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Voorwoord

Te midden van de COVID-19 
lockdowns schrijf ik als de nieuwe 
voorzitter van Stichting Vrienden van 
de Marinierskapel mijn eerste 
voorwoord. 

Elders in dit blad stel ik mij aan u voor.
Onze secretaris, tevens waarnemend 
voorzitter tot januari van dit jaar, heeft 
al geschreven dat de Marinierskapel en 
Tamboers & Pijpers in afwachting zijn 
wanneer weer op te kunnen 
treden. Helaas kunnen wij nog geen 
voorspellingen doen en een programma 
met optredens is ook nog niet mogelijk. 
Zo viel ook het geplande concert op 11 
maart jl., voor de Vrienden volledig in 
het water. Tot op heden zijn dit on-
zekere tijden, echter eens is men het 
virus de baas en dan gaan de leden van 
de Marinierskapel en de muzikanten 
van de Tamboers & Pijpers weer mooie 
klanken live ten gehore brengen.

Ondertussen heeft men bij de kapel niet 
stilgezeten. Kleinschalige 
optredens zowel op locatie alsmede 
online, zoals bij de commandowisseling 
van de Commandant van het Korps 
Mariniers op 12 december waarbij de 
Tamboers & Pijpers een ceremoniële 
muzikale rol hebben gespeeld. 

In januari was er een optreden a/b van 
Zr. Ms. Rotterdam waar een gevarieerd 
muzikaal programma werd gespeeld 
zoals een James Bond themesong, een 
martiale en vrolijke mars van de 
Tsjechische componist Václav Vackár 
met daarbij een stoer detail: 
chef-dirigent Arjan Tien stond met witte 
pet en de stormband onder zijn kin 
vanaf het achterdek te dirigeren. 
Een mooi gezicht!

Verder hebben de ensembles zoals het 
koperkwintet op 14 februari voor 
majoor der mariniers b.d. George 
Ballieux ter gelegenheid van zijn 100ste 
verjaardag en in aanwezigheid van de 
Korps Commandant, brigade-
generaal Jan Hut, een concert tijdens 
een kerkdienst verzorgd. De oud-
“Zwarte Duivel”, OVW’er (Oorlogs 
Vrijwilliger) en Indiëveteraan was zeer 
content dat hij zijn geliefde lied “Jesu, 
Joy of Man’s Desiring”(Bach) tijdens de 
repetitie even zelf mocht dirigeren:
Link: https://www.facebook.com/
watch/?v=259001165841990.

Ook voerde de Bigband het muziekstuk 
“Guavaberry” uit en een zichtbaar 
gepassioneerd Triton ensemble (een 
blaaskwintet bestaande uit vier hout-

VAN UW VOORZITTER
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blazers en een koperblazer) en het 
Saxofoonkwartet gaven mooie op-
tredens op locatie en online op Face-
book, Twitter en Instagram. Anno 2021+ 
is het van groot belang en nuttig om de 
kapel op virtuele wijze goed te 
manifesteren en te promoten. 

De Tamboers & Pijpers hebben een 
mooie muzikale kerstboodschap in de 
Van Ghentkazerne opgenomen met 
klanken van de steelband en T&P.

De mooie website van de stichting is 
inmiddels ook weer bijgewerkt, waar-
door deze weer helemaal up-to-date is. 
Wij zijn Nathan Hol zeer dankbaar voor 
het hosten en bijhouden van deze site. 
Tevens zijn twee spilfuncties ingevuld 
door de nieuwe kapelmeester, 
luitenant Daan Kuiper en tambour-
maître Adjudant Mike Kentie. Daarnaast 
ben ik verheugd u te kunnen melden 
dat de vacature voor een bestuurslid 
inmiddels is ingevuld. Wij heten Jacob 
Hoekstra van harte welkom!
Wij wensen hen, evenals de andere 
nieuwkomers, veel succes en 
vreugde toe!

Vorig jaar zouden wij twee jubilea, te 
weten 75 jaar Marinierskapel en 35 
jaar SVMK vieren. Alle muzikale en 
feestelijke plannen hiervoor zijn helaas 
de vriezer ingegaan, echter regeren is 
vooruitzien en plannen. Een jubileum-
boek 75 jaar Marinierskapel is in de 
maak. Inmiddels is een Redactie-
commissie samengesteld uit 
bestuursleden van de SVMK en 
representanten uit de kapel en T&P. 
Daarnaast is professionele hulp 
ingeschakeld van buitenaf. Bestuurslid 
Jaco Kleemans is eindredacteur. Het 
belooft een prachtig rijk geïllustreerd 
boekwerk te worden. (Uw eventuele 
bijdrage aan dit jubileumboek kunt 
u mailen naar jubileumboek.svmk@
gmail.com)

Tenslotte wens ik u en de uwen al het 
goede toe en wij kijken reikhalzend uit 
naar de optredens van onze 
Marinierskapel en T&P verderop in 
het jaar.

Blijf positief & test negatief!

Jan Jaap van Weering, 
voorzitter SVMK

Agenda 2020
Helaas is de agenda nog steeds erg onvoorspelbaar. Voor de meest 
actuele agenda houdt u het beste de sociale media van de Marinierskapel in 
de gaten.
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Voorzitter 
Jan Jaap van Weering 
stelt zich voor

Na een telefoongesprek met de 
secretaris, die mij vroeg of ik de 
nieuwe voorzitter van de Stichting 
Vrienden van de Marinierskapel wilde 
worden hoefde ik niet lang na te 
denken. Wat een grote eer en een 
mooie uitdaging om een bijdrage te 
mogen leveren in het werven van 
vrienden en donateurs voor deze 
muzikale parel behorende tot de top 
van de militaire blaasorkesten in de 
wereld. En dit orkest, dat al 75 jaar 
bestaat, in al zijn geledingen te mogen 
promoten.

Mijn naam is Jan Jaap van Weering, 
en als fervent liefhebber van militaire 
blaasmuziek liep ik van jongs af met de 
Marinierskapel mee. Mijn allereerste 
kennismaking was tijdens de Taptoe 
Delft. Zowel de Marinierskapel als ook 
de Tamboers & Pijpers van het Korps 
Mariniers met daarbij de fakkel-
dragers maakten op mij een 
onuitwisbare indruk. Vanaf die tijd en 
ook gedurende mijn militaire 
dienstplicht bij het Korps Mariniers 
ben ik een grote fan van de kapel. 

In al die jaren heb ik een grote collectie 
grammofoonplaten, cassettebanden 
en cd’s opgebouwd. Vele malen heb ik 
de Marinierskapel live zien optreden 
zoals bij The Royal Tournament eind 
jaren ’70. Uniek daar en bijzonder was 
het draaiorgel tijdens het spelen ‘Tulips 
from Amsterdam’ in Londen. Op de 

Foto: Roelof Pot
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terugreis per boot heb ik het genoegen 
gehad met wijlen kolonel Joop Laro, 
oud-directeur van de Marinierskapel, op 
de Noordzee een glas Port te drinken.

Ik ben inmiddels 12 jaar zelfstandig 
ondernemer. Als consultant geef ik 
training en advies in Etiquette & 
Protocol voor de Overheid, 
Krijgsmacht, onderwijsinstellingen, 
bedrijfsleven en particulieren. 
Zodoende ben ik ook goed bekend met 
de Koninklijke Marine en het 
Korps Mariniers.

Daarvoor heb ik bijna 30 jaar in de 
marketing, communicatie en public 
relations bij Royal Dutch Shell gewerkt. 
De hier opgedane kennis, ervaringen en 

expertise wil ik graag inzetten om de 
kapel en de tamboers en pijpers te 
profileren en nog meer bekendheid te 
geven.

Het is belangrijk de kapel door deze 
moeilijke COVID-19 periode te loodsen 
en ik hoop ondersteuning te bieden 
waar dit nodig is. Eens hebben wij het 
virus onder controle en kan de kapel 
weer in volle glorie op vele plaatsen in 
binnen- en buitenland zijn magnifieke 
klanken laten horen.

‘Per aspera ad astra’ (door de duisternis 
naar het licht).

Jan Jaap van Weering, voorzitter
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Nieuw bestuurslid 
Jacob Hoekstra stelt zich 
voor

Mijn naam is Jacob Hoekstra, sinds 
kort betrokken als bestuurslid bij de 
Stichting Vrienden van de Mariniers- 
kapel. Graag stel ik mij even 
kort aan u voor. 

Mijn naam is dus Jacob Hoekstra, 
getrouwd en vader van 3 prachtige 
kinderen in de leeftijd van 5, 8 en 11 
jaar. Mijn loopbaan ben ik begonnen bij 
de Koninklijke Marine als officier van de 
Wapentechnische dienst aan boord 
van de schepen, later werd dit 
samengevoegd tot de Technische 
Dienst. Inmiddels heb ik de KM 
verlaten en ben ik in het dagelijks leven 
werkzaam bij Balk Shipyard als 
projectmanager in de luxe jachtbouw. 
Het maritieme aspect heeft mij dus 
nooit losgelaten. 

In mijn vrije tijd ben ik betrokken bij het 
onderhoud van een groot kerkorgel, zit 
ik in het bestuur van een organisatie die 
jaarlijks een groot straattoneel 
organiseert en daarnaast ben ik 
voorzitter van een stichting die diverse 
muzikale avonden organiseert. 

Kortom, ik mag graag samen met 
anderen iets organiseren voor 
publiek. Op dit moment ben ik 
betrokken bij livestreams welke 
georganiseerd worden vanuit de 
stichting waar ik voorzitter van ben. 
Op deze manier willen we toch de 
mensen bereiken met muziek. 
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Stilzitten thuis is dus iets wat ik maar 
heel slecht kan. Gelukkig heb ik een 
vrouw die mij aan de ene kant afremt 
indien nodig, maar ook zeker heel veel 
steun geeft. 

De stichting waar ik voorzitter van ben 
werd gevraagd door de gemeente om 
een bevrijdingsconcert te organiseren 
en gezien mijn achtergrond wilde ik dit 
graag doen met de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine. In mijn jaren bij 
Defensie ben ik meer dan eens in 
contact gekomen met de Marinierskapel 
en daar kijk ik met veel plezier op terug. 
Via die weg ben ik dus in contact 
gekomen met de dirigent van de 
Marinierskapel. Door alle regelgeving 
rondom COVID-19 is dit nogal een klus 
geweest en hebben we het concert 

moeten uitstellen. Het vergde van alle 
partijen enige creativiteit om toch iets in 
de steigers te kunnen zetten. Inmiddels 
ligt er een mooi plan. We hopen dit 
binnenkort ten uitvoer te kunnen 
brengen. In dit proces werd mij de vraag 
gesteld of ik er ook niet wat voor voelde 
om ook iets meer permanent betrokken 
te zijn bij de Marinierskapel. Uiteraard is 
dit thuis ook overlegd, maar het 
antwoord moge duidelijk zijn. 

Ik heb er enorm veel zin in om samen 
met alle andere leden van het bestuur te 
kijken hoe wij de Marinierskapel zo goed 
mogelijk kunnen ondersteunen. 

Jacob Hoekstra, bestuurslid
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Nieuwe collega 
Sophie Schreurs stelt 
zich voor

Mijn naam is Sophie Schreurs, ik ben 
22 jaar en sinds januari 2021 ben ik 
als klarinettiste in dienst bij de 
Marinierskapel. 

Ik ben geboren en getogen in het 
Noord-Limburgse Sevenum en kwam 
dus al vroeg in aanraking met de 
blaasmuziekwereld. Vanaf mijn 
negende maakte ik deel uit van de 
harmonie van Sevenum. Later speelde 
ik ook bij andere harmonieorkesten 
zoals de Koninklijke Harmonie van 
Horst, het Limburgs JeugdOrkest 
en Harmonie St. Michaël van Thorn. 
Natuurlijk heb ik ook gespeeld in 
diverse symfonieorkesten, maar 
omringd worden door een groep 
klarinettisten in een harmonieorkest 
geeft me toch altijd een heel 
vertrouwd gevoel. 

Op dit moment zit ik in het eerste jaar 
van de masteropleiding van het 
Conservatorium van Amsterdam, waar 
ik studeer bij Arno Piters. Het zal dus 
even passen en meten worden om dat 
naast de werkzaamheden bij de 

Marinierskapel goed af te ronden. 
Ook maak ik deel uit van het Jong 
Nederlands Blazers Ensemble 
(jongNBE) – de zogenaamde kweek-
vijver van het Nederlands Blazers 
Ensemble (NBE). Daar spelen we met 
tien jonge musici theatrale 
programma’s met muziek uit allerlei 

Foto: Coen Mulder
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genres, iets wat ik ontzettend leuk 
vind om te doen. 
Ik vind het heel erg leuk dat ook de 
Marinierskapel muziek speelt uit 
verschillende genres. Ik ben sinds 
januari in dienst, maar helaas hebben 
we door de lockdown nog niets kunnen 
doen met het orkest en dat is uiteraard 
een hele vreemde start van mijn baan. 

Wel heb ik er sinds 2017 diverse keren 

mogen remplaceren dus het is niet meer 
helemaal nieuw. Ik heb de
Marinierskapel leren kennen als een 
heel goed orkest met veel goede 
muzikanten en een hele prettige sfeer. 

Ik kijk er enorm naar uit om lekker aan 
de slag te kunnen en weer veel mooie 
muziek te kunnen gaan maken! 

Sophie Schreurs

Vanwege mijn nieuwe functie als eerste 
Tambour-maître ben ik benaderd om 
iets over mezelf te schrijven. Ondanks 
dat ik niet zo’n schrijver ben, heb ik toch 
getracht iets op papier te krijgen om 
mezelf even voor te stellen. 

Mijn naam is Mike Kentie, ik ben 
getrouwd en trotse vader van twee 
studerende kinderen van 19 en 24 
jaar oud. Ik ben een geboren en 
getogen Bosschenaar en ben heden 
ten dage nog steeds woonachtig in 
Den Bosch. In mijn vrije tijd ben ik te 
vinden op de motor, maar ik vind het 
ook heerlijk om in verschillende bandjes 
muziek te maken.

Als klein ‘menneke’ van acht jaar oud 
ben ik bij de plaatselijke drumfanfare 
begonnen met het volgen van trompet-
lessen. Omdat mijn ouders flink achter 

mijn vodden aanzaten en ik het trompet 
spelen erg leuk vond, was kort 
daarna mijn eerste optocht in 
Oeteldonk een feit. School is voor mij 
altijd een verplicht nummer geweest en 
ik heb dit nooit leuk gevonden. 

Nieuw Hoofd T&P 
Mike Kentie stelt zich voor

1998 – Spelen van Wilhelmus naast de 
Ambassadeur tijdens Koninginnedag in Indonesië 



12 /  TD M

Het kwartje ‘nut en noodzaak’ is bij mij 
in die tijd niet echt gevallen. Nadat ik de 
MAVO had afgerond wist ik niet wat ik 
wilde gaan doen, totdat mijn interesse 
werd gewekt voor het Korps Mariniers. 
De wapenspreuk van dit prachtige korps 
is ‘Qua Patet Orbis’, zo wijd de wereld 
strekt. Aangezien ik avontuurlijk ben 
ingesteld, sprak deze spreuk mij enorm 
aan.

In 1986 ben ik als 17-jarige jongen 
opgekomen op de VGKAZ in Rotterdam. 
Nadat ik de opleiding had afgerond 
werd ik geplaatst aan boord van Hr. 
Ms. Poolster. Dit was overigens niet 
mijn eerste keus, maar in die tijd had 
je niets te kiezen. Je kreeg te horen 
waar je geplaatst werd en daarmee 
basta. ‘Uitvoeren mars’. Tijdens deze 
varende plaatsing had ik laten weten 
dat ik graag mijn (militair) rijbewijs 
wilde halen en operationeel marinier 
wilde worden in Doorn. Zo gezegd, zo 

gedaan. Ik werd als MAG-schutter bij 
de 13e infanteriecompagnie geplaatst. 
In de tijd die volgde, heb ik meerdere 
berg- en wintertrainingen gedaan, met 
een aantal uitzendingen zoals Irak en 
Cambodja. In Cambodja werd ik door 
Frank Spruit geënthousiasmeerd voor 
de Tamboers en Pijpers. Teruggekomen 
van missie, heb ik daarom voorgespeeld 
en vervolgens gesolliciteerd. 

In 1993 ben ik begonnen met de 
pijpersopleiding. Dit was wel even 
wennen. Tijdens het vervullen van 
vorige functies, die veelal buiten 
uitgevoerd werden, moest ik nu veel 
tijd doorbrengen in een oefen-cel. Het 
blazen op de signaalhoorn ging op zich 
redelijk, maar om de piccolo te 
bespelen was andere koek. Na mijn 
opleiding heb ik vaarwel gezegd tegen 
mijn oefen-cel en werd ik als 
operationeel Marinier Pijper geplaatst in 
Rotterdam, Doorn en Den Helder. 

2013 – Arctic Driver Course (ADC) Noorwegen
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In die periode is er met de T&P een 
aantal mooie reizen de revue ge-
passeerd. Denk hierbij o.a. aan Moskou, 
Washington, Abu Dhabi en Japan. 

In 1997 ben ik de OPLOOF ingegaan en 
werd ik Korporaal. Kort daarna ben ik 
als ‘Double Tenor’ speler in de Steel-
band gekomen. Dus van de strakke 
marsen naar de syncopische Latin 
muziek. Ook dit was in het begin weer 
wennen. Vanaf dit moment begon het 
pas echt een mooi avontuur te worden 
en brak misschien wel mijn mooiste tijd 
aan bij de Tamboers en Pijpers. Zo ben 
ik in die periode als hoornblazer naar 
Indonesië geweest en werden we in 
2000 met vier Tamboers en Pijpers aan 
boord van Hr. Ms. de Ruyter geplaatst 
om een Oost-reis mee te mogen 
maken. Wat een avontuur was dat zeg! 
In dezelfde periode zijn we met de 
T&P en Markap meerdere malen naar 
de Nederlandse Antillen geweest. We 
hebben met de Steelband veel op-
tredens in binnen- en buitenland gehad, 
waaronder New York en Japan. Er waren 
in deze periode ook minder leuke 
momenten. Zo hebben er in een 
tijdsbestek van nog geen drie jaar, drie 
bijzettingen plaatsgevonden van leden 
van het Koninklijk Huis.

In 2007 werd ik als Sergeant aan het 
instructieteam toegevoegd en 
hebben we heel wat Tamboers en 
Pijpers opgeleid. Omdat we toen al te 
kampen hadden met personeels-
tekorten werd ik regelmatig benaderd 

om de T&P te ondersteunen. In deze 
periode hebben er ook weer een aantal 
mooie buitenlandse reizen 
plaatsgevonden zoals Roemenië, 
Amerika en de Nederlandse Antillen. 
Tevens ben ik nogmaals als 
hoornblazer naar Indonesië geweest en 
heb ik, omdat een trompettist van de 
Marinierskapel ziek was, als 
‘low-blower’ mee mogen doen tijdens 
een aantal taptoes en streetparades in 
binnen- en buitenland. 

Als instructeur, en met name 
vanwege mijn operationele behoefte, 
heb ik mezelf in mijn tweede functie van 
Sergeant verbreed als militair 
rijinstructeur. Het opleiden van 
personeel CZSK geschiedt op het 
‘Opleidings- en Trainingscentrum rijden’ 
in Oirschot. Omdat ik woonachtig ben 
in Den Bosch was dit voor mij een ideale 
plaatsing: lekker dicht bij huis en een 
mooi opstapje om later operationeel 
te dienen. Uiteindelijk is dit een goede 
keus geweest, want na het opleiden 
van chauffeurs werd ik gevraagd voor 
de functie Transport Commandant van 
de 2nd Marine Combat Group (2MCG). 
Dit is iets wat ik graag wilde doen. Een 
operationele functie, die tevens een 
mooi verlengstuk was van datgene wat 
ik al deed bij de rijschool. In de jaren bij 
2MCG heb ik verschillende oefeningen 
mogen meemaken, zoals wederom een 
cyclus berg- en wintertraining in 
Schotland en Noorwegen, maar ook 
andere Europese oefeningen. 
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Na mijn functie bij 2MCG werd ik 
geplaatst als Sr. Transport bij de 
Seabased Support Group (SSG). Ook dit 
was een operationele plaatsing. De 
reisjes naar o.a. Engeland en Israël 
waren weliswaar korter dan de 
oefeningen bij 2MCG, maar niet minder 
aantrekkelijk. Tijdens het uitvoeren van 
deze functies is de binding met de 
Tamboers en Pijpers altijd blijven 
bestaan. Als ik het wat minder druk had 
in Doorn kwam ik wel eens langs bij 
mijn collega’s in Rotterdam. Dit voelde 
altijd goed en dan had ik het idee alsof 
ik weer thuis was. Tijdens deze periode 
in functies buiten de T&P ben ik 
desondanks bij verschillende grote 
ceremoniële aangelegenheden als 
pijper ingezet en heb ik o.a. de 
inhuldiging van Willem-Alexander mee 
mogen maken. 

Alhoewel ik het in Doorn prima naar 
mijn zin had, begon het T&P-bestaan 
toch weer wat op te borrelen. Vorig jaar 
werd de vacature opengezet voor de 
functie van eerste Tambour-maître. Na 
wat loze beloftes en teleurstellingen in 
Doorn heb ik deze kans niet voorbij 
laten gaan en meteen contact 
opgenomen met Cor Knegjens, de 
huidige Directeur Marinierskapel. Hij 
stelde me op de hoogte van de manier 
waarop de functie tegenwoordig 
ingevuld wordt.

Tijdens mijn plaatsing als instructeur 
bij de T&P heeft een reorganisatie ertoe 
geleid dat de functie Hoofd Tamboers 
en Pijpers (HT&P) is veranderd. 

Tegenwoordig wordt deze functie 
‘eerste Tambour-maître’ genoemd en 
is het Tambour-maîtreschap daarbij 
inbegrepen. De taken van de 
Tambour-maître werden destijds belegd 
bij een Sergeant-majoor. Overige taken, 
waaronder bijvoorbeeld 
personeelszaken, werden gedaan door 
een Adjudant. In mijn Korporaals-
opleiding heb ik geen Tambour-
maîtrelessen gehad en ben ik hierop 
ook niet afgetoetst.
Ondanks het feit dat de functie 
voortaan anders wordt ingekleed, heb ik 
vervolgens toch gesolliciteerd. In eerste 
instantie waren we met drieën aange-
boden, maar uiteindelijk ben ik als eni-
ge overgebleven. Vanaf juli t/m oktober 
ben ik, voor zover dit kon in deze barre 
coronatijden, met mijn 
voorganger Ed Oosterom druk bezig 
geweest om mij het Tambour-
maîtreschap eigen te maken. Dit was 
niet makkelijk, het is voor mij een totaal 
andere wereld. Nadat ik tijdens het 
oefenen met de Tambour-maîtrestok 
te weten was gekomen dat ik spieren 
had op plekken, waarvan ik niet wist 
dat die daar zaten, heb ik eind oktober 
een soort van auditie gedaan en na 
afloop mijn sollicitatiegesprek. Meteen 
na het gesprek werd mij door P&O en 
Cor verteld dat ik voor de functie was 
aangenomen. Kort na het gesprek zijn 
we aan de slag gegaan met de HOTO 
(overdracht) en per 1 december ben ik 
begonnen op functie. 

Ik ben mezelf bewust dat dit geen 
makkelijke functie is. Het zal nog 
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een behoorlijke uitdaging worden de 
komende tijd. Ook het feit dat ik zo’n 
tien jaar extern geplaatst was, maakt 
het niet gemakkelijker. Ik zal nog aardig 
wat meters moeten maken voordat ik 
alles onder de knie heb. 

Desalniettemin heb ik er heel veel zin in 
en zal ik er volledig voor gaan. Ik weet 
dat ik daarbij ondersteuning krijg vanuit 
de T&P en met name van 

Martijn Vogelaar, de tweede 
Tambour-maître. We gaan er met z’n 
allen een mooie tijd van maken en ik 
verheug me op een fijne samenwerking 
tussen en met de Tamboers en Pijpers 
en de Marinierskapel. We doen het 
tenslotte met zijn allen.  

Met muzikale groet,

Mike Kentie

In januari 2009 tekende Marlou van der Schoot-Vogelaar haar contract bij de 
Marinierskapel voor de functie van klarinettiste. Twaalf jaar later werd deze mooie 
tijd bezegeld met een bronzen medaille. Middels een online meeting met de staf 
Markap werd deze medaille virtueel uitgereikt. 

De fysieke overhandiging zal later plaatsvinden, wanneer het weer mogelijk is om 
elkaar met alle collega’s samen te kunnen treffen.

SGT Marlou van der 
Schoot–Vogelaar 

12 JAAR TROUWE DIENST
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SOLISTENBREVETTEN

Eind februari hebben vijf collega’s gespeeld voor hun solistenbrevet. Zij zijn 
allemaal geslaagd! 

Wij feliciteren: Sgt Tamara Smits (fagot), Kpl Ronald Boumans (slagwerk), 
Kpl Nadine van de Merwe (fagot), Kpl Lennart de Winter (trombone) en 
Kpl Sophie Schreurs (klarinet). De geslaagden hadden een bijzonder afwisselend 
programma samengesteld.

Hierbij een kleine foto-impressie en de gekozen programma’s.
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Kpl Ronald Boumans 

·       · George Gershwin

Rhapsody in Blue (1924) 
Transcriptie: Ronald Boumans 
m.m.v. Anna Yedigaryan piano 

·       · Minoru Miki

Marimba Spiritual (1983) 
Arr: Circle Percussion
Marimba solo met slagwerk trio 
m.m.v. Circle Percussion 

Kpl Sophie Schreurs 

·       · J. Widmann 

Fantasie 

·       · F. Poulenc 

Sonata 
I. Allegro tristamente 
II. Romanza
III. Allegro con fuoco 
m.m.v. Anna Yedigaryan piano 

Kpl Lennart de Winter, Kpl Nadine van de Merwe, Sgt Tamara Smits. 

·       · J.H. Schmelzer

Sonate à 3 due violino, trombone, fagotto con organo
Kpl Nadine v/d Merwe, Kpl Lennart de Winter 
m.m.v. Sgt Magda van der Kooi, Sgt Laurens Knoop en Sgt Ron Cuijpers 

PROGRAMMA'S
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·       · G. Rossini

Ecco ridente in cielo, Cavatina uit
De Barbier van Sevilla
Bewerking voor 2 fagotten.
Kpl Nadine v/d Merwe, Sgt Tamara Smits 

·       · F. Martin

Ballade voor trombone 
Kpl Lennart de Winter 
m.m.v. Andrea Vasi piano 

·       · J. ter Veldhuis

Grab it! voor fagot en “ghettoblaster” 
Sgt Tamara Smits 

·       · F. Hidas

Bassoon Concerto (met pianobegeleiding) 
Deel 1 en 2 door Kpl Nadine v/d/ Merwe
Deel 3 door Sgt Tamara Smits 
m.m.v. Anna Yedigaryan piano 

·       · K. Cooper*

Movement IV uit de Jazz Suite for Bassoon 
Sgt Tamara Smits 
m.m.v. ritmesectie Marinierskapel 

·      · I. Reijngoud* 

'63rd Street West N.Y.C. 
Rhythm&Bones (trombones Markap met ritmesectie) 

*Niet uitgevoerd ivb quarantaine ensemble lid 
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Mars ‘Dutch Approach’
AANGEBODEN AAN MINISTER 
VAN DEFENSIE,
MW. A.T.B. BIJLEVELD-SCHOUTEN

Op 11 februari 2021 werd de mars ‘Dutch Approach’ aangeboden aan de 
minister van Defensie. Ter gelegenheid van de toekenning van achttien 
vaandelopschriften werd dit stuk gecomponeerd door de heer Gert Buitenhuis. 
Hij overhandigde een fraai uitgewerkte partituur aan Ank Bijleveld-Schouten. 

Stafdirigent majoor Arnold Span en de overkoepelend coördinator voor militaire 
muziek, luitenant-kolonel Jansen waren aanwezig en zorgden voor duiding, samen 
met de componist.

De krachtige mars vertolkt niet alleen de trots jegens de verschillende regimenten, 
korpsen en eenheden. Er is ook een melodische verwevenheid met Afghanistan 
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door een herkenbare relatie met het volkslied. 
Helaas kon de mars niet live ten gehore worden gebracht. Dus zorgde de 
Marinierskapel der Koninklijke Marine voor een corona-proof geluidsopname; 
middels clicktrack werden de verschillende instrumenten apart opgenomen en 
digitaal samengevoegd.

Met veel genoegen reageerde de Minister goedkeurend bij het afluisteren van het 
opwekkende werk. 

De mars zal later dit jaar voor het eerst geprogrammeerd worden en publiekelijk te 
horen zijn bij de ceremoniële uitreiking van de vaandelopschriften
door Z.M. de Koning. 

Foto's: Ministerie van Defensie
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Koperkwintet 
Michiel Adriaenszoon de Ruyter 
speelt op 100ste verjaardag 
Majoor der mariniers b.d. G. Ballieux

Op zondag 14 februari 2021 bereikte 
majoor der mariniers b.d. George 
Ballieux de mooie leeftijd van 100 
jaar. Ter ere van dit bijzondere jubileum 
werd in de Jacobuskerk te Den Haag 
een kerkdienst gehouden. Het Michiel 
Adriaenszoon de Ruyterkwintet van 
de Marinierskapel werd gevraagd deze 
dienst muzikaal te omlijsten. Uiteraard 
werd er met genoegen een uitzondering 
op de periode van thuiswerken gemaakt 
om deze wens van de heer Ballieux te 
vervullen.

De heer Ballieux was in de Tweede 
Wereldoorlog betrokken bij het verzet 
en kwam na de oorlog bij het Korps 
Mariniers, waar hij onder andere vocht 
in Nederlands-Indië.

Bij de korte klankrepetitie in de kerk, 
voorafgaand aan de dienst, kwam de 
heer Ballieux, ondanks zijn hoge leeftijd, 
naar het kwintet gelopen om zijn dank 
uit te spreken en een kort praatje te 
maken met de musici van het kwintet. 
De heer Ballieux vertelde een groot 
liefhebber te zijn van muziek en veel 

goede herinneringen te hebben aan de 
Marinierskapel. Een van zijn 
favoriete stukken bleek ‘Jesu, Joy of 
Man’s Desiring’ van J.S. Bach, wat het 
koperkwintet toevallig al op de 
lessenaar had staan om die middag te 
spelen. Een mooi moment om te 
trakteren op een voorproefje. Onder 
toeziend oog van de commandant van 
het Korps Mariniers, de brigade-
generaal Jan Hut, en Korps adjudant 
De Koning speelde het koperkwintet 
voor een licht geëmotioneerde heer 
Ballieux.

Voor de musici van het koperkwintet 
was het, ondanks de wat frisse kerk, 
fijn om weer even een moment samen 
te kunnen spelen. Uiteraard volledig 
corona-proof. Na de dienst werd 
nogmaals door de familie, de 
voorganger en de commandant de 
waardering en dankbaarheid voor de 
muziek van het koperkwintet 
uitgesproken. De voorganger wist te 
vertellen dat de heer Ballieux tijdens 
het spelen van zijn geliefde ‘Jesu, Joy 
of Man’s Desiring’ zichtbaar genoot en 
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goedkeurend mee had gedirigeerd.
Een bijzondere en dankbare taak voor 
het Michiel Adriaenszoon de 
Ruyterkwintet. 

Wij wensen de heer Ballieux nog vele 
jaren in goede gezondheid toe!

Frank Kramer, 
trombonist Marinierskapel

Het koperkwintet Michiel Adriaenszoon de Ruyter  voorafgaand aan de mis ter ere van de 100ste 
verjaardag van Dhr. Ballieux, onder toeziend oog van de commandant van het Korps Mariniers, 

brigade-generaal Jan Hut en Korpsadjudant De Koning
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Van de Vrienden - 
voor de Vrienden
"MIJN ONTMOETING MET DE MARINIERSKAPEL"

Die ontmoeting die ik had met de 
Marinierskapel is ruim 50 jaar geleden 
nl. in 1970.

In dat jaar werkte ik op het hoofd-
kantoor van de Koninklijke Marine in 
Den Haag bij de Financiële Inspectie. 
En in 1970 bestond de Marinierskapel 
25 jaar. 

Na de Tweede Wereldoorlog was de 
kapel nl in 1945 nieuw leven ingeblazen 
door directeur/dirigent Gijsbert 
Nieuwland. Dat jubileum wilden ze gaan 
vieren en daar hadden ze geld voor 
nodig. Dus stuurden ze een brief naar 
het Hoofdkantoor van de Marine om een 
extra bedrag toe te kennen. Die brief van 
hun landde op mijn bureau, want bij de 
Financiële Inspectie beheerde ik o.a. de 
financiën van de Marinierskapel. 

Omdat er geen toelichting in de brief bij 
stond wat ze met het bedrag aan geld 
gingen doen op hun feest belde ik ze op 
in de Van Ghentkazerne in Rotterdam. 
Toen ik vertelde waarvoor ik belde zei 
degene die opnam dat ik daarvoor de 
vroegere directeur/dirigent Henk van 
Lijnschooten moest hebben, want hij 

regelde het jubileum. Hij was er op dat 
moment dus ik vroeg "Verbind me maar 
door"; en dat gebeurde.
"Met Van Lijnschooten!" klonk 't streng 
en heel direct! En ik dacht meteen; Oh 
die meneer is echt! de baas daar. Toen ik 
hem vertelde waarvoor ik belde was zijn 
korte reactie "Kom dan maar 's hier-
heen!". Prima zei ik en we maakten een 
afspraak. 

Enkele dagen later maakte ik m'n 
opwachting daar en ging naar de kamer 
waar Van Lijnschooten zit.. "Ga zitten 
moet je koffie" zei hij kortaf. Ik knikte en 
pakte een stoel. "Heb je verstand van 
muziek?" vroeg en hij met een blik alsof 
hij alléén maar een ontkennend 
antwoord van me verwachtte. "Zeker 
wel meneer" was m'n reactie. En 
meteen voegde ik er aan toe; "Ik speel 
al meer dan 10 jaar trompet, ik heb les 
en ben lid van een harmonie-fanfare 
orkest. Het gezicht van 
Van Lijnschooten ontdooide; 
"Vertel", zei hij. "Ik speel in de PTT 
Harmonie in Den Haag en mijn leraar is 
Ton Fleskens"; was mijn antwoord. 
Van Lijnschooten ontdooide nu totaal. 
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"Die ken ik, een oud-collega van me bij 
de KMK: zei hij. "Dat weet ik, u moet 
de groeten van 'm hebben" was mijn 
reactie.  

Het ijs was nu helemaal gebroken. 

Ik kreeg nog een kop koffie aangeboden 
en Van Lijnschooten vroeg of ik bij 
de repetitie die dadelijk begon wilde 
blijven. Nou! dat liet ik me geen twee 
keer zeggen. "Graag blijf ik, maar hebt u 
eerst de gegevens van het jubileum voor 
me" was mijn reactie. Hij schoof me een 
A-4tje toe met het programma van het 
jubileum met erbij een 
uitnodigingskaart.

"Kom maar mee, de repetitie begint 
zo" zei Van Lijnschooten en we stonden 
op en gingen naar de repetitiezaal. 
Daar zat de kapel al klaar en hij stelde 
me voor aan de dirigent. Dat was Laro 
toen begreep ik later. "Welk stuk wil je 
horen nu" vroeg Laro. "Alte Kameraden, 
de mars van Teike en ik zong de eerste 
noten. "Maar dan op z'n Pruisisch graag 
zoals Teike Pruis is "zei ik vrijpostig. 
Laro was verbaasd en keek Van 
Lijnschooten aan. "Als Tim 't zo zegt 
weet hij vast hoe en wat dus geef 'm 
maar de baton en laat 'm maar 
dirigeren" zei Van Lijnschooten. 

Die kans liet ik me niet ontnemen en 
pakte de stok aan. Ik ging voor de kapel 
staan en keek de mannen recht aan. 
"Laat me niet zakken he" fluisterde ik. 

Ik hief de stok en we zetten de mars in. 
De mars liep dankzij! de kapel als een 
trein en na afloop glimlachten ze en 
bedankte ik de kapel. Henk Van 
Lijnschooten had 't gehoord en keek me 
aan. " Dat! heb je zo vast geoefend met 
Ton Fleskens" zei hij. "Ik spreek U niet 
tegen" was mijn reactie daarop en hij 
glimlachte. "Doe 'm de groeten van me" 
zei Van Lijnschooten toen. "Doe ik" zei 
ik. Ik pakte m'n spullen en schudde Van 
Lijnschooten de hand. "Tot op 't 
jubileum" zei hij nog. "Ik kom zeker" 
was mijn slotopmerking en ik vertrok.

Deze ontmoeting met de kapel en met 
Van Lijnschooten was/is voor mij om 
nooit! te vergeten. En ik deel 'm met 
genoegen hier aan de medeleden van 
de Vrienden van de Marinierskapel.

Groet,
Tim de Jong

(Noot van de redactie: bovenstaand 
artikel is vanwege de levendigheid 
authentiek overgenomen.)
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Van de penningmeester

Een aantal van onze donateurs heeft de donatiefactuur voor het jaar 2021 nog niet 
betaald. Voor die mensen is een herinneringsfactuur bij deze 

nieuwsbrief ingesloten.

Wanneer u de donatie niet voor 31 mei 2021 heeft betaald, zult u helaas uit de 
administratie worden verwijderd en niet langer kunnen profiteren van de voordelen 

van het donateurschap. Ik verzoek u dan ook om over te gaan tot betaling, 
waardoor wij als Stichting Vrienden van de Marinierskapel de mogelijkheid hebben 

om verzoeken van de Marinierskapel te honoreren. Hoe meer donaties wij 
ontvangen, hoe meer wij voor de Marinierskapel kunnen betekenen.

Wanneer u niet langer donateur wilt zijn, horen wij graag van u de reden. Wellicht is 
het een reden waar wij iets aan kunnen doen.

Wanneer u geen herinneringsfactuur bij deze nieuwsbrief aantreft, betekent dit dat 
u uw donatie voor 2021 reeds heeft betaald. Wij danken u hiervoor hartelijk en u 

hoeft geen verdere actie te ondernemen.

KEES TULP
Penningmeester Stichting Vrienden van de Marinierskapel

E-mail: penningmeester.svmk@gmail.com
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JAARVERSLAG 2020 EN BEGROTING 2021

In 2019 heeft het bestuur besloten om de donateurs inzicht te geven in de financiële 
activiteiten van de Stichting en is besloten om jaarlijks een financieel verslag op te nemen in 
de eerste nieuwsbrief van het jaar.

U treft hier het overzicht aan van de inkomsten en uitgaven over 2020 met daarbij de 
begroting voor 2021.

In de post donaties wordt weinig verandering verwacht ten opzichte van 2020. Helaas zijn er 
in 2020 meer donateurs weggevallen dan dat er nieuwe donateurs zijn bijgekomen. Hopelijk 
wordt dat in 2021 andersom. Ook de verkoop van de cd’s is minder geworden omdat er geen 
concerten (Taptoe, Korpsconcert) waren waar cd’s verkocht konden worden. Hierdoor vond 
verkoop alleen plaats via onze website Stichting Vrienden Marinierskapel.

Bij het kopje bestuurskosten zijn de kosten opgenomen van onder meer het service-
abonnement op het boekhoudprogramma, portokosten, de kosten bij afscheid van 
bestuursleden en eventueel cadeaus aan derden.

Onder de noemer ‘kosten cd’s’ zijn de kosten opgenomen van de aankoop van cd’s en de 
verzendkosten. De opbrengst hiervan is terug te vinden bij opbrengst cd’s.
Vanwege alle coronamaatregelen heeft er in 2020 geen Vriendendag plaatsgevonden, 
hoewel deze wel was gepland. 

De post ‘Aankopen Marnskap’ is bedoeld om verzoeken van de Marinierskapel en de 
Tamboers & Pijpers te honoreren.

Wanneer u vragen heeft over dit overzicht kunt u die aan de penningmeester stellen via het 
emailadres penningmeester.svmk@gmail.com. 
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