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Voorwoord 
 

Deze nieuwsbrief komt al snel na de vorige. Zo hadden we dat ook aangekondigd. 
In deze nieuwsbrief leest u over de Algemene ledenvergadering van onze Vereniging, die om 
bekende reden nog niet plaats heeft kunnen vinden. 
 

Ook vindt u informatie over de Nationale Taptoe en geven wij u een inkijkje in de fantastische 
militaire muziek collectie van ons lid Erik Bosma. 
 

Veel leesplezier en (alvast) een mooie zomerperiode gewenst ! 
 
Algemene ledenvergadering 
 

In 2020 stond de ALV gepland op 19 maart. 
We weten allemaal hoe dat is afgelopen ……  
Drie dagen voor de vergadering werd de 
eerste lockdown afgekondigd waardoor de 
vergadering niet kon doorgaan. In 2020 is het 
er niet meer van gekomen en ook begin 2021 
was het nog steeds niet mogelijk om de 
algemene ledenvergadering te gaan plannen.  
 

Het bestuur heeft onlangs besloten dat wij ook 
op dit moment nog geen vergadering zullen inplannen, maar de ontwikkelingen afwachten tot 
het moment dat het weer verantwoord is om de ALV te kunnen gaan houden. Vermoedelijk 
in het laatste kwartaal van dit jaar. 
 

Een aantal bestuurszaken moesten wij nog wel regelen. Formeel zijn de bestuursleden die in 
2020 aftredend waren nog niet herbenoemd. Het betrof Hessel Haagsma en Henk Harten. 
Beiden hadden zich wel herkiesbaar gesteld, waarna het bestuur hen gevraagd heeft hun taken 
vooralsnog voort te zetten tot bekrachtiging op de eerstvolgende ALV.  
 

Voor 2021 is een zelfde situatie ontstaan voor José Geerts en Janneke Poelman. Aan hen heeft 
het bestuur eveneens verzocht tot de eerstvolgende vergadering ALV hun bestuurstaken te 
blijven vervullen. 
 

Alle vier hebben positief gereageerd op deze vraag. Zodra mogelijk zullen wij dat door de 
Algemene Ledenvergadering laten bekrachtigen. Bovendien zullen dan de jaarverslagen van 
2019 en 2020 kunnen worden vastgesteld. 
 

Later krijgt u meer informatie over een nieuwe datum. 
 
Ook in 2021 geen Taptoe in Ahoy, maar toch een Taptoe? 
 

Het zal niemand verbaasd hebben dat de Stichting Nationale Taptoe 
geen Taptoe kan organiseren in Ahoy Rotterdam. Erg jammer uiteraard, 
maar zeker de deelname van buitenlandse orkesten kon al vroegtijdig als 
onmogelijk worden ingeschat. 
 

Toch heeft de Stichting Nationale Taptoe niet stilgezeten en naar een 
alternatief gezocht. Velen van u zullen via de social media of wellicht  
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directe mailing of post het bericht gezien hebben dat 
als alternatief een Taptoe wordt opgezet met louter de 
Nederlandse militaire orkesten, aangevuld met Pipes & 
Drums and Highlanddancers en Lights in Motion. 
 

De beoogde periode is van 19 - 22 en 25 - 29 augustus 
met een negental middagvoorstellingen van 14.30 - 
16.00 uur. Per voorstelling zijn 1200 toeschouwers welkom op het buitenterrein van het 
Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Speciaal voor veteranen zijn er ook voorstellingen 
op 23 en 24 augustus. 

Onze RFGGJ zal alle voorstellingen present 
zijn en de KMKJWF alleen op 20, 22, 24, 
25, 27 en 29 augustus. 
 

Er was nog wel een belangrijk voorbehoud, 
namelijk dat medio augustus de 
basismaatregelen in het kader van corona, 
zoals de 1,5 meter afstand en het dragen 
van mondkapjes, ook voor een Taptoe 
zullen zijn opgeheven. Dat lijkt (op moment 
van schrijven) zo te zijn, maar wel is het 
vertoon van een vaccinatiebewijs of 
negatieve COVID test noodzakelijk.  

 

Het bestuur van de Vereniging van Vrienden heeft besloten vanwege de onzekerheden, de 
aanstaande vakantieperiode en de korte voorbereidingstijd, dit jaar niet als tussenpersoon te 
fungeren voor de aanvraag van kaarten. 
Het bieden van gezamenlijk vervoer is ook nog te vroeg.  
 

Wij willen u graag verwijzen naar de website van de Stichting Nationale Taptoe waarop de 
meest actuele informatie te vinden is en kaarten kunnen worden besteld.  
 
Bezoek aan Erik Bosma. 
 

Onlangs heb ik (Peter van Bruggen) een bezoek gebracht aan een van de leden van onze 
vereniging, namelijk Erik Bosma in Emmen. Als je bij Erik op bezoek bent heb je even tijd 
nodig. 
 

Eerst maar de vraag om zich voor te stellen. 
“Ik ben Erik Bosma 47 jaar en ben geboren in 
Emmer-Compascuum, ten oosten van Emmen 
waar ik nu woon. Vanaf 2003, toen ik mij 
ongerust maakte over het eventueel 
verdwijnen van de Johan Willem Friso Kapel, 
ben ik lid van de vereniging geworden, maar 
al veel langer volgde ik de militaire muziek. 
 

Al vanaf mijn jeugd ben ik geïnteresseerd in 
blaasmuziek. Vanaf mijn 7e ben ik begonnen 
met klarinet spelen. Daarna volgden 
saxofoon, slagwerk, trompet, euphonium en 
een beetje piano. Eigenlijk ben ik er dus 
langzaam een beetje ingegroeid. Op dit 
moment ben ik geen actief musicus maar als 
corona achter ons ligt wil ik het eigenlijk wel 
weer gaan oppakken. Door omstandigheden 
ben ik afgekeurd, maar heb daardoor juist 
veel tijd voor mijn hobby’s”.  
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Velen kennen je vooral van het verzamelen van CD’s etc. Hoe is dat begonnen? 
“Mijn eerste singles kocht ik in 1986 van het Heeresmusikkorps en het Polizeiorkest, beide 
Duits dus. Langzaam is dat uitgebreid tot zo’n dikke honderd singles, LP’s en 
muziekcassettebandjes. Die heb ik 
toen weer verkocht, maar daar kreeg 
ik snel spijt van. Daarom ben ik in 
1996 opnieuw en intensiever 
begonnen, want inmiddels heb ik 25 
jaar later meer dan 19.000 singles, 
EP’s, LP’s cassettebandjes, 
bandrecorderbanden, CD’s, DVD’s 
en videobanden. Het is al meer dan 
een slaapkamer vol”.   
 

Ik heb de bovenverdieping van je huis 
gezien; sluip door, kruip door tussen de 
hoge stellingen door. Hoe houd je dat 
schoon? 
“Door regelmatig langs te gaan met 
de plumeau, vochtige doek en verder goed ventileren 
lukt dat goed”.  
 

Boven staan niet alleen geluidsdragers, maar nog veel 
meer; vertel! 
“In de loop van de jaren ben ik ook boeken over 
HaFaBra en over militaire muziek gaan verzamelen, 
maar ook mokken, speldjes en alle andere dingen van 
de militaire muziek door de jaren heen. Niet van een 
specifiek orkest, maar van allemaal. Daarom ben ik 
ook lid geworden van de IMMS”. 
 

Het is boven te zien, want daar heeft Erik vele 
ordners met krantenartikelen, programmaboekjes, 
foto’s etc. Keurig per orkest geordend, hoofdzakelijk 
militaire orkesten uit heden en verleden, maar ook 
van amateurorkesten. De bij velen bekende (bijv. 
Gruno’s Postharmonie, Koninklijke Harmonie Thorn, 
OBK Zeist enz.) maar ook minder bekende, maar 
dan weer wel geordend naar harmonie, fanfare of 
brassband. Erik heeft niet alleen de JWF kapel met 
tamboerkorps in miniatuur in zijn 
vitrine, maar zelfs een originele 
sjako van de JWF kapel! 
 

Je hebt ook nog andere hobby’s zag ik. 
“Ja ik ben ook al jaren een treinen 
freak en heb daarvan ook 
plakboeken met van alles en nog 
wat. Vroeger had ik ook 
modeltreinen, maar die heb ik lang 
geleden weggedaan en geruild tegen 
een geluidsinstallatie. Verder doe ik 
aan sterrenkunde. Ik heb 4 grote 
sterrenkijkers waarmee ik op het 
grote grasveld voor mijn huis de 
sterrenhemel kan bekijken. 
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De kijkers zijn zo groot en scherp dat ik de kraters op 
de maan en details op planeten kan zien. Tenslotte is 
fotografie nog een hobby van mij. De afgelopen 
maanden ben ik bijvoorbeeld veel op de fiets op pad 
geweest en heb oude spoorbanen gefotografeerd, ben 
naar de radio sterrenwacht in Westerbork gefietst, 
maar ook naar inbrengwinkels om mijn collectie nog uit 
te kunnen breiden. Toen ik in de nieuwsbrief las dat 
Vanderveen in Assen een grote hoeveelheid CD’s had 
kunnen opkopen, ben ik daar een keer ’s morgens heel 
vroeg naar toe gefietst en heb het nodige kunnen 
vinden. Een lange dag, maar succesvol”.  
 

Met zoveel muziek in huis, maar ook met zoveel hobby’s 
vraag ik mij af of je nog wel toe komt aan muziek draaien? 
“Ja hoor, ik draai nog steeds veel LP’s en MC’s, maar 
DVD en video wat minder”. 
 

Hoe kom je aan al je informatie waar iets te vinden is? 
“Veel uit bladen (bijv Defilé van de IMMS), maar ook via 
internet. Met google kun je veel vinden!”.  
 

De verzameling is zo groot en uniek dat ik mij afvraag waar het in de toekomst blijven moet 
(los van het feit dat Erik eigenlijk wel een iets groter huis zou willen hebben om zijn collectie 
verder uit te kunnen bereiden….). 
“Het is inderdaad nu bijna al museum waardig, maar het mag zeker niet terug naar de 
kringloop en al helemaal niet in de container. Ik hoop dat er nog eens een museum voor de 
blaasmuziek komt en dan zal dat uiteindelijk zeker de bestemming worden. Voor het deel 
militaire muziek zou dat wellicht ook het NMM kunnen zijn”.  
 

Tot slot wil Erik nog graag het volgende kwijt. 
“Ik ben ook een groot fan van het Drents Jeugdorkest en van het Noord Nederlands 
Jeugdorkest. Prachtig dat de jeugd zo met elkaar kan musiceren en uitdagingen heeft. 

 

Beide hebben een mooie positieve 
uitstraling. Verder hoop ik dat er ooit 
nog eens een moment komt waarop het 
reünisten tamboerkorps Garde 
Grenadiers met de KMKJWF kan 
optreden. Dat moet een prachtig plaatje 
zijn. Misschien op 7 juli 2029: 200 jaar 
Garde Grenadiers?”. 
 

Er is nog veel werk voor hem te doen 
zegt Erik: “Op internet valt mij op dat 
onderschriften bij foto’s en dergelijke 
vaak niet kloppen. Ook bij o.a. de 
website van het Nationaal archief en de 
beeldbank Nederlands Instituut Militaire 
Historie. Daar ga ik als ik even tijd heb 
nog maar eens wat mails naar sturen!”. 
 

Als geïnteresseerden een keer bij Erik 
langs willen komen dan zijn zij van harte 
uitgenodigd. Als u ons een mailtje stuurt 
dan zullen wij dat aan Erik doorgeven 
om een afspraak te maken.  
 


