berichten; het houden van appèls;
etc.
Niet alleen in het leger bestonden deze functies van tamboer en trompetter maar ook binnen de
organisatie van een Stedelijke Overheid. Denk maar aan de torenwachter, wiens taak het was op
gezette tijden signalen te geven en te waarschuwen voor gevaren.
Het is begrijpelijk, dat de plaats van de militaire tromslager of hoornblazer dicht in de buurt
moest zijn van degene, die belast was met het geven van commando's. Het was immers de taak
van de signaalgever om deze bevelen onmiddellijk door te geven aan hen, die daar belang bij
hadden. Om deze reden stond hij dikwijls in de voorste gelederen opgesteld. Het bracht wel met
zich mede, dat zijn functie niet van gevaar ontbloot was. Vooral ook om het feit, dat de vijand
het juist gemunt had op hem en er alles aan deed om de signaalgever uit te schakelen.
Het voortdurend geroffel der trommen tijdens de veldslag had zowel ten doel de aanval te
begeleiden en de manschappen aan te moedigen; alsmede de vijandelijke troepen te intimideren.
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Dit roffelen was een oud gebruik, waarschijnlijk door de Kruisvaarders naar Europa gebracht.
Wanneer de trommen zwegen was de strijd beëindigd. Het veroveren van de trommen werd
gezien als een belangrijk wapenfeit. Ze werden als overwinningstrofeeën meegevoerd. In nog
grotere mate gold dit voor de pauken welke in gebruik waren bij de bereden eenheden.
Met de komst van radio; telefonie en andere communicatie middelen heeft de trom zijn functie
van signaalgever verloren.
In de moderne versie is de trom een instrument geworden, dat een belangrijke plaats inneemt bij
de shows welke bij feestelijke gelegenheden door de drumbands gepresenteerd worden.
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2. HET NEDERLANDSE TAMBOERCORPS
Bij de heden ten dage op een moderne leest geschoeide krijgsmacht-onderdelen welke mede
uitgerust zijn met de nieuwste technische apparatuur is geen plaats meer ingeruimd voor de
tamboer.
In vroegere jaren was dat wel anders.
Bij de opsomming van de sterkte van een legereenheid op de monsterrol werden de tamboers
zowel met naam als in aantal genoemd. Ook in het Nederlandse leger was hun taak en plaats
duidelijk omschreven. Nu dit alles voorbij is, rest ons alleen nog de historie van de Nederlandse
tamboer.
Hoewel tromslagers in onze krijgsmacht al in de l5e eeuw bekend waren is het toch vooral de
periode l570-l600, dat hun plaats en de taken welke zij moesten vervullen nader beschreven
werden.
Vanaf deze periode zullen zij vele eeuwen lang een belangrijke functie in het Nederlandse leger
innemen. Het zijn Maurits van Nassau en zijn neef Willem van Lodewijk welke in de genoemde
periode (toen de 80 jarige oorlog woedde) als bevelhebbers van de Staatse troepen een strategie
hadden ontwikkeld waarin tamboers, pijpers en hoornblazers een onmisbaar element zouden
vormen.
Het voetvolk zou voortaan in kleine eenheden opereren. Dat zou er toe bijdragen, dat deze
eenheden zich sneller konden verplaatsen om hun nieuwe posities in te nemen. Om deze
krijgstaktiek met succes uit te voeren was het belangrijk dat:
a.

"een eenheid ontstond in de te geven commando's"

b.

"de commando's snel en duidelijk bij de betreffende eenheden en hun
commandanten overkwamen"

Vooral voor het onder b. genoemde bleek de menselijke stem tekort te schieten. Begrijpelijk, dat
men op zoek ging naar een instrument welke deze taak kon overnemen.
Bij de infanterie bleek de trom daarvoor het meest geëigende middel te zijn. Bij de cavalerie
werd toch veelal gekozen voor een trompet.
Hoewel beide instrumenten bedoeld waren voor commando's bij krijgsverrichtingen ter velde,
werden zij ook gebruikt bij de dagelijkse appèl-commando's van de troepen. In een latere
periode werden de tamboers ook ingezet bij troepen-bewegingen om het marstempo te bepalen.
Aan de samenstelling (volgens onderstaand lijstje) van de staf van een compagnie voetvolk in
het Staatse leger ten tijde van Prins Maurits kunnen we zien, dat zij een belangrijke positie
innamen.
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Kapitein.
Luitenant
Vaandrig.
2 Sergeants
3 Rotmasters (aanvoerders van een legeronderdeel)
Fourier (belast met de zorg voor logies)
Barbier (kapper)
Provoost (belast met de orde en tucht op een legerplaats)
2 Trommelslagers
Het jaar l688 was belangrijk inzake de wijze waarop de soldij aan de tamboers betaald werd.
Vòòr deze periode kwamen deze betalingen voor rekening van de commandant van de
betreffende eenheid.
Vanaf l688 verandert dit en kwam het voor rekening van de Staat. Het salaris van een tamboer
werd toen vastgesteld op een bepaald bedrag per 42 dagen. (zie aanhangsel tamboers). Deze
uitbetalingen door de Staat aan de tamboers, welke geschiedden via hun commandanten, verliep
niet altijd volgens de voorgeschreven regels. Dit werd deels in de hand gewerkt, doordat men
voor de functie van tamboer dikwijls zeer jeugdige personen en ook wel fysiek zwakkeren in
dienst nam tegen betaling van een lager soldij als de voorschriften daaromtrent golden. Het
voordeel, dat zulks opleverde verdween nogal eens in de beurs van de commandant. Hij zal het
dan wel voor eigen geneugten hebben aangewend. Wellicht, dat dit kwaad zodanig de spuigaten
begon uit te lopen, dat de legerleiding genoodzaakt was om hieraan paal en perk te stellen en
vaardigde daarom de navolgende order uit;
Dat de Compaignien sullen moeten versien wesen van bequame tromslagers
hebbende den ouderdom van ten minsten van achttien jare, versien van goede
trommen, also men bevindt, dat bij veele capiteijnen daertoe onbequame ende
oock jongens worden gebruyckt.
Bij de aanstelling tot tamboer werd niet alleen gelet op de muzikale kwaliteiten, maar ook of
men beschikte over een zekere mate van ontwikkeling. Opvallend was het, dat zij die aan beide
gestelde eisen beantwoordden, over het algemeen een hoog muzikaal niveau bezaten. Zij waren
in staat ook andere instrumenten te bespelen. Bij de oprichting van de eerste regimentsmuziekkorpsen in de Republiek der Verenigde Nederlanden in de tweede helft van de l7e eeuw,
waren zij degenen, die daarvoor het eerst in aanmerking kwamen. Overigens moeten wij ons
van deze muziekkorpsen niet teveel voorstellen. Het aantal muzikanten was zeer bescheiden;
maximaal 8 personen. De bezetting bestond uit: Fagot =Hoorn = Trombone = Schalmey. (Deze
werd later vervangen door de Hobo).
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De tamboers moesten ook wachtdiensten verrichtten en deze waren als volgt omschreven :
Opsicht op vuur en licht is hem bevolen , als 't vuur aan te leggen en keers op te
steeken.
't Wachthuis schoon te maaken en 't geen de bevelhebbers van noden hebben op
de wacht te brengen.

Het marstempo, dat door de tamboer(s) werd aangegeven bij het verplaatsen van de infanterie
eenheden was door de militaire overheid bepaald.
Eind l7e eeuw bedroeg dit tempo 60 passen per minuut; in de loop van de l8e eeuw werd dit
opgevoerd tot 72 passen.
Het is Napoleon Bonaparte welke dit marstempo opvoerde tot l08 passen per minuut.
Met dit tempo marcheren we een tijdperk binnen, hetwelk, mede door de inlijving van ons land
bij Frankrijk een stempel heeft gedrukt op de Nederlandse Militaire Muziek. Dit geldt zowel
voor de organisatie als voor de samenstelling van de militaire muziek.
Lodewijk Napoleon (welke over ons land regeerde in de periode l806-l8l0) gaf opdracht het
aantal leden van de 9 regiments-muziekkorpsen te brengen op l6. In dit tijdvak doet ook de
grote trom; de kleine trom en de bekkens bij de genoemde korpsen hun intrede.
De tamboers werden organiek ingedeeld bij de regiments-muziekkorpsen. Elk regiment bestond
uit twee bataljons. Ieder van deze bataljons had de beschikking over l8 tamboers ( of l2
tamboers en 6 pijpers ) welke onder bevel stonden van de Tamboer-Majoor.
In de krijgsdienst was nader omschreven, dat de tamboer zonodig ook andere diensten bij zijn
regiment moest verrichten zoals: ziekenbroeder; fouragemeester; administratiewerk; etc.
Na de Franse inlijving beginnen we aan een glorie-tijdperk voor de Nederlandse Militaire
muziek.
Het is Koning Willem I welke met zijn besluit van 1 Januari l8l9 bepaalde, dat bij alle l7
infanterie eenheden van de Koninklijke Landmacht een muziekkorps zou worden ingedeeld met
de navolgende sterkte:
Kapelmeester
17 Muzikanten
1 Tamboer-Majoor
3 Korporaal-Tamboers (gage 45 ct per dag)
6 Pijpers (in 1827 vervangen door hoornblazers)
l0 Leerling-muzikanten
In l829 telde de infanterie van de Koninklijke Landmacht niet minder dan 2l muziekkorpsen in
deze samenstelling.
Na de Belgische opstand van l830 gingen er stemmen op om drastisch te bezuinigen op de
defensie uitgaven. Bij besluit van l5 oktober l843 werden alle militaire muziekkorpsen
opgeheven met uitzondering van het Korps behorende bij het Regiment Grenadiers en Jagers.
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In l875 werd de muziek bij de infanterie ten dele hersteld met de oprichting van 8 Regimentsmuziekkorpsen.
In l907 werden de hierboven genoemde korpsen omgezet in een fanfare samenstelling, hetgeen
een bezuiniging opleverde van 4 muzikanten per korps. Voor het geven van concerten in een
grotere bezetting deed men dan een beroep op de bij het regiment ingedeelde tamboers welke in
staat waren meerdere instrumenten te bespelen.
In l922 vond er een re-organisatie plaats bij het Nederlandse leger hetgeen tot gevolg had een
drastische inkrimping van het aantal militaire muziekgezelschappen.
Alleen de navolgende militaire orkesten bleven bestaan:
De Korpsen van het le, 5e en 6e Regiment Infanterie
Koninklijke Militaire Kapel.
Stafmuziek der Marine.

De verschillende tamboerkorpsen wisten zich (ondanks de besluiten van l843 en l922) redelijk
te handhaven mede door het van hogerhand oogluikend toestaan van Hoornblazers-ensembles
bij de verschillende legeronderdelen.
Deze waren deels samengesteld uit leden van de tamboerkorpsen.
Na wereldoorlog II beleefden we opnieuw een bloeiperiode van de militaire muziek.
Naast de beroepskorpsen:
Koninklijke Militaire Kapel.
Johan Willem Friso Kapel.
Luchtmacht Kapel. (vanaf l95l)
Mariniers Kapel van de Koninklijke Marine
ontstonden er ook fanfare- en trompetterkorpsen welke met uitzondering van de Staf
samengesteld waren uit dienstplichtigen.
Fanfarekorps der Limburgse Jagers.
Fanfarekorps der Genie.
Trompetterkorps der Cavalerie.
Trompetterkorps der Artillerie.
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Ook de tamboers deelden in deze bloeiperiode.
In l966 waren er in onze strijdmacht zo'n 30 Tamboerkorpsen ingedeeld, welke niet alleen door
hun aantal maar ook door hun uitgebreid instrumentarium ter opluistering van zowel militaire
als burgerlijke evenementen een muzikale show presenteerden van een zeer hoog niveau.
Ik schrijf waren, want ze zijn door de veranderde inzichten omtrent de opbouw en de
samenstelling van de Nederlandse Strijdkrachten van de paradeplaats ingerukt.
Door een besluit van de Legerraad zijn er vanaf l996 alleen nog de onderstaande muziekkorpsen
bij het Nederlandse leger ingedeeld :
Koninklijke Militaire Kapel.
Johan Willem Friso Kapel.
Trompetterkorps Bereden Wapens.
Fanfarekorps der Koninklijke Landmacht.
Marinierskapel der Koninklijke Marine.
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht.

En de trommen ?
Zij zullen wel opgeborgen zijn in èèn van de Rijks-Magazijnen, wachtend op een bijzondere
gelegenheid, dat ze weer geroerd zullen worden.
Overigens is dit niet de eerste keer.
In l8l6 bepaalde de Gouverneur van de provincie Noord-Brabant, dat ingevolge Majesteits
Besluit van 27 oktober l815 alle bruikbare koperen trommen ; stokken en slagbanden welke bij
de landmilitie in gebruik zijn geweest ingeleverd moeten worden.
Zij moesten gezonden worden aan :
"s-Rijks Magazijnen van Kleeding te Delft.
We weten ook nog de prijs van zo'n trom.
Op 8 Januari l8l3 betaalde de Franse Prefectuur in onze stad voor de aankoop van een koperen
trom met trommelstokken en drager :
58 Francs en 20 Centimes.
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In het boekje "De Nederlandse Militaire Muziek" (auteur R. van Yperen) vonden we de
navolgende omschrijving van de trom door J. Steeman uit het jaar l686.
De trom:
De trommel is een krijgsinstrument gemaakt van èèn of twee planken Kasstany-boomen hout, 't
saamgevoegd of omgedraayt in de gestalte van een ronde cirkel, van binnen hol, en aan beide
eynden met twee kalfsvellen overdekt die men opspand of loslaat door 't middel van verscheyde
sluytbanden en spankoorden, die aan twee hoepels of ronde bogen vast zijn, om de vellen te
doen houden tegen 't ligchaam van de houte trom.
De tamboer:
Om het geluyd van sijn trom op een beter harmony te stellen spanne hij onder het benedenste
vel een reep of koorde van den darm, dien hij door een houp doet vasthouden.
Trommelstokken:
De tamboers trommelstokken zijn l5 tot l8 duymen lang gemeenlijk van teer hart hout en glat
gemaeckt gelijk als Peere- boomen; Indiaans of Ebbenhout.

De tamboers van de Bossche Schutterij pleegden deze trommelstokken soms een andere
bestemming te geven.
Zij moesten zich nog wel eens bij de Krijgsraad verantwoorden omdat :
"onenigheid tijdens de mars, door de tamboers met den tromstok was beslecht. "
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3. STADSPIJPERS, HOORNBLAZERS EN TAMBOERS
VAN DE STADT 's-HERTOGENBOSCH
's-Hertogenbosch bezit een rijke muzikale historie.
Het is een vrijwel onmogelijke taak om deze geschiedenis in een enkele bladzijde te
beschrijven.
Toch willen we proberen uit het grote aanbod een programma samen te stellen waarin de trom
centraal staat en waarin aan dit instrument dan weer een grote en dan weer een kleine partij is
toebedeeld.
We willen dit programma openen met de :
STADSPIJPERS; STADSTROMPETTERS en TROMMELSLAGERS

(deel 1)

vervolgens is het de beurt aan :
MILITAIRE ORKESTEN

(deel 2)

Het programma wordt besloten met een defilé van de :
MUZIEKKORPSEN en DRUMBANDS uit 's-HERTOGENBOSCH (deel 3)

Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
16
_________________________________________________________________________________

Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
17
_________________________________________________________________________________

Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
18
_________________________________________________________________________________

STADSPIJPERS -- STADSTROMPETTERS -- TROMMELSLAGERS
deel 1
In de meeste steden van Nederland waren de Stadspijpers-Stadstrompetters en Trommelslagers
al zeer vroeg bekend.
Regelmatig worden ze dan ook in de annalen vernoemd.
Ook in de archieven van de stad 's-Hertogenbosch komen wij de genoemde namen tegen. De
veronderstelling is, dat een deel van hen beroepsmuzikanten waren in dienst van het
Stadsbestuur.
Van deze Stedelijke Overheid kregen zij de opdrachten om bij bepaalde gelegenheden op te
treden; zowel in eigen stad als bij Zustersteden. Zij die in dienst waren van de stad, moesten
buiten hun muzikale verplichtingen ook andere diensten ten behoeve van deze Overheid
verrichten, zoals schrijver, nachtwaker, etc.
Wel was het soms toegestaan om in eigen tijd en voor eigen beurs muziek te maken. Zij
vormden dan met hun collega-trompetters en -trommelslagers, welke door hun muzikale
capaciteiten in staat waren meerdere instrumenten te bespelen, kleine muzikale ensembles.
Hierin namen de stadspijpers over het algemeen de fluit, blokfluit, vedel of schalmeij voor hun
rekening. De trompet, hoorn, trombone en bazuin werden als regel bespeeld door de
stadstrompetters. Het slagwerk werd toevertrouwd aan de trommelslagers. De besten onder deze
laatsten hadden zich ook bekwaamd in het bespelen van andere instrumenten.
Uit de "Inventarissen van de Stadt 's-Hertogenbosch" beschreven door Van Zuylen blijkt, dat de
stad al in l538 fluiten aankocht ten behoeve van de stadspijpers.
Wanneer in 1546 Keizer Karel V onze stad bezoekt wordt de feestelijke stoet vooraf gegaan
door de " Stadspijpers en Trommelslagers van 's-Hertogenbosch".
Deze trommelslagers zijn waarschijnlijk afkomstig van de Schuttersgilden in onze stad.
De feestelijke intocht van de Prins van Oranje in onze stad vond plaats in 1549. Het is heel goed
mogelijk, dat men daarvoor extra pijpers en trommelslagers van elders heeft laten komen of dat
de Bossche muzikanten overuren hebben gemaakt. Wat het ook zij, er wordt een extra betaling
verricht aan hen van: 28 Carolus gulden en 15 stuivers.
Dergelijke betalingen worden meer vermeld.
20 Oktober 1686
Betaelt de pijpers die gespeelt hadde doen den doorluchtighste Vorst de Landgraeff van
Hessen was getracteert.
27 gul. 16 st.

Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
19
_________________________________________________________________________________

17 Juny 1766
Er moet een orkest samengesteld worden vanwege een :
Groot Concert in de groote kerk aangeboden door de stad 'sHertogenbosch aan Z.D.Hoogheid de heere Prince Erfstadhouder.
Met de in onze stad wonende muzikanten lukt dat = om ons onbekende redenen = onvoldoende.
Daarom krijgt Mr. Danker de Kempenaer de opdracht om zich naar Holland te begeven om daar
de benodigde muzikanten te bespreken.
Zijn declaratie vermeldt :
Vacatie en reiskosten mr. Danker de Kempenaer
73 gul.=11 st.=10 p.
6 Amsterdamsche musikanten.
504 gul.
4 Leytsche musikanten.
2l0 gul.
Musikant Vermeulen en Jongetje.
200 gul. = 4 st.
Aen de heer Vlieger moeten nog betaelt worden de gedane verschotten aen 6
trompetters aanwezig bij de verjaring-installatie-beëdiging en hooge tegenwoordigheid van zijne doorluchtige Hoogheid.
Vanaf 1579 komen wij regelmatig vermeldingen tegen inzake betalingen aan de trommelslagers
van de Schutterij.
Betaelt aen de Trommelslagers der 4 Schutterijen en de Scermers.
8 October 1578 -- 15 July 1579
9,5 maendt.
517 gul.-10 st.
In een latere periode (1582) wordt de jaarwedde van een Trommelslager van de Schutterij
gesteld op: 108 gulden.
Kennelijk moet er bezuinigd worden nadat Frederik Hendrik onze stad veroverd had.
Uit beschrijvingen blijkt, dat zowel in 1644 als 1664 de vier Bossche Schutterijen beschikten
over 12 tamboers. Zij ontvingen:
"ieder ses gulden voor een jaer gagie".
Bij bijzondere gelegenheden kon de stad altijd een beroep doen op de hier aanwezige
trompetters en trommelslagers.
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In het jaar 1609 deed zich zo'n speciale gelegenheid voor "Het afkondigen van het 12-jarig
bestand". De navolgende aantekening daaromtrent:
5 gul en 12 st. gegeven tot behoeff van de trommelslaegers.
7 dobbel Albertus tot behoeff van de seven trompetters.
Uit geraadpleegde stedelijke correspondentie blijkt, dat men deze extra mankracht o.m. aantrok
van de hier gelegerde
"Regementen".
met name:
Trompetters van de ruyters.
Tamboryns van het regement van de Bossche soldaeten en van de
schutteryen.
Hoewel er weinig namen genoemd worden van stadspijpers en trommelaars lezen we in de
inventarissen van September 1621 dat men:
Bij den Heeren aengenomen voer Stadts-Speelluyden om op alle statie daigen voer het
E.H. Sacrament ende opt Stadthuys te speele.
Jeronimo van Casteren
Guillam de Post
Engelbert van Mechelen
Leon Vrijfault
Remy de la Garde
Jaerlycx elck 50 gul.
Soms was de Bossche Stedemaagd in een gulle bui en kregen de tamboers (en provoosten) iets
extra's, zoals bij de kermis van Juli 1633.
Tamboers en Provoosten.
(more solito)

4 gul.-10 st.

Een enkele maal ook in natura zoals b.v. het jaar 1643 :
Een oxhoofd Fransche wijn.
Soms moest de tamboer ook extra diensten verrichten
9 November 1633

Betaelt 2 gul. aen:

Jan Matheusse, tambour vande hantboge vande tromme te slaen om ijs te bijten.
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De beschreven instrumenten vergden ook een bepaald onderhoud.
Jaar 1644
12 Maart.
Aen Jan Janssens van Oldenseels voor het maken van trommen voor de
schutterij van den ouden voetboog.
betaelt 28 gul 6 st.
Aen Anthonie Bordonck voort schilderen van vier wapens op de trommen van de
jonge schutters
betaelt 10 gul.
Aen Caspar Duyts voor het opmaecken van de trommen van de cloveniers
schuts.
betaelt 13 gul. 18 st.

Jaar 1682
Aen Simon van der Hagen wegens het schilderen van 't wapen der stadt in de
vlagge van de trompet.
betaelt 20 gul. 11 st.
Item.
Aen van Cleeff , wegens het maken van de banderollen van de trompet.
betaelt 64 gul. 14 st.
Over het onderhoud van de uniformen is weinig bekend.
Inzake de stadstrompetters weten we:
"dat zij om het ander jaar door de Stadt gekleed werden."
Door een aantekening over het jaar 1794 is bekend, dat de 2e Stadstrompetter van de Stadt
's-Hertogenbosch aan salaris ontving: "78 gul. 's-jaars".
In het hierbovengenoemde jaar beschikte onze stad al over een podium voor de muzikanten. Bij
gelegenheid van het :
overgaen der steede betaelt aen M. van Hooft de somme van èèn en twintig
Livres en 10 Sols ; makende hollands 9 gul. 15 st. 7 3/11 penn. wegens het
stellen voor de muziek.
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In 1799 wordt hiervoor ter celebrering van de nationale feestdag:
"betaelt 159 gul.-8 st." ter voldoening van: "Timmerman voor stellen orkest;
waschkaarsen; musikanten".

We gaan een nieuwe eeuw in.
Even blijft het rustig aan het muzikale front.
Maar op 1 mei 1815 marcheert ons eigen Corps-Muzyk der Dienstdoende Schutterij van
's-Hertogenbosch de markt op.
Het korps is vergezeld van 6 tamboers en 4 pijpers o.l.v. een tamboer-majoor.
Het Schutterij Muziekkorps leidde een turbulent bestaan. Financiële perikelen waren er de
oorzaak van, dat het korps een aantal malen werd opgeheven. De tamboers en pijpers ten getale
van gemiddeld 12 man overleefden deze financiële stormen. Voor hen gold de bepaling dat zij
in staat moesten zijn deze beide instrumenten te bespelen. Voor hun inzet ontvingen zij een
jaarlijkse vergoeding.
Het Corps-Muzyk heeft vele Kapelmeesters gekend. Deze hebben niet alleen een stempel
gedrukt op het Bossche muziekleven maar er zijn er ook die elders zeer hoge muzikale noten
gegooid hebben.
Kapelmeesters van het Schutterij Muziekkorps
J.M. Schwank
J.W.A. van de Wijnperse
C.L. Bouwman
H.P. Bouwman
C.E. Hörmann
C.P.W. Kriens
J.M.S. Heuckeroth
M.J. Ogier

1815.
1839 - 1852.
1860 - 1865.
1865 - 1877.
1877 - 1883.
1884 - 1889.
1889 - 1893.
1893 - 1906.

Het Corps-Muzyk werd in 1906 opgeheven en omgezet in het
Stedelijk Muziekkorps 's-Hertogenbosch
Directeur M.J. Ogier
1907 - 1921
Het werd per l Januari 1921 opgeheven.
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MILITAIRE ORKESTEN
deel 2
Ook nu nog zijn er bij de Nederlandse Militaire Muziekkorpsen tamboers ingedeeld. Hun aantal
is echter aanmerkelijk kleiner dan in het verleden toen men nog echt kon spreken van: "Het
Tamboerkorps".
Hoewel ze ook toen bij officiële gelegenheden met de militaire kapel waarbij ze ingedeeld
waren acte de présence gaven bleven ze organiek een afzonderlijke eenheid vormen onder
leiding van de tamboer-majoor. Hij was meestal ook de instructeur.
Wij zullen eerst de tamboers afzonderlijk laten optreden hetgeen in een garnizoensstad als
‘s-Hertogenbosch ook zeer regelmatig gebeurde. De eigenlijke taak van de tamboers was
immers (zoals we eerder beschreven hebben)
Het slaan der signalen tijdens de dagelijkse appèls

Het uitvoeren van bijzondere opdrachten; met name gold dit in de periode vòòr
1790.
Wij zullen met de eerste omschrijving beginnen.
Het dagelijkse garnizoensleven in een vestingstad begon met de réveille en eindigde met de
taptoe. Onze plaats van handeling is de Hoofdwacht op de markt; nà 1750 het Groot-Begijnhof
(parade).
Bij het krieken van de dag stelden alle tamboers van de vesting zich hier op onder commando
van de tamboer-majoor voor de réveille. Na de inspectie marcheerden zij al trommelend de
paradeplaats op voor het houden van het ochtend-appèl voor de hier gelegerde troepen. Na
afloop van deze ceremonie marcheerden een deel van de tamboers terug naar de Hoofdwacht.
Hierbij werd de mars geslagen van het regiment waartoe de officier van de wacht behoorde. De
overige tamboers, onder bevel van een meerdere, trokken op naar de stadspoorten. Het was hun
taak het signaal tot opening van de stadspoorten met hun trommen te ondersteunen.
Hoewel de tamboers ook op de dag actief waren bij de diverse appèls lag het hoogtepunt toch
bij de taptoe.
Na het aantreden bij de Hoofdwacht, gevolgd door de inspectie, marcheerden de tamboers
onder leiding van de tamboer-majoor vervolgens driemaal heen en weer op de markt. Nadat zij
front hadden gemaakt op de paradeplaats bij het inmiddels aangetreden regiment, dat gelegerd
was in dit garnizoen, werd de Hollandse Taptoe geslagen.
Bij de stadspoorten sloeg de daar aanwezige tamboer eveneens de taptoe, om daarna met zijn
meerdere zorg te dragen voor de afdracht van de sleutel.
Bij de afmars van de paradeplaats naar de Hoofdwacht werd door de tamboers de mars van het
regiment geslagen waartoe zij behoorden.
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Omtrent de tweede omschrijving:
Eén der speciale taken van de tamboer was om de sergeant te vergezellen wanneer deze zich
b.v. naar marktplaatsen begaf voor het aanmonsteren van manschappen ten behoeve van het
leger. Een langdurige roffel op zijn trom moest de aandacht trekken van passanten en bezoekers
van herbergen.
Ook bij de militaire rechtspraak was hij betrokken. Vanaf de Hoofdwacht werd er onder het
slaan van de Grenadiersmars opgemarcheerd naar de Provoost om de gestrafte op te halen en
hem naar de Krijgsraad te brengen waar het vonnis zou worden uitgesproken.
Mocht dit vonnis wel bijzonder slecht uitpakken voor de gestrafte en moest er afgemarcheerd
worden naar de executieplaats dan sloegen 4 tamboers de Galgenmars.
Om het geluid van de trommen hierbij doffer te laten klinken werden er zakdoeken onder de
tromsnaren gelegd.
Bij de aanbestedingen door de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie moesten de tamboers op de
laatste dinsdag en donderdag vòòr de dag der aanbesteding disponibel zijn tot ondersteuning der
publicatie inzake deze aanbesteding.
Als de tamboers zich presenteerden met het Regiments-Muziekkorps gebeurde dit meestal bij
bijzondere gelegenheden. Onder dit begrip vielen o.m.: herdenkingen; défile's; commandooverdrachten; etc.
We hebben de Bossche kranten er op nagekeken in het Stadsarchief inzake deze optredens van
zowel Nederlandse als buitenlandse regimenten. Een beperkt aantal van de gevonden gegevens
hebben we onderstaand opgenomen; deels in de toen gebezigde tekst.

9 Maart 1814
Feestelijke mars door de stad 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van de omverwerping
van de Franse onderdrukking. De stoet werd vooraf gegaan door de Hoboisten van het
Pruisische leger welke op dat moment in de stad gelegerd waren.
10 Juni 1814
Feest ter gelegenheid van de "Sluiting der Vrede". Voor het stadhuis stond opgesteld een
korps muzikanten welke op gezette tijden enige toepasselijke Airtjes speelde.
1 Oktober 1814
Koninklijk bezoek aan 's-Hertogenbosch.
In het verslag in de plaatselijke krant wordt melding gemaakt van het hijsen der vlaggen
en het "slaan der trommen van het 17e en 18e Bataillon Landsmilitie".
3 December 1814
De eerste Zwitsersche Militairen van het regiment van Kolonel von Jenner arriveren in
onze stad.
Het is een détachement van plm. 100 man sterkte.
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Op korte termijn zullen meerdere détachementen volgen en geformeerd worden tot een
regiment.
Dit regiment bezit ook een muziekkorps, dat zich onder leiding van de kapelmeester
Korbmann aan de bevolking zal presenteren.
21 Maart 1815
Vanaf het bordes van het Bossche stadhuis werd de proclematie voorgelezen inzake het
aannemen van de titel:
KONING DER NEDERLANDEN
door de Heere
Prince van Oranje Nassau.
Ter opluistering hiervan stond aangetreden het :
Korps Muzikanten van Nassau
behorende tot het lichte infanterie regiment Nassau.
Regiment opgericht: 22 - 12 - 1814.
Regiment opgeheven: Jaar 1818.
Het Muziekkorps telde 21 Muzikanten en stond onder leiding van de Kapelmeester
Christoph Rummel.
22 November 1816
Een vaandel van Zijne Majesteit werd uitgereikt aan het regiment van Kolonel von
Jenner No: 29.
Het Zwitsersche Regiment stond aangetreden met het muziekkorps.
Beschrijving van het vaandel:
eene zijde: Zijne Majesteits Wapen.
andere zijde: Wapen van het Kanton Bern.
Op het vaandel de spreuk:
Tanta Est Fiducia Gentis
Alte Treue Wahre Ehre
12 November 1822
Door Z. Exc. de heere staatsraad, Gouverneur van Limburg, werd namens Z.M. de
Koning de eerste steen gelegd aan de schutsluis onder deze stad van het gegraven kanaal
van hier naar Maastricht.
Het Corpsmuzyk, dat hierbij aanwezig was, behoorde tot de tweede afdeling Nationale
Militie.
Het Corpsmuzyk stond onder leiding van de Kapelmeester C.F.M. Riese.
(het gaat hier om de inmiddels afgebroken schutsluis no: 1; welke
gelegen was nabij de huidige Lambooybrug te 's-Hertogenbosch.)
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We naderen het jaar 1843.
In dat jaar werden alle militaire muziekkorpsen in ons land ontbonden.
Oogluikend werden toegestaan de Hoornblazers-Ensembles welke de periode tot l875 muzikaal
moesten opvullen. Deze ensembles traden ook regelmatig op in onze stad.
17 Juny 1857
Verjaardag van H.M. de Koningin.
Het houden eener groote Parade door het Garnizoen ; des avonds eener serenade op de
groote markt uitgevoerd door het Hoornmuzyk van het 2e Regement Infanterie, het
welks festijn eindigde met een feest taptoe.
Na de genoemde datum van 1875 ontmoeten we de militaire muziekkorpsen weer.
Niet alleen bij specifiek militaire gelegenheden, zoals de grote Parades bij Nationale feestdagen
maar evenzeer bij regelmatig terugkerende evenementen zoals bijvoorbeeld de zomerconcerten
op de markt en in het plantsoen; opening van tentoonstellingen; stadsfeesten ter gelegenheid van
het 700-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch in 1885, abonnements concerten in het
Concertgebouw, etc.
Gebruikelijk werd het, dat de in het Garnizoen gelegen muziekkorpsen de militaire eenheden
naar de oefenterreinen buiten de stad begeleidden en hen ook weer inhaalden.
Een ander aspect was, dat de aanwezige muzikanten van de stafmuziekkorpsen uit hun midden
een strijkorkest konden formeren ter ondersteuning bij uitvoeringen van de plaatselijke
zangkoren.
's-Hertogenbosch was, wat betreft de aanwezigheid van militaire muziekkorpsen in het
garnizoen rijkelijk bedeeld.

Stafmuziek 5e Regiment Infanterie
Oorspronkelijk stond dit korps onder leiding van Kapelmeester Chr. Hörmann. Hij werd
opgevolgd door Schuld. Helaas moest deze Kapelmeester wegens ernstige ziekte
vroegtijdig zijn dirigeerstok neerleggen. In april 1883 werd hij opgevolgd door
G.K.G. van Aken.
Op 1 mei 1885 werd het stafmuziekkorps overgeplaatst naar Nijmegen. Met een groots
afscheidsconcert op 19 april 1885 in Sociëteit Casino nam het korps afscheid van het
Garnizoen 's-Hertogenbosch.
Toch zouden ze nog regelmatig in de daaropvolgende jaren concerten verzorgen in
's-Hertogenbosch.
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Stafmuziek 2e Regiment Huzaren
Het korps stond onder leiding van Kapelmeester J.F. van Hemert.
In verband met hun overplaatsing naar Venlo gaven zij op 7 April 1881 een
afscheidsconcert in Sociëteit de Zwarte Arend.
Stafmuziek 2e Regiment Infanterie
De Kapelmeester van dit korps was B. Rehl.
Reeds in 1892 lezen wij vrij regelmatig in de plaatselijke krant dat het korps
muziekuitvoeringen geeft in onze stad.
Bij de vermeldingen van de jaarlijkse Abonnements Concerten in onze stad welke plaats
vinden in de Sociëteit Casino, komen we de naam van dit stafmuziek regelmatig tegen.
In 1913 werden zij overgeplaatst naar Venlo, met een mars door de stad namen zij
afscheid van het Bossche Garnizoen.

Na het vertrek van deze Militaire Muziekkorpsen ontstaat er een muzikale stilte in het
Garnizoen.
Gelukkig hebben we ons eigen Korps Muzyk der Dienstdoende Schutterij nog. Regelmatig
verzorgen zij concerten in onze stad. Vooral in de zomermaanden groeien deze uit tot meerdere
uitvoeringen per week.
Muziekkorps Regiment Wielrijders
Kapelmeester P. Borstlap.
Uit 4 zelfstandige compagnieën wordt op 1 mei 1922 het bataljon wielrijders
samengesteld. Het was gelegerd in de Isabella kazerne te 's-Hertogenbosch. Vanaf 1924
vormde deze eenheid een regiment.
Dit regiment bezat een zeer bijzonder muziekkorps. Deze fietsende en musicerende
militairen vormden een uniek schouwspel.
Regelmatig verleenden zij hun muzikale medewerking bij bijzondere gelegenheden in
onze stad, zoals het 750 jaar bestaan der stad in 1935 en de jaarlijks terugkerende
kindervolkszang.

Muziekkorps Huzaren Motorrijders
In de Koning Willem 1 Kazerne in onze stad waren gelegerd de Huzaren Motorrijders
behorende tot het 2e regiment.
Het muziekkorps van dit regiment presenteerde zich op 31 Augustus 1939 voor de 1e
maal (en tevens laatste maal) aan de burgerij van s-Hertogenbosch.
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Dan slaan we een aantal zwarte bladzijden van de oorlogsjaren over en we ontmoeten elkaar
weer op de markt voor het stadhuis op:
27 Oktober 1945
Voor de intocht van de 53e Welsch Division ter gelegenheid van het eerste jaarfeest van
de bevrijding van onze stad. De stoet werd vooraf gegaan door de Band van de
The Royal Welch Fuseliers.

13 Februari 1946
Namens de bevolking van 's-Hertogenbosch werden aan de Stoottroepers aangeboden: 6
diepe trommen en 8 bazuinen.
Het was eigenlijk de bedoeling geweest om deze op 18 September 1945 aan te bieden
bij de afscheidsparade te 's-Hertogenbosch van het 1e en 3e bataljon bij hun vertrek naar
Nederlands-Indië.
Schaarste aan de benodigde materialen voor dit geschenk gooide roet in het eten.
De eigenlijke overdracht van deze instrumenten vond plaats in de kazerne te Steenwijk
waar deze eenheid gelegerd was.

Het regiment Stoottroepers beschikte ook over een muziekkorps, dat vanaf 1947 in
's-Hertogenbosch gelegerd was. Het was samengesteld uit op wachtgeld gestelde beroepsmuzikanten van het voormalige Nederlandse leger en aangevuld met dienstplichtigen uit de lichting
1946.
In april 1951 werd dit muziekkorps overgeplaatst naar Nijmegen om daar verder te gaan als het
muziekkorps van de Koninklijke Luchtmacht.
Overigens hadden deze op wachtgeld gestelde muzikanten eind l945 al een militair
muziekkorps opgericht te s-Hertogenbosch. Onder de weinig toepasselijke militaire naam: " De
Poffert " was het ingedeeld bij het 3e bataljon Territoriale Troepen.

7 Juli 1954
De in onze stad gelegerde Garde-Regimenten Grenadiers en Jagers herdachten in
aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningen en Prins Bernhard het 125-jarig bestaan.
De festiviteiten begonnen met een défilé langs het stadhuis.
's-Avonds was er een grote militaire taptoe op de markt. Hieraan namen deel :
Koninklijke Militaire Kapel
o.l.v. Kapt. R. van Yperen.
Luchtmachtkapel
o.l.v. Luit. H. van Diepenbeek.
Marinierskapel
o.l.v. Kapt. G. Nieuwland.
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5 Mei 1955
Het Fanfarekorps der Genie met Tamboers o.l.v. de Kapelmeester Adjudant W. von
Berg presenteerde zich aan de burgerij van 's-Hertogenbosch in de door deze
geschonken ceremoniële uniformen.

16 Mei 1958
210-Jarig bestaan van het 1e regiment Genietroepen.
Op de Parade werd aan de bevolking een taptoe aangeboden door de Commandant van
dit regiment.
Het werd verzorgd door het:
Fanfarekorps der Genie.
Trompetterkorps Huzaren van Boreel.

24 September 1960
Militaire Taptoe in Stadion de Vliert.
Hieraan werkten mee:
Koninklijke Militaire Kapel.
Johan Willem Friso Kapel.
Kapel Koninklijke Luchtmacht.
Fanfarekorps der Genie.
Jachthoornkorps Regiment Jagers.
Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee.
Tamboerkorps Koninklijke Luchtmacht.

9 April 1965
Taptoe op de markt door de Johan Willem Friso Kapel met medewerking van het
"spookpeleton" van de Koninklijke Luchtmacht.

9 Mei 1967
's-Hertogenbosch vier eeuwen Garnizoensstad.
Dit feit werd herdacht met een tentoonstelling in het stadhuis en een groots uitgevoerde
militaire taptoe in stadion De Vliert. Hieraan werkten mee:
Mariniers Kapel
Luchtmacht Kapel
Koninklijke Militaire Kapel
Fanfarekorps der Genie
(dat optrad in het tenue van het voormalige muziekkorps der wielrijders)
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Fanfarekorps van de Limburgse Jagers
Trompetterkorps van de Cavalerie
5 Tamboerkorpsen
en het Exercitiepeleton van de Luchtmacht

Oktober 1985
In het kader van het 800-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch werd ter herdenking van de
bevrijding van 1944 een grote mars door de stad gehouden, waaraan vele oud-bevrijders
deel namen. Hierbij ingedeeld waren:
The Band of The 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards
The Band of The Queen's Lancashire Regiment
The Band of The 1st Royal Highlanders Regiment

Oktober 1994
Bij de 50-jarige herdenking van de bevrijding van onze stad waren niet minder dan vier
militaire muziekkorpsen aanwezig om hieraan luister bij te zetten:
The Territorial Army Band of Wales
The Corps of Drums of The Royal Monmouthshire Royal Engineers
The Band of The Powys Army Cadet Force
Het Fanfarekorps der Genie

Oktober 1999
In de parade der bevrijders:
The Band of The Prince of Wales' Division

Met de aandacht door ons gegeven aan bovenstaande muzikale hoogtepunten in onze
garnizoensstad 's-Hertogenbosch, zijn we gekomen aan het einde van onze eerste verzameling
gegevens. Hierin hebben we één der taken van de militaire muziekkorpsen belicht; het
ondersteunen, het luister bijzetten van veelal militaire en/of officiële ceremonies.
Er is ook nog een andere taak voor de militaire orkesten weggelegd; het geven van muziekuitvoeringen tot verpozing van en het kweken van goodwill bij de burgerij.
Uit de verzamelde gegevens (onderstaand summier weergegeven) komt duidelijk naar voren,
dat in de beschreven periode door de militaire orkesten veelvuldig geconcerteerd werd in onze
stad.
Uit militair standpunt bekeken werd dit veelal gedaan om het aanzien van het leger te
verbeteren; voor de inwoners van onze stad vormden deze concerten een zeer aangename
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verpozing. Bijna alle concerten, welke in de zomermaanden gegeven werden, waren gratis
toegankelijk.
In de wintermaanden werden er o.m. concerten gegeven in de grote zaal op de Papenhulst
(Casino) en in de concertzaal op het Ortheneinde.
Regelmatig lezen we, dat de entreegelden van deze winterconcerten, door de RegimentsCommandanten beschikbaar werden gesteld voor een bijzonder doel (Armen van de stad,
slachtoffers van watersnood, etc.).

8 November 1821
In de gewone concertzaal op het Ortheneinde vond een zeer schoon concert plaats ten
voordeele der Weduwe van de onlangs alhier overleden Kapelmeester Korbmann van
het muziekkorps van het Zwitsersche Regiment von Jenner.
Het werd verzorgd door de alhier in het garnizoen liggende muzikanten der 2e afdeling
Nationale Infanterie o.l.v. Kapelmeester K.F.M. Riese, alsmede de muzikanten van het
Regiment Kolonel von Jenner no. 29 o.l.v. Kapelmeester Henrich Henrici.

9 Februari 1830
Concert door het Regiments-Muziek der 5e afdeling Infanterie o.l.v. Kapelmeester
Smeding ten bate van de Algemene Armen van 's-Hertogenbosch.

3 Januari 1837
Concert door het Regiments-Muziekkorps van de 17e afdeling Infanterie o.l.v.
Kapelmeester J.C.F. Weber.
Plaats uitvoering: Zaal Papenhulst.

30 Juni 1837
Concert door het Regiments-Muziekkorps der 10e afdeling Infanterie o.l.v.
Kapelmeester G. Mordach.
Plaats uitvoering: Casino tuin.
Aanvang: des-avonds te 7.30 uren.

28 Februari 1847
Muziekconcert door de Hoornblazers van het 6e Regiment Infanterie o.l.v. sergeantmuziekmeester P.F. Baetens.
Tijdens de zomermaanden concerteerden deze Hoornblazers om de veertien dagen op
een terrein aan de Boterweg. (Café "de Bult" in Hintham).
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14 Juni 1857
Concert door het Hoornmuzyk van het 5e Regiment Infanterie
o.l.v. Kapelmeester C.E. Hörmann.
Genoemd Hoornmuzyk concerteerde in de zomermaanden ook een enkele keer op een
terrein gelegen in Deuteren. (Waarschijnlijk de Herberg van "Van den Heuvel").

17 November 1863
Feestconcert ter gelegenheid van 50 jaar:
Herstelde Neerlandsch Onafhankelijkheid, 1813 - 1863.
door het muziekkorps van het 5e Regiment Infanterie
o.l.v. Kapelmeester C.E. Hörmann.

Hoewel de militaire muziekkorpsen in het bovengenoemde jaar nog niet officieel waren
heropgericht, ontwikkelden de Hoornblazers-ensembles zich tot uitgebreide eenheden.
Mogelijk ook een gevolg van een verkeerde interpretatie van de voorschriften daaromtrent. Om
de oorspronkelijk voor harmonie-bezetting geschreven stukken uit te voeren moest de
Kapelmeester kunnen beschikken over de juiste bezetting.
Dit probleem werd nog wel eens opgelost door bijdragen van Officieren aan het
instrumentenfonds. Daarmede werden aankopen ten behoeve van het instrumentarium
gefinancierd.

Zomermaanden van het jaar 1868
Het Stafmuziekkorps van het 5e Regiment Infanterie o.l.v. de Kapelmeester
C.E. Hörmann concerteerde in onze stad tijdens deze zomermaanden veelvuldig.
Donderdags voor de leden Societeit Casino.
Zaterdags een avondconcert op de markt.
Zondagavond in de Casinotuin.
Om de veertien dagen in de tuin van "Huize Sionsberg" voor de leden van de
Sociëteit Amicitia.
We moeten hier zeker ook vermelden de wekelijkse concerten in onze stad (vanaf l860)
door het "Corps Muzyk der Dienstdoende Schutterij van 's-Hertogenbosch".

28 April 1870
Tijdens een afscheidsconcert dirigeerde Kapelmeester C.E. Hörmann voor de laatste
maal het muziekkorps van het 5e Regiment Infanterie.
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1875
In de agenda's van de plaatselijke krant komen we regelmatig de aankondigingen tegen
omtrent concerten welke gegeven werden door het Stafmuziek van het 2e Regiment
Huzaren. Het korps stond o.l.v. de Kapelmeester J.F. van Hemert (1866 - 1884).

7 April 1881
Afscheidsconcert door het stafmuziekkorps van het 2e Regiment Huzaren o.l.v.
Kapelmeester J.F. van Hemert.

19 April 1885
Afscheidsconcert door het stafmuziekkorps van het 5e Regiment Infanterie o.l.v.
Kapelmeester G.K.G. van Aken.

1913
Laatste abonnementen concertserie in verband met het vertrek van het stafmuziekkorps
van het 2e Regiment Infanterie o.l.v. Kapelmeester B.J.A. Rehl.

1985
In het kader van de herdenking bevrijding 's-Hertogenbosch in Oktober 1944, gaf:
The Band of The 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards
een openlucht-concert.

1994
De Koninklijke Militaire Kapel gaf (in het kader van 50 jaar bevrijding
's-Hertogenbosch) een concert in de Sporthal "de Maaspoort".
The Territorial Army Band of Wales
gaf een concert op het Kerkpleintje in de Kerkstraat.

1999
In de hal van het Provinciehuis concerteerden ter gelegenheid van de Oktoberbevrijdingsfeesten
The Band of The Prince of Wales' Division
en de
Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch.
Ten overvloede vermelden we nog, dat de verschillende Nederlandse Militaire
Muziekkorpsen regelmatig uitvoeringen gaven in onze stad.
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Tot slot :
Zowel Kapelmeesters als musici van militaire orkesten zijn niet alleen in het verleden maar ook
in de na-oorlogse jaren actief geweest bij de burger-muziekkorpsen en drumbands van 's-Hertogenbosch.
Eén der voorbeelden hiervan is de Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch voorheen
Koninklijk Muziekkorps der Koninklijke Nederlandse Sigarenfabrieken Eugène Goulmy en
Rudolf Baar.

1894

J. Werkman

Onder-Kapelmeester stafmuziek 2e Regiment Infanterie

1899

J. Hermans

Stafmuzikant

1900

Louis de Morée

Stafmuzikant 2e Regiment Infanterie

1911

Joh. Wierts

Stafmuzikant 2e Regiment Infanterie

1959

Peer Severijns

Onder-Kapelmeester Fanfarekorps der Genie

1977

Gerard Stellaard

Kapelmeester Fanfarekorps der Genie

1979

Sjef Ipskamp

Musicus bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
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MUZIEKKORPSEN en DRUMBANDS
deel 3
Het défilé waaraan alle muziekgezelschappen uit 's-Hertogenbosch deelnemen wordt geopend
door de :
KONINKLIJKE HARMONIE s-HERTOGENBOSCH.

Vervolgens zullen voorbij marcheren :
ORTHENSE HARMONIE
DRUMFANFARE J.S.B
HARMONIE St. CATRIEN
DRUMFANFARE PRINSES MARIJKE
's-HERTOGENBOSCH MUZIEKKORPS
JEROEN BOSCH VERKENNERSBAND
P.T.T. HARMONIE
DRUMBAND HEINEKEN
HARMONIE GLORIEUX
DRUMFANFARE EXEMPEL
MUZIEKVERENIGING T. O. G.
DRUMFANFARE AMANTIUS
MUZIEKVERENIGING St. CECILIA
en als laatste zal zich presenteren de
HEINEKEN FANFARE.
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4. DE LEGERTROM
Deze heeft in de loop der jaren -- zoals meerdere muziek-instrumenten -- een bepaalde
ontwikkeling in zijn vormgeving doorgemaakt.
In de 16e en 17e eeuw bestond hij uit een eenvoudige houten ketel in een vrij forse uitvoering.
Dit betrof zowel de diepte van de ketel als de doorsnede ervan. Bij dit laatste komen we aan een
maat van 55 cm.
Een eerste verandering doet zich voor in de l8e eeuw als de houten uitvoering van de ketel
vervangen wordt door een product vervaardigd van messing. Ook de afmetingen werden aangepast; maar nog altijd heeft hij een doorsnede van zo'n 40 cm. De diepte van de trom is vrijwel
onveranderd gebleven.
Deze trommen waren uitgevoerd met zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde een
kalfsvel. Beiden werden vastgehouden door middel van een hoepel. De benodigde spanning
hierop werd verkregen door middel van een spankoord aan de buitenzijde van de ketel. De
spankoorden waren voorzien van trekkers of schroeven.
De op dat tijdstip in gebruik zijnde trommen -- zoals hier omschreven -- hadden echter een
groot nadeel. Zij waren dermate diep in uitvoering, dat ze bij de trommelslagers tot ver onder
hun knieën kwamen. Dat was voor de man in kwestie zeer hinderlijk zowel tijdens het
marcheren als bij de bewegingen tijdens de exercitie.
In de loop van de 19e eeuw werd er een verkort model van een trom ontwikkeld welke ter
vervanging moest dienen van de minder practische diepe trommen.
Deze vervanging van het oude model trom zou overigens zeer geleidelijk gebeuren.
Op 1 December 1856 werd hierover bepaald :
Dat de thans in gebruik zijnde diepe trommen bij het leger, bij een eventuele
vernieuwing vervangen zullen worden door trommen van een verkorte vorm.
Deze "platte trom" welke in verschillende uitvoeringen in het leger gebruikt werd, bleef tot 1940
als officiële trom gehandhaafd.
In de na-oorlogse periode zijn de diepe trommen weer officieel ingevoerd bij onze krijgsmacht;
evenals de tenortrom en de grote overslagtrom.
De besproken "platte trom" fungeert nu als oefen-trom.
De thans in gebruik zijnde diepe-trommen hebben een diameter van 37 cm. Ook de diepte van
de ketel onderging een verandering en bedraagt thans 36 cm. Tegen het onderste vel van deze
trommen, het zogenaamde snarenvel, zijn een achttal darmsnaren aangebracht. Wanneer de
trom nu op het slagvel wordt aangeslagen door de tamboer, dan trillen de snaren tegen het
ondervel mee. De trom maakt hierdoor een scherper en doordringerder geluid.
Het aanbrengen van snaren op het ondervel bij diepe-trommen gebeurde in ons land al in de 16e
eeuw.
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Het reglement van de Tamboers en Klaroenschool geeft o.m. een beschrijving van de vier
trommen welke bij de krijgsmacht toegelaten zijn.
de diepe trom

afm: doorsn. 37 = hoogte 36 cm.

de platte trom

afm: doorsn. 38 = hoogte 15 cm.

de tenor trom

afm: doorsn. 43 = hoogte 35 cm.

de overslag trom

afm. doorsn. 75 = hoogte 35 cm.
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5. DE GILDETROM
Een organisatie waarbij de trom onontbeerlijk was en is zijn de Gilden.
Het is de trommelslager welke al roerend en roffelend op zijn trom de maat en het tempo
aangeeft voor de vendeliers.
Zonder zijn ondersteuning zou het vendelzwaaien veel van zijn imposante vertoning verliezen.
De taak van de trom en zijn trommelslager komt pas goed tot zijn recht bij een Landjuweel.
Aan gene zijde van het toernooiveld verzamelen zich alle trommelaars van de deelnemende
Gilden; achter hen stellen zich op de dragers van de gildevlaggen en vaandels; de Keizers; de
Koningen; de Vendeliers en alle Gildebroeders.
Na het commando zetten de tamboers de roffel in. Wanneer dan het "voorwaarts mars"
weerklinkt volgt de massale opmars naar de andere zijde van het veld.
In de reglementen van de Gilden worden meerdere taken van de trommelslager omschreven
welke vanuit een bepaalde traditie aan hem zijn of werden toevertrouwd.
Met een aantal slagen op zijn trom verzoekt hij de koster om de kerkdeuren te openen
voor het Gilde dat daar aangetreden staat.
Bij officiële gelegenheden behoort hij zich op te stellen in de nabijheid van de drager
van de Gildevlag.
Kermis; Koningschieten; Processie, zij werden door de trommelslager door middel van
zijn trom bij de leden aangezegd.
Op de jaarlijkse feestdag van het Gilde behoort het tot zijn taak: het wekken en uithalen
van de Gildekoning en de Hoofdlieden.
Hij genoot bij bepaalde gelegenheden het voorrecht van vrij verteer.
De trommelaar was het enige gildelid , dat door een ander Gilde ingehuurd en opgesteld mocht
worden.
Veel van de trommen welke, hetzij in het bezit, hetzij in gebruik zijn bij de Gilden, zijn
afkomstig geweest van de Krijgsmacht.
Dit zou één van de redenen kunnen zijn, dat zij veel overeenkomst vertonen met de eerder
besproken legertrommen.
Ook de gildetrommen bestaan uit een vrij hoge ketel of kuip. De oudste exemplaren zijn van
hout vervaardigd. Een aantal van deze trommen worden nog gebruikt; andere worden bewaard
in musea.
Ook het Noordbrabants Museum bezit een gildetrom welke dateert uit de 18e eeuw.
Nog ouder is de trom van het Willebrordusgilde uit HeeswijkDinther, welke uit de 16e eeuw

Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
45
_________________________________________________________________________________

dateert.
De meeste trommen welke nu in gebruik zijn bij de Gilden hebben een ketel welke van koper
vervaardigd is.
Hoewel in bepaalde beschrijvingen erop gewezen wordt, dat de beide zijden van de trom
bespannen moeten zijn met ezelsvellen, hebben wij de indruk dat ook het bespannen met
kalfsvellen is toegestaan.
Evenals bij de legertrom wordt ook hier de spanning geregeld door middel van zig-zag koorden
en schuifleertjes. Bij sommige exemplaren wordt voor de spanning ook wel gebruik gemaakt
van bouten en vleugelmoeren.
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6. De EENHANDSFLUIT en de TROM
Wij willen deze beide instrumenten in ons onderzoek betrekken omdat zij ook samen bespeeld
worden door één en dezelfde muzikant.
Beiden waren ooit belangrijke instrumenten welke bespeeld werden door rondtrekkende
speellieden in de Lage-Landen. Nu worden zij hoofdzakelijk nog gebruikt in Zuid-Europa en
Latijns-Amerika.
De eenhandsfluit bezit twee vingergaten en een duimgat.
De afmetingen van deze fluiten liepen sterk uiteen. Het varieerde in lengte van 8 tot 65 cm.
De eenhandsfluit wordt als regel met de linkerhand bespeeld; op afbeeldingen zien we echter
ook verschillende malen rechtshandige bespelers.
Naast de gewone trom met twee tromstokken was de eenhandstrom met één stok al in de 15e
eeuw bekend.
Deze eenhandstrom had een ronde uitvoering en was meestal gemaakt van hout, dat
onbeschilderd bleef. Ze hadden een doorsnede van 20 tot 35 cm, maar er zijn ook kleinere
maten bekend. Oorspronkelijk bedroeg de hoogte 10 tot 15 cm. In een latere periode (zo rond
1500) is de gemiddelde hoogte tussen de 25 tot 35 cm.
Het is interessant te vermelden, dat de afmetingen van de eenhandstrom nauw samenhing met
de lengte van de bijbehorende eenhandsfluit.
In de periode na 1500 bezat de eenhandstrom meestal zowel aan de onder- als aan de bovenzijde
een vel. Eén danwel beide vellen waren voorzien van een snaar.
De tromstok bezat een lengte van 25 tot 35 cm. Zowel de lengte als de dikte ervan wisselden
nogal eens.
Op de afbeeldingen zien we, dat deze trom oorspronkelijk bevestigd was ofwel aan de
bovenarm, danwel aan de schouder van de hand welke de fluit bespeelt. In latere perioden wordt
hij op verschillende manieren gedragen.
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7. DE TAPTOE
Bij de beschrijving over de geschiedenis van de trommen en trommelslagers zijn we een aantal
malen de term "taptoe" tegengekomen.
Historisch is hij eigenlijk ontleend aan één van de vele bevelen welke het leger kende, namelijk
het signaal "Retraite".
De betekenis van dit overigens zeer eenvoudige signaal was eigenlijk "afmars"-"terugtocht". Dit
signaal dateert uit het begin van de 17e eeuw: de tijd van Prins Maurits.
Terwijl de wacht aangetreden stond in het kampenement werd dit commando gegeven en
afgekondigd door middel van de trom; pijperfluit of trompet.
Om de elders in de omgeving van het kampenement vertoevende militairen hiervan op de
hoogte te stellen werd er een patrouille uitgezonden met als opdracht om op de daarvoor in
aanmerking komende plaatsen het gegeven commando te verkondigen. Dit werd dan
bekrachtigd door een trommelslager of hoornblazer.
In latere tijden (en dan voornamelijk in de grotere garnizoenen) werd deze ceremonie verzorgd
door meerdere hoornblazers of tamboers. Soms waren zij --bij speciale gelegenheden-vergezeld van enige hoboisten, een verzamelnaam voor muzikanten.
Voor de leden van de krijgsmacht was er in de garnizoenssteden of kampenementen weinig te
beleven.
Voor hun vertier vertoefden zij daarom nogal eens in een herberg. Soms was de tijd welke zij
daar doorbrachten langer dan wenselijk was voor hen.
De vele stamgasten in zo'n herberg veroorzaakten een dermate luidruchtigheid, dat het geluid
van de "retraite" gegeven op één van de hoeken van het marktplein vrijwel verloren ging. De
commandant van de patrouille had in zo'n geval géén andere keus dan de herberg maar binnen
te gaan en met luide stem te verkondigen: "doe de tap toe !......doe de tap toe ! ".
Om deze woorden te ondersteunen en niet verloren te laten gaan in het rumoer, gaf de tamboer
een roffel ten beste op de tapkranen. Daarmede gaf hij aan, dat het de hoogste tijd was om de
tap te sluiten en dat de daar aanwezige manschappen zich met spoed moesten begeven naar het
kampenement om hun legersteden op te zoeken.
Het gebeurde nogal eens, naarmate de patrouille meerdere herbergen daartoe bezocht had, dat er
zich een stoet begon te vormen achter deze eenheid bestaande uit hossende en luidruchtige
bezoekers uit de herbergen. Niet alleen waren de wapenbroeders soms nog vergezeld van hun
vrienden en vriendinnen maar sommige van hen liepen met het glas in hun handen nog te
zwieren en te zingen.
Om hieraan paal en perk te stellen zijn er Garnizoensorders bekend (1725 Garnizoen Venlo)
waarbij werd bepaald, dat die manschappen welke deze patrouilles bij hun ronde hinderden in
arrest zouden worden gesteld. Wanneer zij bovendien in het bezit waren van kannen en glazen - al of niet eigendom van de kastelein -- dan moesten deze in stukken worden geslagen.
Rond 1740 werd deze vorm van retraite / taptoe door de legerleiding afgeschaft.
Vanaf die tijd werd het taptoe-signaal uitsluitend in de kazerne of het kampenement gegeven en
had daarmede zijn eigenlijke betekenis verloren.
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Een uitzondering hierop werd nog wel eens gemaakt bij feestelijke gelegenheden. Dan werd er
b.v. op een marktplein een uitgebreide taptoe gepresenteerd met medewerking van tamboers,
hoornblazers en het regiments-muziekkorps.
De oorspronkelijke retraite / taptoe geslagen door een tamboer en/of geblazen door een pijper of
hoornblazer was niet veel meer dan een signaal.
We moeten hieraan toevoegen, dat tot aan het midden van de 18e eeuw ieder militair onderdeel
zijn eigen signalen kende. Dit was weinig bevorderlijk voor de eenheid en schiep nogal eens
verwarring. Rond 1750 deed de "Prince Taptoe" zijn intrede welke als officieel retraite-signaal
voor de krijgsmacht vanaf die tijd gold. De verschillende legeronderdelen mochten wel hun
eigen retraite-melodie behouden; uit dit gegeven werden later de regiments-marsen
gecomponeerd.
Pas aan het einde van de 18e eeuw krijgt deze "Prince Taptoe" meer inhoud.
Nadat het signaal had weerklonken werd er gewijde muziek gespeeld uit "Valerius
Gedenckclank" gevolgd door het Wilhelmus.
Na enige tijd ontstond er een traditionele taptoe welke een aantal elementen in zich had welke
men ook nu nog aantreft in de finale bij de uitvoering van een taptoe.
Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
Koraal
Taptoe Infanterie of Bereden Wapens
Marsen
Regimentsmars
Wilhelmus

In de loop der geschiedenis is dit vrij simpele taptoe gegeven uitgegroeid tot een uitgebreid
muziekfeest van kleur en klank; exercitie en beweging.
Het is een schitterend samenspel van tamboers; pijpers en hoornblazers in samenwerking met de
militaire orkesten en fanfares.
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8. MILITAIRE KAPELMEESTERS
Onderstaand een opsomming van Kapelmeesters van militaire orkesten welke in
's-Hertogenbosch gelegerd zijn geweest of hier opgetreden hebben in de periode 1820 - 1950.

CHRISTOPH RUMMEL

Regiment van Nassau, 1814-1816

PETER STADTFELD

Regiment van Nassau, 1816-1818

KORBMANN

Regiment von Jenner, 1814-1821

HENRICH HENRICI

Regiment von Jenner, 1821-1828

C.F.M. RIESE

2e Afdeling Infanterie, 1819-1837

H. SMEDING

5e Afdeling Infanterie, 1829-1843

J.C.F. WEBER

6e Afdeling Infanterie, 1827-1830

J.C.F. WEBER

17e Afdeling Infanterie, 1830-1843

G. MORDACH

10e Afdeling Infanterie, 1827-1843

B.J.A. REHL

2e Regiment Infanterie, 1892-1906

Chr. HöRMANN

5e Regiment Infanterie, 1850-1870

SCHULD

5e Regiment Infanterie, 1880-1882

H.W. PUSCH
G.K.G. van AKEN
P.H. BAETENS

L. de MORéE
J.F. van HEMERT

5e Regiment Infanterie, Waarnemend, 1883
5e Regiment Infanterie, 1883- 1906
6e Regiment Infanterie, Hoornblazers-Ensemble,
1847-1852
6e Regiment Infanterie, 1923-1939
2e Regiment Dragonders, 1866-1884
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Ph. BORSTLAP

Regiment Wielrijders, 1925-1940

H.J.A. BOKHOVEN

Regiment Stoottroepen, 1946-1948

C.H. v.d. BERGH

Regiment Stoottroepen, 1948-1951

W.J. von BERG

Regiment Genietroepen, 1953-1965

K.F.A.M. van DIJCK

Fanfarekorps der Genie, 1965-1976

G. STELLAARD

Fanfarekorps der Genie, 1976-1980

A.C.A. WENSINK

Fanfarekorps der Genie, 1980-1995
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10. AANHANGSEL
A:

De sterkte van de tamboers in de militie van de Republiek der
Verenigde Nederlanden

Juni 1780 tot 1781
Totale sterkte 68 Tamboers; zijnde 58 van Nederlandse afkomst.
Betalingen per 42 dagen aan Tamboers.
Garderegiment Voetvolk.
Jaar 1707 ........................................................................................ f. 14,00
Jaar 1728 ........................................................................................ f. 14,00
Jaar 1766 ........................................................................................ f. 14,00
Jaar 1792 ...................................................... f. 18,00 6 stuivers, 0 oortjes
Betalingen per 42 dagen aan Tamboers.
Ordinaris Voetvolk.
Jaar 1599 ........................................................................................ f. 12,00
Jaar 1666 ........................................................................................ f. 12,00
Jaar 1707 ........................................................................................ f. 12,00
Jaar 1728 ........................................................................................ f. 12,00
Jaar 1766 ...................................................... f. 12,00 l2 stuivers, 0 oortjes
Jaar 1792 ..................................................... f. 14,00 13 stuivers, 0 oortjes
Betalingen per 42 dagen aan Tamboers Artillerie.
Jaar 1728 ..................................................... f. 15,00 15 stuivers, 0 oortjes
Jaar 1766 ..................................................... f. 15,00 15 stuivers, 0 oortjes
Jaar 1792 .................................................... f. 16,00 16 stuivers, l0 oortjes
Betalingen per 42 dagen. Regiment Dragonders.
Tamboers met 1 paard.
Jaar 1707 ........................................................................................ f.
Jaar 1728 ........................................................................................ f.
Jaar 1766 ........................................................................................ f.
Jaar 1792 ........................................................................................ f.

24,00
24,00
24,00
28,00
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B:

Een selectie van bijzondere Concerten gegeven door de Militaire
Muziekkorpsen in het Garnizoen 's-Hertogenbosch

8 November 1821
Een vocaal en instrumentaal concert door de Korpsen Muzykanten van de 2e Afdeling
Infanterie en het Regiment Zwitsers von Jenner no. 29.
In: Concertzaal op het Ortheneinde.
Entree Billetten à eene gulden.

1 Partie
1.

Symphonie

2.

Concert pour deux Clarinettes

3.

Quatuor sur la nature par Mozart sans à compagnement d'Orchestre

4.

Potpouri pour le Piano avec violon obligé

5.

Concertino pour le Cor

2 Partie
1.

Ouverture

2.

Concert pour la Flûte

3.

Chant

4.

Variation pour le Vialon

5.

Ouverture en Musique Militaire

Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
59
_________________________________________________________________________________

9 Februari 1830
Concert door
het Korps-muzykanten der 5e Afdeling Infanterie o.l.v. Kapelmeester Smeding
en
Het Gezelschap Oefening der Toonkunst.
e.e.a. ten behoeve van de Algemeene Armen van 's-Hertogenbosch.

1e Afdeling
1.

Potporie van Kufner

2.

Simphonie van Krommer, no. 12

3.

Concertino van B. Warstadt

4.

Finale der Simphonie

5.

Simphonie van Kufner, no. 7

6.

Ouverture don Juan van Mozart

2e Afdeling
1.

Ouverture la Gaza Ladra

2.

Simphonie van Witt, no. 7

3.

Variations van Rossini voor Hoorn en Bazuin

4.

Ouverture la Vestale

5.

Chorus uit de Schepping van Haydn

6.

Jubelouverture van Wilhelmus .................................................................. C.M. von Weber
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28 February 1847
Concert door de Hoornblazers en Zangers van het 6e Regt. Inf.
1.

Marche...................................................................................................................... Dunkler

2.

Recit. et air de l'Opéra "Anne de Boulin" .............................................................. Donizetti

3.

Koor uit het Opperfeest.............................................................................................. Winter

4.

Krijgmanslied ....................................................................................................... Kalliwoda

5.

Air varié National................................................................................................... Mordach

6.

Cavatine de l'Opéra "La Gazza Ladra" ..................................................................... Rossini
----------------

1.

Ouverture (une heure) ................................................................................................ Hänsel

2.

Air de l'Opéra "La Juive" ......................................................................................... Hallevy

3.

Frûlings Grüss ......................................................................................................... Kreutzer

4.

De Vergenoegde..................................................................................................... Mordach

5.

Polka "La Bergerette" .......................................................................................... Huivenaar

6.

Sophien Walzer ....................................................................................................... Labitzky

7.

l'Expression Galop .................................................................................................. Gung ' L
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17 November 1863
Feestconcert door het Stafmuziek van het 5e Regiment Infanterie o.l.v. Kapelmeester
C.E. Hörmann.
t.g.v. Viering 50 jaar Herstelde Neerlandsch Onafhankelijkheid.

1.

Nationale Feestmarch.......................................................................................... H. Umland

2.

Feestouverture

3.

Militaire feestgalop ........................................................................................C.E. Hörmann
1e uitvoering

4.

Mozaik uit de Opéra " De Witte Burgvrouw "

5.

Feestmarsch .....................................................................................................Joh. J. Eggers
gecomponeerd bij gelegenheid van de feestviering van Neerlandsch Onafhankelijkheid.

6.

Droom uit het Verledene walse

7.

Nederland en Oranje Feestmelodie
gecomponeerd en opgedragen aan Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden door C.E. Hörmann
1e uitvoering
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17 July 1892
Zomer-Concert door het Muzykkorps van het 2e Regiment Infanterie o.l.v. Kapelmeester B.J.A.
Rehl.
Plaats der uitvoering: plantsoen.

1.

Fatinitza Marsch.................................................................................................. Von Suppé

2.

Ouverture "Mireille" ............................................................................................... Gounod

3.

Estudiantina Walzer ............................................................................................ Waldteufel

4.

Finale de l'Opéra "Maritana" ................................................................................... Wallace

5.

Wir spielen soldat Humoreske........................................................................... Eilenburg

6.

Fantaisie; Romeo et Juliette ..................................................................................... Gounod

7.

Marche Militaire ........................................................................................................... Korn

Roffel Tamboers
Taptoe Tamboers
70
_________________________________________________________________________________

10 Mei 1932
Viering 10-jarig bestaan van het Regiment Wielrijders

Bij Koninklijk Besluit van 17 maart 1922 no. 14 werd met ingang van 1 mei 1922 opgericht het
Bataljon Wielrijders (vanaf 1924 een Regiment).
Als garnizoensplaats werd aangewezen 's-Hertogenbosch. Hun grote bekendheid ontleenden zij
vooral aan het befaamde muziekkorps op de fiets o.l.v. Kapelmeester P. Borstlap.
De kern van dit, in 1924 opgerichte, korps werd gevormd door een viertal trompetters te fiets.
Met vrijwilligers uit de dienstplichtigen werd er een voltallig fanfarekorps samengesteld.
Op 10 mei 1932 vond op de Isabellakazerne de overdracht plaats aan de Commandant van dit
Regiment van de nieuwgebouwde muziekkiosk. De hiervoor benodigde gelden waren
bijeengebracht door de H.H. Officieren en Onder-Officieren van dit Regiment.
Op deze dag werd ook het eerste concert gegeven in deze kiosk door het WielrijdersMuziekkorps.
Het programma werd geopend met een eerste uitvoering van de feestmars gedirigeerd door de
componist P. Borstlap.
Deze mars werd opgedragen aan de Regiments-Commandant Kolonel Baron H.Ch.G. van
Lawick.
Meerdere marsen (eveneens gecomponeerd door deze Kapelmeester) werden op deze middag
uitgevoerd. Helaas zijn hierover geen verdere gegevens beschikbaar.
Wel vonden wij: "Het Wielrijderslied", dat ongetwijfeld ook gespeeld en gezongen zal zijn.
De twee eerste coupletten geven wij hier weer.

Wij rijden soms een uur of tien
Op bandjes zacht als zij.
Van alle militairen liên
Zijn wij het snelst erbij.
Ons rijwiel draait langs veld en pad
Het is ons beste vrind.
De nacht heeft zelfs op ons geen vat
Geen regen en geen wind.
En doet je zadel soms wat pijn
Dan weten wij wel raad.
Want achter met de medicijn
Rijdt de hospitaal-soldaat.
Die heeft een doos met fijne smeer
Je wrijft het maar flink dik.
Dan ben je voor een dagje heer
Of het zitvlak was van blik.
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MET DANK AAN:
Fanfarekorps Koninklijke Landmacht te Vught.
Dhr. L. van Gent te 's-Hertogenbosch,
voor het beschikbaar stellen van gegevens inzake Britse Militaire Bands, rondom de
herdenkingsfeesten van de bevrijding van 's-Hertogenbosch.
Dhr. Fr. Michels te 's-Hertogenbosch,
voor advies inzake het archief van de Sociëteit Casino te 's-Hertogenbosch.
Dhr. A.M. Van Ee te 's-Hertogenbosch,
voor het beschikbaar stellen van foto schutterij.
Sint-Jorisgilde te Berlicum

de heer W.J.M. v.d. Heijden.

Studiezaal Rijksarchief in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch.
Studiezaal Stadsarchief 's-Hertogenbosch

VERZORGING VAN DE BOEKJES:

Jacqueline van Tiel-Bruggeman.
Mariët Kuijs-Bruggeman.
Copymaster Nederland te Rosmalen.

