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In 2019 viert men de tweehonderdste verjaardag van de militaire muziek in Nederland,
hoewel er jaren voordien al militaire kapellen in het Nederlandse leger bestonden. Inderdaad
de officiële geboorte van de mili
militaire
taire muziek in de Nederlandse landmacht wordt steeds de
facto gekoppeld aan het te Brussel uitgevaardigde Koninklijke Besluit van 3 december 1818
dat bepaalde dat “met den eersten Januari 1819”1. de staf van elke afdeling infanterie van het
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder meer zou bevatten: 1 tamboer-majoor, 3
korporaal-tamboers, 4 korporaal-pijpers en 18 muzikanten2.
De 17 afdelingen infanterie waarop dit Koninklijk besluit betrekking had waren verdeeld over
de Noordelijke en de Zuidelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dus
over het huidige Nederlandse en Belgische grondgebied

De hierboven afgebeelde uittreksels zijn de enige verwijzingen naar dit K.B. in het Recueil
Militair van 1818, deel 2, pagina’s 140 in een “TABLEAU, aanduidende eene formatie

eener reserve bataillon en één depot-bataillon: STAF DER AFDEELING.

We gaan even na wat hier aan vooraf ging en overlopen eerst even hoe het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830 tot stand kwam.
1
2

Alle citaten behouden de originele spelling!
Inclusief kapelmeester daar deze, in tegenstelling tot in latere circulaires, hier niet apart vermeld wordt.
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Het was de Franse expansiedrang, eerst als uitdeining van de Franse Revolutie, daarna als
gevolg van Napoleons tomeloze ambitie die uiteindelijk leidde tot het samensmelten van de
Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.
NOORDELIJKE
NEDERLANDEN

ZUIDELIJKE
NEDERLANDEN
1794 Franse Republiek

1795 Bataafse Republiek
1801 Bataafse Gemenebest

1804 Franse Keizerrijk
1806 Koninkrijk Nederland
1810 Franse Keizerrijk
1813 Vorstendom der Nederlanden

1814 Generaal-Gouvernementen
VERENIGD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Na de mislukte Brabantse Omwenteling (1790) tegen
de Oostenrijkse overheersing werden Zuidelijke
Nederlanden op 1 oktober 1795 door Frankrijk
geannexeerd en opgedeeld in negen departementen,
bestuurd vanuit Brussel.3
In de Noordelijke Nederlanden werd in 1795 de
Bataafsche Republiek naar voorbeeld en met militaire
steun van de Franse Republiek gevormd. Van 1795
tot 1798 bezat de Bataafse Republiek nog de
voormalige gewestelijke structuur, maar in 1799 werd
de departementale indeling van de republiek toegepast.
De gewesten werden opgeheven en er kwam een
departementale indeling volgens Frans model. Beide
landen Nederland en België zaten in hetzelfde
schuitje. Er ontstond wel een verschil toen in 1806
Lodewijk Napoleon Bonaparte (Ajaccio, 1778 –
Livorno, 1846) op last van zijn broer de Franse keizer
Napoleon tot Koning van Holland werd benoemd.
Vele historici beschouwen hem eigenlijk niet als een
zelfstandig vorst, maar louter als een gekroonde gouverneur, in dienst van de echte
machthebber Napoleon I. Hij probeerde toch een eigen koers te varen en kwam, tegen de
instructies van zijn broer, op voor de belangen van het Koninkrij
Koninkrijk
k Holland. Dat leidde tot
steeds meer toenemende conflicten met zijn broer en tenslotte moest hij in 1810 aftreden,
waarop het Koninkrijk Holland in zijn geheel werd geannexeerd door Frankrijk. Vanaf 1810
was Nederland, net zoals het (latere) Belgische gro
grondgebied
ndgebied een integraal onderdeel van het
Eerste Franse Keizerrijk. Na de val en troonsafstand van Napoleon in 1813 eindigde het
Franse tijdperk toen de overwinnaars van Napoleon een staatkundige herinrichting van
Europa bewerkstelligden die uiteindelijk zo
zou
u worden vastgelegd door het Congres van Wenen.
Zo ontstond het Soevereine Vorstendom der Verenigde Nederlanden dat van 21 november
1813 tot 16 maart 1815 duurde. Dit “Souvereine Vorstendom der Vereenigde Nederlanden”
was de voorloper van het Koninkrijk der Nederlanden.
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Met de Brabantse Omwenteling werd de term Nederlanden vervangen door Belgique.
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Ook het (latere) Belgische grondgebied werd bevrijd van de Franse bezetting en voorlopig
bezet door de Pruisische en Zweedse legers. Het Generaal-Gouvernement van België werd
opgericht met een voorlopige regering die regeerde van februari 1814 tot september 1815,
terwijl prins Willem van Oranje op 1 augustus 1814 gouverneur-generaal werd. Na de tweede
en definitieve val van Napoleon in 1815 werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
opgericht waarbij het huidige België en Nederland één staat vormden onder Koning Willem I.
Dit Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zou vijftien jaar stand houden, maar in deze periode
kwam de tegenstelling tussen beide landen en vooral beide bevolkingen heel duidelijk tot
uiting. Vooral godsdienst- taal- en politieke verschillen onderscheidden beide bevolkingen en
leidden uiteindelijk tot de Belgische Revolutie in 1830.
Voordat wij de militaire muziek, in 1819 opgericht volgens het Koninklijk Besluit van 3
december 1818, behandelen, gaat onze aandacht eerst even naar de directe voorlopers van de
militaire muziek in de Nederlanden. Hierbij moet duidelijk een onderscheid gemaakt worden
tussen het Noorden en het Zuiden (tussen Nederland en België).

DE REPUBLIEK DER ZEVEN PROVINCIËN
In de 18de eeuw bleef de militaire muziek in de Noordelijke Nederlanden beperkt tot enerzijds
trompetters, tamboers en pijpers en anderzijds enkele ensembles met trompetten, hobo’s en
natuurhoorns van de Gardes te Voet die de kwartieren van de stadhouder en de regering
bewaakten. Bekend zijn twee muziekkorpsen die deelnamen aaan
an de staatsbegrafenis van de
Stadhouder Willem IV op 2 februari 1752 in Delft.
Het muziekkorps van de “Hollandse Garde” bestond uit: 4 schalmeien - 2 fagotten – 2 hoorns,
dat van de “Zwitserse Garde” bestond uit: 4 schalmeien – 1 hoorn – 1 zink – 2 fagotten.
Het Regiment Zwitserse Gardes werd in 1748 opgericht en toen veranderde het Regiment
Gardes Te Voet in Regiment Hollandse Gardes4.

Muziekkorps Hollandse Garde

Muziekkorps Zwitserse Garde

In feite was de militaire muziek in de Nederlanden hoofdzakelijk deze van vreemde troepen
die ofwel ingehuurd werden ofwel het grondgebied bezetten.
4

Lyk-staetsie van zyne doorluchtigste Hoogheid den Heere Willem [IV] Carel Hendrik Friso, Prince van
Orange en Nassau, gehouden den IV Februari 1752
1752.. De prenten zijn in boekvorm uitgegeven in 1755 te Den
Haag door Pieter Gosse junior en Nicolaes van Daalen en gedrukt door Daniel Monnier. Vervaardiger: Punt, Jan
(Punt, Jan) van 1711tot 1779. Verspreider: Cuyck, Pieter Jan van, van 1720 tot 1787.
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De Engelse reiziger en musicoloog Charles Burney (1726-1814) bezocht Maastricht in 1772
en zag er een regimentskapel van een Hessisch Regime
Regiment
nt in Nederlandse dienst dat bestond
uit hobo’, klarinetten, cimbalen
cimbalen,, een grote trom, kleine trommen en triangels.5
De Duitse auteur en reiziger Heinrich Sanders (1754-1782) meldde prachtige
regimentsmuziek tijdens een wachtparade in Den Haag in 1783: “Die 4 Regimente die hier in
Besatzung liegen, haben sehr schöne Leute. Ihre Musik ist unvergleichlich
unvergleichlich.”
.” 6
In het “Reglement en Orders voor het Garnizoen van Maastricht” (1786) van militair
gouverneur Frederik van Hessen (gouverneur van 1781 tot 1794) is er alleen sprake van
trommen en pijpers bij de infanterie en trompetten en pauken bij de cavalerie. Maar toch leest
men: “Aan de Regimenten of Corpsen die Muziek hebben is gepermitteert om het zelve by het
slaan der Taptoe te gebruiken.”7
Enkele Nederlandse componisten uit die periode schreven muziek voor dit soort
blazersensemble. Friedrich of Frédéric Schwindl (Amsterdam, 1737 – Karlsruhe,1786) verliet
na zijn opleiding zijn geboortestad Amsterdam om diverse functies in Duitsland, Oostenrijk
en Zwitserland te vervullen. Van 1766 tot 1773 was hij ‘premier violon de son Altesse
Sérénissime le Prince d’Orange’ (solist van de hofkapel van Prins Willem V). Hij
componeerde naast symfonieën, vocale en kamermuziek, een Mars van de Hollandse Garde
en Mars van de Zwitserse Garde voor twee fluiten.8.
In de Nederlandse Republiek ontstond, iets vroeger dan in de Zuidelijke Nederlanden, een
Patriottenbeweging die een einde wilde maken aan het absolutisme van de stadhouders. Deze
beweging werd in diverse steden door de schutterijen gesteund en gaf aanleiding tot het
componeren van ‘militaire’ muziek. Frederik Nieuwenhuysen (Zutphen, 1756 – 1841) schreef
in 1784 de mars De Vrijheid wenkt (Marsch van de burgercompagnie "de Zwarte knechten" te Utrecht) (1784), Otto
Dirk Gordon (1740-1820) schreef Marsch van 't Exercitie
genoodschap voor het exercitiegenootschap Pro Patria et
Libertate en J.C. Swanius schreef Marsch (september 1787)
voor 2 klarinetten, 2 hoorns, een fagot en een trompet voor
het Vrij-korps van Haarlem.
In 1785 verscheen van de hand van Bartholomeus Ruloffs,
dirigent aan de Stadsschouwburg van Amsterdam, de bundel
Musique Militaire, met veldmuziek voor de burgercompagnie voor: 2 klarinetten, 2 hoorns en fagot. Deze
bundel bestond uit vijf marsen: Marsch, Retraite,
Parademarsch, Flanken-Marsch en Afmarsch.
Ruloffs schreef deze marsen voor de burgercompagnie van
wijk 26 en wijk 40 in Amsterdam. De opdracht luidde:
“Composées pour les Compagnies Bourgeoises, des
Messieurs E.G. van Beaumont & H. van Slinghelandt”. De
burgercompagnie van wijk 40 was een hervormde schutterij
en
stond onder leiding van baron Hieronimus van
Slingelandt, kolonel van de gewapende burgermacht.
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Charles Burney, Muzikale Reizen, Kroniek van het Europese muziekleven in de 18de eeuw, Moderne bewerking
van de Nederlandse vertaling uit 1786, Antwerpen, 1991, p.143.
6
Heinrich Sander, Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und
Italien, Leipzig, 1783, Deel 1, p.487.
7
Reglement en Orders voor het Garnisoen van Maastricht, drukker Lekens, 1786, p.11.
8
Het door Van Yperen vermelde Divertissement Militaire werd echter geschreven voor 2 violen, 2 hobo’s, 2
hoorns en bas zoals vermeld in de aankondiging in de catalogus (1785) van de Weense muziekuitgeverij Artaria. )
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Deze stimuleerde in de patriottische tijd de invoering van militaire muziek bij de
Amsterdamse schutterij. Deze Musique Militaire werd uitgevoerd op 25 augustus 1785.
Ruloffs schreef voor dezelfde bezetting de Amsterdamse Schutterij marsch.9
De Duitse componist Johann Gabriel Meder (Erfurt, 1729 – Amsterdam, 1800) was actief in
Amsterdam en Den Haag. Hij componeerde o.m. diverse symfonieën en cantates, maar
schreef ook zes marsen voor 2 klarinetten, 2 hoorns
en fagot waaronder Marsch nr.1, Marsch van de
Erfprins en Marsch van de Hollandsche Gardes10.
Deze werden uitgegeven bij Johann Julius Hummel
in Berlijn in 1795. Er was ook een uitgave voor
klavecimbel of piano. Er zijn afzonderlijke partijen
van de versie voor blazers bewaard in Tsjechië en in
Finland.

DE OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN
In de door de Oostenrijkse Habsburgers bezette Zuidelijke Nederlanden (het latere België)
waren uiteraard enkele Oostenrijkse militaire kapellen actief. Hoewel de Oostenrijkse troepen
meestal op de tonen van pijpers en de cadans van trommen marcheerden beschikte het
Oostenrijkse leger ook over “hautboisten”. Deze Hautboisten Banden” maakten echter niet
altijd officieel deel uit van de Oostenrijkse regimenten en waren eerder een soort privaat
blaasorkest van de regimentscommandant die de muzikanten uit eigen zak betaalde. Zij
speelden o.m. “Tafelmusik” bij banketten en feestjes in de kastelen van de aristocratie
waartoe de officieren behoorden.
Met een officieel decreet beval Keizerin Maria-Theresia
in 1756 dat de regimenten enkel over een muziekkapel
mochten beschikken indien de officieren en de staatskas
van bijkomende kosten gespaard bleven. De
muziekkapellen bestonden uit hobo’s, fagotten en hoorns
en gaandeweg werd ook de klarinet geïntroduceerd. Net
voor de Brabantse Revolutie bestond een Oostenrijkse
militaire kapel uit 2 hobo’s, 2 klarinetten, 2 hoorns, 2
fagotten en 2 trompetten.
Naast de Oostenrijkse regimenten waren ook heel wat
buitenlandse regimenten actief. Charles Burney getuigde
over een parade van twee muziekkapellen van “Waalse
regimenten in Duitse loondienst en onder Duitse
krijgstucht“ in Gent in 1772. De ene kapel bestond uit 2
hobo’s, 2 klarinetten, 2 fagotten, terwijl de andere 20
muzikanten telden en bestond uit 4 trompetten, 4 hobo’s,
2 klarinetten, 2 tamboerijnen, 2 hoorns, cimbalen, 3
trommen en 1 grote Turkse trom. 11 Burney bedoelde
door de Oostenrijkse heerser ingehuurde regimenten, want de Zuidelijke Nederlanden waren
onder Oostenrijks bewind van 1715 tot 1795.
9

J. W. Enschedé, Marschen en marschmuziek in het Nederlandsche leger der achttiende eeuw in ‘Tijdschrift der
Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis’, Deel 6, 1ste Stuk (1898), pp. 16-79+1-8
10
Marsch I werd door Rocus Van Yperen bewerkt en opgenomen door de K.M.K. op de 25 cm 33 toeren plaat
“Tien Jaar Taptoe Delft”, Polydor SEL 9009.
11
Charles Burney, o.c., o.131.
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De inheemse militaire muziek ontstond tijdens de Brabantse Omwenteling. In 1787 werd een
Patriottenleger opgericht om een einde te maken aan de Oostenrijkse overheersing. Het
Brussels patriottenleger, samengesteld uit vrijwilligersgilden beschikte over diverse
muziekkapellen. Één van de oudste autochtone militaire blaasorkesten in de Zuidelijke
Nederlanden was muziekkapel van de
Brusselse Vrijwilligers die als volgt was
samengesteld: 2 hoorns, 4 klarinetten, 2 fluiten,
fagot, serpent en flageolet 12 . Zelfs de namen
van alle muzikanten zijn nog bekend. Dirigent
was IGNAZ VITZTHUMB (Baden bij Wenen,
1724 – Brussel, 1816) die voordien
kapelmeester van de Oostenrijkse gouverneur,
maar ook dirigent aan de Brusselse opera
geweest was. Na de Brabantse Omwenteling
was Vitzthumb enkele maanden werkzaam in
Amsterdam als kapelmeester bij het ‘Collège
dramatique et lyrique’. Hij overleed in Brussel
op 92 jarige leeftijd.
Naast zes opera’s, drie symfonieën en religieuze muziek schreef Vitzthumb een dertigtal
stukken voor het muziekkorps van de Brussels Vrijwilligers Marchen ende Retraite bewaard
in het Derton ’t Kint manuscript in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Het betreft vooral
marsen, maar ook enkele Menuetten en Allemandes.13

Patriottenleger: Tamboer-majoor – Paukenist – Dirigent.

Mars van Vitzthumb

Hoe evolueerde de militaire muziek in de Noordelijke en zuidelijke Nederlanden, met
respectievelijk 8 Nederlandse (1795) en 9 Belgische departementen (sinds 1792), vanaf de
Franse overheersing?
Overal waren de Fransen de baas en dit had uiteraard, gezien de sterke ontwikkeling van de
Franse militaire muziek sinds de Grote Feesten van de revolutie, grote gevolgen voor de
blaasorkesten ook in de door de Fransen bezette Nederlanden.
12

Een flageolet is een houten blaasinstrument dat behoort tot de familie der fluiten
Francis Pieters, Die Musik der Brabanter Revolution in Militärmusik im Diskurs, Zeitgeschichte im Spiegel
von Militärmusik, Dokumentationsband zum gleichnamigen Symposium 2013, pp.112-129.
13
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De Franse Overheersing in de Noordelijke Nederlanden.
DE BATAAFSE REPUBLIEK
De Bataafsche Republiek, gevormd naar het voorbeeld van en met militaire steun van de
Franse Republiek, kreeg in 1795 zo maar eventjes 25.000 Franse soldaten over de vloer.
De Franse troepen die in Nederland gelegerd waren hadden uiteraard ook hun muziekkorpsen
bij en zo werden nieuwe blaasinstrumenten, zoals o.m. het serpent en de klarinet ook in de
Bataafse Republiek verspreid.
Naar Frans voorbeeld werd de infanterie ingedeeld in zeven Halve Brigades. In het Bataafse
leger omvatte de staf van elk Halve Brigade volgens het plan van organisatie van 8 juli 1795:
12 muzikanten, 1 tamboer-majoor en 2 tamboers. De kosten voor de muziek werden door een
kleine bijdrage van de officieren en onder-officieren bestreden.

Bataafse Republiek 1799: Muzikanten van de 1ste Halve Brigade (Links)
en van de 5de Halve Brigade (Rechts)

.

Bataafsche Republiek: Muzikant en TamboerMajoor, Garde Raad Pensionaris, 1805

Bataafsche Republiek: Stafmuzikant,
Linieregiment 1805
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De Duitse Waldeck en Sachsen-Gotha regimenten, in dienst van de republiek, telden naast
tamboers en pijpers elk 5 hoboïsten.14
De Jagersregimenten beschikten over 1 staf-halvemaanblazer, 1 halvemaanblazer en 2 waldhoornisten. In 1799 werden twee halvemaanblazers aan elke compagnie toegevoegd.
Geschreven getuigenissen over de militaire muziek in deze periode zijn uiterst schaars.
Interessant is het citaat uit het dagboek van Adam Scheuten (1757-1845), een burger van
Krefeld, uit 1801: "25 April. Heut kamen ... ein Bataillon holländische Grenadiere, und 1
Bataillon Chasseurs zu Fusz an, die Jäger hatten wohl 20 grosze Jagdhorn anstatt Trommeln
welche angenehme Musik machten, und noch apart eine Bande Hoboisten, wie auch das
Bataillon Grenadier.”
Hieruit blijkt dus dat de jagerbataljons behalve hun organiek ingedeelde halvemaan- of
jachthoornblazers ook nog een muziekkorps hadden. Het bataljon was dus ongeveer op de in
1801 aangenomen sterkte, maar het aantal halvemaan- of jachthoorn-blazers zou 30 man
geweest moeten zijn. Misschien werd uit een deel ervan een klein muziekkorps geformeerd.
In de “Notulen van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek January-April 1803” lezen
we in ‘Capittel IV, Artikel 6’: “Alle Tambours-Major en Muzikanten worden, respectivelijk,
door den Chef van het Bataljon aangesteld.” en Artikel 14: “Het aanstellen van een Corps
Muzikanten by een Battaillon wordt aan de beschikking der Plaatselyke Besturen
overgelaten.”15
De halve brigades werden op 1 januari 1804 ontbonden in 21 bataljons. Elk muziekkorps van
een Halve Brigade werd over telkens 3 bataljons verdeeld; elk bataljon mocht een vijftal
tamboers aan zijn vier muzikanten toevoegen. In 1805 werden de bataljons omgevormd tot 8
Linie regimenten (Régiments de Ligne) die elk over 12 muzikanten beschikten naast 1
tamboer-majoor, 36 tamboers en 18 pijpers. De Regimenten Chasseurs hadden 12
muzikanten en de Gardes te Voet van Rutger Jan graaf Schimmelpenninck (1761–1825),
raadpensionaris van het Bataafs Gemenebest, beschikten in 1805 over 18 muzikanten naast 2
tamboer-majoors, 36 tamboers, 12 pijpers en 19 halvemaanblazers.

HET KONINKRIJK HOLLAND
Vanaf 1806 werd het Koninkrijk Holland, geregeerd door Koning Lodewijk Napoleon, broer
van de Franse keizer Napoleon die de raadpensionaris Schimmelpenninck aan de kant zette.
Belangrijk was zeker dat de Franse militaire muziek over uitstekende dirigenten en
muzikanten beschikte (waaronder vooraanstaande componisten en pioniers bij de evolutie van
o.m. de klarinet). Veel van deze muzikanten (waaronder ook heel veel huurlingen niet van
Franse afkomst) werden nauw betrokken bij de plaatselijke burger blaasmuziek, vaak als
dirigent. De verfranste militaire muziek bleef een rol spelen in het openbaar leven, vooral bij
allerlei plechtigheden. De Garde du Roi (Wacht van de Koning) - eigenlijk een Garde
Grenadiers regiment - voortzetting van de Garde te Voet van Schimmelpenninck bevatte o.m.
14 muzikanten naast 1 tamboer-majoor, 36 tamboers en 18 pijpers. Bij de negen Linie
(Infanterie) regimenten waren er 19 muzikanten.
Dank zij de bekende pentekening van Willem Constantijn Staring (1847-1916) kennen wij de
vermoedelijke samenstelling van een infanteriekapel van het Hollandse Koninkrijk: 2 fagotten
- 2 klarinetten (of hobo’s) - 2 trombones - 2 hoorns - 2 trompetten – 1 serpent - 1 bashoorn - 1
grote trom - 1 paar bekkens - 2 schellenbomen (waarvan één door een man met zwarte

huidskleur gedragen wordt, een traditie die sterk in Frankrijk maar ook sporadisch in
Duitsland verspreid was).
14

G.J.W. Koolmenans Beijnen, Krijgsgeschiedkundige Studie over de Verdediging der Bataafsche Republiek in
1799 in De Militaire Spectator, 1891, pp.413-416.
15
Notulen van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek January-April 1803, p.1101-1102
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Tamboers en Muziekkapel 9de Infanterie (Linie) Regiment 1806 (Pentekening Staring)

Stafmuziek Linie Regiment 180
1809

Muziekkapel 9de Linie Regiment 1809

Eenmaal ingelijfd in het Franse Keizerrijk, na het verplicht aftreden van Koning Louis
Napoleon, werd de invloed van het Franse leger nog belangrijker. Meer dan ooit speelde de
militaire muziek een niet te versmaden rol. Ze moest het prestige van Napoleon illustreren,
het leger sympathieker maken bij de bevolking en tegelijk ook een culturele rol spelen.
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Toen Napoleon in 1810 Nederland annexeerde werd de ‘Franse’ dienstplicht ook van
toepassing in Nederland. Hoeveel Nederlanders in de krijgsmacht van Napoleon hebben
gediend is niet precies bekend. Op een bevolking van 1,7 miljoen in 1811 wordt dat aantal
geschat op 28.000 waarvan zeker 70% niet naar het vaderland is teruggekeerd (o.m. door de
enorme verliezen tijdens de Russische campagne in 1812).
Een typisch regiment was het ‘Hollandse’
124ste Linie Regiment waarin een
meerderheid van Friezen. Dit regiment
werd in 1810 samengesteld uit het 3de en
7de infanterie regiment van het Hollandse
Koninkrijk (van Louis Bonaparte). De
muziekkapel bestond hoofdzakelijk uit
Duitsers. Over één muzikant vonden wij
wat informatie. Carl Wilhelm Gottlieb
Meyenn werd op 30 oktober 1781
geboren te Ueckermünde in MecklenburgVorpommern (Duitsland). Op jonge
leeftijd weeskind geworden, werd hij muzikant in het Pruisische leger. In
de oorlog tegen Napoleon werd hij krijgsgevangen genomen bij de dubbelveldslag van Jena
en Auerstedt (14 oktober 1806) en van daar naar Nederland gevoerd. Hier werd hij muzikant
van het 124ste Regiment Infanterie van Linie (van de Franse bezetter), en met dit regiment
trok hij onder Napoleon op in de barre tocht naar Rusland (1811-1813). Vermoedelijk is hij
daar, of in Pruisen, gedeserteerd en sloot zich in 1813 aan bij de Pruisische volkslegers tegen
Napoleon. Kort na het beleg en de bevrijding van Küstrin stierf hij ter plaatse in het lazaret te
Küstrin in Brandenburg (nu Kozstrzyn in Polen).
De legendarische Nederlandse tamboer maître Theodoor Siliakus diende eerst in het leger
van de Bataafse Republiek. Op 4 juli 1806 werd hij, omwille van zijn indrukwekkende
gestalte (2,02 m), toegewezen aan het Garde-Grenadiers Regiment van de Koninklijke Wacht
van Koning Lodewijk Napoleon. Na annexatie door het Keizerrijk trok dit regiment in
augustus 1810 naar Parijs waar het regiment met zijn muziekkapel, aangevoerd door Siliakus,
veel bewondering opwekte eerst bij zijn aankomst op 30 augustus en daarna bij de
wapenschouwing door Napoleon in Saint-Cloud op 2 september. In 1812 nam het regiment
deel aan de Russische Veldtocht. Siliakus keerde niet terug. Zijn gala uniform dat slechts één
keer gebruikt was, werd op 17 mei 1813
in de Satory kazerne16 te Versailles in het
openbaar verkocht. De rok, het vest, en
de gegalonneerde kniebroek van de niet
meer uit Rusland teruggekeerde tamboermajoor Siliakus hebben samen iets meer
opgeleverd dan de koppel met de plaat
(respectievelijk 700 en 685 francs),
terwijl de prachtig gepluimde hoed weer
wat minder opbracht dan het zwaard
(respectievelijk 377 en 400 francs).17

16
17

In deze kazerne bevindt zich nu het militair muziekconservatorium van Frankrijk met bijhorend museum.
Jules Margerand, Le 3° Régiment de Grenadiers à Pied (1810-1813) in ‘Carnet de la Sabretache’ 1926.
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HET VORSTENDOM DER NEDERLANDEN
Na de eerste grote nederlaag van Napoleon en zijn
verbanning naar Elba werd Nederland onafhankelijk
als Vorstendom der Nederlanden. Zeer veel
muzikanten in de ooit door Frankrijk bezette gebieden
bleven achter en vestigden zich in Nederland waar zij
een betrekking zochten als muziekleraar en vaak ook
als dirigent van een amateurorkest, dus ook van
blaasorkesten. Het Nederlandse leger van de nieuwe
koning Willem I moest georganiseerd worden. De rol
van de ontbrekende of gebrekkige militaire muziek
werd vaak door de schutterijmuziekkorpsen gespeeld
die
vaak
bij
en
militaire
protocollaire
aangelegenheden optraden. De militaire muziek bleef
hoofdzakelijk beperkt tot tamboers, pijpers,
hoornblazers, halvemaan blazers en trompetters.
Vandaar de opdracht aan Jacob Rauscher om marsen
voor deze signaalinstrumenten te schrijven.

In 1814 echter waren al muziekkorpsen in enkele Nederlandse regimenten!
Op 16 juli 1814 traden Nassause troepen, volgens een
overeenkomst tussen de Soevereine Vorst (de latere
Koning Willem I) en de Hertog van Nassau18, voor 6
jaren in Nederlandse dienst. Het Nassause contingent
bestond uit het 1ste en het 2de regiment Lichte Infanterie
van Nassau - samen ongeveer 4.400 manschappen en
81 officieren – en een Regiment Oranje Nassau plus
een compagnie Nassause Jagers. Ze namen allen deel
aan de Slag bij Waterloo. Het in 1814 opgerichte
Tweede Regiment Lichte Infanterie van Nassau
beschikte over 1 kapelmeester en 21 muzikanten.
Behalve de door Van Yperen (met verkeerde
voornamen)
vermelde
twee
opeenvolgende,
kapelmeesters zijn geen gegevens over deze
muziekkapel gekend.
18

Het Hertogdom Nassau was een staat in het huidige Duitsland die bestond van 1806 tot 1866.
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Het betreft Christian Rummel (1787–1849), waarover we het verder nog zullen hebben,
kapelmeester van 1814 tot 1816 en Benedict Stadfeldt (Prüm, 1788 - Nassau, 1878),
kapelmeester van 1816 tot 1818. Laatstgenoemde componeerde diverse marsen waaronder
Marche du 2° Régiment Nassau – bij Schott Mainz voor klavier uitgegeven - en de Marsch
aus Petersburg (Armee Marsch 113 in Duitsland)
Naast het 2de Regiment Nassause Lichte Infanterie 19 waren nog de volgende buitenlandse
korpsen infanterie in dienst van het Koninkrijk 1814-1829: Het Regiment Oranje-Nassau nr.
28 20 , vier Zwitserse regimenten: Regiment Kirchberger/Von Jenner nr. 29 (’s
Hertogenbosch)- Regiment Ziegler nr. 30 (Luik) - Regiment Von Sprecher nr. 31 (Maastricht
en Antwerpen) - Regiment Auf der Mauer nr. 32 (Antwerpen en Mechelen) en het Bataljon
In- und Kniphausen nr. 37 uit Oost Friesland21.

Officieren van het Regiment nr.31 Von Sprecher
(Landesmuseum Zürich)

Dank zij de aanwezigheid van Valentin Bender, stichter en eerste kapelmeester van de
Belgische Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen weten we iets meer over de muziek in het
31ste Infanterie ‘Von Sprecher’ regiment. Dit ingehuurde Zwitserse regiment bestond uit
Zwitserse soldaten uit Graubünden en werd aanvankelijk aangevoerd door Jacob Sprecher
(1756-1822). Het regiment had officieel Maastricht als garnizoensstad, maar was ook vaak in
de Zuidelijke provincies (o.m. in Antwerpen) gelegerd. Zoals uit het stamboek 1817-1820 van
het regiment (boek 29) 22 blijkt werd Valentin Bender samen met zijn oudere broer Jacob
Bender in Leuven als muzikant aangeworven.

19

In Hollandse dienst krachtens capitulatie van 16 juli 1814. Op 28 februari 1814 uit Spanje te Hellevoetsluis
aangekomen. Uit Nederlandse dienst ontslagen bij KB van 5 juli 1820 nr. 39 per 28 juli 1820.
20
In Hollandse dienst krachtens capitulatie van 16 juli 1814. In februari 1815 genummerd nr. 28. Uit
Nederlandse dienst ontslagen bij KB van 22 oktober 1815 nr. 7
21
Op 11 november 1807 gaat Oost-Friesland deel uitmaken van het koninkrijk Holland. Met het koninkrijk
Holland wordt Oost-Friesland in 1810 deel van het keizerrijk Frankrijk. Na de nederlagen van Napoleon neemt
Pruisen het land in 1813 weer in bezit.
22
FHL film 14229646 Beeld 94.

13

Voor beiden staat voor vermeld: “Den 21sten März 1819 in Leuven angenommen auf vier
Jahre”. Voor Jacob Bender staat ook vermeld “reengagirt den 21sten März 1823 auf vier
Jahre”, terwijl bij Valentin Bender staat: “in October 1821 als Deserteur abgeführt.”
Op 1 april 1819 werd Valentin Bender (Bechtheim, 1801 – Brussel, 1873) soloklarinettist bij
de muziekkapel van het Sprecher regiment maar in oktober 1821 als deserteur aangegeven.
Zijn broer Jacob Bender (Bechtheim, 1798 – Antwerpen, 1844) werd kapelmeester
(“Capellmeister”) van het regiment op 1 april 1824 en bleef dit gedurende tien jaar. Nadien
vestigde hij zich in Sint Niklaas waar hij de Société d”Harmonie dirigeerde en de Société
Philharmonique stichtte. Tenslotte werd hij directeur van de ‘Grande Harmonie’ van
Antwerpen.23
Ook in het Reglement Exercitien en Evolutien der Infanterij,
Landmilitie en Landstorm van het Departement van Oorlog der
Vereenigde Nederlanden is er meermaals sprake van
muzikanten. Zo lezen we o.a.:
De bataillons muzijkanten zullen zich op twee of drie
gelederen op den regter vleugel der tambours en pijpers van
het eerſte bataillon plaatſen. 24
Bij eene manoeuvrerende colonne zullen de tamboers, pijpers
en muzijkanten, op den bepaalden afſtand van vijftien pasſen,
op den flank van het vijfde pelotton marcheren, en bij eene
colonne op marsch, zullen dezelve zich aan 't hoofd der colonne
bevinden.25
Dus waren er duidelijk muzikanten (en muziekkapellen) in
het Nederlandse leger vóór 1819! Nochtans werd Willem I,
zowel in het Noorden als in het Zuiden, heel vaak door
amateurkorpsen, schutterij muziekkorpsen of niet nader omschreven veldmuzijk ontvangen
zoals we in het jaarboek 1814 lezen.
Daarenboven werd bij besluit van 14 september 1814 ook nog voor de Infanterie in
Nederlands Indië een muziekkorps van 12 muzikanten opgericht met als kapelmeester Johann
Christoph Rödel (1773- ?). Wegens de strijd tegen Napoleon had het vertrek naar Java pas
plaats op 15 oktober 1815. Dit muziekkorps wordt beschreven door Johan Olivier in 1827.26

23

François-Joseph Fétis, Biographie Universelle, Deel II, Brussel, 1857, pp. 130-131.
Reglement Exercitien en Evolutien der Infanterij, Landmilitie en Landstorm 1814, p.8
25
Idem, p. 91
26
Johan Olivier, Aantekeningen gehouden op een reize in Oost Indië en gedurende een veeljarig verblijf in
onderscheidene Nederlandsche etablissementen aldaar, Amsterdam, 1827, p.32.
24
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De Franse Overhee
Overheersing
rsing in de Zuidelijke Nederlanden.
DE FRANSE REPUBLIEK

(Directoire en Consulat)

Op 1 oktober 1795 werden de Zuidelijke Nederlanden aangehecht bij Frankrijk en kwam het
Ancien Régime ten einde. Het Belgische grondgebied werd opgedeeld in negen
departementen. Tijdens het Directoire (1795-1799) en het Consulat (1799-1804) kwam de
bezetting, inclusief ontkerstening en culturele plundering, heel hard over voor de bevolking.
De Franse militaire muziek, met als boegbeeld de Musique de la Garde Nationale van Parijs,
in 1790 opgericht door Bernard Sarrette (17651858) en geleid door de Belgische componist
François-Joseph Gossec (1734- 1829) 27 ,
kende een ongekende bloei. In de Zuidelijke
Nederlanden was de aanwezige Franse militaire
muziek enerzijds storend omdat zij aan
bezetting en onderdrukking herinnerde, maar
anderzijds stond zij model voor het ontstaan
van diverse burger blaasorkesten. In alle
Belgische muziekkorpsen van de Garde
Nationale
ofwel
door
opgevorderde
burgermuziekkorpsen die soms onder dwang
in de Garde Nationale werden ingelijfd.
Muzikanten van de Garde Nationale ca. 1800

HET FRANSE KEIZERRIJK
In tegenstelling tot de Noordelijke provincies die pas vanaf 1810 rechtstreeks door keizer
Napoleon geregeerd werden, werden de Zuidelijke Provincies (België) door Napoleon vanaf
het Consulaat (eind 1799) bestuurd. Zoals al vermeld liet Napoleon, eenmaal tot keizer
gekroond, de Franse militaire muziek
aanvankelijk sterk uitbreiden als
keizerlijk prestige element. Heel veel
Belgische muzikanten waren bij deze
militaire muziek betrokken waarvan
twee dienen vermeld te worden. De
Antwerpse klarinettist Armand
Vanderhagen (1753-1822) maakte
achtereenvolgens deel uit van de
oorspronkelijke muziekkapel van de
Garde Nationale in Parijs, de
muziekkapellen van het Directoire en van het Consulaat en werd
tenslotte tweede dirigent van de Muziekkapel van de Keizerlijke Garde van Napoleon. De
Gentse hoornist en componist Martin-Joseph Mengal (1784-1851) was hoornist bij de
Musique de la Garde Impériale van Napoleon en werd de eerste directeur van het
Conservatorium van Gent. Beide muzikanten maakten diverse veldtochten van Napoleon mee.

27

Francis Pieters, Gossec, conductor of the very first ‘Modern Wind Band
Band’,
’, in WASBE World, June 2013,
pp.13-25.
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HET GOUVERNEMENT BELGIË
Na de nederlaag van Napoleon werd het
Belgisch grondgebied bevrijd van de Franse
bezetting en nu bezet door de Pruisische en
Zweedse legers. Een voorlopige regering van het
Gouvernement België moest voor de organisatie
van het grondgebied zorgen en dus ook een
leger vormen. Dat werd het Belgische Legioen
(la Légion Belge) dat negen regimenten omvatte.
Er waren vier Linie (Infanterie) regimenten, het
Regiment Brabant (Mons), het Regiment
Vlaanderen (Gent), het Regiment Namur
(Namur) en het Regiment Luikerwalen
(Provincie Luik). Twee Jagerregimenten waren
in Leuven gestationeerd, het Karabiniers
regiment in Brussel. Er waren ook twee
cavalerieregimenten het Regiment Chevau-Léger
“Van den Burch” in Mechelen en het Regiment
Huzaren “de Croÿ” in Mons. Er was ook een
eenheid artillerie te voet. Vele officieren en
vooral soldaten hadden in het Franse leger
gediend. Dat er muzikanten waren in het
Belgische gedeelte van De Vereenigde Nederlanden in 1814-1815 is af te leiden uit bepaalde
officiële wetteksten. In de Gouvernements Généraux van 11 januari 1815 lezen we in
hoofdstuk 3 betreffende “De parade van de garnizoenstroepen”:
Art.73 Les tambours et fifres de tous les régiments se placeront
dans le même ordre à l'aile droite de la parade. Si le corps qui
fournit la grand'-garde a des musiciens, ils seront placés sur
plusieurs rangs entre les tambours et les grenadiers ou
flanqueurs.
(De tamboers en pijpers van alle regimenten zullen zich in
dezelfde slagorde aan de rechterflank van de parade opstellen.
Indien het wachtpeleton over muzikanten beschikt zullen deze
in meerdere rangen tussen de tamboers en de grenadiers of
flankeurs opgesteld worden)
Art.84 Les tambours battront la marche dès que la colonne se
mettra en mouvement; ils seront relevés de temps à autre par la
musique du régiment qui fournit la grand'garde ce jour-là.
(De tamboers zullen de mars slaan van zodra de kolom zich in
beweging zet; ze zullen van tijd tot tijd afgelost worden door de muziekkapel van het
regiment dat op die dag de grote wacht levert.)
Art.85 Lorsque les tambours et les musiciens auront défilé, ils se placeront à quelques
pas de distance les uns des autres en face du commandant de place. Les tambours ou
musiciens ne cesseront de battre ou de jouer que lorsque le dernier peloton aura quitté
la place d'armes.
(Wanneer de tamboers en de muzikanten gedefileerd hebben, zullen zij zich op enkele
stappen afstand van elkaar plaatsen tegenover de plaatscommandant. De tamboers of
muzikanten zullen pas ophouden met slaan of spelen wanneer het laatste peloton de
wapenplaats verlaten heeft.)
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Ook bij de cavalerie van het Belgische Legioen moeten er muziekkapellen
geweest zijn. Zo lezen we in artikel 88 van de Gouvernements Généraux van
11 januari 1815:
La cavalerie pourra défiler avec l’infanterie, si cela a lieu, au pas ordinaire,
S'il y a des musiciens à la parade, les trompettes ne sonneront la marche
qu'une seule fois.28
De cavalerie zal met de infanterie mogen defileren, indien dit plaats vindt, met
de gewone pas. Indien er muzikanten bij de parade zijn, zullen de trompetters
slechts één maal de mars blazen.
Er wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen trompetters en muzikanten
(zoals tussen tamboers en muzikanten bij de infanterie). Helaas zijn er van
deze muzikanten in het Belgische Legioen geen concrete sporen te vinden.
Deze toestand evolueerde echter zeer snel. Het Londen Protocol van 21 juni 1814 nodigde
Prins Willem uit om de post van gouverneur-generaal van België te aanvaarden en de
vereniging van de Nederlanden voor te bereiden. Willem aanvaardde dit op 21 juli en
kondigde op 1 augustus aan dat hij de regering van België in handen nam. Op 24 augustus
kregen alle Belgische korpsen de oranje kokarde. In maart - april 1815 werden de eenheden
van het Belgisch Legioen geïntegreerd in het leger van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden. Er was nu maar één Nederlands leger voor het Noorden en het Zuiden? . Ze
kregen nieuwe namen en waar nodig ervaren bevelhebbers. De twee cavalerieregimenten
Chevau-légers van den Burch en Huzaren de Croÿ, het regiment Karabiniers, de vier
infanterieregimenten Brabant, Vlaanderen, Luikerwalen en Namur en het 1ste en 2de regiment
Chasseurs van het voormalige leger van het Belgische Gouvernement werden respectievelijk
omgedoopt tot 5de, Lichte Dragonders, Huzaren nr.8, Karabiniers nr.2, Bataljon Infanterie
van Linie nr.1, Bataljon Infanterie van Linie nr.7, Bataljon Infanterie van Linie nr.3, Bataljon
Infanterie van Linie nr.4, 35ste Bataljon Jagers en 36ste Bataljon Jagers.
WATERLOO EN HET CONGRES VAN WENEN
De definitieve nederlaag van Napoleon bij Waterloo op
18 juni 1815 gaf een andere wending aan de
geschiedenis. De deelname van het Nederlandse leger
was ook cruciaal, terwijl ook 8.000 Belgen aan de slag
deelnamen. Bij Quatre-Bras en Waterloo vochten
ongeveer 18.500 Nederlanders en telde het Nederlandse
leger 670 doden en ruim 2100 gewonden. In Waterloo
vochten er vierduizend Belgen aan de kant van de
coalitie, met onder andere de Nederlanden, en
vierduizend Belgen aan de kant van Napoleon. Mannen
die altijd samen hadden gestreden, soms zelfs broers,
moesten het nu tegen elkaar opnemen. Onder hen ook
heel wat muzikanten.
De meeste muzikanten van Napoleons leger waren
beroepmuzikanten. Toen hij een eerste keer verbannen
werd naar Elba vond een deel van hen er niets beter op
dan zich aan te sluiten bij de troepen van Prins Willem
Hollandse Militie in Waterloo 1815
van Oranje-Nassau.
28

Pasinomie ou Collection complète des Lois, Décrets et Arrêtés et Règlements Généraux qui peuvent être
invoqués en Belgique, Deuxième Série, Tome Premier (1 janvier 1814 -16 mars 1815), Brussel, 1837, pp. 410412.
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Heel veel muzikanten van het Napoleontische leger, vooral buitenlanders waaronder veel van
Duitse afkomst, maar ook veel Belgen, waren plots opnieuw werkloos en aan hun lot
overgelaten. De meesten vonden echter werk als muziekleraar, dirigent van een amateurorkest
of tekenden een contract als gagist (betaalde militaire muzikant) bij één van de geallieerde
legers. Dat was ook het geval bij het Nederlandse leger, zoals wij zullen zien.
Een voorbeeld: Jan Baptist Van den Brande (Antwerpen, 22 september 1795), tweede dirigent
van een muziekkapel van de marine van het Franse leger stichtte op 19 mei 1816 de Harmonie
“Apollon” in Antwerpen.
Nog in dezelfde maand als de Slag bij Waterloo bekrachtigde Het Congres van Wenen de
eenheid van de Nederlanden (Oostenrijk had de voorkeur van het voorlopige Generale
Gouvernement van de Zuidelijke Nederlanden om Oostenrijks te blijven afgewezen.)
Zo ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden waarbij het huidige België en
Nederland één staat vormden onder het gezag van Koning Willem I.
Dit Verenigd Koninkrijk zal vijftien jaar stand houden. In deze periode komt de tegenstelling
tussen beide landen en vooral beide bevolkingen heel duidelijk tot uiting. Vooral Godsdiensttaal- en politieke verschillen onderscheiden beide volkeren en leiden uiteindelijk tot de
Belgische Revolutie. Of dit nu meteen ook in de muziek en meer specifiek in de militaire
muziek te merken valt is nog de vraag.

HET VERENIGD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
1815-1830
Het leger, verspreid over het volledige territorium, moest
opnieuw gereorganiseerd worden op basis van wat
bestond, zowel in Nederland als in België of Luxemburg.
Bij deze reorganisatie waren er toen 17 InfanterieAfdelingen in de Nederlandse landmacht, verspreid over
het gehele grondgebied van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden: In het Noorden in Breda, Den Haag,
Deventer, Groningen, Delft, Amsterdam, Nijmegen en
Venlo. In het Zuiden in Brussel, Mons, Tournai, Brugge,
Namur, Bouillon, Antwerpen, Ieper en Gent.
Een “Afdeeling” (of Divisie) omvatte een staf, drie
actieve en één reserve bataljon, die elk uit vier
compagnieën bestond, en een schoolcompagnie.
De soldaten van de in de zuidelijke provincies gelegerde
eenheden waren Belgen, terwijl de officieren meestal van
Hollandse afkomst waren. De infanterie rekruteerde op
regionaal vlak en bezat vrijwel geen vrijwilligers. Dit
verklaart waarschijnlijk de massale desertie.
Heel opmerkelijk was het feit dat negen van de zeventien Infanterie Afdeelingen, dus ook 9
van de 17 muziekkapellen, in de zuidelijke provincies (het latere België) gelegerd waren.
Daar waren 2 redenen voor: Ten eerste 6 op de 10 Nederlanders woonden in de zuidelijke
provincies. Toen op 16 maart 1815 het Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen werd, telden
de zuidelijke provincies (waaronder Limburg) samen met het Groothertogdom Luxemburg 3,4
miljoen inwoners, tegen 2,1 miljoen in het noorden. Ten tweede: Het is duidelijk dat het
grootste deel van het leger in het Zuiden geconcentreerd was om een eventuele aanval van
Frankrijk af te weren.
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1ste Afdeling Infanterie
3de Afdeling Infanterie
4de Afdeling Infanterie
6de Afdeling Infanterie
11de Afdeling Infanterie
12de Afdeling Infanterie
15de Afdeling Infanterie
16de Afdeling Infanterie
17de Afdeling Infanterie

Brussel
Mons
Tournai
Brugge
Namur
Bouillon
Antwerpen
Ieper
Gent

2de Afdeling Infanterie
5de Afdeling Infanterie
7de Afdeling Infanterie
8ste Afdeling Infanterie
9de Afdeling Infanterie
10de Afdeling Infanterie
13de Afdeling Infanterie
14de Afdeling Infanterie

Breda
De Haag
Deventer
Groningen
Delft
Amsterdam
Nijmegen
Venlo

Ook bij de cavalerie waren 4 van de 10 regimenten in het Zuiden gelegerd. Het 2de Kurassiers
te Liège (staftrompetter Fr. Heym), het 5de Lichte Dragonders te Namur (staftrompetter Fr.
Dunkler Sr.), het 6de Huzaren te Tournai (Kazerne “Saint Jean”) en het 8ste Huzaren te Gent
(staftrompetters F.E. Hempel en J.H. Meyer). Deze regimenten verplaatsten zich regelmatig
Door de grotere concentratie van bevolking in het Zuiden was ook Koning Willem I zeer vaak
aanwezig op het Belgische grondgebied waar hij ook heel wat (meestal positieve)
hervormingen doorvoerde. Zo vond de opening van de eerste zitting van de beide Kamers der
Staten-Generaal op 21 september 1815 in het Stadhuis van Brussel plaats. De eigenlijke
geboorte van de Eerste en Tweede Kamer was dus niet in Nederland, maar in het huidige
België.
Zoals al vermeld bepaalde het Koninklijke Besluit van 3 december 1818 dat “met den
eersten Januari 1819” de staf van elke afdeling infanterie van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden onder meer zou bevatten: 1 tamboer-majoor, 3 korporaal-tamboers, 4 korporaalpijpers en 18 muzikanten.(inclusief 1 kapelmeester). Dit koninklijk besluit dat op 1 januari
1819 van toepassing werd schreef voor dat voortaan elke van de 17 legerafdelingen infanterie
een muziekkapel moest omvatten ongeacht of er voordien al dan niet een muziekkapel of een
aantal tamboers en pijpers waren. De toelating werd nog eens vermeld in het Algemeen
Register29:

Vanaf 1819 zijn er ook wat meer gegevens over de 8 kapellen in Nederland en de negen
kapellen op Belgisch grondgebied. Hier volgt een overzicht van de voorschriften van 1819 tot
1824 met betrekking tot de muzikanten. Ze zijn allen getekend door de Commissaris Generaal
van Oorlog D’AUBREMÉ.
Op 17 februari 1819 is er sprake van het instellen van een muziekfonds. Op 3 april 1819 zijn
er richtlijnen voor de uniformen en de muziekinstrumenten; er was een apart voorschrift voor
het uniform van de muzikanten en van de tamboer majoors voor de infanterie. Verder mogen
er muziekinstrumenten voor maximum veertien honderd guldens aangekocht worden. Op 21
april zijn er opnieuw richtlijnen in verband met het muziekfonds, op 6 januari 1820 zijn er
richtlijnen voor het begeleiden met muziek van parades en kerkdiensten en op 22 januari 1820
richtlijnen in verband met zieke muzikanten.
Op 16 april 1821 verscheen het resultaat van de inspectie der korpsen in 1820 met
voorschriften tot het wegnemen van bestaande gebreken. Voorschrift 25 maande aan tot
spaarzaamheid met het muziekfonds om de bijdrage van de officieren te verminderen.
29

Algemeen Register op het Recueil Militair bevattende de Wetten, Besluiten en Orders betreffende de
Koninklijke Nederlandsche Landmagt 1813-1824, ’s Gravenhage 1827, p. 308.
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Op 31 mei 1822 wordt het aantal kwekelingen bepaald en beschrijft men de
onderscheidingstekens van de kapelmeesters;
Het decreet van 30 december 1823 handelt over de “Vermindering in de uitgaven op het
musiek-fonds door suppressie van eenige kledingstukken der muzikanten” bevat onder meer:
Aan de muzikanten zullen naar gelang der gesteldheid van het muziekfonds, twee
onderbroeken mogen worden uit‘ gegeven.

Op 30 april 1824 schrijft een decreet de afschaffing van het inzenden van een afschrift van de
rekening van het muziekfonds voor de muzikanten bij de afdeelingen infanterie voor.
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Belangrijk was het VOORSCHRIFT nopens de daarstelling van het Muziek-fonds bij de
afdeelingen Nationale Infanterie, en bepalingen opzigtelijk de administratie van het Korps
Musikanten.” van 21 april 1819 opgenomen in het Recueil Militair 1819 Deel I.30

Artikel 1. - De soldij van de muzikanten zal bepaald worden door de
afdelingscommandant naargelang de bekwaamheid en de aard van het
instrument. Er mogen maximaal 10 kwekelingen aan elke muziekkapel
toegevoegd worden.
Artikel 2. Kapelmeester en muzikanten worden voor tenminste 2 jaar
ingelijfd.
Artikel 3. De keuze der instrumenten en samenstelling van de muziekkapel worden aan de afdelingscommandant overgelaten.
Artikel 4. Elke muzikant krijgt kleding, uitrusting en instrument.
Artikel 5. Alle uitgaven van een muziekkapel worden door het muziekfonds betaald.
Artikel 6. Elke trimester wordt er geld in het fonds gestort voor de
soldijen van de muzikanten
Artikel 7. Het muziekfonds ontvangt eenmalig 1400 gulden voor de
aankoop van instrumenten en muziekboeken.
Artikel 8. Maandelijks storten de officieren 1 dag
soldij in het muziekfonds.
De artikelen 9 tot 14 hebben het vooral over kledij
en de modaliteiten van het muziekfonds, artikel 15
bepaalt de taken van de vaandrig die belast is met
de ‘surveillance’ (toezicht) over het korps
muzikanten, artikel 16 stipuleert de uitbetaling van
de soldij van de muzikanten om de vijf dagen,
artikel 17 heeft het over het beheer van de
instrumenten en tenslotte a stipuleert artikel 18 dat
elke 1 februari de rekeningen van het muziekfonds
aan het Departement van oorlog moten voorgelegd
worden.
In 1826 werd beslist dat de bijdrage van de
officieren minder dan de helft van 1 dag soldij
werd.
30

Recueil Militair 1819, Deel I, pp. 193-199.
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DE MILITAIRE KAPELLEN IN DE ZUIDELIJKE PROVINCIES
Van de 17 muziekkapellen in 1819 waren er dus 8 kapellen in Nederland en 9 kapellen op
Belgisch grondgebied. Tot 1830 maakten de Zuid-Nederlandse militaire kapellen meer dan de
helft van de militaire muziek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uit. Over deze
negen muziekkapellen in de Zuidelijke provincies, die in feite heel weinig of niet aan bod
gekomen zijn in de eerder zeldzame studies over de geschiedenis van de Nederlandse militaire
muziek, willen wij het verder hebben.
Deze negen ‘afdeelingen’ waren als volgt over het (latere) Belgische grondgebied verdeeld:
1ste Afdeeling Infanterie in Brussel - 3de Afdeeling Infanterie in Mons - 4de Afdeeling
Infanterie in Tournai - 6de Afdeeling Infanterie in Brugge - 11de Afdeeling Infanterie in Namur
- 12de Afdeeling Infanterie in Bouillon - 15de Afdeeling Infanterie in Antwerpen - 16de
Afdeeling Infanterie in Ieper - 17de Afdeeling Infanterie in Gent

15
6

17

16

1
4
3
11

12

Hoewel er bitter weinig informatie in de officiële documenten te vinden is, bekijken we toch
deze negen muziekkapellen van naderbij. Deze negen (later tien) muziekkapellen bestonden
voor een groot deel uit Belgische muzikanten en twee hadden een Belgische kapelmeester.
De muziekkapellen waren bij de staf van de afdeling ingedeeld en in dezelfde kazernes
gelegerd.
De eerste kazernes bestonden al sinds de 17de eeuw maar
waren nog zeer beperkt in aantal. De soldaten werden bij de
lokale bevolking ingekwartierd, ofwel werden ‘barakken’
gebouwd (het woord barracks betekent vandaag nog steeds
kazerne in het Engels) of gebruikte men de verlaten
gebouwen die het gemakkelijkst te vinden waren nl. de
vele kloosters die sinds de Oostenrijkse periode waren
opgeheven31. Een keizerlijk decreet van Napoleon van 23
april 1810 droeg het eigendom van deze geïmproviseerde
kazernes over te aan de steden.
31

In een edict van 17 maart 1783 van Keizer Jozef II werden de kloosters in de Oostenrijkse Nederlanden
afgeschaft,
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1STE AFDEELING ( Brussel)
De 1ste Afdeling Infanterie, opgericht 4 april 1815, was samengesteld uit het 1ste Bataljon
Infanterie van Linie, het 21ste, 22ste en 23ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met
manschappen hoofdzakelijk afkomstig uit de provincie Zuid Brabant. Deze 1ste Afdeling
Infanterie was gelegerd in het grootste van de hergebruikte kloostergebouwen, de SintElisabeth kazerne in de Zandstraat in de Sint-Laureinswijk. Het was een gebouwencomplex
uit de 15de eeuw, dat onder Jozef II gesloten werd en in 1783/1784 omgebouwd tot kazerne.
Het gebouw werd in 1912 afgebroken voor de Noord-Zuid verbinding.
De eerste kapelmeester was JACQUES NUYTS (1792-1828) geboren in Leuven 1792. Op
20 april 1814 trad hij als muzikant in dienst van het 1ste Regiment Infanterie Brabant van
het Belgische Legioen, omgedoopt tot Bataljon Infanterie van Linie nr. 1 van de Verenigde
Nederlanden in augustus 1814, in maart-april 1815 geïntegreerd in het Nederlandse leger en
in december 1818 opgegaan in de 1ste Afdeling Infanterie. In 1816 deed Nuyts dienst als
kapelmeester bij het Regiment Kurassiers Nr.2 en op 3 februari 1819 werd hij muziekmeester
bij de 1ste Afdeling in Brussel. Hij oefende deze functie uit tot aan zijn dood op 16 oktober
1828 te Brussel. Nuyts werd op 1 december 1828 opgevolgd door Th. J. Winter.
TH. J. WINTER was afkomstig uit Groningen. Van 1819 tot 1823 was hij klarinettist
geweest bij de 8ste Afdeling Infanterie in Groningen. Met de kapel Van de 1ste Afdeling
verhuisde hij in 1829 van Brussel naar Antwerpen waar in 1830 de 1ste Afdeling werd
samengevoegd met de 12de Afdeling uit Bouillon. Toen hij in Antwerpen was dirigeerde hij
de Oranje Harmonie in Lier. Hij werd eervol ontslagen omdat er al een kapelmeester was bij
de 12de afdeling. Van 1836 tot bij de afschaffing van bijna alle muziekkapellen in 1843 was
Winter kapelmeester van de samengevoegde 1ste en 12de Afdeling in Nederland. In 1843 werd
hij dirigent van een burgermuziekvereniging in zijn geboortestad.
3DE AFDEELING (MONS)
De 3de Afdeling Infanterie was samengesteld uit het 2de Bataljon Infanterie van Linie
‘Luikerwalen’ genaamd, het 8ste Bataljon Infanterie van Linie, het 24ste Bataljon Infanterie
Nationale Militie met militairen afkomstig uit het militiedistrict Nivelles (Nijvel) het 25ste
Bataljon Infanterie Nationale Militie en het 26ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met
militairen afkomstig uit het militiedistrict Mons (Bergen), dus hoofdzakelijk militairen uit
Henegouwen. Deze afdeling was waarschijnlijk oorspronkelijk gelegerd in de door de
Nederlanders gebouwde kazematten. Tussen 1824 en 1827 werd de Caserne Guillaume
(Willemskazerne) gebouwd. Ze is het belangrijkste getuigenis van de militaire architectuur
van het Hollandse regime in België. Vanaf 1834 werd het de kazerne van de Jagers te Voet en
na de eerste wereldoorlog tot Kazerne Majoor Sabbe opgedoopt.

Willems kazerne (Caserne Guillaume)
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Mons

Kapelmeester was de Duitser ANTOINE HEYLINGMEYER (1793-1876) Hij werd op 10
november 1793 te Nittenau bij Regensburg (Beieren) geboren. Op 10 augustus 1809 werd hij
op amper zestienjarige leeftijd ingelijfd als muzikant bij het 18de Franse Linie Regiment toen
in Wenen actief. In 1810 was dit Franse regiment in garnizoen in Den Haag. Heylingmeyer
nam deel aan de Russische veldtocht van Napoleon en werd in november 1812
krijgsgevangen genomen in Rusland. In 1814 kon hij uit Russische gevangenschap
ontsnappen. Van juni 1815 tot februari 1819 was hij muzikant bij de Oost-Friese Grenadiers
van Hannover. Het Congres van Wenen in 1815 besliste dat Oost-Friesland bij het Koninkrijk
Hannover werd gevoegd. Op 15 maart 1819 nam Heylingmeyer dienst als muzikant bij de
12de Afdeling Infanterie gelegerd in Bouillon (in de Belgische provincie Luxemburg). Op 25
juli van hetzelfde jaar werd hij er kapelmeester. Op 12 april 1821 nam hij er ontslag om
kapelmeester te worden van de 14de Afdeling Infanterie in Venlo. In 1823 verhuisde hij
opnieuw, dit keer om kapelmeester te worden van de 3de Afdeling Infanterie te Mons (Bergen).
Na de Belgische Omwenteling werd hij op 1 oktober 1830 kapelmeester van het 3de Linie
Regiment in België ook in Mons. Op 28 augustus 1835 werd hij met verlof gestuurd. Van
1840 tot 1865 was hij dirigent van het harmonieorkest “Société Royale Philharmonique de
Lobbes” in Henegouwen. Heylingmeyer overleed te Lobbes, een gemeente in de provincie
Henegouwen aan de Samber, vlak bij de stad Thuin, op 13 augustus 1876.
4DE AFDEELING (Tournai)
De 4de Afdeling Infanterie in Tournai (Doornik) was samengesteld uit het 4de Bataljon
Infanterie van Linie (Zuid-Nederlands) bestaande uit het 26ste Bataljon Infanterie Nationale
Militie, het 27ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen hoofdzakelijk afkomstig
uit het militiedistrict Tournai, het 28ste Bataljon Infanterie Nationale Militie en het 29ste
Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen afkomstig uit het militiedistrict Charleroi
plus een Bataljon Infanterie Nationale Militie - manschappen ook afkomstig uit de provincie
Henegouwen.
Na de val van Napoleon werd een verdedigingslinie tegen Frankrijk
opgericht en zo bouwden de Nederlanders van 1816 tot 1822, o.l.v.
kapitein ingenieur Engelen, een nieuwe citadel op de ruines van de
oude Franse citadel (cf. afbeelding p.25). Het geheel omvatte vijf
kazernes.
Kapelmeester van 1819 tot 1824 was een zekere A. FÄSTL waarover
geen informatie kon gevonden worden. Fästl werd in 1824 opgevolgd
door M. RÖSLER (1795-1863) geboren in Haid (nabij Linz) in
Oostenrijk. Hij was eerst vier jaar kapelmeester van de 12de Afdeling
Infanterie in Bouillon en werd in 1824 als kapelmeester overgeplaatst
naar de 4de Afdeling Infanterie in Tournai. Na de Belgische
onafhankelijkheid werd Rösler muziekleraar in Brussel waar hij in
1863 overleed. Leuk detail: in 1841 gaf Rösler muziekles in de School
voor Veeartsen in Brussel en zijn collega muziekleraar was Valentin
Bender, kapelmeester van de Gidsen. Auguste Allard (1797-1863)
muzikant bij deze muziekkapel van 1819 tot 1830 werd na de
Belgische revolutie in 1830 kapelmeester toen de afdeling werd
omgedoopt tot 4de Linie Regiment.
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6DE AFDEELING (Brugge)
De 6de Afdeling Infanterie in Brugge was samengesteld uit het 7de Bataljon Infanterie van
Linie met militairen afkomstig uit het militiedistrict Brugge, het 31ste Bataljon Infanterie
Nationale Militie met militairen afkomstig uit het militiedistrict Veurne en het 32ste Bataljon
Infanterie Nationale Militie met militairen afkomstig uit het militiedistrict Ieper. Dus bestond
deze afdeling uit manschappen afkomstig uit de provincie West-Vlaanderen inclusief de
kuststreek. De afdeling was gelegerd in het vroegere Kartuizerklooster aan de Langestraat in
Brugge; net zoals andere contemplatieve orden, was de kartuizer orde opgeheven bij
Oostenrijks keizerlijk decreet van 1783.

Kazerne (Oud Kartuizerklooster) Brugge

Kapelmeester van 1827 tot 1830 was Jean-Charles WEBER geboren in Kriegsstadt (Sachsen)
op 20 september 1799. In 1819 trad hij in Nederlandse dienst als hoornist bij de Muziekkapel
van de 7de Afdeling. In 1826 werd in Ieper een wedstrijd uitgeschreven voor kapelmeester van
de 6de Afdeling in Brugge. Weber verwierf de functie en werd tevens dirigent van de Société
Philharmonique van Brugge·. In 1830 verhuisde hij met de 6de Afdeling (Uit Brugge) samen
met de 17de Afdeling (uit Gent) naar Nederland waar hij kapelmeester werd van de
(verplaatste) 17de Afdeling in ’s Hertogenbosch (1830-1843). Na 1843 bleef hij actief te ‘s
Hertogenbosch als hoornist en muziekleraar. Hij componeerde marsen en walsen voor
harmonieorkest.

De “Hollandse” Kazerne in de citadel van Namur
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11DE AFDEELING (Namur)
In 1814 werd Namur (Namen) geremilitariseerd door de geallieerde Engelsen en Nederlanders
en in de nieuwe Nederlandse barrière geïntegreerd. De Nederlandse ingenieurs, opgeleid door
de Fransen, restaureerden de oude citadel en bouwden tussen 1816 en 1824 enkele kazernes in
de citadel; er waren 9 forten in het totaal. 90% van de huidige citadel dateert uit die periode.
De 11de Afdeling Infanterie werd opgericht in december 1818 en was samengesteld uit het
11de Bataljon Infanterie van Linie, het 44ste Bataljon Nationale Militie met militairen vooral
afkomstig uit het militiedistrict Huy (Hoei), het 46ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met
militairen vooral afkomstig uit het militiedistrict Liège (Luik) en het 47ste Bataljon Nationale
Militie met militairen voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Namur (Namen).
De eerste Kapelmeester van 1819 tot 1829 was François Dunkler Sr.,
uiteraard in Nederland goed bekend, maar volledigheidshalve toch
vermeld. FRANÇOIS DUNKLER (1779-1861) werd op 17 mei 1779 in
Rastadt in het Groothertogdom Baden geboren als zoon van een
Pruisische militaire kapelmeester. Op twaalfjarige leeftijd volgde hij
zijn vader naar Sedan in Frankrijk en werd tweede fagottist bij het 4de
Bataljon Vrijwilligers van het Moezelleger (Armée de la Moselle)32.
Bij gebrek aan geld werden de muzikanten echter vlug ontslagen en
Dunkler zag zich genoodzaakt als soldaat (tirailleur) dienst te nemen;
hij naam aan diverse veldtochten deel en werd gewond in de buurt van
Montauban. In 1794 speelde hij weer in de kapel van het 43ste Bataljon
van het Rijn en Moezel Leger (Armée de Rhin et Moselle33) en in 1797
in de militaire kapel van de 85ste halve Brigade34 waarin het 43ste Bataljon was opgenomen.
Met zijn regiment was Dunkler in Egypte en in Syrië (1798-1801) en werd bij gevechten aan
de rechterarm gewond. In 1810 werd Dunkler benoemd tot ‘Chef de Musique’ (Trompette
Major) van het Franse 2de Regiment Karabiniers te Paard en maakte in deze functie in 1812
de campagne naar Rusland mee. Zijn regiment was
geïntegreerd in de 4de Divisie Kurassiers en nam o.a.
deel aan de Slag van de Moskova. Minder dan 300
soldaten van de 2 Karabiniers regimenten overleefden
de smadelijke terugtocht uit Rusland. Één van hen was
Dunkler.
In 1815 trad Dunkler uiteindelijk in Nederlandse dienst
als kapelmeester (staftrompetter?) van het Regiment
Lichte Dragonders Nr. 5 35 dat oorspronkelijk als
Chevau léger Regiment van het Belgische Legioen in
1814 in Mechelen was opgericht maar nu in Namur
gelegerd was.
Op 28 februari 1816 werd trouwens in Namen, zijn
zoon François Dunkler Junior geboren. In 1817 werd
dit muziekkorps ontbonden.
Karabiniers te Paard (Grote tenue) 1811

32

De Armée de la Moselle (Het leger van de Moezel) werd opgericht in 1791 en had als eerste bevelhebber de
beroemde generaal La Fayette.
33
De Armée de Rhin et Moselle (Het Rijn en Moezel leger), samensmelting van het Leger van de Rijn met het
leger van de Moezel) werd eind 1793 opgericht onder de leiding van generaal Lazare Hoche.
34
85ème Demi Brigade d’Infanterie de Ligne werd gevormd in 1796 en stamde uit een in 1690 opgericht Zwitsers
regiment (Régiment de Salis) in Franse dienst.
35
Dit regiment nam in juni 1815 deel aan de veldslagen te Quatre Bras en Waterloo.
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In 1819 werd Dunkler kapelmeester van het muziekkorps van de 11de afdeling Infanterie in
Namen. Op 23 september 1827 trad zijn elfjarige zoon, François Jr., als muzikant 1ste klasse
toe tot de muziekkapel.
Deze kapel was blijkbaar ook een tijdlang in garnizoen in Luik. In het “Journal de Liège”
lezen we:
« Concert d’harmonie dirigé par M.Dunkler, chef de la musique de la garnison, le
dimanche 29 avril 1821 au Grand Waux Hall du quai d’Avroy. Ce concert aura lieu
tous les dimanches et fêtes pendant l’été à 5 heures. Il y aura des glaces. »36
(Harmonieconcert gedirigeerd door de Heer Dunkler, kapelmeester van het garnizoen
op zondag 29 april 1821 in de Grote Waux Hall aan de Avroy kaai. Dit concert zal
elke zon- en feestdag gedurende de zomer om 5 uur plaats vinden. Er zullen ijsjes zijn)
Eind 1829 werd Dunkler als kapelmeester van de 11de Afdeling in Namen opgevolgd door
CHARLES HEINRICH OTTO HARNDORFF geboren in Nordheim (Hannover) in 1792.
Harndorff kende een kleurrijke internationale loopbaan als militair muzikant. Hij was eerst
stafmuzikant in Westfaalse dienst, en nadien achtereenvolgens kapelmeester in
Hannoveraanse dienst, in Engelse dienst, bij het Regiment Zwitsers nr. 31 in Nederlandse
dienst en bij een Regiment Lichte Infanterie in Frankrijk. Op 6 maart 1830 werd hij officieel
de opvolger van Dunkler Sr als kapelmeester van het muziekkorps van de 11de Afdeling
Infanterie. Tien dagen later echter werd hij overgeplaatst naar de 12de Afdeling, nieuw
gevormd uit de overgebleven manschappen van de oude 12de Afdeling Infanterie uit Bouillon.
Van 1831 tot 1836 was hij kapelmeester bij deze nieuwe 12de Afdeling in Nederland. In 1832
werd hij gedecoreerd met het Metalen Kruis voor zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht.
12DE AFDEELING (Bouillon)
De 12de Afdeling Infanterie in Bouillon (Provincie Luxemburg), opgericht in 1815, was
gevormd uit: het 15de Bataljon Infanterie van Linie, het 49ste Bataljon Infanterie Nationale
Militie met militairen voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Marche, het 50ste Bataljon
Infanterie Nationale Militie met militairen afkomstig uit het militiedistrict Neufchateau en het
51ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen voornamelijk afkomstig uit het
militiedistrict Luxembourg. De staf met de muziekkapel bevond zich in Bouillon, maar er
waren ook bataljons in Bergen-op-Zoom en Arlon. Van 1813 tot 1824 braken de Nederlanders
de slottoren van de burcht van Bouillon, de oudste van België, af en bouwden een nieuwe
kazerne.

36

Gazette de Liège, April 1821.
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De eerste kapelmeester van juli 1819 tot april 1821 was ANTOINE HEYLINGMEYER (cf.
p.26). Hij werd in april 1821 opgevolgd door M. RÖSLER (cf. supra) Op zijn beurt werd
Rösler op 16 augustus 1824 door de Duitser Georg Angelroth opgevolgd.
GEORGES ANGELROTH (Hochstedt, 1797 – Namur, 1866) werd op 7 augustus 1797 te
Hochstedt in de buurt van Erfurt in Duitsland geboren. Na zijn opleiding in Duitsland was hij
van 1819 tot 1821 muzikant gagist bij de 16de Afdeling te Ieper en nadien bij de 12de Afdeling
in Bouillon. Op 16 augustus 1824 werd hij kapelmeester bij deze 12de Afdeling Infanterie.
Na de omwenteling was hij van 1 november 1830 tot 1 oktober 1834 kapelmeester bij het 10de
Linie Regiment van het Belgische leger. Angelroth dirigeerde de Société d’Harmonie in
Namen waarmee hij in 1830 een tweede prijs en in 1836 een eerste prijs op een groot
harmonieconcours in Brussel behaalde. Diezelfde Société d’Harmonie lag aan de basis van de
muziekschool van Namen waarvan Angelroth directeur werd van 1835 tot aan zijn dood op 13
november 1866 in Namen. Pas op 1 augustus 1845 verwierf hij de Belgische nationaliteit.
15DE AFDEELING (ANTWERPEN)
De 15de afdeling infanterie in Antwerpen was samengesteld uit het 27ste Bataljon Jagers, het
39ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen voornamelijk afkomstig uit het
militiedistrict Antwerpen, het 40ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen ook
voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Antwerpen en het 41ste Bataljon Infanterie
Nationale Militie (met militairen voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Mechelen.
In 1812 bouwde Napoleon 3 kazernes in Antwerpen: de Falconkazerne, de Prekerskazerne in
het Sint-Andrieskwartier en de Sint-Joris kazerne in de Begijnenvest. De belangrijkste, de
Falconkazerne werd voltooid in 1816.

Falcon Kazerne, Antwerpen

Kapelmeester van 1819 tot 1830 was de Spaanse klarinettist MICHEL FRANÇOIS
TORRAMORELL, geboren op 16 september 1786 in Guissona (Spanje). Op 12 november
1801 werd hij als muzikant (klarinettist) ingelijfd bij het Catalaanse Vrijwilligers Regiment.
Op kerstdag 1808 werd hij door de Fransen gevangen genomen en op 28 november 1809 werd
hij ingelijfd bij de Muziekkapel van het 70ste Linie Regiment dat in Spanje vocht.
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Van 2 september 1811 tot 8 september 1815 was Torramorell kapelmeester van het 75ste Linie
Regiment nog steeds bij het Franse bezettingsleger in Spanje. Op 6 februari 1815 huwde hij
Sophie Tiret in de stad Vannes; het gezin had drie kinderen
waarvan de laatste twee in België geboren werden. Op 1 oktober
1815 werd hij kapelmeester van het Legioen van Morbihan tijdens
de opstand in Vendée; hij werd uit dit regiment, ondertussen tot
26ste Linie Regiment omgedoopt, ontslagen op 12 mei 1821. Al op
27 mei 1821 werd Torramorell kapelmeester bij de 15de Afdeling
Infanterie van het Nederlandse leger in Antwerpen. Na de
omwenteling van 1830 werd hij kapelmeester van het 7de Linie
Regiment van het Belgisch leger ook te Antwerpen. Hij ging met
pensioen op 19 maart 1841. Hij overleed op 22 december in 1871
in Parijs (10de arrondissement).
Torramorell was ook klarinettist, tweede dirigent en later eerste
dirigent van de Société d’Harmonie in Antwerpen. Eerst was hij assistent van Jean Printz, die
in 1826 ontslag nam na een ruzie met Torramorell. Opvolger van Printz was Valentin Bender
die na één jaar ontslagen werd en ad iinterim
nterim vervangen door Torramorell. Op 27 mei 1829
bracht Willem I een bezoek aan de harmonie, toen onder de leiding van Torramorell.
16DE AFDEELING (Ieper)
De 16de afdeling infanterie in Ieper was samengesteld uit het 35ste Bataljon Jagers, het 33ste
Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen voornamelijk afkomstig uit het
militiedistrict Kortrijk, het 34ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen
voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Gent, en het 35ste Bataljon Infanterie Nationale
Militie ook met militairen voornamelijk afkomst
afkomstig
ig uit het militiedistrict Gent.
In de Hollandse periode was Ieper militair opnieuw heel belangrijk: Op de gronden van het
afgebroken Jezuïetenklooster verrees tussen 1820 en 1822 de nie
nieuwe
uwe “Voetvolkkazerne”. Zij
kon onderdak bieden aan maar liefst 2.000 soldaten.

Voetvolk kazerne, Ieper

Kapelmeester was de Duitser GEORG KEYSER (1791-1874) geboren op 21 augustus 1791 te
Nieder-Zimmern in Thüringen. Op16 juli 1819 werd hhij
ij kapelmeester bij de 16de Afdeling
DIA 65 Infanterie van het Nederlandse leger te Ieper. Na de Belgische onafhankelijkheid was
hij van 1 oktober 1830 tot 10 januari 1837 kapelmeester bij het 8ste Linie regiment te Ieper.
Keyser behaalde de Eerste Prijs op de compositiewedstrijd georganiseerd door de Société
d’Harmonie van Antwerpen in 1828. Het werk werd op 18 augustus 1828 door de Antwerpse
Harmonie uitgevoerd. Koning Willem I feliciteerde per brief de organistoren en de winnaars.
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Eind 1835 nam de Ieperse gemeenteraad de beslissing om te starten met een kweekschool,
gekoppeld aan een nieuw op te richten stedelijk muziekkorps. In 1836 werd Georges Keyser
de eerste directeur van deze Société d’Harmonie (Stadsharmonie). Hij overleed te Ieper op 10
september 1864.
17DE AFDEELING (GENT)
De 17de afdeling infanterie in Gent was samengesteld uit het 36ste Bataljon Jagers, het 36ste
Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen voornamelijk afkomstig uit het
militiedistrict Oudenaarde, het 37ste Bataljon Infanterie Nationale Militie met militairen
voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Dendermonde, en het 38ste Bataljon Infanterie
Nationale Militie met militairen voornamelijk afkomstig uit het militiedistrict Eeklo). De 17de
afdeling was gehuisvest in de Infanteriekazerne nr.1 aan de Kattenberg, gebouwd in 1687,
vernieuwd in 1754 en afgebroken in 1898.

Infanteriekazerne Kattenberg, Gent

Kapelmeester was LOUIS VAN THEMSCHE (1795-1847) werd op 9 juli 1785 te Merelbeke
bij Gent geboren. Als muzikant in het Franse leger nam hij deel aan de Spaanse, Duitse en
Russische veldtochten van Napoleon. Van 1 februari 1819 tot 30 november 1830 was hij
kapelmeester bij de 17de Afdeling van het Nederlandse leger in Gent. Hij was klarinetsolist
aan het Grand Théâtre van Gent. Na de omwenteling werd hij kapelmeester van het 9de Linie
(voortzetting van de 17de afdeling) in Gent. Nadien was hij nog gedurende één jaar (18311832) kapelmeester van het 4de Linie Regiment in Tournai (Doornik). Hij werd de eerste leraar
klarinet aan het Conservatorium van Gent in 1835 en bleef dit tot in 1846. Van Themsche37
overleed op 5 januari 1847 in Gent.
18DE AFDEELING (NAMUR)
Tenslotte was er gedurende één jaar nog een tiende kapel in het Zuiden, nl. de 18de afdeling
infanterie in Namur opgericht in juli 1829. Deze afdeling heef slechts één jaar bestaan. Op 16
oktober 1830 werd deze afdeling grotendeels door en decreet van de regent omgevormd tot
2e Régiment de Namur en op 25 november omgedoopt tot 10de Linie regiment van het nieuwe
Belgische leger. Kapelmeester was G. FERBER die in 1830 de rest van de afdeling naar
Nederland volgde.
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Soms als Van Theemsche geschreven.
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MUZIEK BIJ DE CAVALERIE
Bij de cavalerie vormden de trompetters soms een fanfare, die meestal door de bevelvoerende
officier werd onderhouden. Pas door een Koninklijk Decreet van 21 oktober 1824 kregen
de cavaleriekorpsen officieel een muziekkapel van 20 muzikanten (trompetters en
kwekelingen) toegewezen.

Verder belast het decreet de opperbevelhebber van de cavalerie: “de noodige bevelen te geven,
ten einde als bij nu bij alle de afdeelingen en regimenten kavalerie, een gelijksoortig korps
muziek geformeerd en op eenen eenvormigen voet beheer en onderhouden worde.” 38
Het uitgebreide ontwerp met 13 artikelen “aangaande het oprigten van muziek bij de korpsen
kavalerie en nopens de instelling van een fonds ten behoeve van hetzelve” werd uitgevaardigd
te Brussel op29 oktober 1824.39 We citeren de belangrijkste passages:
Art.1. Er zal bij de afdeelingen kurassiers en regimenten ligte kavalerie, uit de thans
aanwezig zijnde trompetters, een korps muziekanten worden geformeerd, en zal te dien einde,
het getal der trompetters met vier élèves vermeerderd worden.
Art.4. De trompetters of élèves, welke tevens als muziekant dienen, zullen behalve de gewonen
trompet, van koperen blaas-instrumenten worden voorzien, waarvan het getal en het soort bij
alle korpsen gelijk zal moeten zijn.
Art.6. De trompetters-muziekanten zullen eene toelaag uit het muziek-fonds ontvangen,
waarvan het beloop door den Chef van het korps zal worden bepaald en geregeld, naar mate
der bekwaamheid en naargelang der instrumenten, welke door den muziekant behandeld
worden.
Veel bepalingen komen min of meer overeen met
deze voorgeschreven voor de infanterie (o.m.
betreffende uniformen, instrumentenonderhoud en
muziekfonds) maar men probeerde dus om uniforme
fanfareorkesten bij de cavalerie-eenheden te hebben
en de muzikanten kregen een vergoeding naargelang
hun bekwaamheid en de aard van hun instrument.
Toezicht werd gehouden door de Cornet (naam voor
vaandrig bij de cavalerie).
“Bij ieder korps kavalerie eenige trompetters van
blaasinstrumenten zijn voorzien, welke trompettersmuzikanten genoemd worden en een muziekkorps
vormen. Bij ieder eskadron is een trompetterkwekeling die besteld is om, hetzij bij de muziek
werkzaam te zijn, of om bij de gedetacheerde
eskadrons of kompagnieën als trompetter gebezigd te
worden.”

38
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Recueil Militair 1824, p.229.
O.c. pp.230-233.
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Van de 9 cavalerieregimenten waren er 5 op het Belgische grondgebied met een meerderheid
aan Belgische soldaten. De garnizoenssteden wisselen af want deze cavalerieregimenten
verplaatsten zich vaak.

De Afdeeling Kurassiers nr.2 in Luik was ontstaan in april 1815 uit het Zuid-Nederlandse
1ste Régiment de Carabiniers van het Belgische Legioen en in 1816 omgedoopt tot Regiment
Kurassiers nr. 2. Deze afdeling cavalerie werd opgeheven in 1830 en de Belgische soldaten
vormden het 1ste Kurassiers regi
regiment
ment te Luik, terwijl de overblijvende (Noord-Nederlandse)
manschappen werden ingedeeld bij de Afdeling Kurassiers nummers 1, 3 en 9 in Nederland.
Het Lichte Dragonders Regiment nr.5, ontstaan in april 1815
uit het 1ste regiment Chevau-légers de la Tour van het Belgische
Legioen, verbleef van 1815 tot 1830 in garnizoen te Namen,
Luik, Doornik en Maastricht. Dragonders waren bereden
infanteristen: ze verplaatsten zich te paard, maar vochten te
voet. Dit Regiment Lichte Dragonders Nr.5 (met Dunkler als
staftrompetter tot 1817) onderscheidde zich ook in de Slag bij
Waterloo.
Het Regiment Huzaren nr.6. Na de samenvoeging van de
Noord- en Zuid-Nederlandse troepen in 1815 kreeg het
regiment Huzaren van Boreel de naam van Huzaren No. 6, en
was in de “Caserne Saint Jean” (Sint Jans kazerne) in Tournai
(Doornik) in garnizoen. In 1830 vormden de Belgische soldaten
het 1ste Regiment Jagers te Paard.
Caserne Saint Jean, Tournai

Het Regiment Huzaren nr.8, oorspronkelijk Regiment du Croÿ van het Belgische Legioen,
was bij de Belgische omwenteling in Gent in garnizoen. De manschappen voegden zich in
1830 bij het 2de Regiment Jagers te Paard van het Belgische leger.
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We weten iets meer over twee staftrompetters in het Zuiden: FRANÇOIS MAURICE HEYM
(1799-1876). Heym was geboren op 30 mei 1799 te Freiburg in de deelstaat Hannover. Hij
werd in 1816 muzikant bij de Saksische Jagers en in 1823 kapelmeester van het 3de Bataljon
Lichte Infanterie tot hij de Saksische dienst in 1826 verliet. In 1826 werd hij eerste hoornist
bij de Muziekkapel van de 16de Afdeeling in Ieper. Van 11 mei 1828 tot 26 december 1830
was hij staftrompetter bij de Afdeling Kurassiers nr.2. Nadien was hij tot 16 mei 1831
kapelmeester bij de Afdeling Dragonders nr.5 als opvolger of vervanger van François Dunkler
Sr. Op 8 juni 1831 trad hij in dienst bij het Belgische leger als kapelmeester (trompettermajoor) bij het 2de Regiment Jagers te Paard dit tot 20 september 1834. Van 1835 tot 1848
was hij trompetter-majoor bij het 1ste Regiment Kurassiers en van 1848 tot 1858 kapelmeester
bij de pupillenschool te Lier waar hij ook de Harmonie dirigeerde. Heym werd tot Belg
genaturaliseerd op 8 mei 1845 en overleed te Lier op16 maart 1876.
Bij het Regiment Huzaren nr.8, oorspronkelijk Regiment du Croÿ van het Belgische Legioen,
was de eerste staftrompetter kapelmeester van 1822 tot 1825 een zekere. F.E. HEMPEL. Hij
werd opgevolgd door JOHANN MEYER, geboren op 16 oktober 1796 te Osnabrück in
Duitsland. Meyer was gedurende vijf jaar militair muzikant in Hannover en nam deel aan de
slag bij Waterloo. Nadien kwam hij in Gent terecht waar hij muzikant werd bij de 17de
Afdeeling. Van 22 mei 1825 tot 25 oktober 1830 was hij staftrompetter van het Regiment
Huzaren nr.8. Later na de Belgische omwenteling was hij van 13 mei 1833 tot 16 april 1847
kapelmeester van het 1ste Jagers te Paard van het Belgische leger.
Op 8 april 1818 meldde SEIGNE, ‘chef de musique’ van het 9de Kurassiers Regiment in Luik
in ‘Journal de Liège’ dat hij walsen met trio in harmonie zal dirigeren en zelf trombone soli
gaat uitvoeren tijdens een concert in het Fort ‘La Redoute’.
De stamboeken van bepaalde cavalerieregimenten waren vaak heel summier ingevuld en soms
maakten soldaten daar gebruik van om hun dienststaat indrukwekkender te maken. Zo
bijvoorbeeld twee trompetters uit Tongeren van het Regiment Huzaren nr.8. Daniel Blonden,
een veteraan van de Franse Jagers te Paard die door de Russen krijgsgevangen werd genomen,
beweerde trompetter majoor bij de Kozakken te zijn geweest, alleen hadden de Russische
Kozakken geen trompetters. Theodoor Hubar beweerde dat hij als trompetter bij het 10de
Franse Jagers te Paard had gediend sinds 1794 en verzond er zelfs de bijhorende campagnes
en veldtochten bij. In feite was hij pas in 1800 als vrijwilliger in dienst getreden bij het 3de
Regiment Franse Huzaren.
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DE MUZIEKKAPEL VAN DE GRENADIERS
Volledigheidshalve schetsen we kort het ontstaan van de Muziekkapel van de Grenadiers in
Brussel. In 1829 werd beslist een 18de Afdeeling infanterie en een Afdeeling Grenadiers op
te richten. In november 1829 werd François Dunkler Sr. door prins Frederik belast met de
samenstelling van een muziekkorps voor de afdeling Grenadiers in Brussel. Op 17 november
werd zijn zoon François Jr. als muzikant (dertienjarige klarinettist) officieel overgeplaatst
naar de Grenadiers. Dit Regiment Grenadiers en Jagers moest voor de veiligheid van de
Koning instaan.

Doordat WILLEM I, gezien de beginnende onrust in het Zuiden, vaak in Brussel verbleef,
was de Muziekkapel van de Grenadiers o.l.v. Dunkler in Brussel (Onder het Oog des
Konings!) toen de revolutie in België uitbrak. Dunkler was behalve musicus ook een
voortreffelijk soldaat. Zijn ervaring op diverse slagvelden kwam hem bij de opstand te
Brussel in de herfst van 1830 goed van pas. Aan het hoofd van zijn muzikanten en
kwekelingen (waaronder zijn dertienjarige zoon) moest hij zich gewelddadig een weg banen
om zijn mensen en materieel veilig buiten de stad te brengen. De Grenadierskapel verhuisde
definitief naar het Noorden.

DE UNIFORMEN
Het Recueil Militair bevatte heel wat (vaak uitvoerige) beschrijvingen van de uniformen van
de muzikanten, kapelmeesters en tamboer-majoors.
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Wij bekijken even de richtlijnen van 3 april 1819 in verband met de uniformen van
muzikanten en tamboer-majoors.40

40

Recueil Militair, 1819, pp.27-29.
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Naast de officiële beschrijvingen van de uniformen in het Recueil Militair vonden we een
leuke beschrijving door P.H. Craandijk in zijn artikel Onze Oud-Strijders 1815-1831
verschenen in het Haarlemse tijdschrift “Eigen Haard” van 1886 nr. 15 met tekeningen van
CH. Rochussen. Met zin voor humor schrijft de auteur dat de zonen van Apollo (de
muzikanten) zich door hun opvallende kleding moesten onderscheiden van de zonen van Mars
(de soldaten).
“Ook de infanterie-muzikanten waren ook kenbaar genoeg: de rok vooreerst was licht
blauw, in groot tenue een witte pantalon en hooge laarzen. De fraaie uniform was
alleen voor de groote kunstenaars: de minderen, tamboers, hoornblazers en de pijpers,
die er toen ook nog bij waren, droegen donker blauwe rokken met witte kraag en
opslagen aan de mouw en grijze broeken, evenals de overige infanteristen; alleen als
distinctief teeken ‘een schouder-versiersel, ’t welk de tegenwoordige tamboers nog
dragen.”
Bij de cavalerie bijvoorbeeld droegen dragonders- en huzaren-trompetters een kolbak in plaats
van chacots (shakoos), en zij reden op schimmels en witte paarden. Op de vraag waarom had
Craandijk volgend humoristisch antwoord gekregen:
„Als ze meziek maken hebben ze graag een groot publiek, en nu kunnen de Belsen41 ze
in de verte al zien om nog bij tijds bij het concert te zijn.”
In het Recueil Militair van 182942 vindt men een uitvoerige beschrijving van de uniformen
van de muzikanten, kapelmeesters en tamboer majoors van het nieuwe Grenadiers regiment,
voorgeschreven door het Koninklijk Besluit nr. 114 van 27 september 1829.

41
42

Belgen.
Recueil Militair, 1829, pp. 156-157.
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HET MUZIKAAL ONDERRICHT
Koning Willem I en zijn regering schonken veel aandacht aan het onderwijs. Ook het
muziekonderwijs van de soldaten en van de militaire muzikanten in het bijzonder werd
gestimuleerd. In Hoofdstuk 4 ‘Onderwijs’ van het “Reglement op de inrigting der schoolkompagnienen en het onderwijs bij dezelve” van 25 september 1823 zijn diverse artikelen
aan de opleiding van de muzikanten gewijd.
Art.7. Aan de commissie voornoemd wordt opgedragen, de zorg voor het vervaardigen
van een voorschrift, betrekkelijk de inrigting van het wederkerig onderwijs in de toon
en zangkunst, te geven aan de hoornblazers, aan de trompetters, mitsgaders aan de
tamboers en soldaten, voor zo verre deze bevonden worden, daartoe den aanleg te
hebben, en mitsdien later tot muziekanten, in aanmerking kunnen komen.43
Art.22. Tot het ontvangen van dit onderwijs, zullen worden toegelaten al de elevesmuzikanten, hoornblazers, alsook enige soldaten en tamboers, welke grooten aanleg
voor de toonkunst aan de dag leggen
Art.23. Dit onderwijs zal door den muzijkmeester en enige der daartoe geschikte
muzikanten der afdeeling worden gegeven.
Art.24. De leerlingen welke ten gevolge van de gegeven opleiding in de toon- en
zangkunst bij het wederkeeri
wederkeerig
g onderwijs genoegzame vorderingen hebben gemaakt,
zullen een bepaald onderwijs op de onderscheidene blaas-instrumenten, respectivelijk
van de muzijkanten der afdeeling, ontvangen; naar mate van hunnen smaak, aanleg of
ligchamelijk gestel zal de keuze van het instrument bepaald worden.44
In het Koninklijk Besluit van 30 maart 1827 worden verdere instructies over dit
muziekonderwijs gegeven:
Art. 6. De repetitiezaal voor het muzijk van de korpsen, zal zoodanig worden ingerigt,
dat het onderwijs in de toon- en zangkunst mede aldaar kan gegeven worden.
Art.7. Vier maal ’s weeks, zullen telkens twee uren voor dit onderwijs worden
besteed.45
Een Koninklijk Besluit van 5 juni 1827 vorderde de uitvoering van de in 1826 opgemaakte
voorschriften.
In het Besluit van 23 augustus 1827 gaf Prins Frederik de Brusselse componist FrançoisJoseph Snel de opdracht ‘toon en zangkunst’ aan de militaire kapelmeesters in de Zuidelijke
provincies te onderrichten. Alle kapelmeesters moesten zich op 15 oktober 1827 naar de
kazerne van de 1ste Afdeling te Brussel begeven om de richtlijnen van Snel te vernemen.

43

Recueil Militair 1826, pp.266-267.
O.c., p. 277.
45
Recueil Militair 1827, p.197.
44
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Over het resultaat van dit onderricht lezen we in “Revue de la Flandre” in 1845:
« En 1827, M. Snel, alorsq directeur de l’école normale des chefs de musique militaire,
établit, d’après les ordres du prince Frédéric, commissaire-général de la guerre, des
classes de musique vocale à Bruxelles, Anvers, Gand, Bruges, et dans toutes les villes
où des régiments se trouvaient en garnison. Il obtint de la méthode rédifée par lui des
résulatst tels, qu’au bout d’une année, des cantiques, messes etc.,etc., étaient dékà
exécutés avec le polus grand ensemble par cent cinquante soldats, dans chaque
régiment. Il en fut de même, à un degré supérieur de l’enseignement, de l’école
normale des chefs de musique… »46
(In 1827 richt de Heer Snel, directeur van de normaalschool voor militaire
kapelmeesters, volgens de bevelen van prins Frederik, commissaris-generaal van
Oorlog, zangklassen op in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en in alle
garnizoenssteden. Dank zij de door hem opgestelde methode behaalde hij zulke goede
resultaten dat na verloop van één jaar kerkliederen, missen enz. werden uitgevoerd in
perfecte samenzang door 150 soldaten in elk regiment. Hetzelfde gebeurde, op een
hoger niveau, op de normaalschool voor kapelmeesters.)
Er waren dus muziekscholen voor militairen o.m. in Brussel, Brugge, Gent en Antwerpen (op
het Hendrik Conscience plein waar nu de Stadsbibliotheek is) en alle garnizoenssteden.
In 1829 werd Snel Inspecteur benoemd van alle muziekscholen van het Nederlandse leger in
de Zuidelijke provincies, zoals te lezen valt in de Circulaire van 21 december 1829 nr.9.
“Dat het Zijne Majesteit bij kabinets-order van den 12den dezer n°.15 behaagd heeft
den Heer Snel, toonkunstenaar te Brussel te belasten, met het jaarlijks onderzoek,
nopens de gesteldheid der zang scholen bij de korpsen infanterie en kavallerie van het
leger”47
De circulaire bepaalt dat deze functie totdat aangetoond is dat Snels methode overal ingevoerd en
toegepast wordt en dat Snel alle mogelijke hulp moet krijgen en, zo nodig, nog de laatste
twijfelende kapelmeesters overtuigen.
JOSEPH-FRANÇOIS SNEL werd op 30 juli 1793 te Brussel
geboren. Hij studeerde viool bij de beroemde violist Baillot
aan het Conservatorium te Parijs. In 1813 werd hij eerste
violist in het orkest van de Koninklijke Schouwburg en
componeerde diverse balletten. Van 1831 tot 1834 was hij
dirigent van de Muntschouwburg en ondertussen dirigeerde
hij ook de Société Royale de la Grande Harmonie evenals het
Muziekkorps van de Brusselse 'Garde Civique' (Burgerwacht).
Omwille van zijn ervaring bij de Nederlandse militaire
muziek werd Joseph Snel ook bij de organisatie van de
Belgische militaire muziek betrokken. Joseph-François Snel
overleed op 10 maart 1861 te Koekelberg.
Joseph-François Snel
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Revue de la Flandre: recueil politique, littéraire, scientifique, philosophique, commercial, industriel, agricole,
bibliographique, Volume I, Gent, 1845, p. 268.
47
Recueil Militair, 1829, pp. 238-239.
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DE INSTRUMENTALE BEZETTING
Er was helemaal geen standaardbezetting en de muziekkapellen werden samengesteld met de
voorhanden zijnde muzikanten en het was aan de kapelmeester om een min of meer
evenwichtig geheel te vormen. We vernemen iets meer over gebruikte instrumenten dank zij
de Tentoonstelling van voorwerpen der Nationale Nijverheid die in juli en augustus 1825 te
Haarlem plaats vond.
In de circulaire van 10 september 1825 nr. 8 lezen we
Onder de artikelen, we
welke
lke op de tentoonstelling van voorwerpen van volksvlijt te
Haarlem zijn aangebragt, hebben, volgens het door de Hoofdcommissie, ter
beoordeeling daarvan, aan den Koning uitgebragt rapport, eenige blaasinstrumenten
en bijzonderlijk eene trompet’ met sleutel
sleutels,
s, uitgevonden door Dupré te Doornik, de
aandacht tot zich getrokken, zoo uit hoofde hunner volmaaktheid, als van den geringen
prijs….
Zijne Majesteit, steeds bedacht om de nationale Industrie bevorderlijk te wezen, heeft
mij dientengevolge, het verlangen doen kennen, dat er onderzocht werde, of‘ het
gebruik van die instrumenten bij de korpsen niet gepast zijn zoude en mitsdien zoude
verdienen te worden aanbevolen. Dit onderzoek is, met de meeste zorg, door
deskundigen, over alle zoodanige instrumenten geda
gedaan,
an, als voor militaire muziek
geschikt schenen….
Ten einde, derhalve, de nationale industrie ‘te‘bevorderen, heb ik het noodig geacht,
aan de korpsen bij dewelke muziek bestaat, aan te bevelen, om bij voorkomende
gelegenheid, voor zooveel mogelijk, van de voorwerpen, welke in de opgaaf genoemd
worden, gebruik te maken.48
En verder vinden we een “Gedetailleerde opgave der meest doelmatige instrumenten, voor de
muziek der korpsen, bij de armee geschikt, op de Tentoonstelling te Haarlem voorhanden
geweest”.49

Tuba Dupré & Basson Dupré

48
49

Recueil Militair 1825, p.134.
Recueil Militair 1825, pp.136-137.
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In de lijst geschikte instrumenten voor de militaire kapellen wordt vooral aandacht besteed
aan de instrumenten van Joseph Dupré en Charles Joseph Sax.
In het “Rapport der Hoofdcommissie ter beoordeling der voorwerpen van NATIONALE
NIJVERHEID ten toon gesteld te Haarlem in de maanden julij en augustus 1825” werd er
gewezen op de grote evolutie sinds de eerste nijverheidstentoonstelling in Gent in augustus
1820. Toen waren al enkele fabrikanten van blaasin
blaasinstrumenten
strumenten met een zilveren medaille
beloond, nl. dezelfde Joseph Dupré uit Doornik en Charles Joseph Sax uit Brussel, naast Frans
de Backer uit Gent en De Vaster uit Leuven.50
In dat rapport worden de “wind instrumenten” nader toegelicht.51
Opmerkelijk was zeker de tuba-Dupré, gemaakt door Joseph Dupré (1790-1862) die een
werkplaats had aan de grote markt van Doornik. Hij was gespecialiseerd in ophicleïdes, maar
vervaardigde ook fluiten, trombones met beker in de vorm van een drakenkop, serpenten,
klaroenen met kleppen, klarinetten en fagotten. Dupré geloofde dat hij de klank van een
instrument zachter kon maken door het in hout te vervaardigen. De tuba-Dupré was een
houten versie met zes kleppen van de bashoorn. In Haarlem stelde Dupré niet minder dan 18
instrumenten ten toon. Het rapport van de tentoonstelling prijst de kwaliteit en de prijs van
Dupré’s instrumenten.
Charles-Joseph Sax (1791-1865) geboren in Dinant was een
autodidactische muziekinstrumentenbouwer die zich in 1815 in
Brussel vestigde. Zijn bedrijf werd zo bloeiend dat hij tot zes
maal toe moest verhuizen om zijn werkplaats uit te breiden. Hij
bootste eerst bestaande bl
blaasinstrumenten
aasinstrumenten na, maar vond snel ook
diverse vernieuwingen uit en zo verwierf hij diverse patenten die
hem telkens een monopolie voor vijftien jaar opleverden. Zo werd
hij door Koning Willem I in 1818 tot “Instrumentenbouwer en
leverancier van het Hof van de Koning der Nederlanden”
benoemd. 52 (Naast Sax Sr. was ook G. Devaster, fabrikant van
koperen blaasinstrumenten in Brussel hofleverancier in 1818).
Bij de officiële stichting van de Nederlandse militaire muziek in
1819 leverde hij praktisch alle instrumenten aan de militaire
kapellen die in de Zuidelijke (Belgische) provincies gelegerd
waren.
Op de tentoonstelling in Haarlem werd Sax met een zilveren medaille bekroond voor zijn cor
omnitonique. De hoorns hadden vroeger maar een beperkte toonomvang en waren daardoor
nauwelijks geschikt om melodieën te spelen. In de 19de
eeuw zijn dan ook verwoede pogingen gedaan om ervoor te
zorgen dat de hoorn een groter bereik kreeg. Het duurde dan
ook een tijd voordat de hoorn in het orkest werd opgenomen.
Een oplossing daarvoor werd gevonden door gebruik te
maken van een aantal afneembare beugels van verschillende
lengte. De omnitonische hoorn had ingebouwde beugels die
met behulp van een kiesschijf konden worden gekozen. Ze
konden gebruik maken van de stoptechniek, maar ze waren
zeer zwaar en werden daardoor nooit echt populair.
Omnitonische hoorn (Ch. Sax)
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Rapport der Hoofdcommissie ter beoordeling der voorwerpen van NATIONALE NIJVERHEID ten toon
gesteld te Haarlem in de maanden julij en augustus 1825, pp. VII & VIII.
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Idem, pp.194-195.
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Almanach Royal de la Cour des provinces méridionales et de la ville de Bruxelles pour l’an 1818, p.466.
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In Haarlem werd ook een zilveren medaille toegekend aan de Duitse instrumentenbouwer
LUDWIG EMBACH, geboren in Wald Hilbersheim, Duitsland in 1783. Hij vestigde zich in
1820 als fabrikant van blaasinstrumenten te Amsterdam. In 1824 kreeg hij een Nederlands
octrooi op zijn hoorns en trompetten. Op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem juli 1825
stelde hij een aantal hoorns, trompetten, trombones, fagotten, klarinetten, fluiten en serpenten
ten toon. Ludwig Embach overleed te Amsterdam in 1842.

In juli 1830, net voor de Belgische opstand vond er nog de 3de algemene tentoonstelling der
voortbrengselen van Nationale Nijverheid in Brussel plaats waar Charles Sax niet minder dan
40 instrumenten voorstelde, waaronder fluiten, klarinetten, fagotten (inclusief contrafagot),
ophicleïdes, hoorns, trompetten, schuiftrompetten, trombones, klephoorns, kornetten en
serpenten, allen bruikbaar in militaire kapellen. Op dezelfde tentoonstelling in Brussel stelde
ook Embach diverse blaasinstrumenten voor, waarbij vooral zijn palmhouten klarinetten met
ivoren banden opvielen.
Zowel in Haarlem als in Brussel was ook de instrumentenbouwer Van Engelen uit Lier met
diverse koperblaasinstrumenten aanwezig. In Haarlem kreeg hij een eervolle vermelding.
Met deze gegevens kunnen wij duidelijk besluiten dat de Nederlandse militaire kapellen in
deze periode een instrumentarium hadden dat volgende instrumenten in variërende aantallen
bevatte:
fluiten – kleine fluit in Es – kleine klarinet in Es – klarinetten in Bes – fagotten – trompetten in F
– trombones – klephoorns in diverse stemmingen – hoorns (natuurhoorns, beugelhoorns)
– ophicleïdes – serpenten – bashoorns – schellenboom.– grote trom – kleine trom – bekkens

Opmerkelijk is dat de hobo die zulk een
belangrijke rol speelde ten tijde van
Lully, veel minder frequent voorkwam
zelfs in de Franse militaire kapellen.
Terwijl dit instrument in Pruisen,
Hannover, Oostenrijk e.d. wel in de
militaire
kapellen
vóór
1830
voorkwamen, werd het instrument pas
later in onze militaire kapellen
geïntroduceerd. Ook de trompet was
verre van ontwikkeld. Het ventiel in
1815 door Stölzel uitgevonden werd in
1818
gepatenteerd.
De
meeste
trompetten waren aanvankelijk nog
natuurtrompetten.
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HET REPERTOIRE VAN DE MUZIEKKAPELLEN
De culturele achtergrond van de militaire kapelmeesters was een mengsel van Duitse en
Franse muziek, wat duidelijk in het repertoire van de militaire orkesten te vinden was. Naast
talrijke marsen en pas-redoublés bleef het repertoire beperkt tot ouvertures en allerlei
fantasieën en variaties op populaire operafragmenten vaak door militaire kapelmeesters
geschreven.
De Bibliographie Musicale de la France et de l’Étranger (Parijs 1822) geeft een idee van het
toenmalige repertoire dat in Frankrijk uitgegeven werd. Diverse uitgevers gaven
verzamelalbums met muziek voor militaire kapel uit (Journal d’harmonie et de musique
militaire). Dat was bijvoorbeeld het geval met de componist en arrangeur Vinzenzo Gambaro
( 17854-1828) die in 1814 zijn muziekuitgeverij in Parijs oprichtte.

Een andere uitgever van militaire en harmoniemuziek was componist Ignaz Pleyel (17571831) die in 1797 een uitgeverij in Parijs stichtte.
Meteen zien we nog eens de gebruikelijke samenstelling va
van
n een militaire kapel rond 1822.
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In het Journal Général d’Annonce des œuvres de musique publiées en France et à l’Étranger
van 7 januari 1825 zien we diverse Franse uitgeverijen die muziek en arrangementen voor
militaire kapel uitgaven zoals Janet et Cotelle, Lafillé en vooral Pacini. Het betreft marsen,
pas-redoublés, allegros militaires, suites, walsen en operamuziek. Zo bijvoorbeeld bij Lafillé
was er een soort medley op muziek uit Der Freischütz van Carl Maria von Weber bewerkt
zowel voor blazerssextet, voor het klassieke blazersoctet als voor groot militair
harmonieorkest door de hoboïst Henri Brod (1799- 1839)
In zijn Revue Musicale van 1829 plaatste François-Joseph Fétis een aankondiging voor een
nieuwe te verschijnen verzameling van muziek voor militaire kapel, uitgegeven door Richault
in Parijs. Wat opvalt zijn partijen voor zowel natuurtrompetten als trompetten met kleppen,
uitgevonden door de Oostenrijker Weidinger. (De ventielen hadden in 1825 een patent
gekregen).
Het is duidelijk dat het gedrukte of uitgegeven repertoire van
de Nederlandse militaire kapellen, zeker deze in de zuidelijke
provincies, grotendeels op Franse uitgaven gebaseerd was,
maar aangezien een groot aantal kapelmeesters en muzikanten
van Duitse origine waren, kan men gerust aannemen dat er
ook veel muziek van Duitse uitgeverijen gespeeld werd.
Diverse Duitse muziekuitgeverijen zoals Simrock in Bonn,
Schott in Mainz of Hofmeister in Leipzig gaven in die tijd
ook heel wat werken voor militair orkest uit.
In een lijst van 1818 met de werken verdeeld door Carl
Friedrich Whistling (1788-1855) uit Leipzig zien we werken
voor militair orkest of harmonie van diverse uitgevers in
Duitsland en Frankrijk. Deze partituren konden dus
gemakkelijk op het repertoire van de Nederlandse militaire
kapellen tussen 1819 en 1830 staan.

Hieronder een voorbeeld van een partituur van een militaire mars uit 1823 van de Deense
componist Georg Genson.
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Een volgende lijst van Whistling uit 1828 bevat eventjes ruim meer dan duizend werken voor
blazersensembles en militaire kapellen (zowel infanterie als cavalerie), uitgegeven in
Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk! Opvallend is dat zowat 75% arrangementen zijn. Bij de
originele muziek voor militair orkest valt op dat heel wat klassiekers uit de tijd van de Franse
Revolutie (zoals marsen of ouvertures van Blasius, Catel, Devienne, Gossec, Jadin, Lesueur,
Méhul ) nog steeds op het repertoire staan!
Opmerkelijk is de uitgebreide Sammlung von Märschen für vollständige Türkische Musik zum
bestimmten Gebrauch der Preußischen Armée met 69 Geschwindmärsche en 51 Langsame
Märsche waarvan vele nu nog altijd in Duitsland gespeeld worden.
Was er ook repertoire van eigen bodem?
De kapelmeester van de ‘15de Afdeeling’ in Antwerpen Torramorell (cf. supra) was ook
componist en arrangeur. Voor het Franse leger componeerde hij Marche et Pas redoublé voor
twee klarinetten, kleine klarinet, fluit, twee hoorns en twee trompetten. Op een programma
van de Société Royale d’Harmonie van Antwerpen van 18 augustus 1828 vinden we twee
werken van Torramorell. Souvenir de Simpon, (waarschijnlijk Simplon) en een Potpourri op
melodieën van La Dame Blanche (opera van Boïeldieu). Op een ander programma van
dezelfde Antwerpse harmonie vinden we ook: Air de ‘La Famille Suisse’ (opera van
Boïeldieu) varié par Torramorell, Air Varié pour la clarinette gecomponeerd en uitgevoerd
door Torramorell, Polonaise, Ouverture Le Futur de Province (uit zijn eigen gelijknamige
opera die in 1825 in Antwerpen in première ging) Polonaise en La Bataille de Waterloo. Heel
wat muziek van Torramorell werd uitgegeven door Weissenbruch in Brussel die als
“Imprimeur du Roi” (Drukker van Koning Willem I) vermeld wordt, maar hij gaf ook zelf uit,
o.m. een Journal Militair (Antwerpen 1828). Helaas zijn daar geen sporen meer van te vinden.
Van Georg Keyser, kapelmeester van de ‘16de Afdeeling’ in Ieper kennen we Air Varié
bekroond op de compositiewedstrijd in 1828 (cf. supra).
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Wat Belgische componisten betreft vinden we in deze catalogus behalve werken FrançoisJoseph Gossec, André Modeste Grétry en Armand Vanderhagen uit de tijd van de Franse
Revolutie, één compositie van François-Joseph Fétis (1784-1871) de eerste directeur van het
conservatorium van Brussel, Walses uitgegeven bij Lemoine in Parijs en één suite van
Martin-Joseph Mengal (1784-1851), de eerste directeur van het conservatorium van Gent.-,
Harmonie Militaire, Livre 1, uitgegeven bij Dufaut et Dubois in Parijs.
De schaarse originele Nederlandse composities voor militaire kapel uit deze periode waren
doorgaans manuscript en een zeldzame keer misschien als pianopartituur uitgegeven. Elke
kapelmeester schreef of bewerkte muziek aangepast aan de variërende en vaak gebrekkige
bezetting van zijn kapel die moest roeien met de riemen die zij had.
Bekend zijn de Fanfare en de Treurmuziek opus 68 (1823) van JAKOB RAUSCHER
(Pirmasens, 9 december 1771 – Amsterdam, 7 januari 1834) lid van de hofkapel van Koning
Lodewijk Napoleon en auteur van de Marsen en Signalen voor signaalinstrumenten (cf. supra).

Adagio uit de Treurmuziek van Jakob Rauscher

Er is ook een bij Schott (Mainz)
uitgegeven origineel werk van een
kapelmeester van het Nederlandse
leger rond 1815. De suite Musique
Militaire van CHRISTIAN RUMMEL,
kapelmeester van het 2de Regiment
Nassau Lichte Infanterie in dienst van
het Nederlandse leger. Christian
–
Rummel
(Brichsenstadt,1787
Wiesbaden, 1849 in Wiesbaden) was
een Duitse muziekpedagoog, pianist, componist en klarinettist
die in 1806 kapelmeester van dit regiment werd; zijn militaire
loopbaan eindigde in Waterloo. De suite is geschreven voor
volgende partijen: Es klarinet, 1ste, 2de en 3de klarinet in Bes,
kleine fluit, 1ste en 2de fagotten, 1ste en 2de hoorn in Es, serpent,
trompet in Es, trombone en grote trom en cimbalen. De delen zijn: Thema con variationi - Pas
redoublé – Walzer - Pas redoublé - Menuetto Allegretto – Rondo.
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Een ander zeker heel vaak gespeeld stuk was het toenmalige volkslied Wien Neêrlands bloed,
gecomponeerd door Johann Wilhelm Wilms (1772-1847) op een gedicht van Hendrik
Tollens (1780-1856). Dit was het officiële volkslied van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden tussen 1817 en 1832. 53 Bij het ontstaan van het koninkrijk in 1815 was er
behoefte aan een nieuw volkslied. Het al bestaande Wilhelmus werd ongeschikt bevonden,
omdat het in de 18e eeuw gediend had als partijlied van de Oranje-gezinden. Ook zouden de
Zuid-Nederlanders (Belgen) het Wilhelmus kunnen beschouwen als een lied dat van een
calvinistische geest getuigt. In ee
een
n wedstrijd, in 1816 georganiseerd door admiraal Jan
Hendrik van Kinsbergen, werd Tollens' inzending Wien Neêrlands bloed gekozen, die door
Wilms op muziek werd gezet.

In 1830 breekt in België een revolutie uit, veroorzaakt door een heel grote ontevredenheid
(o.m. door hoge belastingen, verminderde persvrijheid en het opleggen van het “Hollands als
enige bestuurstaal); die revolutie leidde uiteindelijk tot de onafhankelijkheid van België.
Het einde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden betekende dat de militaire muziek
van de Noordelijke provincies en deze van de Zuidelijke provincies definitief gescheiden
werden. De Nederlandse en de Belgische militaire muziek zouden voortaan elk hun eigen weg
opgaan.

53

En later van het Koninkrijk der Nederlanden tussen 1832 en 1933.
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