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Zoals gebruikelijk in onze decembereditie vindt u ingesloten een acceptgirokaart
voor het overmaken van uw jaarlijkse donatie welke minimaal € 10,- dient te
bedragen.

U kunt betalen door het invullen en ondertekenen van deze acceptgiro en die
vervolgens naar uw bank verzenden of daar inleveren.
Indien u geen gebruik maakt van de acceptgirokaart maar betaalt via internet,
telefoon of een eigen overschrijvingsopdracht, verzoeken wij u beleefd om vooral
toch het 16-cijferig betaalkenmerk te vermelden dat op de acceptgirokaart
voorkomt. Dit is namelijk de enige mogelijkheid om uw betaling te kunnen
verwerken omdat vanwege privacy bij de omschrijving van uw betaling geen
adresgegevens door de bank worden vermeld en desgevraagd ook niet aan ons
worden verstrekt.

Voorts herhalen wij hierbij ons jaarlijks dringend verzoek om voor uw donatie de
volgende bankrekening te gebruiken: NL71 INGB 0004 8380 72 ten name van Stg.
Vrienden van de Marinierskapel, Zevenoord 60 te Rotterdam.

Het nummer NL13 INGB 0004 5211 50 ten name van de Stg. Vrienden van de
Marinierskapel, 3260 AD Oud-Beijerland is uitsluitend voor het bestellen van
toegangskaarten voor evenementen zoals de Nationale Taptoe en het
Korpsconcert.

Verder willen wij u attenderen op onze website www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl
waar u nieuws over de Marinierskapel kunt vinden en waar u ook de cd’s kunt
bestellen.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

HET WEL EN WEE VAN EEN MUZIKANT TER ZEE
Onder deze titel werd bij de viering van het 60 jarig bestaan van de Marinierskapel
en het 20 jarig bestaan van de Stichting Vrienden van de Marinierskapel een boekje
van 72 pagina’s  met anekdotes samengesteld door Willem van Geneste. De
teksten werden aangeleverd door een gemêleerd gezelschap die raakvlakken
hebben met de Marinierskapel. Ter gelegenheid van deze jubilea werd dit als
geschenk aangeboden aan de kapel en de leden van onzer stichting. In de
afgelopen 10 jaren zijn er veel nieuwe donateurs bijgekomen welke wij graag in de
gelegenheid stellen in het bezit hiervan te komen. Tijdens de Open Dag zal het
boekwerkje verkrijgbaar zijn bij de cd-stand van onze stichting. Mocht u niet
voornemens of in de gelegenheid zijn de Open Dag te bezoeken, dan kunt u het
boekje ook bestellen bij het secretariaat van de stichting en dan wordt het gratis
naar u verzonden.



Zaterdag 12 december vond de feestelijke afsluiting plaats van de viering van de 350e verjaardag
van het Korps Mariniers met een defilé dat door Koning Willem-Alexander werd afgenomen voor
het stadhuis aan de Coolsingel te Rotterdam. Aan dit defilé werd doorgenomen door zo’n
tweeduizend (oud-)mariniers in zowel hedendaagse als historische uniformen. Het geheel werd
muzikaal begeleid door de Marinierskapel met Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers.



PRINSES VAN ORANJE CONCERT

Ter gelegenheid van de 12e
verjaardag van Kroonprinses Amalia
verzorgde de Marinierskapel op 
7 december in de mooie Gotische
Zaal van de Raad van State een
concert. Het was alweer de 9e keer
dat dit plaats vond, een traditie
geïnitieerd door voormalig chef-
dirigent majoor Pieter Jansen.
Dit is een van de weinige optredens
met een besloten karakter voor o.a.
leden van de Koninklijke Hofhouding
en verschillende Europese
ambassadeurs. Door ook de
aanwezigheid van een groep
leerlingen van de Prinses Catharina
Amalia basisschool uit Den Haag
wordt de gemiddelde leeftijd aardig
omlaaggehaald. Met een verrassende
inleidende toespraak van de vice-
president van de Raad van State, Mr.
Piet-Hein Donner, humoristisch
begrijpelijk gebracht voor de
kinderen werd het ijs gebroken en
begon het concert met het
Wilhelmus en meegezongen door
iedereen.

Deze editie stond de kapel onder
leiding van de Franse maestro
Roberto Benzi, die repertoire uit zijn
vaderland in vier repetitiedagen had
ingestudeerd. De zeer ervaren en
gedreven 77-jarige dirigent, die
opvallend goed Engels spreekt maar
ook Nederlands verstaat, dirigeerde
grotendeels uit zijn hoofd en wist
een mooie klankkleur uit het orkest te
halen. Fluitiste Magda van der Kooi
schitterde met de virtuoze sonate van
Poulenc, waarbij haar collega’s lieten
horen als een intiem kamerorkest te
kunnen begeleiden. Het was een
genot om naar het prachtige
zangerige middendeel in deze mooie
akoestische ruimte te luisteren.
Uiteraard ontbraken de Prinses
Amalia-mars en de Defileermars van
de KM, ingeleid door een aantal
Tamboers en Pijpers, niet op het
programma. Ook deze werden
vakkundig geleid door de
meervoudig onderscheiden chef
d’orchestre, die zichtbaar plezier
uitstraalde.

Foto: Jan van Es



VOORUITBLIK IN DE AGENDA 2016
VAN DE MARINIERSKAPEL

Uiteraard zijn details en programma’s nog niet helemaal bekend en komen er
zeker nog diensten en optredens bij. Ook kunnen tijden en data verschuiven en
staan daarom onder voorbehoud vermeld.
Actuele informatie: www.facebook.com/marinierskapel

15 januari   Concert in Steenwijk 
De mooie en sfeervolle samenwerking ”Around the World in 90 minutes” met
trompettist Eric Vloeimans wordt in 2016 nog een aantal keren vervolgd.
Allereerst op vrijdagavond 15 januari, aanvang 20.00 uur, in RaboTheater
De Meenthe, Stationsplein 1, 8331 GM Steenwijk. Kaartverkoop en informatie:
www.demeenthe.nl

23 januari   Galaconcert On Ganse in Arnhem
Op zaterdagavond 23 januari, aanvang 20.00 uur, vindt in Musis Sacrum te
Arnhem het 45e galaconcert plaats van Carnavalsvereniging De On-Ganse. De
opbrengst van de avond wordt geschonken aan een goed doel binnen de
gemeente Arnhem. De Marinierskapel onder leiding van gastdirigent Arjan
Tien begeleidt onder meer de solisten Pia Douwes en Jeroen van der Boom.
Kaartverkoop en informatie: www.galaconcert.nl

24 januari   Concert met Dutch Swing College Band in Deventer
Op zondagmiddag 24 januari, aanvang 14.30 uur, wordt het succesvolle
programma ”When the Swing Comes Marching In” samen met de Dutch
Swing College Band uitgevoerd. De nieuwe cd heeft u natuurlijk al gehoord?
Nu nog één keer live te beleven in de Deventer Schouwburg, Leeuwenbrug 2,
7411 TJ Deventer. Kaartverkoop en informatie: www.deventerschouwburg.nl

30 januari   Open Dag Rotterdam
Voor de leden van de Stichting Vrienden van de Marinierskapel en de International
Military Music Society NL wordt op zaterdag 30 januari een ouderwetse
concertdag op de Van Ghentkazerne, Toepad 120 te Rotterdam georganiseerd. Op
last van de brandweer is er helaas een maximum gesteld aan het aantal bezoekers.
Aanmelding is inmiddels gesloten.

16 februari   MSF concert
Op dinsdag 16 februari, aanvang 20.15 uur, vindt in de mooie Nieuwe
Kampanje van Den Helder het jaarlijkse concert plaats ten bate van de
Stichting MSF (voorheen: Marine Sanatorium Fonds). De Marinierskapel wordt
geleid door haar talentvolle assistent-dirigent Frans-Aert Burghgraef, onder
meer winnaar van de Anton Kersjesprijs 2015. Kaartverkoop en informatie:
www.kampanje.nl

5 maart   Concert met Eric Vloeimans in Rijswijk
Op zaterdagavond 5 maart, aanvang 20.15 uur, in de Rijswijkse Schouwburg,
Generaal Spoorlaan 10, 2283 GM Rijswijk. Kaartverkoop en informatie:
www.rijswijkseschouwburg.nl

9 maart   Militair uitwisselingsconcert in Luxemburg 
Op 9 maart, aanvang 20.00 uur, verzorgt de Marinierskapel samen met La
Musique Militaire Grand-Ducale (in 2014 waren zij te gast op de Nationale



Taptoe) een concert in het Centre des Arts Pluriels in Ettelbrück (Luxemburg).
Kaartverkoop en informatie:
www.cape.lu/fr/5/eid,2914/agenda/Milit%E4rmusek+meets+Marinierskap
el.html

18 maart   Concert MECC Maastricht
Op vrijdagavond 18 maart, aanvang 20.00 uur, wordt een concert gegeven in
het MECC, Forum 100, 6229 GV Maastricht. Dit ter gelegenheid van het 110
jarig bestaan van Harmonie Heer Vooruit te Maastricht. De Marinierskapel
wordt hierbij geleid door gastdirigent Pieter Jansen, voormalig chef-dirigent
van de kapel en later Inspecteur Militaire Muziek. Klarinettist adjudant Fons
Klesman is solist met de ’Première Rhapsodie’ van Cl. Debussy. Meer informatie
volgt via: www.heervooruit.nl

19 maart   2e Nacht van de Militaire Muziek
Na het grote succes van de 1e Nacht komt er natuurlijk een vervolg in 2016.
Verrassende ontmoetingen met 200 militaire musici in het Nationaal Militair
Museum te Soesterberg. Muzikanten van Marine, Landmacht, Luchtmacht en
Marechaussee presenteren 30 ensembles op acht podia. Muziek en
combinaties in alle stijlen en vormen en de optredens duren maximaal een half
uur. Meer informatie volgt via: www.nmm.nl

22 maart   Kinderconcert Bergen op Zoom
Op dinsdag 22 maart worden als afsluiting van het jubileumjaar van
Schouwburg De Maagd in Bergen op Zoom educatieve concerten gegeven
voor leerlingen van groep 5 van alle basisscholen uit de gemeente.

3 april   Concert met Eric Vloeimans
Op zondagmiddag 3 april, aanvang 15.00 uur, in het Nieuwe Luxor Theater,
Postumalaan 1, 3072 AG Rotterdam. Kaartverkoop en informatie:
www.luxortheater.nl

8 april   Concert met Eric Vloeimans 
Op vrijdagavond 8 april, aanvang 20.00 uur, in Theater Castellum, Rijnplein 1-
3, 2405 DB Alphen aan den Rijn. Kaartverkoop en informatie:
www.theatercastellum.nl

20 april   KIM concert
Speciaal voor het Korps Adelborsten, medewerkers van de Nederlandse
Defensie Academie (NLDA) en hun gasten verzorgt de Marinierskapel een
kennismakingsconcert in Den Helder.

26 april   Taptoe Den Helder
Op dinsdagavond 26 april wordt op de nieuwe locatie nabij Schouwburg de
Nieuwe Kampanje in Den Helder een taptoe uitgevoerd ter gelegenheid van
Koningsdag.

29 april   Concert met Eric Vloeimans
Op vrijdagavond 29 april, aanvang 20.15 uur, in Schouwburg Kunstmin, Sint
Jorisweg 76, 3311 PL Dordrecht. Kaartverkoop en informatie: www.kunstmin.nl

4 mei   Dodenherdenkingen
Op woensdag 4 mei worden de muzikale omlijstingen van de jaarlijkse
Dodenherdenkingen verzorgd. Onder meer om 11.00 uur in Den Helder bij het
monument "Voor hen die vielen” op de rotonde ’De Vijfsprong’ aan de
Middenweg. Vanaf 19.30 uur in Rotterdam.



Van de volgende data zijn nadere gegevens nog niet bekend:
5 mei    Bevrijdingsconcert in Drachten
9 mei    Lunchconcert Plein Den Haag  12.00 - 13.00 uur
10 mei   Concert Veteraneninstituut Doorn 12.00 - 13.00 uur
11 mei   Gemini tuinconcert Den Helder

21 mei   Concert met Eric Vloeimans 
Op zaterdagavond 21 mei, aanvang 20.15 uur, in Concertgebouw Musis
Sacrum, Velperbuitensingel 25, 6828 CV Arnhem. Kaartverkoop en informatie:
www.arnhemsepodia.nl

23+24 mei   Kinderconcerten in De Doelen

26 mei   Herdenkingsbijeenkomst CZSK
Ieder jaar herdenkt het Commando Zeestrijdkrachten in actieve dienst
overleden medewerkers van de Koninklijke Marine, zowel militairen als
burgermedewerkers. Op een herdenkingsterrein bij het brugcomplex van Hr.
Ms. De Ruyter op de Rijkswerf in Den Helder is hiervoor het monument
”Schaduwen van het Licht” geplaatst. Aanvang 10.30 uur.

17 juni   Grote beëdiging KIM
Op vrijdag 17 juni vindt de grote openbare beëdiging van marineofficieren
plaats op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Naast de eed of belofte van
trouw wordt met deze ceremonie symbolisch de adelborstenperiode voor de
nieuwe officieren afgesloten. De Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers
verzorgen de muzikale omlijsting op de Grote Parade van de Rijkswerf.

25 juni   Nederlandse Veteranendag 
Voor de 12e keer wordt in Den Haag op zaterdag 25 juni de Nederlandse
Veteranendag georganiseerd. Voorafgaand het defilé door de binnenstad
verzorgen de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers deze editie de muziek
tijdens de medaille uitreiking op het Binnenhof.
Meer informatie: www.veteranendag.nl

26 juni   Concert in Heerenveen
Tijdens de 20e editie van de ”Night of the Koemarkt” - het jaarlijkse grote
muziekevenement in het centrum van Heerenveen - speelt de Marinierskapel
op zondagmiddag 26 juni vanaf 14.30 uur een populair muzikaal programma.

De Vierdaagse van Nijmegen is in 2016 toe aan haar 100e editie. De
Marinierskapel zal in deze periode meerdere concerten verzorgen o.a. in
Stadsschouwburg De Vereeniging in Nijmegen en natuurlijk tijdens de intocht
op 22 juli feestelijke marsmuziek spelen.

2-3-4 sept. Optredens tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam

7 sept. Concert Den Burg Texel

20 sept. Prinsjesdag

29 sept.
t/m 2 okt.    Nationale Taptoe

7 dec. Prinses van Oranjeconcert

9 dec. 351e Korpsverjaardag en herdenking Oostplein Rotterdam



Sinds kort is het bestuur van de
Stichting Vrienden weer op sterkte.
Niemand minder dan voormalig
luitenant-kolonel G. (Bert) Aben heeft
zich onder onze gelederen gevoegd.
Hij stelt zichzelf aan u voor.

”Wat in augustus 1977 als
dienstplichtig aspirant reserve officier
is begonnen, is in 2013 als luitenant-
kolonel der mariniers, commandant
van de marinierskazerne in Rotterdam,
geëindigd.  Al gauw bleek in 1978 dat
mijn toekomst bij het Korps Mariniers
lag en was een overstap naar de
beroepscategorie de meest logische.
Op het KIM heb ik voor mijn vijfde jaar
gekozen voor de specialisatie
Logistiek. Logistiek is de rode draad
geweest in mijn carrière. Eerst als
transport officier uitgroeiend naar het
hoofd bureau logistiek van de gehele
marine. In economische mindere
tijden en met veel bezuinigingen geldt
dan zeker, ’just in time - just enough’.
Niet alleen de marinierseenheden,
maar ook de schepen van de
Koninklijke Marine, werden vanuit
mijn afdeling voorzien van de nodige
uitrusting, munitie, reservedelen, etc.
Daarnaast was er aandacht voor
vernieuwing, werden nieuwe
uitrustingsstukken bekeken en
beoordeeld op nut en noodzaak.
Logistiek is een functionaliteit die je
niet kunt beoefenen. Zelfs een
oefening van marinierseenheden of
scheepsverbanden vraagt om een
logistiek die doet wat het moet doen.
Ook bij een oefening moeten voeding,
brandstof en reservedelen op tijd
beschikbaar zijn. Je kunt niet zeggen
”doe het maar even over” want een
slechte logistiek heeft direct gevolgen
voor de inzetbaarheid van de eenheid.
M.a.w. logistiek is altijd ’real time’.
Naast de logistiek heb ik een veelheid
aan functies mogen vervullen waarbij
organisatievermogen, zelfstandigheid
een rol hebben gespeeld. Dit in zowel
een nationale als internationale

LOGISTIEK IS ALTIJD ’REAL TIME’

omgeving. Een functie als de Military
Assistent van de Force Commander in
Eritrea & Ethiopië, waarbij ik heb
bijgedragen aan de aansturing van
een internationale staf (w.o.
staffunctionarissen uit bv. Pakistan,
India en Jordanië, met allemaal een
eigen cultuur en religie). Maar ook de
functie als chef staf van een
internationale logistieke eenheid
belast met de coördinatie van de
vraag en aanbod naar scheepsruimte
binnen de NAVO en deels EU.

Belangrijk bij elke functie zijn
doelgerichtheid en daar duidelijk in
zijn maar bovenal respect naar elkaar.
Rekening houden met wie de ander is,
zijn of haar achtergrond. Dat is zeker
belangrijk wanneer andere culturen
een rol gaan spelen hetgeen een extra
dimensie geeft aan de onderlinge
verhoudingen. Het bereiken van je
doel wordt schier onmogelijk als je de
ander niet meekrijgt omdat je je niet
hebt verdiept in zijn of haar
achtergrond. Als je geen rekening
houdt met wat hen bezighoudt en
wat zij wel of niet kunnen of mogen.
Je verdiepen in de ander kost soms tijd
maar is vaak een diepte investering
welke bijdraagt aan het bereiken van
de gestelde doelen. Flexibiliteit en
soms heel veel geduld spelen daarbij
een grote rol. Echter, het is ook
belangrijk om met een gezonde dosis
humor je taak op te pakken en
gezamenlijk de toekomst in te kijken”. 

Op 56 jarige leeftijd ging Bert per
december 2013 met functioneel
leeftijdsontslag om direct in de
organisatie van SAIL Amsterdam te
stappen waar we allemaal deze zomer
van hebben genoten. Zijn kennis van
organisatie en inzet kwamen van pas
bij het begeleiden van 1200
vrijwilligers waarmee, zo vertelde hij,
je toch een klein dorp bouwt voor alle
gasten en medewerkers die vijf dagen
moeten worden verzorgd.



Kosten organisatie ca. 20 miljoen
euro. Hij nam ook afscheid als Ridder
in de Orde van Oranje Nassau en met
de decoraties als de US Navy
Commodation medaille, de US Army

Achievement medaille, de UN medaille
voor de opdrachten in Haiti, Ethiopia
& Eritrea en werd gedecoreerd voor
meer dan 30 jaar Korps Mariniers.
Gehuwd met Rianne Wijnen (KTZA
LD). Zij ontmoetten elkaar op de
kazerne in Doorn en hebben samen
drie inmiddels studerende kinderen
waarmee hij zonodig langs de lijn
staat of op voetbalkamp als kok
fungeert. Niet omdat hij van voetbal
houdt maar omdat hij het belangrijk
vindt met de kinderen mee te groeien.

Nu het lustrumjaar bijna teneinde is -
waar hij ook nog zijn bemoeienissen
mee heeft - is het tijd voor andere
dingen zoals onze stichting. Als
zeeverkenner in Den Haag liep hij
achter de muziek aan en tijdens de
eerste paar jaar op het KIM was hij
zowel tamboer als tamboermaitre en
heeft hij iets met marsmuziek. 
Wij verheugen ons op een vruchtbare
samenwerking voor de Stichting
Vrienden van de Marinierskapel en
bedanken Bert Aben voor dit
interview.

EvG

In de Nieuwsbrief van april 2015 is al
geschreven over de voorstelling
Marinier van Michiel de Ruyter die in
samenwerking met theatermaker
Frank Groothof is uitgewerkt.
Het verhaal over de Zeeuwse
boerenjongen Corneel die met
vrienden aanmonstert op de ”De
Zeven Provinciën” het vlaggenschip
van admiraal Michiel de Ruyter,
schipbreuk leidt in Frankrijk en te
voet terugkeert naar Zeeland. Wat
een energie en fantasie heeft Frank
Groothof! Een genot om naar te
kijken en te luisteren, samen met de
geweldige muzikale arrangementen
van Sylvia Maessen. De voorlopig
laatste uitvoering werd op 6
november gegeven in de tot de nok
toe gevulde Nieuwe Kerk in Zierikzee.

MARINIER VAN MICHIEL DE RUYTER

Foto: Peter Kouijzer.



In het tweede weekend van september had de Marinierskapel het genoegen
een paar bijzondere optredens in Londen te verzorgen. Allereerst werden op
12 september de roeiers van de Dutch Marines Rowing Challenge toegespeeld
bij hun passage van de beroemde Tower Bridge. De sloepen bemand met (oud)-
mariniers waren in het kader van 350 jaar Korps Mariniers een week eerder
tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam via Vlissingen vertrokken voor een
estafetterace van 350 kilometer naar Londen. Missie: geld bij elkaar roeien
voor buddy’s in nood en hun familieleden.

Onder leiding van kapelmeester eerste luitenant Peter Bongaerts speelde de
kapel zaterdagmiddag vrolijke marsmuziek op de oever van de Theems. Er
ontstond daarbij wel enige hilariteit want niet iedereen was voorbereid op de
vele honderden roeiboten die daarnaast passeerden; het einde van de
Nederlandse estafettetocht was namelijk onderdeel van de jaarlijkse Great
River Race. Zeg maar de marathon van Londen, maar dan 21,6 mijl roeiend
over de Theems. Een mooi kleurrijk schouwspel.

Enigszins verborgen vlak bij de Tower Bridge bevindt zich het St. Katharine
Dock, een jachthaven omringd door fraai opgeknapte pakhuizen en luxe
horeca. Uiteraard inhakend op The Great River Race werd hier dit weekend het
Classic Boat Festival georganiseerd met bezichtiging van mooie klassieke
boten, tentoonstellingen en optredens. Een van de afgemeerde boten was de
bijzondere koninklijke Gloriana, een 27 meter lange vergulde sloep ter
herinnering aan het diamanten jubileum van Queen Elizabeth in 2012.

LONDENAREN GENIETEN OPNIEUW
VAN MARINIERSKAPEL



Zondag 13 september was het prachtig weer en speelde de kapel onder leiding
van assistent-dirigent Frans-Aert Burghgraef in de open lucht een concert met
in het publiek onder meer Korpscommandant generaal Oppelaar, de Britse
Defensie attaché en hun gasten. Het programma werd toepasselijk geopend
met de bekende ouverture uit ’Music for the Royal Fireworks’ van Händel, even
verderop varend op de Theems in de 18e eeuw in première gegaan. Daarnaast
een mooie uitvoering van ’Misty’ door trombonist Nick Caris en de virtuoze
’Bumble Bee’ gespeeld op sousafoons. Met een knipoog naar de Britse setting
werd het concert beëindigd met een’Robbie Williams medley’ en ’September’
uit Earth, Wind & Fire.

Dat de Engelsen dol zijn op tradities is iedereen wel bekend, maar tot voor kort
hadden wij nog nooit gehoord van ceremonie van de Constable’s Dues. Zeker
een toeristische aanrader voor de toekomst want dit is een openbare
plechtigheid. Informatie hierover is o.a. te vinden via de Britse website Historic
Royal Palaces www.hrp.org.uk



De Tower of London wordt bestuurd door de Constable of the Tower, historisch
gezien de plaatsvervanger van de Koning bij zijn afwezigheid in het kasteel. Al
vanaf de 14e eeuw moest ieder schip dat over de Theems Londen binnenvoer
aan deze Constable belasting/tol (=due) betalen waarmee ook bescherming
door de Towers’ kanonnen werd gekregen. Voor deze ceremonie, met een
prominente rol van de kleurrijke Beefeaters, was de bemanning van het
amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Witt uitgenodigd, uiteraard onder
begeleiding van muziek door de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers. Na
een vooroefening om 07.00 uur (!) ’s morgens werd op maandag 14
september rond het middaguur een vat wijn overhandigd aan de Constable
met alle ceremoniële plichtplegingen. Uiteraard een prachtig zicht daar op die
binnenplaats van de indrukwekkende Tower met zijn keurig strakke Engelse
gazon. Geniet mee via de impressies op www.forces.tv/81629014 en
www.defensie.nl/actueel/videos/2015/09/14/constables-dues
Hierna was het voor iedereen haasten om uit te checken uit het hotel, spullen
aanleveren bij de truck en met de bus aansluiten in de file naar het vliegveld
want de volgende dag moest iedereen natuurlijk wel present zijn in Den Haag
bij Prinsjesdag, een andere mooie traditie!

Foto’s: Cees Baardman.



In het online Defensie magazine Alle Hens, publicatiedatum maandag 19
oktober 2015, wordt in de rubriek ’Logboek’ op een leuke manier aandacht
besteed aan de Nationale Taptoe. De redactie volgt trompettist Nanouck
Brassers in een leuk filmpje. Terug te zien via de link op deze webpagina:
https://magazines.defensie.nl/allehens/2015/09/10_logboek_nr09
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wensen u prettige feestdage



Leden van de Marinierskapel

en en alle goeds voor 2016



NATIONALE TAPTOE 2015:
’DRUMS OF LIBERATION’

De Streetparade op vrijdag 25
september werd omlijst door een
zonnetje en was een voorbode voor
de jaarlijkse Nationale Taptoe. De
Coolsingel zag zwart van de
belangstellenden die allen konden
zien hoe het defilé werd afgenomen
door burgemeester Aboutaleb,
brigade-generaal der Mariniers van
Sprang en de voorzitter van de
Stichting Nationale Taptoe luitenant-
generaal b.d. van Baal.
Extra dit jaar was de muzikale
gezamenlijke afsluiting vanwege 350-
jaar Korps Mariniers voor het
stadhuis door de Marinierskapel der
Koninklijke Marine en de Quantico
Marine Corps Band uit de U.S.A.
voorafgegaan door de Tamboers en
Pijpers van het Korps Mariniers en
Corps of Drums van H.M. Royal
Marines.

”Onze vrijheid begint bij die van
een ander”, quote van Minister van
Defensie Plasschaert.
70 jaar vrijheid, 200 jaar Militaire
Willemsorde en 350 jaar Korps
Mariniers, daar zocht de Nationale
Taptoe 2015 een aansprekend
programma bij. Te zien naar de
reacties van de vele, vele mensen die
ook dit jaar de weg naar Ahoy in
Rotterdam weer hebben gevonden
zijn zij er voor 100% in geslaagd. Wat
een feest om de bijna 1000
deelnemers te mogen aanschouwen
in al hun pracht en praal.

Muzikaal werd de trom centraal
gesteld. Persoonlijk zie en hoor ik de
trommels liever in drumbands
(waarschijnlijk omdat ik er als klein
meisje in heb gespeeld). Vanuit de
geschiedenis het

communicatiemiddel op kazernes en
op het slagveld. De massa komt in
beweging op het ritme van trommels
in alle geledingen en generaties.
Niemand minder dan Cesar
Zuiderwijk en de percussiegroep
Percossa werkten mee. Grappig,
overweldigend, kunstzinnig en
veelzijdig was het optreden.
’Intrada’ was een geweldig
openingsoptreden van Fanfare
Bereden Wapen, Regimentsfanfare
Garde Grenadiers en Jagers plus
traditioneel Tamboerkorps,
Jachthoornkorps van de Garde Jagers
en Historische Tamboerkorpsen van
de Kon. Marechaussee en van de
Kon. Luchtmacht.

De Delta Police Pipe Band uit Brits
Columbia (Canada) deed haar
optreden ter herinnering aan alle
Canadezen die hebben gediend
tijdens W.O.II en speciaal tijdens de
bevrijding van Nederland. De
kleurrijke kleding en indringende
klanken van de pipes zijn uniek en
altijd weer geweldig als zij de taptoe
opluisteren. De show was compleet
met de specifieke dans.

De Kapel van de Kon. Luchtmacht
koos vijf songs uit de top 50 voor
diverse generatie veteranen m.m.v.
DJ Lara die beats en ruimtelijke
geluidseffecten creëerde. Een
gekozen artistieke lijn naar
aansluiting met jongere generaties.
’We’ll meet again’.

Drumfanfare Exemple, bestaande uit
100 muzikanten, brachten Brabantse
liefde mee uit ’s ’s-Hertogenbosch
om te onderstrepen dat de wet van
de vrijheid, de wet van de liefde is,



een relaxte show was echt genieten!
De bijdrage van het Poolse leger aan
de bevrijding wordt vaak
onderbelicht.
Feit is dat generaal Maczek zorgde
dat Breda beduidend schade
bespaard bleef tijdens de bevrijding
in 1944. De band van de Poolse
Grenswacht Orkiestra
Reprezentacyjna Strazy Granicznej
zette de traditie van het orkest van
het 1e Regiment van de Podhalanian
Schutters voort met gebruikmaking
van traditionele instrumenten zoals
de alpenhoorn, de doedelzak en
herdersklokken. Een bruin uniform
met lange bruine cape en witte
slobkousen gaf hen een bijzondere
uitstraling.

Cesar Zuiderwijk zorgde niet alleen
voor interactie met het publiek maar
toonde zich een kunstenaar tijdens
”drumchairs”. Wat deze man zich in
een halve eeuw drummen heeft
eigen weten te maken is

onnavolgbaar. ”Een drummer kan
nooit vals spelen, is dat geen gevoel
van vrijheid”?
Zijn overpeinzingen over de slag bij
Waterloo sloten feilloos aan bij het
optreden van de Kon. Militaire Kapel
Johan Willem Friso, de oudste kapel
van Nederland. Zij herdacht dit 200-
jarig historisch feit en de eerste
uitreiking van de Militaire
Willemsorde aan teruggekeerde
officieren naar het arrangement
’Reflections of Quatre Bras/Waterloo’.

Tijdens de pauze waren we unaniem
vol lof over het programma tot dan
toe. De sfeer was geweldig en wat
onze ogen en oren gestreeld hadden
ook.

Snel even naar het fair-plein waar
collega bestuurder Kees Tulp met
echtgenote Nolda de stand van de
Stichting bevolkte en waar de cd’s
van de Marinierskapel over de
toonbank vlogen.

Foto: Gerard Woittiez.



Drum Machinary met Percossa
featuring was vooral voor de kenners
opnieuw genieten van samenspel en
klanken.

Denk je aan veiligheid van onze staat
dan kom je bij de Kon. Marechaussee
uit. Het Trompetterkorps bracht een
programma met mooie marsen onder
de titel ’Servus, Tot uw dienst’, tevens
de naam van een mars geschreven
door de voormalig muzikaal leider
van de Steelband van het Korps
Mariniers. Pantalons van
koningsblauw met donkerblauwe jas
en lage kolbak vormden het uniform.
De veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnnmond toonde haar
samenwerking uit diverse
geledingen. Muzikaal werd dit
begeleid door het Nederlands
Politieorkest, de Douaneharmonie
Nederland en het dixielandorkest
Piece of Cake Jazzband onder de titel
’Firemen Favourites’. Een
spektakelstuk met quads,
vrachtwagen en brandweerwagens
op klanken o.a. uit Flikken
Maastricht, Derrick en Hawaï Five O.
Het einde van het spektakel was nog
niet in zicht want de
Regimentfanfares betraden het
square in een ontmoeting met Cesar
Zuiderwijk in het wereldberoemde
’Radar Love’.

Een discipline is het, de Quantico
Marine Corps Band. Deze band is
toonaangevend in de drum corps
style zoals die in Amerika ook door
bands van High Schools wordt
beoefend. De band is opgericht in
1918 en één van de oudste
professionele ensembles van het
Amerikaanse Marine Corps.
Beschikbaar gesteld door de
legerleiding om de onderlinge band
tussen de Britse, Amerikaanse en
Nederlandse mariniers tot uitdrukking
te brengen.

Niet dat het wachten op hen een
straf was, maar eindelijk daar zijn ze
dan toch, de Marinierskapel der
Koninklijke Marine en de Tamboers &
Pijpers van het Korps Mariniers,
marinierseenheden en fakkeldragers
geflankeerd door Corps of Drums van
H.M. Royal Marines en musicalgroep
van het Laaktheater Den Haag. We
hebben geweldige plaatsen maar
zitten toch op het puntje van onze
stoel om vooral niets te missen van
de rijke klanken, muzikale uitstraling
en show. Deze show ’350 jaar Korps
Mariniers’ laat amfibische en speciale
operaties zien waarbij kikvorsmannen
een onderzeeboot verlaten om het
doelgebied te verkennen. Tijdens een
eerdere ontmoeting op een der
marineschepen is ons al eens
uitgelegd wat hiervoor nodig is en
het kwam ontzettend spannend over.
Nu werd de actie muzikaal omlijst
met o.a. ’Nightmare’ uit ’Cry of the
Celts’ o.l.v. dirigent majoor Peter
Kleine Schaars. Een geweldige show
en we komen ogen te kort want ook
uit de lucht komen er mariniers.
Tamboer-maître en choreograaf
sergeant-majoor Ed Oosterom willen
we complimenteren en alle
medewerkers willen we bedanken.
We hebben genoten.

Mochten er lezers zijn die vinden dat
het showgebeuren wel veel van de
muzikaliteit van de kapel wegneemt
dan zouden we aanraden de
concerten te bezoeken want daar
wordt het muzikale hart weer
helemaal opgeladen.

Tijdens de Finale met o.a. soliste
Crystel Benton zien we nog eenmaal
alle medewerkers aan deze werkelijk
geweldige 61e Nationale Taptoe
2015 ’DRUMS OF LIBERATION’
voorbijkomen.

EvG



NATIONALE TAPTOE 2015:
MARINIERS STELEN DE SHOW

Ook al komen sommigen naar de
Nationale Taptoe voor alleen ’hun’
orkest, de totale show is altijd van
zodanige variatie en kwaliteit dat er
voor iedereen nog wel meer te
genieten valt. Hoeveel hangt
uiteraard samen met de persoonlijke
smaak. Zo zaten dit jaar onder de
titel ’Drums of Liberation’ de
persussie-liefhebbers goed met een
ruim aandeel van deze uit Azië
overgewaaide muziekvorm in het
programma. Voor anderen was dat
wel wat veel van het goede en was
de relatie tussen de traditionele
militaire trommelstijl en de acts van
Percossa nogal kunstmatig. Dat deel
van het publiek had zich bij de
muzikale herdenking van Quarte Bras
1815 toch eerder historische
krijgsmuziek uit die tijd met geweer-
en kanonsknallen voorgesteld in
plaats van oosters gedreun begeleid
door nieuwe ’filmmuziek’.

Spectaculair was deze act in elk geval
en het stimuleert de
bezoekersaantallen, naar men zegt.

Maar toen bij het programmadeel
’200 jaar Militaire Willemsorde’ met
de Tamboers en Pijpers de ware
militaire drumstijl wel de ruimte
kreeg werd daar door de speaker met
een uitputtende toelichting dwars
doorheen gepraat. Door vaste
taptoegangers werden ook wel
vraagtekens geplaats bij het
functioneren door beide landmacht-
fanfares in ceremonieel tenue als
achtergrondmuziek, met alle
schijnwerpers en microfoons gericht
op de ouwe Haagse rocker Zuiderwijk
met zijn drumstel. Hoezo taptoe,
hoezo bevrijding? Applaus genoeg
hoor, evenals voor het
Trompetterkorps van de
Marechaussee dat met een
traditionele militaire taptoeshow pas
na de pauze de eerste volle marsen
liet horen, iets waar toch veel
liefhebbers nog steeds primair voor
komen. Dan maak ik een sprong naar
de marinebands, omdat al die andere
al elders in dit blad genoemd
worden. Eerst de Quantico US
Marines Corps Band.

Foto: Erwin Voorhaar.



Dat was inderdaad uitzonderlijk, zo’n
soort band hier eens te kunnen zien.
Een bijzondere prestatie van ons
Korps Mariniers en de taptoe-
organisatie. Want zelfs bij jubilea
spreekt het in deze tijden zeker niet
vanzelf dat dat lukt. Zo veel als de
Amerikanen uiterlijk op onze
mariniers lijken, zo weinig hun
patriottische publieksoptreden.
Begon het fortissimo met een
highschoolband-achtige opzij- en
achteruitloopshow, al gauw ging
men over op een gelikte PR-show
voor de US Marines en America als
vrijheidsstrijder voor de wereld.
Muzikaal misschien niet zo
spannend, maar een toonbeeld van
exercitie, nationale trots en
superstrakke militaire uitstraling. En
de link die met ons korps en Iwo Jima
werd gelegd was zonder meer
indrukwekkend. Muziek spreekt soms
boekdelen: geruststellend om te
weten dat we als het erop aankomt
met onze machtige grote broer
helemaal in hetzelfde kamp zitten....  
De andere grote broer uit dat kamp,
de Royal Marines, had ditmaal geen
band maar een drumcorps gezonden,
met muzikanten die overigens
dezelfde opleiding hebben genoten.
Om de nauwe samenwerking tussen
de Britse en Nederlandse mariniers

Foto: Erwin Voorhaar

muzikaal te benadrukken speelden de
Britse collega’s integraal mee in een
programmadeel van de
Marinierskapel met de Tamboers en
Pijpers. Gegeven de aloude
verschillen in trommelstijl en -
techniek - de Britten bewegen de
stokken tussen trom en neus en onze
tamboers strak op tromhoogte - een
knappe prestatie, waarvan wij in
Londen vorig jaar eerder getuige
waren. Met de grote trom van de
kapel erbij, op de Britse manier. Let
wel, dat zie je dus helemaal nergens,
dat militaire tamboers uit
verschillende landen samen een
drumdisplay geven. Dat roept veel
respect en bewondering op. 
De show van de Marinierskapel
bestond in dit jubileumjaar verder uit
een flink stuk dramatische
’filmmuziek’ als muzikale aankleding
van een demo met mensen en
materieel en een gedreven verhaal
oven het wezen van de marinier en
zijn korps. Sfeervol ouderwets omlijst
met fakkeldragers die we sinds de
bezuinigingen al jaren moeten
missen. De uitsmijter van deze show,
de Engelse marinemars ’Top Malo’ zal
voor velen van ons het hoogtepunt
van de taptoe zijn geweest. Dat is
zoals wij ons orkest kennen en willen
blijven kennen: over de hele lengte
en breedte slow en quick march,
zonder overdreven showeffecten en
met de nadruk op de kwaliteit van de
muziek. Versterkt door de T&P al 70
jaar een unieke sound, zo wijd de
wereld strekt.
Veel bezoekers waren het er wel over
eens dat de marinebands het meeste
bijdroegen aan het welslagen van
deze editie van de Nationale Taptoe.
Maar ook als je kwam als Golden
Earrings-fan of volger van het
deelnemende burgerorkest, je krijgt
in Ahoy altijd heel veel waar voor je
geld en qua omvang een dosis
muziek die gewoon nergens anders
te koop is. Petje af voor allen die dit
weer mogelijk hebben gemaakt.

JdV





NIEUWE SOUSA CD DOOR DE
MARINIERSKAPEL IS UIT

Eerder heeft u in Tussen de Maten uitgebreid kunnen lezen over de opname
van een cd voor het klassieke muzieklabel Naxos, al weer enige tijd geleden.
Maar nu is hij er dan toch, nummer 15 van de serie ’John Philip Sousa, Music
for Wind Band’ uit het hoofdstuk ’American Classics’. Die gehele serie met het
verzamelde werk van de componist is met diverse militaire orkesten uit
Engeland, Noorwegen en Zweden opgenomen onder leiding van de Sousa-
connaisseur Keith Brion. Daar komt Nederland nu ook bij, door deze bijzondere
opname door de Marinierskapel die in eigen huis, de Van Ghentkazerne, werd
gerealiseerd. Zonder verder op de componist in te gaan - dat doet het
informatieve cd-boekje al - allereest het opgenomen repertoire.

De populairste werken van Sousa, van de ’Stars and Stripes forever’ tot en met
de ’Washington Post’ zult u op deze cd niet aantreffen. Die staan al lang op de
vorige. Zelfs voor de grootste verzamelaars en kenners zal (vrijwel) alles nieuw
zijn, wat voor iedere Sousa-liefhebber positief is. Want die weet al lang dat alle
variatie die JPS in zijn vele marsen, polka’s, humoresques enz. weet te brengen
wonderbaarlijk is en boeiend blijft. Ook op deze cd is duidelijk dat Sousa veel
meer dan een marsenkoning is geweest en dat zijn lichte klassieke oeuvre ten
onrechte is ondergesneeuwd tussen dat van zijn vele bekende Europese
tijdgenoten. Niet dat er geen marsen zijn meegenomen (als dat bij Sousa al
kan). Het zijn er zelfs acht. Allemaal relatief onbekende maar van de zelfde
kwaliteit als bovengenoemde. Het waren er zo veel dat nou eenmaal niet alles
een blijvende hit kon zijn. Een echte ontdekking: de ’Volunteers March’ met
sirene, aambeeld en andere speciale effecten, in gedachte de vrijwillige
fabriekswerkers in oorlogstijd. De vrolijkheid spat er vanaf! Dit fijne
marsenwerk wordt afgewisseld met het andere repertoire, om te beginnen
gelegenheidsfantasie ’The Band came Back’ van ruim 13 minuten. Dat begint
met enkele solisten die de luisteraar alvast vermaken tot geleidelijk, met
toenemend geluid, de hele band er zit en uiteindelijk ook de maestro zelf.
Zoals in het echt wel gebeurde. Met dat in het hoofd nog leuker in de oren. Als
contrast de bewerkte 11e nocturne van Chopin, sereen als een dodenmars en
de foxtrotachtige tango ’Gliding Girl’. Uit de categorie licht klassiek verder nog
de elegante, langzame polka ’Chris and the Wonderful Lamp’ en een selectie
uit de operette ’Desiree’. Allemaal op en top toegankelijke werken uit de
glorietijd van dit wat (bij de betere blaasorkesten) op de achtergrond geraakte
populaire genre.

Qua weergave is het orkest niet makkelijk te onderscheiden van de eerdere uit
de serie, ongetwijfeld door de consistente interpretatie, middelen en
geluidstechniek van het vaste team van Naxos. Ruime vakkennis en een
hoogwaardige geluidsinstallatie zijn vereist om de minieme verschillen te
kunnen traceren en benoemen. Niet zo relevant: het vakmanschap van de
Marinierskapel is een garantie voor optimale kwaliteit. De nuance en pit die
nodig zijn om Sousa echt op z’n Amerikaans te spelen zijn volop aanwezig.
’The Band came Back’ zou, na de laatste Sousa-lp begin jaren’60, voor de
Marinierskapel de titel van deze nieuw cd kunnen zijn. Sousa en de Markap,
het is nog steeds een feilloos passende combinatie.

JdV





EEN VERJAARDAGSFEEST OM NOOIT
TE VERGETEN

Het afgelopen jaar werden we er diverse
malen aan herinnerd dat het Korps
Mariniers haar 350 jarig bestaan viert.
Het traditionele korpsconcert van de
Marinierskapel der Koninklijke Marine en
de Tamboers & Pijpers van het Korps
bestond dit jaar daarom uit twee
concertavonden op 24 en 25 november
in De Doelen te Rotterdam en niet in de
laatste plaats omdat de Kapel 70 jaar
bestaat.
Om in de stemming te geraken werden
we bij de ingang verwelkomd door de
mariniers met brandende potjes. Heel
sfeervol! Bij binnenkomst stonden een
aantal mariniers gekleed in uniformen
door de jaren heen.
Vlogen de eerste avond de pannen van
het dak, de tweede avond ging het hele
dak eraf. Tjonge wat een feest en wat
hebben we met z’n allen genoten.
Wij bedanken dan ook de Commandant
Zeestrijdkrachten, luitenant-generaal der
mariniers R. Verkerk en de Commandant
van het Korps Mariniers mr. R.G.
Oppelaar brigade-generaal der mariniers
voor de uitnodiging. 
Wat er die avonden gebeurde on stage
was van grote klasse. Het korps gaf o.l.v.
majoor Peter Kleine Schaars volop de
ruimte aan hun gasten; het Brabant
Koor o.l.v. Louis Buskens en aan solist
Bastiaan Everink, bariton om daarna ook
zelf te schitteren in de diverse
programma onderdelen.
Na ’Fanfare Qua Patet Orbis’, het
Wilhelmus en ’Korps Mariniers Hymne
1665-2015’ mochten we genieten van
een ouverture uit ’Der fliegende
Holländer’ van Wagner gevolgd door de
aria ’Die Frist ist um’, gezongen door
Bastiaan Everink.
Van het ene elitekorps naar het andere
vertelde Leo Bouritius over hem, welke
presentator op voortreffelijke wijze de
avond begeleidde met diverse
aankondigingen. Everink was nl.
marinier maar besloot na uitzending
naar Noord-Irak een andere koers te
gaan varen. Hij werd geraakt door een
opname van de opera ’Parsifal’ van
Richard Wagner, nam zanglessen en

werd aangenomen op het
conservatorium. Dan ontmoet hij de
zangpedagoog en operazanger James
MacCray. Deze Amerikaanse oud-
marinier en Korea-veteraan stimuleert
Bastiaan om zijn baritonstem geschikt te
maken voor grote operarollen. Sinds
2011 is hij vaste solist bij de Deutsche
Oper Berlin. 
Een lofzang op ’Moeder Aarde
Symphony No. 3 Planet Earth’ gezongen
door de vrouwenstemmen van het
Brabant Koor eindigt met ”Door uw
toedoen zijn er kinderen en een goede
oogst, grote godin, aan u is het om
leven te geven of te ontnemen aan de
sterflijke mensen. O Gaia!”
Het 30-jarige koor bestaat uit
geschoolde amateurs en professionele
zangers. Hun repertoire bestaat uit
vrijwel alle muziekstijlen vanaf de 17e
eeuw tot en met hedendaagse
componisten.
Het eerste deel van het programma
werd afgesloten met het lied van de
Toreador uit ’Carmen’ m.m.v. koor en
solist. Werkelijk prachtig.
Traditioneel laat dit toporkest in het
tweede deel van het programma de
andere kant van hun kunnen horen en
krijgen diverse solisten uit eigen
gelederen ruimte om voor het voetlicht
te treden. Dirigent Peter Kleine Schaars
bracht zijn muzikanten op grote hoogte.
Eerst was daar ’Klezmer Phantasie’. Na
het ’Zorg dat je erbij komt’ en de
’Robbie Williams medley’ een
verademing voor de oren het specifieke
geluid door sergeant-majoor Hoefsloot
klarinet, sergeant Palmen esklarinet en
sergeant-majoor Loff basklarinet. De
trombonesectie met ’Trombone Instituut
of Technology’ arr. Niels Jenster.
Als verslaggever kan ik u zeggen dat
hierna mijn tranen de vrije loop namen
zo mooi was het lied ’Homeward
Bound’ arr. Peter Kleine Schaars, met
fluit en piccolo, gezongen door Bastiaan
Everink m.m.v. Brabant Koor.
Ongetwijfeld openden zich vele harten
bij het aantreden van de Tamboers &
Pijpers van het Korps Mariniers o.l.v.



sergeant-majoor van de mariniers
algemeen Ed Oosterom, die
achtereenvolgens ’Retraite à discrétion’,
’Land the Landing Force’ en ’Marshal
Zhukov March’ lieten horen.
Adjudant Nanouck Brassers speelde op
bugel zijn arrangement op ’Old Folks’ en
bracht hiermee zoals wel vaker geheel
zijn eigen sfeertje mee.
Na de ’Michael Bublé medley’ volgde als
laatste orkest, solist en Brabant Koor
met een selectie uit ’Les Misérables’.

Natuurlijk kon het publiek er geen
genoeg van krijgen en sprong op voor
een daverend applaus waarop wel een
toegift moest volgen. De avond is
omgevlogen, onze harten zijn warm
geworden voor zo’n geweldig orkest.
We kijken uit naar meer en raden u aan
om het programma te volgen op onze
website. En anders tot volgend jaar!

EvG

KORPSCONCERT 2015,
EEN MEMORABELE AVOND

Al bij aankomst in de Doelen, waar ik bekenden sprak die de avond ervoor
ook al waren geweest, werd duidelijk dat het jubileum-korpsconcert ter
gelegenheid van 350 jaar Korps Mariniers iets bijzonders was. Vol
enthousiasme en bewondering werd gesproken over koor, solist en
gekozen repertoire. 

Speciaal voor de gelegenheid
Zoals trouwe bezoekers weten is dat repertoire deels nog wel eens een publiek
discussiepunt als de nadruk bij het Korpsconcert ligt op knap maar voor de
gemiddelde toehoorder moeilijk te volgen orkestwerk. Het luxe
programmaboekje liet meteen zien dat dat dit keer niet speelde, met vóór de
pauze gelegenheidsmuziek uit eigen gelederen, werken van twee bekende
klassieke en van een eigentijdse componist van symfonische muziek. Eigenlijk
de meer klassieke stijl van een aantal jaren terug die we onder chef-dirigent
Peter Kleine Schaars weinig hebben gehoord. Dit orkest blijft verrassen, dat
was weer eens duidelijk en haar huidige chef niet minder. Die had getekend
voor de compositie waarmee het jubileumconcert begon, de speciaal voor
deze mijlpaal geschreven openingsfanfare ’QPO 350’. Daarin wordt muzikaal
verwezen naar de mars van het Korps ’Qua patet orbis’ van voormalige
directeurdirigent Joop Laro. Nadat het Wilhelmus had geklonken kwam een
tweede opdrachtwerk, de ’Korps Mariniers Hymne 1665-2015’ van een andere
componerende oud-chef, Gert Buitenhuis, met de ondertitel ’O eeuw’ge Vader,
sterk in kracht’. Dit stuk is gebaseerd op Gezang 467 dat dezelfde melodie
kent als ’Het gebed van een zeeman’ en dat wij in een bewerking enkele jaren
terug hebben gehoord in taptoes en concerten. De door de Tamboers & Pijpers
vertolkte koraalachtige hoofdmelodie klonk in deze versie gedragen en
indringend. 

Vocale verrassingen
Waarmee we toekwamen aan de opera ’Der fliegende Holländer’ van Richard
Wagner, gebaseerd op de legende van de verdoemde zeeman Van der Decken.
De ouverture is een monument in het grote klassieke repertoire en hij klonk in
de symfonische harmonie-uitvoering net zo overtuigend als de historische



opname van dit werk uit de tijd van Jaap Koops. Al dan niet bewust een
passende relatie met het muzikale verleden van de 70-jarige kapel. Wat nieuw
was, en een grote verrassing, was dat ook een aria uit deze opera op het
programma stond. Uitgevoerd door Bastiaan Everink, een oud-marinier die in
zijn tweede carrière klassiek bariton in Berlijn is geworden waar hij naam heeft
gemaakt. In deze aria was overduidelijk te horen waarom. En ééns marinier,
altijd marinier. Als solist droeg hij na de pauze zijn voormalige militaire
uniform. Zo heb ik nog nooit een vooraanstaande operazanger gezien!
Kwaliteit en kunst van de bovenste plank. Dat gold even goed voor het
Brabant Koor dat op de achtergrond een onmisbare bijdrage leverde, maar de
schijnwerpers waren natuurlijk op de solist gericht, die overigens zonder
geluidsversterking zong waardoor zijn stem evenwichtig mengde met het koor
en orkest. Een historische uitvoering bij dit jubileum kun je wel zeggen. Maar
er kwam nog veel meer. Voor wie Johan de Meij en zijn symfonieën nog niet
kende was de uitvoering door kapel en koor van een deel van zijn ’Symfonie nr.
3’ een overtuigend bewijs waarom hij bij de grootsten behoort van de
hedendaagse toondichters in dit genre. Wat een grotesk drama weet hij op
toegankelijke muziek te zetten. Allemaal 100% origineel van eigen bodem,
zoals hier uitgevoerd in de Doelen. Het eerste concertdeel werd afgerond met
de ’Toreador’ uit ’Carmen’ van Bizet. Fantastisch, zo een ”muziek voor de
miljoenen” hit eens live te horen in deze topbezetting! De staande ovatie was
alsof we al afscheid moesten nemen van ’onze’ Bastiaan.

Veelzijdigheid troef
Na het pauze-changement werd zoals traditioneel het lichtere concertdeel
ingezet met de herkenningsmelodie ’Zorg dat je erbij komt’ als aanloop naar
de swingende ’Robbie Williams Medley’. Veelzijdigheid en contrast zijn het
kenmerk van het tweede concertdeel, dat meteen weer werd bevestigd door
’De Kleine Klarinetten Klezmer Phantasie’ van de talentvolle
componist/arrangeur Willem van Merwijk van wie wij al eerder hoorden op het
korpsconcert in 2013. Met de klarinetten van Joep Hoefsloot, Roger Palmen en
Robin Loff in de hoofdrol, helemaal in volksmuziek-stijl. In het volgende
’Trombone Institute of Technology’ door de trombonesectie werd de
vibrafoonsolo knap uitgevoerd door toetsenist Ron Cuijpers. Ook de gastsolist
bleek veelzijdig met een pakkende uitvoering van ’Homeward Bound’ met koor
en orkest, typisch anders dan het operarepertoire maar van gelijke klasse.

Als enige militaire orkest ter wereld waarin drums and fifes voor een deel
integraal meespelen was het hierop de beurt van de Tamboers & Pijpers om te
soleren met ’Retraite à discrétion’ en ’Land the Landing Force’ van
tamboermaître Ed Oosterom zelf. Hij werkt veel samen met de Royal Marines
en de toevoeging van de grote trom bij dit werk lijkt dan ook Brits
geïnspireerd. Maar handmade in Holland straalt de kwaliteit er - niet alleen
hoorbaar - vanaf. En met de T&P erbij klonk de Russische ’Marshal Zhukov
March’ daverend de zaal in, in de onnavolgbare stijl waar dit orkest al 70 jaar
patent op heeft. Na deze enerverende tonen weer een ingetogen moment,
met ”good old” Nanouck Brassers als solist op de bugel in ’Old Folks’.

Musical muziek scoort hoog
Zo liep het concert al weer onherroepelijk ten einde met nog de dynamische
’Michael Bublé Medley’ en als uitsmijter met de hele cast stukken uit ’Les



WARM WELKOM

Rotterdam - 1946. In de ochtend van 10
april arriveert, na vijf jaar oorlogsdienst
als geallieerd troepentransportschip, ss
Nieuw Amsterdam. Zij is het
vlaggenschip van de Holland Amerika
Lijn en van de Nederlandse koopvaardij
en heeft de oorlog ongeschonden
overleefd. Groot is de blijdschap in het
zwaar gehavende Rotterdam als de
’Darling of the Dutch’ behouden
aanmeert aan de Wilhelminakade. Daar
wordt zij verwelkomd met het
Wilhelmus door de nieuwe
Marinierskapel, de opvolger van de
vooroorlogse Stafmuziek van de marine.
Dit is één van de vroege publieke
optredens van de kapel die onder
leiding staat van de vaardige eerste
luitenant Gijsbert Nieuwland. Op dat
moment was de band nog even een
Haagse kapel, gelegerd in één van de
kazernes aldaar. De vooroorlogse
Stafmuziek, geen mariniers- maar een
marineband, kwam trouwens ook niet
uit Rotterdam maar uit Den Helder. Het
uniform van het jonge ’Muziekkorps der
Mariniers’ bestaat uit een groene
battledress met een blauwe baret,
overtollige kleding die na de bevrijding
in mei 1945 in ruime hoeveelheid was
achtergelaten door de Canadezen. Aan
ontwerp en productie van een nieuw
eigen uniform was men in 1946 nog
even niet toe. Op de illustratie uit het
weekblad De Spiegel is verder goed te
zien dat bij de bassectie een tuba en
twee bombardons worden ingezet die,

anders dan alle bladmuziek van de
Stafmuziek, de oorlog hadden
overleefd. Al spoedig zouden deze oude
instrumenten worden vervangen door
meer sousafoons.

JdV

Miserables’ van Claude-Michel Schönberg, laat twintigste eeuwse
musicalrepertoire dat al helemaal tot de Grote Klassieken behoort. ’Do you
hear the people sing’, met zo’n wereldhit als climax kreeg Bastiaan Everink
opnieuw de zaal aan zijn voeten, dirigenten, koor en orkest dankbaar
meedelend in het langdurige applaus. Na de ’Defileermars’ met de klaroenen
van de T&P erbij, vroeg het overenthousiaste publiek natuurlijk om een toegift
en die kreeg het, met ’Hey Brother’, een hit van de Zweedse producent Avicci,
speciaal voor de kapel gearrangeerd door Henk Huizinga. En dat was het dan.
Een gedenkwaardig jubileumconcert dat de korpsleiding, de uitvoerenden en
het publiek de hoogste mate van voldoening moet hebben gegeven. Ik was
toch even een tikje jaloers op die mensen die hadden besloten ook de avond
ervoor te gaan...’

JdV



MUZIEK
In de afgelopen vijftig jaar heeft de Doelen menig jubileum gevierd.
Feestjes, die prachtige verhalen hebben opgeleverd.
Zoals dat van vuilnisman Coos van Leeuwen, die in 1976 tot zijn eigen
verbazing het Doelen-podium betrad.

Coos van Leeuwen (68 jaar) uit
Bleiswijk is al bijna tien jaar
gepensioneerd, maar werkte in de
jaren zeventig en tachtig in dienst
van de Roteb. Eerst als straatveger,
daarna als chauffeur bij de
Gemeentewasserij, de riooldienst en
de Ontsmettingsdienst. Eén van de
meest bijzondere herinneringen uit
die tijd, is de avond waarop hij als
vuilnisman optrad in de Grote Zaal
van de Doelen. Op het podium,
welteverstaan! ”De Doelen bestond
tien jaar en om het jubileumfeest op
te luisteren zou De Marinierskapel
een concert geven”, vertelt Van
Leeuwen. ”En nou vond men het een
leuk idee de Roteb daarbij uit te
nodigen met ouderwetse ratels mee
te draaien op het ritme van de
muziek. Die ratels werden vroeger
gebruikt door vuilnismannen om de
mensen te waarschuwen: de
vuilniswagen komt eraan, zet je
vuilnis buiten! Mijn vader, die járen
bij de Roteb heeft gewerkt, heeft
daar nog mee gelopen. Ze maken een
scherp, knetterend geluid. Wij wilden
dat natuurlijk best doen voor de
Doelen!”

Samen met elf collega’ s van
Reinigingspost Zaagmolenkade was

Van Leeuwen uitverkoren die taak op
zich te nemen en in de Doelen mee te
draaien met de Marinierskapel. Eerst
op een repetitiemiddag, daarna ’voor
het echie’. ”Daar stonden we dan,
voor een volle Grote Zaal. Gespeeld
werd de mars De Rotterdamse Vlag
van Bart Verhallen. Waarom zullen
we treuren, want de bajes is zo
groot… dat nummer.
Echt muzikaal hoefde je niet te zijn,
een klein beetje ritmegevoel was wel
handig. Het is alweer bijna veertig
jaar geleden, maar ik kan het me nog
heel goed herinneren. Zoiets vergeet
je natuurlijk niet snel meer. Het was
een bijzondere ervaring en dat was
het!”




