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Nieuwsbrief 
 

Januari  2023 
 

 
Voorwoord 
Voor het bestuur is de eerste dag van het nieuwe jaar een zwarte dag 
geworden door het bericht dat ons bestuurslid Henk Harten die dag is 
overleden. Henk had al lange tijd een broze gezondheid. Wij zullen zijn altijd 
positieve inbreng missen. 
In deze Nieuwsbrief is een In Memoriam van Henk Harten opgenomen. 
 

De Nieuwsbrief kijkt verder terug, met het concert in Sneek, de Play-In en het 
jubileumconcert IMMS, maar ook vooruit naar de jaarconcerten, de Nacht van 
de Militaire Muziek en natuurlijk de jaarvergadering.  
 

Het bestuur wenst u een mooi muzikaal 2023!  
Peter van Bruggen, voorzitter. 
 
Jaarvergadering 2023 
De tijd breekt al weer aan om de algemene ledenvergadering te houden.  
Wij hebben deze gepland op 14 maart 2023. 
 

Evenals vorig jaar in het clubgebouw van ACV, ‘de Zwaluw’ van het Catawiki 
sportpark, Kortbossen 1 te Assen. De aanvang zal zijn om 19.30 uur. 
 

De agenda is door het bestuur als volgt vastgesteld: 
1. Opening en goedkeuring agenda 

2. Verslag ledenvergadering 12 april 2022 

3. Jaarverslagen a. secretaris 2022 

b. penningmeester 2022  

c. verslag kascommissie 

4. Benoeming kascommissie 

5. Begroting 2023 

6. Bestuursverkiezing  

7. Rondvraag. 

8. Gedachtenwisseling met de commandant, maj Pieter Kusters 

9. Sluiting  

De documenten voor punt 3 liggen vanaf 19.00 uur ter inzage. 
Ten aanzien punt 6.: de heer Hessel Haagsma is aftredend en herkiesbaar.  
 

Daarnaast is een vacature ontstaan waarvoor het bestuur zich oriënteert voor 
een opvolger. 
 

Tegenkandidaten kunnen bij de secretaris ten minste 24 uur voor de 
vergadering schriftelijk worden gemeld, onder overlegging van een door de 
voorgestelde kandidaat ondertekende verklaring waarin deze zich bereid 
verklaart met de kandidaatstelling akkoord te gaan.   
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  Vereniging van Vrienden 
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ (KMKJWF) 

Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ (RFGGJ) 

Ledenadministratie 
Onlangs ontving u de factuur voor de contributie 2023. Regelmatig komt het voor dat wij 
een verzonden mail terugkrijgen of bij de enkele leden die geen mail hebben, de 
enveloppe retour ontvangen.  
 

Om een goede ledenadministratie te kunnen voeren verzoeken wij u dan ook vriendelijk 
om een gewijzigd mailadres, dan wel bij verhuizing ook uw gewijzigd postadres aan ons 
te melden. Het voorkomt voor ons het nodige speurwerk, want wij willen u graag op de 
hoogte blijven houden! 
  
In Memoriam Henk Harten. 
door: Peter van Bruggen 
 

Op Nieuwjaarsdag ontving het bestuur het droevige bericht dat ons bestuurslid Henk 
Harten op 81 jarige leeftijd die avond is overleden. Henk had al jaren een zeer broze 
gezondheid, maar bleef al die tijd met humor en doorzettingsvermogen actief voor onze 
vereniging. Velen van u zijn via hem lid geworden van onze vereniging en zullen hem 
herinneren als man in de stand van de KMKJWF/RFGGJ.  
 

Henk Harten is geboren in Dordrecht 
en heeft daar in de jaren ’50 de 
basis gelegd voor zijn passie voor de 
muziek bij het fameuze ‘Jubal Drum 
and Bugle corps’ als tambour-maître.  
 

En in zijn diensttijd (lichting 61-4) is 
het vlammetje voor de militaire 
muziek gaan branden bij het net 
opgerichte Tamboerkorps der 
Intendance zowel als tamboer, met 
trompet of op pauken. Henk kon 
daar nog smakelijk herinneringen 
aan ophalen.  
Later is Henk bij Advendo Sneek 
beland en daar uiteindelijk erelid 
geworden.     Tamboerkorps Intendance – Henk staat achter de tambour-maître 
 

In Dordrecht werd Henk voor de Hervormde gemeente jeugdleider. 
Bij deze hervormde gemeente kwam enkele jaren later een verzoek 
binnen van het Recreatie Centrum Nederland voor een 
recreatieleider op één van hun campings. Zo kwam Henk met zijn 
vrouw in 1969 naar camping De Roggeberg in Appelscha. Zijn 
organisatiekennis viel menige organisatie op en daardoor was hij in 
het vervolg nauw betrokken bij velen evenementen in Appelscha en 
omgeving.  

Henk was bijvoorbeeld de initiator van deelname van 
Ooststellingwerf aan Spel zonder Grenzen van de NCRV. Ruim 18 
jaar was Henk Harten voorzitter van de VVV Appelscha en ook daar 
bleek weer dat Henk goed was in organiseren en promoten.  

 

Een volgende activiteit werd reisleider bij NCRV reizen en later bij 
de Jong Intratours.  
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De laatste jaren voor zijn pensioen werd Henk binnen HBO opleidingen docent 
communicatie wat hem de gelegenheid gaf zijn brede kennis over te brengen.  
Henk Harten werd daarnaast binnen de Protestantse kerk ook nog lekenpredikant. 
 

De laatste jaren hield Henk Harten zich veel bezig met de herdenking Franse para’s. Hij 
was één van de mensen achter de totstandkoming van het monument Stokersverlaat ter 
nagedachtenis aan de Franse para’s.  
Kortom: de agenda van Henk heeft zelden een lage pagina gehad. 
 

Dat Henk Harten in 2009 koninklijk is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje 
Nassau zal dan ook niemand verbazen.  
 

In 2005 werd Henk lid van onze vereniging en vanaf 2014 heeft hij zijn waardevolle 
bijdrage geleverd aan ons bestuur. Met name door zijn inspirerende inbreng heeft hij 
ervoor gezorgd dat de vereniging in enkele jaren bijna verdubbelde en nog altijd zat hij 
vol ideeën. 
 

Enkele jaren terug moest hij door een niet te genezen infectie een been missen en ging 
ook zijn gezichtsvermogen snel achteruit. Aan zijn humeur was het niet te merken, maar 
het preken ging niet meer, evenals het frequent mee gaan met de KMKJWF om met de 
promotiestand verder leden te werven. Gelukkig konden wij hem nog wel tot september 
vorig jaar bij onze vergaderingen aanwezig laten zijn. 
 

Vanaf half december is de gezondheid van Henk Harten snel achteruit gegaan. 
 

Op 7 januari j.l. hebben wij van Henk te midden van heel veel aanwezigen op waardige 
wijze afscheid genomen. In zijn overdenking benoemde ds Baas: ‘Henk had een 
bijzondere jas, de jas van humor, altijd aan’. Een treffende omschrijving zoals wij Henk in 
gedachten houden. 
 

Op de begraafplaats klonk als laatste wens van Henk het Signaal Taptoe, gespeeld door 
KMKJWF-trompettist Leo Harmsen.  
 

Wij zullen ons Henk Harten als een zeer betrokken, altijd vrolijk bestuurslid blijven 
herinneren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Henk tijdens één van de herdenkingen voor de Franse para’s 
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Nacht van de Militaire Muziek 
Net voor de jaarwisseling heeft u in een extra Nieuwsbrief de aankondiging ontvangen 
voor de Nacht van de Militaire Muziek (NMM) in het Nationaal Militair Museum te 
Soesterberg op 18 maart aanstaande. Wij hebben deze helaas alleen op dat moment per 
mail kunnen verzenden. Inmiddels hebben wij met het NMM een nieuwe afspraak 
kunnen maken en hebben wij tot 1 februari de gelegenheid om kaarten te bestellen. Bij 
het bestellen rechtstreeks via de NMM-site kwamen te veel foutmeldingen en die optie 
wordt er dan vermoedelijk ook af gehaald.   
 

De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en de Regimentsfanfare ‘Garde 
Grenadiers en Jagers’ zullen natuurlijk weer een substantiële bijdrage gaan leveren.  
Ook in hun geval met niet altijd voor hen gangbaar repertoire, maar dat maakt het alleen 
maar mooier!  
 

Als u zich reeds heeft opgegeven voor de kaarten tegen het alleen voor Vrienden 
gereduceerde tarief (10% korting) dan kunnen wij melden dat die kaarten vast zijn 
gereserveerd. Maar ook als u alsnog besluit te gaan dan kunt u zich nog bij ons (het 
bestuur van de Vrienden) melden tot uiterlijk 1 februari. Wij hopen dat velen dat doen.   
 

De leden van de KMKJWF en RFGGJ en wij hopen u te ontmoeten in Soesterberg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koningsconcert 2023 
Ook dit jaar 2023 zal op 26 april in De Nieuwe Kolk het Koningsconcert ‘Groet aan de 
Koning’ weer gaan plaatsvinden. Dit keer met het normale aanvangstijdstip 20.00 uur en 
met alleen door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ onder leiding van chef 
dirigent majoor Tijmen Botma.  
 

Over de inhoud van het programma kunnen wij u nog niets melden, maar dat is 
ongetwijfeld weer van hoog niveau. 
 

De toegangsprijs aan de kassa zal € 5,00 p.p. bedragen. Als lid van onze vereniging kunt 
u twee gratis kaarten reserveren. Dit aanbod betekent wel dat u de reservering uiterlijk 
15 februari a.s. bij de Vereniging van Vrienden moet hebben gemaakt. Tot dat tijdstip is 
globaal het midden van de zaal voor ons gereserveerd; daarna zal ook dat deel in de 
vrije verkoop komen. Dus: meldt u zich zo spoedig mogelijk aan via de mail 
(vriendenkmkjwf@home.nl), dan wel bij de secretaris.  
 

De KMKJWF en wij hopen vele Vrienden te mogen begroeten.   
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De Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’; de eerste helft van 2023  
door: Jeroen Koops 
 

Een nieuwjaar is aangebroken met allemaal leuke en 
nieuwe plannen. Er zijn verschillende plannen waar we u 
graag over willen vertellen. De RFGGJ gaat net zoals vorig 
jaar langs de theaters en scholen voor haar educatie 
voorstelling ‘de Missie’ waarin we de dochter, Marlies, van 
een actieve militair uit Assen volgen. Ook wordt de 
leerlingen in de zaal uitgelegd wie en wat een veteraan is. 
Erg leuk om te doen.  
  

We begeleiden dit jaar de bedevaart naar Lourdes (Zuid-
Frankrijk). Hier wordt elk jaar de militaire bedevaart 
gehouden. Vanuit Nederland reist er jaarlijks een delegatie 
van mensen vanuit de geestelijke verzorging Krijgsmacht heen. 
Als orkest zijn wij altijd vereert om deze groep te ondersteunen met muziek. 
Verschillende kerkdiensten en ceremonies begeleiden we dat weekend in mei. Ook 
marcheren we voorop met muziek in de optocht naar deze plechtigheden, vanaf het hotel 
door de straten van Lourdes. Mooi om te zien dat veel verschillende landen hierheen 
komen met hun delegaties. Een mooie kans om ook deze mensen te ontmoeten.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een echte aanrader is de Nacht van de Militaire Muziek op 18 maart. Een groot 
evenement waar u kunt genieten van muziek van alle onderdelen van de orkesten van de 
Krijgsmacht. Dit vindt plaats in het Nationaal Militaire Museum te Soesterberg. Veel in 
kleinere bezettingen. De RFGGJ treedt hier in zijn geheel op met een voorstelling met als 
onderwerp de watersnoodramp. Alex Poelman zal speciaal hiervoor een compositie 
schrijven waar we passende beelden bij gaan maken. Een totaal-beleving met daarin ook 
interviews met de ‘veteranen‘ van deze ramp.   
  

Naast deze evenementen gaan we het land in met verschillende relatieconcerten en 
gaan we natuurlijk de militaire ceremonies ondersteunen van de Koninklijke Landmacht.  
En …. we hopen u in dit voorjaar te verblijden met het nieuws over een nieuwe dirigent.  
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Jubileum concert 40 jaar IMMS 
Op 22 december 2022 heeft de International Military Music Society (IMMS) afdeling 
Nederland haar 40 jarig bestaan gevierd met een speciaal jubileumconcert in IJsselstein. 
Op verzoek van de IMMS met een zeer speciaal programma met voor de pauze een 
tiental bijzondere marsen en na de pauze een al even verrassend kerstprogramma.  
 

De reacties waren zeer enthousiast vanuit het publiek, overwegend leden van de IMMS, 
al was het verder ook een vrij toegankelijk concert. Vooraf hadden velen wellicht voor de 
pauze alleen bekende marsen van Sousa of Wichers verwacht, die er uiteraard ook in 
zaten, maar niet de prachtige marsen ‘Hommage March from Sigurd Jorsalfar’ van 
Edvard Grieg, Kroningsmars van Pjotr I. Tsjaikovsky (arr. Hans van der Heide) en Banda 
Sucre van Giovanni Orsomando. Verder de wereldpremière van de IMMS jubileummars 
van Harrie Jansen. De mars ‘De Bonds Marsch’ van Johan Wichers was bijna ook een 
première, want die was nooit verder gekomen dan zijn eigen orkest in Twente. 
 

Na de pauze zoals gezegd een kerstprogramma met ook nu weer bekende en minder 
bekende werken. Een mooi samengesteld programma waarbij Highland Carol, met als 
solist de kap b.d. Jan Pit op doedelzak verrassend was. Aan het eind van de avond 
vormden Stille Nacht in een bijzondere uitvoering van koperkwintet en de KMKJWF met 
solist Paul Batenburg op altsax en het onvermijdelijke Sleigh Ride de optimale 
kerstbeleving. Helemaal afgesloten werd de avond toch weer met een mars, de KMK 
mars, maar ditmaal doorspekt met kerstliederen. 
 

Al met al een zeer geslaagd jubileum van de IMMS! 

 
IMMS voorzitter Geert Bergsma bedankt doedelzaksolist Jan Pit 
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Play-in KMKJWF in Assen (1) 
door: Riane van Kooten, hoornist KMKJWF 
 

Op zaterdag 10 december was er in Assen een play-in met de KMKJWF i.s.m. de 
Vrienden van de KMKJWF en de Muziekbond Groningen Drenthe. 
 

Er waren wel 100 deelnemers en zij hadden de zaterdag hiervoor al gerepeteerd op de 
uit te voeren stukken o.l.v. Tijmen Botma en directiestudenten van het Prins Claus 
conservatorium. 
 

Deze zaterdag was de dag opgedeeld in 3 gedeelten: ’s ochtends workshops per 
instrument, ’s middags tutti repetitie met alle deelnemers aangevuld met de musici van 
de Kapel en aan het eind van de middag een concert van dit mega-orkest. 
 

Een aantal collega’s was ’s ochtends aanwezig om workshops te geven aan de 
muzikanten van het eigen instrument. Alles was prima geregeld; we werden vriendelijk 
ontvangen, de lokalen waren al ingericht, er stond aangegeven wie waarheen moest en 
koffie en thee stonden klaar. 

 

Hoorn workshop o.l.v. Riane    Saxofoon workshop o.l.v. Egon 
 

Ik had de eer om te mogen werken met 8 goede, gemotiveerde en leergierige hoornisten. 
We begonnen met wat inspeeloefeningen en oefeningen om op elkaar ingespeeld te 
raken. Alle deelnemende hoornisten spelen zelf in een orkest, maar het is altijd lastig om 
met “wildvreemden” in 2 repetities een mooie homogene groep te vormen. Bij deze groep 
ging dat na enkele tips en tricks bijna als vanzelf en kon er aan de stukken gewerkt 
worden. Het was erg leuk om te doen en ik kreeg ook enthousiaste reacties van de 
deelnemers terug. Sommigen hadden nog individuele vragen over hun hoornspel en ook 
daar was tijd voor. 
 

Na de goed verzorgde lunch werd er gezamenlijk gerepeteerd en geconcerteerd o.l.v. 
Tijmen. De hoornisten zaten om en om met de hoorncollega’s van de KMKJWF en 
raakten zo nog meer geïnspireerd. De opzet van deze dag(en) is dus zeker geslaagd ! 
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Play-in KMKJWF in Assen (2) 
door: Margriet Dunning, deelnemer op saxofoon 
 

Hoera! Eindelijk weer een play-in!  En ook nog een extra zaterdagmiddag, fijn. 
 

Op zaterdagmiddag 3 december naar Assen, gebouw De Bron, voor de eerste 
kennismaking met de muziek in dit play-in orkest. De dirigent majoor Tijmen Botma heeft 
studenten van het Conservatorium meegenomen om te oefenen voor een orkest. 
Prachtig om samen te ervaren dat het echt niet makkelijk is, dirigeren en daarop te 
reageren.  
 

Aan de slag met de mars Arnhem, voor velen wel bekend maar mooi om te spelen. Wat 
een bak herrie!! Iedereen enthousiast en spelen maar. De zaal is echter met veel steen, 
hoog plafond en het geluid weerkaatst dan ook van alle kanten. Oordopjes 
meenemen??? Volgende week zullen er maatregelen genomen worden, voor vandaag is 
het niet anders.  
 

Daarna volgde de First Suite van G.Holst, voor mij een bekend stuk, vroeger ooit eens 
gespeeld bij het Nationaal Jeugdkorps o.l.v. Piebe Bakker.  
 

Bij Pompeii van José Alberto Pina is een stukje geschrapt omdat we anders met het 
slotconcert over de beschikbare tijd zouden komen. Een heel ander stuk met meer 
techniek. En zo hebben we de hele middag geoefend met de toegestuurde 
muziekstukken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 10 december op tijd eruit om rond 9 uur in Assen te zijn, inchecken, kopje 
koffie, bekenden groeten, naar de zaal, een welkom door Tjeert Poelman en naar de 
workshops. Alles staat prima aangegeven, organisatie is uitstekend, ook qua eten en 
drinken, compliment daarvoor.  
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De saxworkshop heeft veel deelnemers, wel 18, maar gaaf zo’n sax 
orkest! We hebben veel geleerd o.a. ademhaling en techniek. Tijd 
was zo om. Dat geldt vast ook voor de ander workshops. Lunch en 
daarna plenaire repetitie met KMKJWF. Klinken de technische 
stukken meteen een stuk beter. Wel een heel groot orkest van zo’n 
140 man. Je verdwijnt wat in het geheel maar dat mag de pret niet 
drukken. 
 

Tijdens de slotpresentatie hebben we een soliste op sopraansax 
Eline de Boer (11 jaar) die een prachtig solostuk speelde Adagio – 
Theme & Variations van Johann Nepomuk Hummel. Heerlijk om te 
zien dat ze zo onbevangen is en gewoon goed speelt terwijl 
volwassenen de zenuwen zouden hebben.  
 

Three Caprices for band van Henk van Lijnschooten is een stuk met 
veel maatwisselingen, dus goed tellen en variaties in ritme. Formula 
One Theme van Brian Tyler is gewoon een leuk, vrolijk stukje. In 
Suite on a Hymn van Van Lijnschooten komen verschillende solisten 
aan bod (9) die een kort rubato stukje met verschillende variaties 
speelden. Rustig maar bijzonder mooi geheel. 
 

Na een korte toegift was de dag al weer voorbij en kijken we met 
plezier terug op deze play-in van de KMKJWF 2022. 
 
 

Foto boven: soliste Eline de Boer 
Foto onder: Asser burgemeester Marco Out was bij het presentatieconcert 

 
KMKJWF met Kilke John in Theater Sneek 
door: Theo de Haan 
 

Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Femuza, de Federatie van Muziek en Zang 
in de gemeente Súdwest-Fryslân, gaf de KMKJWF met als gastsolist Kilke John een 
boeiend concert in het Theater Sneek op donderdagavond 1 december 2022. 
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Voor mij persoonlijk ook een bijzondere verrassing dat er hier in ons Sneek weer eens 
een militair beroepsorkest komt concerteren, want meestal moeten wij minimaal 1,5 uur 
rijden om een concert bij te wonen en nu kwam de KMKJWF naar ons toe!  Machtig! 
Speaker korporaal Borst verwelkomde het publiek zelfs in het Fries, met “Goei jûn 
minsken”, maar meer kon hij er begrijpelijk niet aan toevoegen. Heel dapper. 
 

Het concert begon met de Symphony nr. 1, “The Lord of the Rings” van Johan de Meij, in 
vijf delen t.w. Gandalf, Lotlorien, Gollum, Journey in the Dark en Hobbits. Bij een ieder 
van ons wel bekend vermoed ik. Met name het eerste en laatste deel heel herkenbaar en 
massaal gespeeld. Waar ik erg van onder de indruk was. Dit niet ten nadele van de 
overige drie delen, maar het is zo hier en daar wel knap zware kost. Met alle respect en 
bewondering voor de solisten trouwens. 
 

Na de pauze werd het 
programma vervolgd met 
Wonderful Town van Leonard 
Bernstein, gevolgd door het 
eerste optreden van zangeres 
Kilke John die het nummer 
Don’t rain on my parade van 
Barbara Streisand fantastisch 
mooi vertolkte. Hierna was de 
kapel weer aan de beurt met 
net nummer Make our garden 
grow - Candide, ook van 
Leonard Bernstein. 

 

Kilke John zong vervolgens op 
indrukwekkende wijze het 
bekende Over the Rainbow 

van E. Cassidy en zong de sterren van de hemel in het bekende Spinning Wheel van 
Blood, Sweat and Tears. 
 

Een solistisch optreden werd vertolkt door korporaal Kees van der Heijdt op dwarsfluit 
met het nummer Solfegietto van C.P.E. Bach.  
 

Ook het gevoelige May it be van Voces 8, werd op indrukwekkende wijze gespeeld, 
gevolgd door de Veteranenmedley van Jasper Staps, samengesteld uit de top 50 van 
meest gevraagde nummers door veteranen. Heyser Bulgar van Rik Elings voegde een 
buitenlands tintje aan het concert toe. 
 

Kilke John trad nog eenmaal voor het voetlicht met het nummer The Winner takes it all 
van Abba.  
 

En dan werd het tijd voor de toegift. Men had mij persoonlijk niet meer kunnen verrassen 
als op deze avond. Ik had wel iets moois verwacht van de kapel, maar dat de KMK mars 
van Adriaan Bosch sr. gespeeld zou worden was werkelijk te mooi om waar te zijn.  
 

Bedankt muzikanten van de KMKJWF, solisten, muzikaal leider majoor Tijmen Botma, 
zangeres Kilke John, en de organisatie Femuza, die deze zeer bijzondere avond voor 
ons heeft georganiseerd. Ik hoop echt de kapel weer eens te mogen begroeten hier in 
Sneek. 21 Januari a.s. moet ik iets verder reizen. Naar Assen voor het Jaarconcert 2023.  

 


