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CONTACTGEGEVENS SECRETARIS 
G.T.J. (Bert) Aben

Secretaris Stichting Vrienden van de Marinierskapel
Tel: 06 45 286 188  

E-mail: Secretaris.SVMK@gmail.com

Van de secretaris
Als ik dit schrijf besef ik opnieuw dat we nog geen 
nieuwe voorzitter hebben voor onze mooie stichting. 
Ik doe dus maar gelijk een oproep aan u allen om 
met ons mee te zoeken naar een nieuwe (kandidaat) 
voorzitter. Best wel een opgave en een uitdaging. 
Verderop in dit blad treft u een (hernieuwde) oproep 
voor de vulling van deze vacature.

De vorige “Tussen de Maten”, de eerste in een 
nieuw jasje, is met vele positieve kritische reacties 
ontvangen en daar ben ik erg blij mee. Het geeft uw 
betrokkenheid weer en het geeft ons de argumenten 
om het een en ander aan te passen en dat gaan we 
zeker doen. Ik hoop en daar ga ik eigenlijk wel een 
beetje vanuit, dat de reacties op deze editie ook weer 
positief kritisch zullen zijn.

Samen met de kapel en de tamboers & pijpers 
hebben we weer een drukke tijd achter de rug en de 
voorspelling zijn niet dusdanig dat het rustiger gaat 
worden. Zelf mocht ik aanwezig zijn bij de Taptoe in 
Den Helder. Hierover heeft u in een nieuwsflits, die wij 
alleen digitaal verspreiden, kunnen lezen. Als ik dat 
verslag nog eens teruglees dan valt me het volgende 
op: 

Op een verrassend ritme met een Latijns-Amerikaans 
sausje wordt vocaal … een hommage gebracht aan 
vrijheidsstrijder Simon Bolivar. Dit werk is speciaal voor 
de Marinierskapel geïnstrumenteerd en wordt al sinds 
2003 regelmatig en met groot succes (internationaal) 
uitgevoerd. Maar nog nooit eerder op een taptoe.

Dat bijzondere, vocale element kregen we tijdens de 
Taptoe Ahoy in Rotterdam opnieuw voorgeschoteld. 
Daar kon je echt horen dat ze ook vocaal vorderingen 
maken – er was echt goed op geoefend. 
Ik heb van de hele Taptoe genoten. Natuurlijk zijn 
er elementen die minder aanspreken maar dat 
werd ruimschoots gecompenseerd door de vele 
mooie hoogtepunten. Waarvan het optreden van de 

marinierskapel natuurlijk het mooiste was (of ben 
ik nu te chauvinistisch?). Ik heb ook zeker genoten 
van het orkest uit Korea en van de bagpipes. Als oud 
pelotonscommandant van de vermaarde Whisky 
Infanterie Company (tot half 1990 onderdeel van 45 
Commando Royal Marines) heeft Schotland en haar 
bijzondere muziek een speciaal plekje in mijn leven. 
Ook al wordt de muziek uitgevoerd door Nederlandse 
bagpipes & drums. 

Tussendoor vele grote en kleinere optredens mee 
mogen maken. Soms een ensemble tijdens een diner 
of receptie. Zoals op de Nederlandse Veteranendag in 
de Ridderzaal of tijdens de receptie bij de Wereld-
havendagen. En soms de hele kapel tijdens een van 
de vele ceremoniële optredens. Met als hoogtepunt 
Prinsjesdag op het Binnenhof.

En dan nu op naar de vele activiteiten in het najaar 
van 2019, met op 27 november het korpsconcert 
2019 ter ere van de 354ste verjaardag van het Korps 
Mariniers.

Zoals u ziet de marinierskapel, maar ook de tamboers 
& pijpers, zitten niet stil en als “vrienden van” hoop 
ik dat velen van u aanwezig kunnen zijn bij een van 
die optredens. Daar waar onze kapel de muzikale 
hoogstandjes ten gehore zal brengen. 
Ik wens u veel luisterplezier. Geniet van hetgeen onze 
kapel, vaak samen met de tamboers & pijpers, u aan 
prachtige muziek kan en zal bieden. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit gaat lukken.

Met muzikale groet en tot bij een van de optredens 
van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en de 
Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers, allen 
onder leiding van maestro Arjan Tien.

Bert Aben - Secretaris Stichting Vrienden van de Marin-
ierskapel.
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Agenda najaar 2019

1 nov. Benefietconcert 
'Een tegen Eenzaamheid' 

in Venlo

In De Maaspoort Venlo. Met 
medewerking van Kitty Roeffen 
en Gé Titulaer. www.maaspoort.
nl/programma/benefietconcert-een-te-
gen-eenzaamheid-venlo-marinierskapel-ki-
tty-roeffen/01-11-2019-20-15/

ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN
Kijk ook op www.facebook.com/marinierskapel voor meer info

4+11 nov. Schoolconcerten in De 
Doelen Rotterdam (besloten)

21 nov. Ceremoniële comman-
do-overdracht Nederlandse 
Defensie Academie Breda

13 nov. Benefietconcert voor 
Stichting Pallietter

In Isala theater Capelle aan de 
Ijssel

14 nov. Ceremonieel op Van 
Ghentkazerne

Uitreiking 
Dapperheidsonderscheidingen
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27 nov. Jaarlijks korpsconcert 
in De Doelen Rotterdam

m.m.v. solisten zangeres Glennis 
Grace en sergeant trompettist 
Jeroen Schippers

Aanvang 20:15 uur met me-
dewerking van Suzan Seegers 
en andere artiesten. www.kam-
panje.nl/voorstellingen/3047/
Marinierskapel/

10 dec. Jaarlijkse herdenking 
van Korpsverjaardag Oostplein 

Rotterdam

6 dec. Prinses van Oranjeconcert 
in Raad van State Den Haag

15 dec. Kerstconcert in De 
Kampanje Den Helder
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16 jan. Schoolconcert in theater 
De Kampanje Den Haag 

(besloten)

26 jan. Zondagconcert 
in Concertgebouw Amsterdam

15 feb. Galaconcert CV-Onganse 
Music Sacrum Arnhem

10 jan. Concertzaal Tilburg met 
Calefax Rietkwintet

Wereldpremière nieuw werk 
Johan de Meij. www.theaters-
tilburg.nl/evenementen/34984/
calefax-marinierskapel-der-ko-
ninklijke-marine

31 jan. Concert met Calefax in De 
Oosterpoort Groningen

www.spotgroningen.nl/
programma/mariniers-
kapel-van-de-koninklijke-marine

Met solist Bart Claessens, 
trombone en o.a. Rhapsody in 
Blue van Gershwin gespeeld op 
een pianola. http://www.concertge-
bouw.nl/concerten/marinierskapel

6 maart Concert t.g.v. 125 jaar 
Fidelio Woudenberg

Vooruitblik 2020
ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN
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16 maart Openbare masterclass 
en lunchconcert in De Doelen 

Rotterdam

24 april Koningsmars en Taptoe 
t.g.v. Koningsdag in Den Helder

21 maart Nacht van de Militaire 
Muziek Soesterberg

27 april Vrijheidsconcert samen 
met Heeres Musikkorps 

in Wageningen

4 mei Herdenkingen in 
Den Helder en Rotterdam

4 april Anjerconcert 
in Doetinchem

30 april Bevrijdings/Anjercon-
cert in Werkendam

9 mei Openingsceremonie
 Invictus Games
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CD Worthweill 
Originals
RECENSIES

"ARJAN TIEN EN ZIJN 
MARINIERS TIMMEREN 
GOED AAN DE WEG" 

-DE GELDERLANDER

De Gelderlander 07-09-2019

LUISTER MEE I
Op 23 januari recenseerde ik hier de fraaie eerste opname van de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine voor het Gelderse Channel Classics. Ik kopte toen dat de 
musici wat mij betreft meteen op herhaling mochten en warempel: ruim een half 
jaar later ligt het album 'Worthweill Originals' op de schappen.
Geen twijfel mogelijk: majoor Arjan Tien en zijn mariniers timmeren mede dankzij
Channel Classics goed aan de weg.
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VOLTREFFER
Wederom mag van een voltreffer worden gesproken. Liefhebbers van hoogwaardig
musiceren door een blaasorkest worden bediend met een prachtige ruiker, 
samengesteld uit opmerkelijk repertoire. Van Beethoven tot Weill en van Mendels-
sohn tot Schönberg. Het schijfje opent met een curiositeit. We horen ons volkslied 
gevarieerd door niemand minder dan Richard Strauss. Heel apart en net even 
anders dan we gewend zijn. Strauss schreef het werk in 1892 - veertig jaar voor-
dat het Wilhelmus ons officiële volkslied werd! - voor het hof van Weimar. Daar 
resideerde Sophie, de zus van koning Willem III.

APART
Beethoven en Bruckner zijn vertegenwoordigd met vrolijke militaire marsen. Aparte
onderdelen van hun repertoire die, zoals in het geval van Beethoven, ooit uitbundig 
door het Nederlands Blazers Ensemble werden gepromoot. De Marinierskapel doet 
daar trouwens niet voor onder.
Van Mendelssohn klinkt een intrigerende Notturno in C die lyrische passages paart 
aan een pittige finale . Harm Vuijk bespeelt hier de sonore ophicleide (ter vervang-
ing van de voorgeschreven bashoorn).

SPITSEN
Maar de Marinierskapel stapt ook de twintigste eeuw binnen en doet in dat 
moderne repertoire eveneens de oren spitsen. De keuze is gevallen op muziek die 
Europese componisten in de Verenigde Staten schreven. De selectie uit de 
Dreigroschenoper van Kurt Weill swingt en prikkelt aan alle kanten en toont voor 
de zoveelste keer de veelzijdigheid van dit orkest. En wat heerlijk dat Arjan Tien de 
technisch veeleisende Blazerssymfonie in Bes van Paul Hindemith en Thema en 
variaties opus 43a van Arnold Schönberg niet uit de weg gaat. Hier wordt duidelijk 
dat de Marinierskapel en Tien een gouden combinatie vormen waar we héél zuinig 
op moeten wezen.

- Maarten Jan Dongelmans, De Gelderlander
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De Volkskrant 19-09-2019

DE MARINIERSKAPEL LAAT HET WILHELMUS ROMIG HET OOR IN DRUPPELEN
Zo romig druppelt het Nederlandse volkslied zelden het oor in.
De Marinierskapel der Koninklijke Marine speelt dan ook een arrangement van 
Richard Strauss, de Duitse componist die rond 1900 uitblonk in smeuïge 
orkestmuziek en opera's. Dat hij zich in 1892 had gewaagd aan Variationen über 
'Wilhelm van Oranien' - voor het 50-jarige huwelijk van de Nederlandse prinses 
Sophie, groothertogin van Saksen-Weimar-Eisenach - was iedereen snel vergeten. 
Tot het stuk in 1999 boven water kwam in het archief van het Koninklijk Huis.

Strauss' versie van het Wilhelmus opent de cd, waarop de Marinierskapel uitblaast 
van militaire verplichtingen en ceremoniële optredens, zoals op Prinsjesdag.
Majoor Arjan Tien, in een vorig leven altviolist in het Radio Filharmonisch Orkest, 
dirigeert harmoniemuziek uit Duits-Oostenrijkse contreien. Verrassing volgt op 
verrassing, van een lichtvoetige Beethovenmars tot welluidende variaties van de 
beroepsontregelaar Arnold Schönberg. Kroon op het album zijn fragmenten uit 
de maatschappijkritische Dreigroschenoper van Kurt Weill en Bertolt Brecht. De 
ballade van Mackie Messer swingt heerlijk nonchalant voorbij, met banjogetokkel 
en al.

- Guido van Oorschot, De Volkskrant

BN De Stem 06-09-2019

BIJZONDER ALBUM VAN DITO GEZELSCHAP
De uitstekende (inter)nationale reputatie van de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine klinkt opnieuw door op het album WorthWeill Originals waarop het ensem-
ble onder leiding van Arjan Tien een aantal bijzondere stukken speelt van Duitse/
Oostenrijkse componisten.
De kapel gaat daarbij dwars door de tijd . Van Beethoven's (Zapfenstreich)-Mars 
voor militaire kapel en de Militaire Mars van Anton Bruckner tot Mendelssohn's 
Nocture in C. Van Richard Strauss klinkt zijn Variaties op Willem van Oranje (met 
het Wilhelmus als leidend thema) en voorts hebben meer moderne componisten 
als Hindemith, Schönberg en Kurt Weill een plek gekregen. Van de laatste (bekend 
van zijn samenwerking met Bertolt Brecht) zijn De ballade van Mack the Knife en 
Dreigroschen finale verzameld. Een bijzondere cd van een dito gezelschap.

- Amo Gelder, BN De Stem
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LIFE STORY 
Bram Hartwig
TROMPETTIST MARKAP

Ik ben Bram Hartwig, in 1996 geboren 
in Groningen, maar ik ben na een aantal 
maanden al verhuisd naar Dronten (in 
Flevoland). Hier ben ik, toen ik acht 
jaar oud was, begonnen met trompet 
spelen. 

Ik kwam voor het eerst in aanraking met 
klassieke muziek toen ik tien jaar oud 
was en in het Flevolands Jeugd Sym-
fonie Orkest terecht kwam. Met lichte 
muziek begon ik twee jaar later, waar 
ik 'lead' trompet en solo's speelde in 
de Meerpaal Big Band (van de muziek-
school). Vanaf dit moment wist ik, dat 
lichte muziek studeren mij wel wat leek.

Ik ben in 2014 Bachelor Trompet Jazz 
gaan studeren aan het Conservatorium 
van Amsterdam en doe hier dit jaar 
eindexamen van de Master opleiding. 
Ik ben tijdens mijn studie altijd met 
klassieke muziek bezig gebleven.

Ik had als jazz trompettist nooit 
verwacht om in zo'n gaaf orkest te 
mogen spelen. Hier kan ik zowel 
klassieke als lichte muziek spelen, 
perfecte combi dus! Daarnaast wilde ik 
vroeger bij Defensie, maar koos ik toch 
voor muziek. Is het me allemaal toch 
mooi gelukt!

- Bram Hartwig 

Foto: Florian Wijnants
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Terneuzen 
DE SLAG OM DE SCHELDE

De grootste operatie op Nederlands 
grondgebied in de Tweede Wereldoor-
log. 

Velen hebben er nog nooit van gehoord. 
Maar nu, in het kader van de start van 
“75 jaar Vrijheid” is er uitgebreid aan-
dacht besteed aan deze slag.
Heel Terneuzen stond op zijn kop voor 
zo’n groot evenement. Er was een groot 
buitenpodium op de dijk langs de Schel-
de waar een aantal artiesten, o.a. Roel 
van Velzen, optraden en ook een 
indrukwekkende vlootschouw. De 
Marinierskapel verzorgde maar liefst 
tweemaal muziek bij dit grootse 
evenement.
Na allemaal driedubbel gecheckt te zijn 
konden we ’s ochtends op vertoon van 
onze legitimatie bij het stadhuis ons 
polsbandje (voor het evenemententer-
rein) en de badge (voor de backstage 
area) ophalen. Vervolgens moest je 
nog langs de beveiliging waar je tas en 
de zojuist verkregen toegangsmiddel-
en en legitimatie nogmaals gecheckt 
werden.  Ik geloof dat verder alle politie 
en ME-mensen van heel Zeeland op dat 
moment zich in centrum Terneuzen 
bevonden. Nogal wat poespas dus, 
maar aan de andere kant geeft het wel 
een speciaal gevoel dat je ook een rol 
speelt in dit geheel.

’s Avonds gaven wij een “normaal” 
concert in het Scheldetheater. Hierbij 
werd uiteraard bij de programmakeuze 
rekening gehouden met het thema van 
de dag. Een ouverture van 
Hector Berlioz “Le Corsaire” over een 
piratenvloot, naar het rustigere 
muziekstuk “By the River” van 
Frederick Delius, tot het speciaal 
gecomponeerde stuk “Helden van de 
Schelde”, geschreven door de 
tenorsaxofonist van de 
Luchtmachtkapel Steven Dietvorst. 
De diva die iedere zaal kan bewegen tot 
een lach en een traan, Suzan Seegers, 
was ook weer van de partij om het 
publiek te trakteren op een paar mooie 
liedjes.

Een goede mars mag natuurlijk niet ont-
breken en daarom werd er deze keer ge-
kozen voor de mars “Arromanches” van 
A.E. Kelly*, geschreven met gedachte 
aan D-Day aan de Normandische kust.

Voor ons muzikaal minder interessant, 
maar voor het evenement minstens 
even belangrijk als ons avondconcert, 
was de officiële opening van “75 jaar 
vrijheid” in de middaguren.
Hierbij waren onze eigen Koning en 
Koningin aanwezig, maar ook koning 
Filip en koningin Mathilde van België. 
Veel beveiliging en protocol dus, het 
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blijft bijzonder om mee te maken.
Dit houdt onder andere in dat al het 
publiek eerst in de zaal zit en vervolgens 
dient te gaan staan als de majesteiten 
de zaal betreden. Bij vertrek geldt het 
omgekeerde: men gaat staan en de ma-
jesteiten verlaten als eerste de zaal.
De presentatie was in handen van Lisa 
Wade, bekend van Het Klokhuis. Dankzij 
speciale koptelefoons konden de vele 
anderstalige gasten de vertolking van 
Lisa’s presentatie horen, waardoor alles 
in het Nederlands verteld kon worden. 
Het geheel bestond uit drie filmpjes 
met documentatie over de Slag om de 
Schelde en voorbeelden van mensen 
die onderdeel uit hebben gemaakt van 
de strijd. Mensen die het hoogste offer 
hebben gebracht, maar telkens ook 
de verhalen van enkele overlevenden. 
Deze veteranen waren aanwezig en 

ondanks de leeftijd van minimaal 90 
jaar, waren een aantal van deze mannen 
nog opmerkelijk vief. Zij kregen allen 
een daverende staande ovatie. Tijdens 
de filmpjes speelde de kapel speciaal 
door Joost van den Broek en Peter Blom 
gecomponeerde muziek, die heel goed 
bepaalde oorlogseffecten en een drei-
gende sfeer weergaf. De bijbehorende 
verhalen werden verteld door Stefan de 
Walle, bekend als Kees uit Flodder en 
als de huidige “nationale Sinterklaas”.
Tussen de filmpjes door waren er 
toespraken van Mark Rutte en van de 
Canadese gouverneur-generaal Julie 
Payette en nog een extra lied “Hoe vrij 
we eigenlijk zijn” gezongen door Ruth 
Jacott.

Foto: Paul Tovenaar
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Na afloop werd op het buitenpodium de 
bel geluid door Koning Willem-Alexan-
der als teken dat de start van de viering 
van 75 jaar Vrijheid officieel begonnen 
is.

Wat op mij persoonlijk veel indruk 
maakte en wat ik hier graag nog eens 
zou willen herhalen was het korte 
interview dat Lisa Wade had met een 
verzetsstrijdster die ons de prachtige 
boodschap meegaf: 
“Iets is nooit zo zwart-wit als het lijkt. 
Nooit haten! Haat heeft nog nooit iets 
opgelost”.

Wilt u het middagprogramma terugzien? 
Dan kan dat via Uitzending Gemist: 
https://www.npostart.nl/75-jaar-bevri-
jding-slag-om-de-schelde/31-08-2019/
POW_04343325

*Overigens zullen degenen onder u 
die ook regelmatig genieten van onze 
marsoptredens, de mars Arromanches 
de afgelopen maanden ook weer vaker 
hebben kunnen horen. De ook met de 
Tweede Wereldoorlog geassocieerde 
mars “Arnhem” van dezelfde componist 
is al enkele jaren vast onderdeel van ons 
marsboekje en “Arromanches” is daar 
nu aan toegevoegd.

Tamara Smits – Fagottiste Markap



14  /  N IE U WSBRIEF

De Marinierskapel reist dit jaar voor 
haar enige buitenlandse taptoe af naar 
Avenches, Zwitserland. 

Alvorens allemaal al digitaal ingecheckt 
te hebben, stappen we op maandag 2 
september op Schiphol in het vliegtuig 
naar Basel. Na een lange reisdag 
arriveren we per bus ’s avonds laat in 
Avenches, waar een kleurrijk Mexicaans 
getint hotel ons een heerlijke 
slaapplek biedt voor de week. Op 
dinsdag en woensdag staan lange 
repetitiedagen gepland, in het toen 
zonovergoten Avenches. 

Bij aankomst bij de arena dinsdagoch-
tend blijkt dit een van de meest roman-
tische taptoe locaties te zijn die in elk 

geval ik in mijn tot nu toe nog maar

korte militaire muziek carrière heb 
aangetroffen, maar ik vermoed dat de 
meesten dit met mij eens zullen zijn. De 
taptoe vindt plaats in een oud am-
fitheater, die uiteraard bij avondvoor-
stellingen prachtig verlicht is. 

Voor de lange repetitiedagen op dins-
dag en woensdag had het als 
bijkomend voordeel dat we veel buiten-
lucht konden inademen (iets waar bij 
repetitiedagen tijdens taptoe Ahoy nog 
wel eens schaarste aan kan zijn). Klein 
nadeel was echter dat de meesten van 

Taptoe Zwitersland

Foto: Cees Baardman

WE GINGEN GEWAPEND MET 
PETJES EN ZONNEBRANDCRÈME 
DE STRIJD AAN.
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ons de heel hoge temperaturen (het 
bleek ineens 28 graden te worden) maar 
vooral ook zonkracht aardig onderschat 
hadden, en we tijdens de middagrepeti-
tie behoorlijk stonden te verbranden. 
Op woensdag was dit wederom het 
geval, echter hadden we geleerd van de 
dag ervoor en gingen beter gewapend 
met petjes en zonnebrandcrème de 
strijd aan die dag.

Tijdens deze dagen leerden we ook de 
overige deelnemers aan deze taptoe 
kennen, te weten:

• Musique Royale de la Marine Belge 
(onze Belgische marine collega’s)
• Coldstream Guards Band uit Londen
• Trinidad & Tobago Defence Force Steel 
Orchestra
• Massed Pipes and Drums Edinburgh
• Fanfare ER (Zwitsers orkest bestaande 
uit dienstplichtigen)
• Top Secret Drum Corps (hoofdact)

Op donderdagmiddag 5 september 
hadden we voor het eerst een gehele 
doorloop van het programma, een 
taptoeshow speciaal voor scholieren. 
Na het collectieve diner vond die avond, 
voor het eerst full-dressed, de première 
plaats in de prachtig verlichte arena. 
Een zeer variërend programma van 2 
uur non stop kwalitatief hoogstaande 
taptoekunsten, uit verschillende delen 
van de wereld. Het publiek beaamde dit 
met een ovationeel applaus.

Op vrijdag 6 september bestond ons 
programma uit een heerlijke OSNO 

(Ontspanning, Sport en Organisatie) 
ochtend en middag, die de meesten 
van ons benutten door al dan niet 
onder leiding van onze Zwitserse 
begeleider die week, de stad Bern te 
verkennen. Uiteraard nauwkeurig op 
de klok kijkend, want de bus terug naar 
Avenches mocht niet gemist worden, er 
stond immers een staand optreden in 
de stad gepland, om het toestromend 
taptoepubliek alvast warm te maken.  
In de avond volgde een wederom druk 
bezochte voorstelling.

Op zaterdag 7 september stond een 
streetparade op het programma, een 
heel kort en krachtig rondje door de 
stad met veel enthousiast publiek langs 
de route. Na het collectieve diner stond 
weer een avondvoorstelling op het 
programma. 

De laatste van de week, want op zondag 
8 september vertrok ons vliegtuig 
vanuit Basel weer terug naar Schiphol, 
waarna onze wegen weer voor heel even 
zouden scheiden, want er stond ons de 
week erna weer een mooi programma 
te wachten op het Anjerconcert in het 
Theater aan het Vrijthof te Maastricht.

Al met al was het een leuke, drukke, 
warme en dure (Zwitserland is wel aar-
dig aan de prijs!) taptoeweek. Op naar 
taptoe Ahoy, Rotterdam!

Nanda Meering - klarinettiste Markap
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Sinds dit jaar zijn we bij de Tamboers en 
Pijpers begonnen met een nieuwe vorm 
van opleiden. Door een te hoog uit-
valpercentage in de mariniersopleiding 
hebben we meerdere malen jonge en 
enthousiaste toekomstige Tamboers en 
Pijpers nog voordat ze bij ons kwamen 
verloren. Dit heeft te maken met het feit 
dat deze jonge enthousiastelingen niet 
voldoende voorbereid waren op zowel 
het mentale als het fysieke vlak van de 
opleiding tot marinier. Dit uitte zich in 
het feit dat voor iedere acht potentiële 
T&P-ers die de mariniersopleiding in 
gingen er een half persoon (gebaseerd 
op de statistieken) het einde haalt en de 
opleiding tot Tamboer/Pijper kon 
starten. Hier moest iets mee gedaan 
worden aangezien het opleiden van een 
halve Tamboer/Pijper vrij lastig is.

De nieuwe opleiding tot Tamboer of 
Pijper is uniek in Nederland en 
misschien zelfs wel in de geschiedenis 
van het Korps Mariniers. In februari 
2019 zijn we gestart met deze mooie en 
unieke opleiding. De opleiding “Eerste 
Militaire Vorming” ziet er als volgt uit: 

De eerste drie weken van het avontuur 
van de cursist begint bij de opleiding tot 

Marinier. In de eerste week krijgen de 
cursisten hun uitrusting en kleding die 
ze nodig gaan hebben voor deze 
opleiding. Vervolgens gaan ze kennis 
maken met het Korps Mariniers door 
twee weken op Texel door te brengen. 
Na deze periode komen de cursisten 
direct naar de Tamboers & Pijpers om 
hier hun opleiding te vervolgen. 

De drie weken die daarop volgen zal 
vooral de aandacht liggen op het ken-
nismaken met Defensie, de Koninklijke 
Marine en het Korps Mariniers in het 
bijzonder. Ook start de opleiding direct 
met het maken van muziek, want dit 
is uiteraard waarvoor de cursisten in 
opleiding zitten. 

Na deze introductieperiode vervolgen 
we de opleiding met vier modules van 
ieder tien weken. Tijdens deze vier 
modules zullen de cursisten alles 
geleerd krijgen op het vakgebied van 
de Tamboer/Pijper. Trommelen/fluiten, 
trompet spelen, muziektheorie, solfège 
en ritmisch dictee zijn een kleine greep 
uit de lessen die worden gegeven op het 
muzikale vlak.  Als rode draad door de 
opleiding wordt er erg veel aandacht 
besteed aan de mentale vorming, 

De Elementaire Vakopleiding 
Tamboers & Pijpers van het 
Korps Mariniers
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alsmede de fysieke vorming. 
Die wordt volledig begeleid door de 
sportinstructeurs van het Korps 
Mariniers. Op deze manier zal bureau 
opleiding Tamboers & Pijpers de 
cursisten een zo goed mogelijke 
voorbereiding geven op de 
Mariniersopleiding.

Als de cursisten de drieënveertig weken 
durende opleiding bij de T&P met 
succes hebben afgerond zullen ze de 
Mariniersopleiding gaan volgen. Deze 
bestaat uit de Eerste Militaire Vorming 
(vijftien weken) en de Elementaire Vak 
Opleiding (vijftien weken). Wanneer ook 
dit deel van hun opleiding is afgerond 
kunnen de dan verse Tamboers of 
Pijpers direct aan de slag als Marinier 
Algemeen bij de Tamboers en Pijpers 
van het Korps Mariniers.

Op dit moment hebben we twee 
opleidingen draaien. Drie cursisten 
volgen de opleiding tot Tamboer en zijn 
bezig in de 2e module, één cursist is 
recent begonnen aan de 1e Module van 
de opleiding tot Pijper.

Met deze manier van opleiden hoopt 
bureau opleidingen Tamboers & Pijpers 

de cursisten zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de vervolg opleiding tot 
Marinier. Hierdoor daalt hopelijk het 
uitval percentage en kunnen we de ge-
lederen van de Tamboers & Pijpers weer 
vullen, waarbij het waarborgen van de 
kwaliteit hoog in ons vaandel zal blijven 
staan.

Mielko Straatman – Senior Instructor 
Hoofd Opleidingen
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De cursisten
NAAM: PIM BOERDIJK
LEEFTIJD: 27 JAAR
OPLEIDING TOT: PIJPER

NAAM: BENJAMIN DRIEBERGEN
LEEFTIJD: 23 JAAR
OPLEIDING TOT: TAMBOER

WAT IS JE MUZIKALE ACHTERGROND: Mijn vader heeft mij 
(staalsnarig akoestische) gitaar leren spelen toen ik een jaar of acht was. Daarna 
heb ik veel zelf uitgeprobeerd en ben ik steeds een stukje verder gekomen, zon-
der muzieklessen. Uiteindelijk ben ik er bij gaan zingen en begon ik wat teksten 
te schrijven, waardoor ik na mijn middelbare school op de Popacademie terecht 
kwam (hoofdvak songwriting).

WAT IS JE MUZIKALE ACHTERGROND: Als 4-jarig jongetje liep 
ik al achter de Jong Flora Band aan met mijn speelgoedtrommel. Toen ik zes jaar 
werd mocht ik mij bij hen inschrijven, leren trommelen en werd ik uiteindelijk 
deel van het korps. Ik ben tamboer geworden en ben tambour-maître geweest. 
Toen ik vijftien jaar werd heb ik de overstap naar de Show, Marching- & Con-
certband Flora Band gemaakt. Ik ben hier tamboer gebleven. Tijdens de huidige 
show ‘Britain’s Best’ is er een moment dat ik mijn trommel even inruil voor een 
bugel. Ik vind het gaaf om tijdens de show een extra vaardigheid te mogen laten 
zien. 

WAAROM WIL JE BIJ DE TAMBOERS EN PIJPERS?  
Mijn jongensdroom was om marinier te worden, maar ik ben na mijn middel-
bare school een andere richting in gegaan (muziek). Aangezien de wereld van 
het Korps Mariniers me altijd is blijven aanspreken, heb ik besloten om de stap 
te maken naar de Tamboers en Pijpers opleiding om deze twee werelden te 
kunnen combineren.

WAAROM WIL JE BIJ DE TAMBOERS EN PIJPERS?  
De reden dat ik bij de T&P wil is dat ik van mijn passie mijn werk wil maken. 
Niets is mooier om dit waar te maken bij het beste korps van Nederland.  
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NAAM: ALEXANDER SCHIPPER
LEEFTIJD: 25 JAAR
OPLEIDING TOT: TAMBOER

NAAM: FRISO V/D WULP
LEEFTIJD: 21 JAAR
OPLEIDING TOT: TAMBOER

WAT IS JE MUZIKALE ACHTERGROND: Sinds mijn zevende 
ben ik lid van de Harmonie Slikkerveer uit Ridderkerk waar ik mijn muzikale 
ontwikkeling ben begonnen. De eerste jaren was dit uitsluitend als tamboer bij 
de jeugd drumband en later bij de volwassen drumband.  In de loop der jaren 
heb ik meer interesses gekregen naar de andere onderdelen van de percussie 
wereld. Hierdoor deed ik regelmatig mee met verschillende orkesten om zo mijn 
on gestemde percussievaardigheden en -kennis te vergroten. Laatste jaren heeft 
ook het melodische slagwerk bij mij zich ontwikkeld waardoor ik een allround 
slagwerker ben geworden. 

WAT IS JE MUZIKALE ACHTERGROND: Ik heb bij Jong Juliana 
gezeten en ben toen ik zestien werd overgestapt naar Juliana.

WAAROM WIL JE BIJ DE TAMBOERS EN PIJPERS?  
Door regelmatig met mars concoursen en festivals te hebben meegedaan, 
merkte dat ik veel affiniteit heb met het marsen. De tamboers en pijpers hebben 
mij de kans gegeven om dit verder te ontwikkelen en het naar een hoger niveau 
te tillen. Daarnaast is de combinatie tussen de muzikale en sportieve factoren 
een mooie balans waardoor ik hier goed op mijn plek zit.    

WAAROM WIL JE BIJ DE TAMBOERS EN PIJPERS?  
Ik ben al vroeg begonnen met het maken van muziek bij Juliana Amersfoort 
en heb deze hobby altijd prachtig gevonden. Hiernaast deed ik ook veel aan 
sport zoals mud masters en had een sportschool abonnement . De Tamboers en 
Pijpers is een perfecte manier om deze twee hobby’s te combineren en daarvan 
mijn werk te maken.
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Nationale Taptoe 2019

Ook dit jaar ontbrak de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine uiteraard niet op 
de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam. 
Het thema voor dit jaar was ‘200 jaar 
militaire muziek in het Koninkrijk der 
Nederlanden’ met daarnaast speciale 
aandacht voor de bevrijding van Neder-
land en dan specifiek Operatie Market 
Garden.

Voor mij persoonlijk een bijzondere 
editie, omdat ik na vele jaren weer 
deelnemer van een Taptoe mocht zijn. 
Deze keer niet als muzikant, maar als 
commandant gewapende wacht Korps 
Mariniers in de uitbeelding van militair 
ceremonieel, waar de Marinierskapel 
zeer regelmatig voor ingezet wordt. 

Samen beeldden wij de herdenking op 
4 mei uit. Andere ceremoniële taken 
die door verschillende orkesten werden 
uitgebeeld deze avond waren het 
aanbieden van de geloofsbrieven door 
ambassadeurs en het ontvangst van een 
staatshoofd. 

Foto: Cees Baardman

BEST WEL SPANNEND OM MET 
“ONZE” MARINIERSKAPEL OP TE 
TREDEN TIJDENS ZO’N GROTE 
EN INDRUKWEKKENDE TAPTOE 
EN OM OP DE MATEN VAN DE DE-
FILEERMARS DER KONINKLIJKE 
MARINE EEN VOL AHOY BINNEN TE 
MARCHEREN...
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Na een prachtige toespraak van onze 
Commandant der Strijdkrachten admi-
raal Rob Bauer over “De onzichtbare 
band….”, op de klanken van “Band of 
Brothers” kon de voorstelling beginnen 
met een overzicht van 200 jaar mili-
taire muziek. Van Tamboers en Pijpers 
tot fietsende muziekkorpsen kwamen 
voorbij om de hoogtepunten in beeld 
te brengen. Maar ook de ramp met de 
Hercules op Vliegbasis Eindhoven in 
1996, waarbij 34 mensen om het leven 
kwamen, veelal militaire muzikanten 
van het Fanfarekorps van de Koninklijke 
Landmacht, mocht daarin niet ontbrek-
en. 

Ook dit jaar was de Nationale Taptoe 
weer een mooie mix met voor elk wat 
wils. Naast de Nederlandse militaire 
muziekkappelen zoals de 
Marinierskapel, de Koninklijke Militaire 
Kapel “Johan Willem Friso” en de 
Luchtmacht Kapel, waren ook de 
Belgische Luchtmachtkapel en de 
Ministry of National Defense Militairy 
Band uit Zuid-Korea aanwezig. 

Deze laatste met een wel heel eigen 
geluid en bijzondere show. Via een 
onvervalst Jachthoorn- en Trompetter-
korps (prachtig om weer eens te horen) 
en de Massed Pipes & Drums gingen we 
naar Nederland Overzee. Hierbij waren 
de kenmerkende warme klanken van 
de muziek uit de Oost en de West te 
horen, mede dankzij de van oorsprong 
Surinaamse fluitist Ronald Snijders en 
de Steelband van het Korps Mariniers. 

Kenmerkend voor de gedrevenheid en 
commitment van de deelnemers aan de 
Taptoe is misschien wel een dame, on-
derdeel van de Keltische Dansgroep, die 
twee dagen reisde vanuit Nieuw-Zee-
land om vervolgens twee dagen hun 
show te oefenen, drie dagen Taptoe te 
draaien en daarna weer twee dagen 
moest reizen om thuis te komen.

Het stille optreden van de USAF Honor 
Guard Drill Team was de opmaat naar 
de show van de Marinierskapel. Best wel 
spannend om met “onze” 
Marinierskapel op te treden tijdens zo’n 
grote en indrukwekkende taptoe en om 
op de maten van de Defileermars der 
Koninklijke Marine een vol Ahoy binnen 
te marcheren…

Met een waardige muzikale en visuele 
herdenking van Operatie Market Garden 
waarin “Abide with me “ prachtig vocaal 
ten gehore werd gebracht, konden 
we ons opmaken voor de traditionele 
finale. Met een oorverdovend slagwerk 
nummer mmv Cesar Zuiderwijk, een 
kippenvel bezorgend trombone solo 
werk van Jorgen van Rijen, Signaal Tap-
toe en het Wilhelmus kwam een einde 
aan weer een bijzonder mooie Taptoe.

Tot volgend jaar!

Johann Velkers – OBL KMR Ceremonieel
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De Stichting Vrienden van de Marinierskapel is op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Als vriend van de Marinierskapel weet u als geen ander dat de Marinierskapel in 
2020 75 jaar bestaat. 75 bewogen jaren met mooie optredens in binnen – en buiten-
land. Nu vragen wij uw steun om met ons mee te zoeken naar een voorzitter die 
onze stichting een zetje in de richting van 100 jaar Marinierskapel brengt.

Waar zou de nieuwe voorzitter aan moeten voldoen?
Natuurlijk leidt hij of zij de stichting, leidt de vergaderingen en is het boegbeeld 
van onze stichting. Een verbinder die stichting en donateurs, Marinierskapel en 
Tamboers & Pijpers sociaal meer aan elkaar bindt en daarbij zichtbaar is voor alle 
geledingen.

Maar voor dat zetje is meer nodig! 
We willen een voorzitter met kennis van marketing om Marinierskapel en stichting 
weer prominent op de kaart te zetten. Een voorzitter met nieuwe ideeën, feeling 
met de muzikale wereld en een netwerk in die muzikale wereld.
Een motivator en doorpakker om actiepunten en afspraken om te zetten naar meer 
bekendheid en meer leden.

Mocht u iemand weten die dit ambieert, laat het ons weten of vraag hem of haar 
ons te benaderen. Op basis van een CV en / of een motivatie zal een keuze worden 
gemaakt voor een nadere kennismaking.

Vacature nieuwe 
voorzitter
HERHAALDE OPROEP

CONTACTGEGEVENS SECRETARIS 
G.T.J. (Bert) Aben

Secretaris Stichting Vrienden van de Marinierskapel
Tel: 06 45 286 188  

E-mail: Secretaris.SVMK@gmail.com
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Korpsconcert 2019
27 NOVEMBER IN DE DOELEN ROTTERDAM

Vanuit het korpssecretariaat krijgen wij onderstaande brief. Hierin staat aangegeven 
hoe u met korting het korpsconcert 2019 kan bijwonen en meebeleven.
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Bericht van overlijden
OUD-INSPECTEUR MILITAIRE MUZIEK KRIJGSMACHT

In augustus 2019 is na een lang ziekbed luitenant-kolonel b.d. Gert Jansen 
(geb. 1952) overleden.

Dhr. Jansen studeerde trombone en directie Harmonie en Fanfare aan het Haags 
Conservatorium en werd aangesteld, eerst als kapelmeester / 2e dirigent en vanaf 
1979 als directeur-dirigent van de Johan Willem Friso Kapel te Assen. Vervolgens 
werd hij in 1994  benoemd tot Inspecteur Militaire Muziek in de rang van 
Luitenant-Kolonel. Hoewel hij zijn hele carrière gediend heeft bij de Koninklijke 
Landmacht, kunnen volgers van de Marinierskapel zich hem wellicht herinneren als 
de artistiek leider van de Nationale Taptoe en de grote gezamenlijke finales die hij 
daarbij dirigeerde. Eerst in Breda, daarna in Den Bosch (2005) en vervolgens in Ahoy 
Rotterdam.

Daarnaast was Gert Jansen een groot promotor van de militaire muziek en 
bestuurslid van de IMMS-Nederland, de International Military Music Society. In 2008 
verliet hij Defensie vanwege het functioneel leeftijdsontslag en werd opgevolgd als 
Inspecteur door luitenant-kolonel Pieter Jansen (geen familie).
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