INTERVIEW

Herman Freijsen:
Ja, dan schiet je helemaal vol!
Marion Schopman

Op het moment dat ik begin te twijfelen of ik de deurbel wel goed heb ingedrukt, nog een keer zal bellen of anders
de houten specht eens proberen, die aan de linkerkant naast het deurkozijn zit geschroefd, zwaait de deur open en
word ik binnengelaten door een zeer vitaal ogende meneer: Herman Freijsen, fluitist bij de Marinierskapel der
Koninklijke Marine van 1945 tot 1979.

Herman en Agnes Freijsen

Herman kwam op zeventienjarige leeftijd bij de
Marinierskapel. Eigenlijk wilde hij euphonium leren
spelen, net als zijn vader, maar die raadde dat af: als er
‘ingerukt mars’ werd gegeven, was je nog eindeloos bezig
met het opruimen van je instrument, zeker als het had
geregend en de zeem er overheen moest. Nee, dan de
piccolo, die verdween zo in je borstzak en weg kon je.
Hermans vrouw Agnes vult aan: “Ze hebben de oude
Freijs zelfs nog eens in Den Helder laten staan terwijl hij
zijn instrument aan het poetsen was. Laaiend was-ie.”
Herman heeft nooit spijt gehad van zijn uiteindelijke
keuze.
De eerste jaren
“Ik was al met fluit bezig en had twee jaartjes pianoles,
maar toen begon de oorlog. We verhuisden van Den
Helder naar Breda. Daar werd ik lid van muziek-
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vereniging De Unie. Voor aanvang van de repetitie kreeg
ik kort les van de dirigent.
De oorlog liep af en deze dirigent zou het prachtig
vinden als ik ook bij die nieuwe Marinierskapel zou
komen. Ik was met heel die fluiterij nog niet zo ver, maar
als derde fluitist kon het wel. Ik heb een half jaar les
gehad van de eerste fluitist van de kapel, maar op een
gegeven moment ging het niet verder en moest ik bij de
dirigent komen. ‘Je moet een andere leraar zoeken,’ zei
hij. Zo kwam ik terecht bij Hubert Barwahser, van wie ik
een jaar of vier heb les gehad. Ik mocht niet naar het
conservatorium en ging op eigen kosten eens in de
veertien dagen naar Amsterdam.
Ik woonde toen in de Van Ghentkazerne in Rotterdam.
Als we ’s ochtends repetitie hadden gehad, ging ik eerst
eten en dan studeren in een van de slaapzalen. Heel de
middag kwamen er dan mariniers langs of ik dat of dat
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niet voor ze kon spelen. Na verloop van tijd besloot ik:
‘ik doe dit niet meer. Om 16.15 uur kun je terugkomen
met een verzoeknummer en dan speel ik het voor je.’ ”
Later heeft Herman met nog drie anderen het houten
kerkje op de dijk bij het Toepad gehuurd. Daar betaalden
ze één gulden per maand om ’s middag te kunnen
studeren. Eén van deze drie was de dirigent en hoboïst
Heinz Friesen, met wie Herman in het weekend wel eens
meeging naar Limburg om in de pauze van verenigingsconcerten op te treden als het duo Friesen/Freijsen.
Tournees
Agnes komt met een fotoboek aanlopen. Foto’s van de
eerste grote tournee die Herman maakte naar Java
(voormalig Nederlands-Indië) in mei 1948. Ze gingen er
met de boot heen en sliepen overal en nergens. Herman:
“Een gebouw dat in brand had gestaan, een verlaten
rijstfabriek (met ratten!) of in de open lucht omdat er
gewoon niets was. In één van de zeven vrachtwagens
vervoerden ze onze tampatjes (veldbedden) en
klamboes, die we zelf opzetten. Optreden deden we
onder de waringin, de heilige boom in het midden van
een dorp, die altijd uitzonderlijk groot en breed is. Zo
zaten we niet midden in de zon. Het publiek bestond uit
militairen die in Indië gelegerd waren, maar ook de
plaatselijke bevolking was welkom. We deden een of
twee concerten per dag. Het waren mooie tijden. Later
hebben we tournees in Amerika gedaan, we gingen met
de koningin naar Curaçao en – ook heel bijzonder – naar
Leningrad voor een vriendschapsontmoeting met de
Russen in 1956. We waren aan boord van de De Ruyter
of een ander groot schip, dat weet ik niet meer precies,
en we lagen op stroom, midden op de Neva. We gingen
in uniform van boord. Omdat de inwoners drie jaar
onder de Duitse bezetting hadden geleefd, was hun Duits
goed en konden we praten. Ze wilden van alles weten,
omdat er via de radio of krant niets gemeld werd over
het Westen. Hoeveel je verdiende, hoeveel iets kostte,
hoe ging dit of dat? Dan stond je met zo’n vijftien Russen
om je heen – tot het opeens stilviel. Dan was er eentje
van de geheime dienst bij komen staan. We hebben
mooie dingen bezocht, o.a. de Tichvin-begraafplaats,
waar veel beroemde Russische componisten op een rij
begraven liggen, met op ieder graf een steen met daarop
hun bekendste motief, waar ze beroemd mee geworden
zijn. We hebben voor de radio gespeeld, een mars door
de stad gedaan en concerten gegeven. Echt heel
bijzonder was ons vertrek. Het stond gepland om drie
uur en aan die kant (Herman wijst naar rechts) stonden
duizenden Russen langs de kant. Om vijf voor drie
werden de ankers opgehaald en begonnen al die mensen
op de kade het lied van de Wolga-bootslepers te zingen.
Ja, dan schiet je helemaal vol!”
De oprichting van de Marinierskapel
Voor de oorlog had je in Den Helder de marinekapel,
officieel Stafmuziek van de Marine genoemd. Hierin
speelde Hermans vader euphonium en cello. Omdat alle

16

De Marinierskapel in Nederlands-Indië (1948)

muzikanten zowel een blaas- als een strijkinstrument
bespeelden, kon er naast een harmonieorkest ook een
symfonie-, een strijk- en een dansorkest geformeerd
worden. De verplichting om twee instrumenten te
kunnen bespelen gold overigens voor iedereen behalve
de hobo en de fluit. Den Helder was blij met de veelzijdigheid van het orkest.
In plaats van de Stafmuziek werd in 1945 de
Marinierskapel der Koninklijke Marine opgericht. Deze
werd eerst gehuisvest in Den Haag, een jaar later in
Rotterdam. Omdat beide steden al een symfonieorkest
hadden, kwam de eis van een tweede (strijk)instrument
te vervallen.
Dirigenten
Door de vele uren studie en zijn lessen bij Barwahser
schoof Herman van de derde naar de eerste fluitplek.
“Gijsbert Nieuwland, onze eerste dirigent, heeft me hier
geweldig doorheen geholpen! De fluiten zaten helemaal
vooraan en als eerste fluit zat ik meteen hier,” en Herman
wijst naar een fictieve dirigentenstandaard recht voor
hem.
Herman heeft bij de Kapel onder vier dirigenten
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gespeeld. Met de eerste heeft hij het het beste kunnen
vinden. “Nieuwland ging uit van de melodie. Een
verkeerde noot hoorde je zelf wel en corrigeerde je. Ja, of
je zat te suffen! Er was niet veel muziek zo vlak na de
oorlog, maar omdat een Amerikaans orkest een kist
bladmuziek was vergeten, werd dat de stijl waar de
Marinierskapel voor het eerst mee optrad. We waren
daarmee bij de tijd!
Daarna kwam Henk van Lijnschoten, die zelf
componeerde en arrangeerde. Hij legde veel nadruk op
het spelen van de juiste nootjes, de melodische lijn bleef
vrij rechttoe rechtaan.
Joop Laro, de derde dirigent, was wel goed, maar hij
kwam uit de Kapel zelf en had wat moeite om het zakie
in bedwang te houden. Ik kende hem trouwens nog
vanuit Breda, hij woonde vlak achter mij, op het Plein.”
Jaap Koops heeft Herman maar kort meegemaakt. Ook
hij kwam uit de Kapel. Herman: “Het is wel zo, als
iemand tien jaar in de Kapel heeft gezeten en hij komt er
opeens voor te staan, dan blijft hij een lid van de Kapel.
Iemand van buiten komt met nieuwigheden en dat geeft
respect.”
Ontmoeting met Agnes
“Ik woonde op de kazerne, ik was achttien en kon alleen
met de Kapel naar buiten. Toen was er iemand die zei ‘je
zou een adres moeten hebben waar je iedere week een
keer naar toe kan’. Via via hebben ze het voor elkaar
gekregen: er was een gezin met negen of tien kinderen.”
“Elf,” corrigeert Agnes, en vervolgt: “Er kwam iemand
naar mijn vader toe: ‘we hebben een jongeman, hij woont
in de kazerne en zou graag af en toe een avond in een
gezin willen doorbrengen.’ ‘Nou,’ zei mijn vader, ‘dat zie
ik niet zo zitten want ik heb zes dochters.’ ‘Daar hoeft u
helemaal niet bang voor te zijn, hij is achttien jaar.’ En

dus mocht Herman een keer langskomen op z’n fietsje.”
Herman: “Dan kreeg ik twee keer koffie of thee, terwijl
ik op een stoel zat te lezen, of we deden spelletjes. Op
vakantie ging ik de ene keer met de ene, de andere keer
met de andere broer. Eens per jaar was er een feestavond
bij de Marinierskapel. Iedereen kwam dan met zijn
vrouw of z’n meisje, maar ik had niks. Toen heb ik aan
de oudste zus gevraagd ‘wil je mee?’ ” Zo heeft Herman
om de beurt alle zussen een keer uitgenodigd, tot aan
Agnes, nummer vijf.
Spelen voor de radio
In 1955 had de Kapel in zijn tienjarig bestaan 24
grammofoonplaten opgenomen. Deze werden onder
andere uitgebracht in Amerika, maar ook in China en
Japan was de Kapel populair. Daarnaast hadden ze bij
het bereiken van hun tweede lustrum bijna 2000
optredens en 400 radio-uitzendingen in binnen- en
buitenland verzorgd.
Agnes: “Mijn broer had een bandrecorder aangeschaft en
daarmee – bleek achteraf – ook radio-uitzendingen van
de Kapel opgenomen. Na zijn overlijden lagen die banden bij ons boven, maar wij hadden geen bandrecorder
en wisten niet wat erop stond. Op één na hebben we ze
allemaal weggegooid. Daarop zouden de kinderen staan.
Hadden we iemand gevonden die het om kon zetten op
cd en wat blijkt…”
Agnes laat een stukje horen met Herman als solist. Hij
speelt Everest Holiday live op piccolo met de Kapel bij de
AVRO. Een mooie ronde toon, ritmisch, zuiver en zeer
virtuoos! (luister naar het mp3-bestand op de site van
het NFG, www.nfg-fluit.nl).
Verenigingen
Naast zijn werk in de Kapel gaf Herman les in Schiedam
bij de Rijnmondband en bij Kunst & Genoegen in
Leiden. Van deze laatste vereniging kreeg hij later de
algehele muzikale leiding.
Herman vertelt: “We begonnen met acht fluitisten, toen
ik uiteindelijk wegging waren het er veertig.
Voornamelijk piccolootjes, maar ook grote fluiten, een
heel korps. De penningmeester van K&G was de vader
van Rien de Reede. Die (Rien dus, red.) kreeg van mij
les, later speelde hij (Herman lacht) in het
Concertgebouw! We speelden eigen marsen, maar
begeleidden ook het koper met akkoorden. In Kerkrade,
tijdens het muziekconcours, speelden we bijvoorbeeld de
Sailor’s Hornpipe in D op fluit en dan nam het koper het
over in Es. Daar gingen de pijpers en fluiten in mee,
maar dan als begeleidende factor. Ik ben bij K&G van
nul af begonnen en uiteindelijk zijn we wereldkampioen
geworden! De partijen schreef en arrangeerde ik uiteindelijk allemaal zelf.” Een van de marsen die Herman
gecomponeerd heeft, de Korpsmars Tamboers en Pijpers,
hangt boven de piano in de huiskamer. Heel mooi
gekalligrafeerd door een van de leden van de Tamboers
en Pijpers van de Marinierskapel.

De gekalligrafeerde en ingelijste partituur van de Korpsmars.
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Danny Kaye dirigeert de Marinierskapel (1979)

Na de Kapel
In 1979 ging Herman met functioneel leeftijdsontslag.
Een van de laatste concerten met de Kapel was er een
waarbij tot ieders verrassing de Amerikaanse komiek
Danny Kaye Stars and Stripes dirigeerde.
Naast de twee verenigingen K&G en de Rijnmondband
ging Herman lesgeven bij de muziekschool in Dordrecht,
begeleidde twee koren op piano en werd ook nog
regelmatig gevraagd door o.a. het Rotterdams Kamerorkest Continuo, waardoor hij nog heel wat
Matthäuspassionen heeft gespeeld.
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We lopen naar de door Herman gecomponeerde mars
met zijn ereplekje boven de piano. “Ik zal het even laten
horen,” zegt hij en speelt in een voortvarend tempo tot
het Trio. “Zo! De rest doen we een volgende keer!”
Geraadpleegde bron:
Willem Geneste, Marinierskapel der Koninklijke Marine:
50 jaar toonaangevend, uitg. Marinierskapel der
Koninklijke Marine 1995.
Met dank aan AOOBDMZKT Bart van Tienen en
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