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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Zoals gebruikelijk in onze december editie vindt u ingesloten een
acceptgirokaart voor het overmaken van uw jaarbijdrage welke minimaal
€ 10.00 bedraagt. U kunt het eenvoudigst betalen door het invullen en
ondertekenen van deze betaalopdracht en die vervolgens naar uw bank
verzenden of daar inleveren.
Indien u geen gebruik maakt van de acceptgirokaart maar betaalt via internet
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 om reden van privacy geen adresgegevens door de bank
worden vermeld en desgevraagd ook niet aan ons worden verstrekt.
Voorts herhalen wij hierdoor ons jaarlijks verzoek om voor uw donatie de
volgende banknummers te gebruiken: ING 48.38.072 of ABN-Amro
46.10.33.887 ten name van Stg. Vrienden van de Marinierskapel, Zevenoord
60 te Rotterdam.
Tot slot willen wij nogmaals uw aandacht vestigen op de Aktie ”Vrienden
maken nieuwe Vrienden” welke werd beschreven in onze nieuwsbrief nr. 83
van augustus 2012.
Deze actie loopt tot 1 oktober 2013 en aanmeldingen zijn meer dan welkom
want we kunnen best weer nieuwe donateurs gebruiken. Mocht u het destijds
meegezonden aanmeldingsformulier niet meer in uw bezit hebben dan kunt u
de gegevens verzenden naar penningmeester.svmk@gmail.com of een
formulier downloaden van onze website.
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Redactie, Bestuur, Staf en Leden van de
Marinierskapel met Tamboers & Pijpers wensen u
fijne Kerstdagen en een gezond, muzikaal nieuwjaar.

BERTUS VAN AALST (1963-2012)

Op 16 oktober 2012 is geheel
onverwacht bassist Bertus van Aalst
op 49 jarige leeftijd na een
hartstilstand overleden.
Sinds zijn in dienst treden bij de
Marinierskapel in 1986 was hij
ondanks veel persoonlijk leed,
verdriet en de zorg voor zijn kinderen
altijd enorm betrokken bij het wel en
wee van zijn kapel. De laatste jaren
nog meer op de voorgrond als
voorzitter van de Medezeggenschapscommissie en vertegenwoordiger om
de reorganisatie van de militaire
muziek voor de Koninklijke Marine in
goede banen te leiden. Daarnaast
fungeerde hij tijdens repetities en
concerten op zijn eigen kenmerkende
wijze als waarnemend
concertmeester. Ook als ”buscommandant” had hij de zaakjes
goed voor elkaar; voor de hechte
groep busrijders van en naar
optredens zorgde hij optimaal voor
het transport en was daarbij vaak zelf
de chauffeur.
Maar het allerbelangrijkste was
natuurlijk zijn veelzijdige muzikale
talent. In velerlei hoedanigheden,
combinaties, stijlen en instrumenten
was hij inzetbaar. Een uitstekende
klassieke bastuba-speler die zowel in
orkest als Koperkwintet op hoog
niveau musiceerde, maar er zijn hand
niet voor omdraaide om even later
als solist in bijv. het ZuidAmerikaanse werk ’Criollo’ op
diezelfde tuba onnavolgbaar te
swingen.
Als sousafoon-speler kreeg hij vaak
nog even de lachers op zijn hand om
vlak voor de aanvang van een dienst
een soort speaker-aankondiging door
zijn instrument te produceren en het
publiek aan de zijlijn in verwarring
achter te laten….
Door zijn multi-talent hanteerde hij

schijnbaar net zo gemakkelijk een
contrabas, wie herinnert niet zijn
begeleiding van zijn vriend Nanouck
in ’Makin Whoopee’, als gitaar in het
Dansorkest. Op de basgitaar zat hij,
naast vele jaren met het Combo all
over the world bij vele gelegenheden
te hebben opgetreden, in het hart
van het orkest. In alle lichte
muziekstijlen voelde hij zich als een
vis in het water en vormde hij een
stabiele basis van de ritme sectie.
Zijn sociale betrokkenheid en
netwerk reikten veel verder; hij
onderhield met velen contacten; of
het nu op de kazerne was, oudcollega’s of elders in de
muziekwereld en was gangmaker op
menig feestje.
Ook op sportief vlak stond hij zijn
mannetje; voorbeelden daarvan zijn
de voetbalwedstrijden tussen
verschillende orkesten en natuurlijk
de successen behaald tijdens de
Militaire Tennis Kampioenschappen.
Het onverwacht op deze manier
wegvallen van zo’n betrokken
persoon in the spotlights of achter de
schermen laat voor iedereen die hem
kende een enorme diepe kloof achter
en zeer zeker voor het muzikale
bedrijf Marinierskapel.
Het directe persoonlijke en muzikale
gemis zal nog een heel lange tijd
voelbaar zijn.
Op de indrukwekkende begrafenis
waren vele honderden aanwezigen,
waaronder oud-collega’s, dirigenten
en commandanten. De Marinierskapel
en de Tamboers & Pijpers van het
Korps Mariniers brachten een laatste
muzikale hulde, gedirigeerd door
majoor b.d. Gert Buitenhuis, met het
’Gebed van de Zeeman’. Trompettist
Peter van Dinther speelde het
’Signaal Taptoe’.

NATIONALE TAPTOE 2012
MET ’MUSIC OF THE OLYMPICS’
Om terug te kijken naar het ”olympische” programma van onze kapel in de
afgelopen Nationale Taptoe, eerst even een stukje historie.
Al vrij snel na de oprichting in 1945 werden vele geluidsopnamen gemaakt en
onder leiding van de eerste dirigenten Nieuwland en Van Lijnschooten kwam de
kenmerkende eigen klankkleur van de kapel al snel tot stand. De langspeelplaten
met bekende marsen van onder meer Sousa werden in Amerika opgemerkt en
werden op verzoek gevolgd door instructieplaten voor High School bands. Ook de
organisatie van de Olympische Spelen in Japan zocht in de jaren ’60 een geschikt
westers orkest om haar muziek in te spelen.
Na kennismaking met de sound van de Marinierskapel kreeg de pas aangestelde
dirigent Joop Laro in 1964 het eervolle verzoek om de ’Hymne en Olympische
mars’ op te nemen. Hiermee werd vervolgens in Tokyo gedurende de Spelen de
dag begonnen en geëindigd. Verder was deze opname wereldwijd te horen aan
het begin of einde van een Olympische radio- en tv uitzending. Dit was overigens
niet het enige Nederlandse succes in dat jaar; mogelijk dat deze muziek judoka
Anton Geesink - en later IOC lid - geïnspireerd heeft om goud in ”alle
categorieën” te winnen…
Nu, ruim 48 jaar later, werd aan het begin van de taptoeshow 2012 de ’Tokyo
fanfare’ voor het eerst weer gespeeld door de Marinierskapel. Daarnaast waren
door huisarrangeur Peter Habraken muzikale thema’s verwerkt van diverse
Olympische Spelen. Achtereenvolgend kwamen voorbij: ’Tokyo Olympic Fanfare’
(1964), ’The Olympian’ van Philip Glass (Los Angeles 1984), ’The Victory’ (Seoel
1988), ’Love has Power’ (Londen 2012), ’Russian Song’ (Moskou 1980), ’Summon
the Heroes’ van John Williams (Atlanta 1996) en de ’Tokyo Olympic March’ (1964).
De choreografie van deze show is verzorgd door smjrmarnalg Ed Oosterom en
kplmarnalg Martijn Vogelaar en de muzikale leiding was tijdens deze uitvoering in
handen van kapelmeester eerste luitenant der marinierskapel Peter Bongaerts.
Waarnemend tamboer-maître was de smjrmarnalg Theo Jetten. Qua originaliteit
haalde de show van dit jaar dus een zeer hoog cijfer, met een olympisch thema en
daarin gepaste eer aan het rijke eigen muzikale erfgoed. Of dat als zodanig ook
overkwam en werd gewaardeerd bij het publiek bleef wat hangen. Miste deze op
zich knap gearrangeerde historische muzikale ode aan de Spelen misschien wat
eigen karakter? Bij de Russische song kwam er een herkenbaar lekker Markapritme in, maar dat werd ook al gauw weer overgenomen door de showmuziek
met ingewikkelde bewegingen. Want ja, de Olympics zijn nu eenmaal een
mondiaal showfestijn. Voor de marsenliefhebbers, waarvan misschien een
enkeling de ’Tokyo-mars’ in ruste nog kende, was het inblazen van een stukje
nieuw leven tenslotte heel bijzonder, met een waarlijk verrassende counter bij de
uitgang.
Er is een tijd geweest dat deelname van 4 of 5 buitenlandse orkesten aan de
taptoe heel normaal was. Dat is door bezuinigingen alom al lang niet meer
haalbaar, maar één was nu wel erg mager. Spijtig voor publiek en organisatie dat
de Russen het alsnog hadden laten afweten. Misschien volgend jaar als de
Markap definitief naar Moskou gaat? Voor wat hoort wat, in militair taptoeland.
Het Franse mariniersorkest week, evenals zijn Hollandse collega’s, bewust af van
de meer traditionele taptoeshow met een hoog rock-gehalte, inclusief
bijbehorende uiterlijke kenmerken. Anders dan zijn Franse voorgangers in Ahoy
zorgde dit orkest dus voor verrassing en of dat ook navenant scoorde hangt

uiteraard samen met de persoonlijke smaak. Wat betreft die charmante hoedjes
van de elegante Franse damesmuzikanten valt over smaak weinig te twisten: daar
kunnen die mannenpetten bij onze dames natuurlijk niet tegenop. Mocht dat een
geldkwestie zijn dan kan onze Stichting bij een volgend jubileum misschien een
mooi gebaar maken in die richting en krijgen we zo allicht gemakkelijk een groep
Vriendinnen. De beide landmachtorkesten lieten zich in Ahoy van hun beste kant
zien. De NATRES fanfare leek in zekere zin in het gat gesprongen te zijn dat het
bijna ontbonden FKKL’BW’ heeft achtergelaten. Met mooi gespeelde sfeermuziek
liet de FKNR zien meer te kunnen en willen dan marsen alleen en enthousiast
applaus was haar deel. De KMK’JWF’/RF’GGJ’ pakte op grootse wijze het tijdloze
traditionele taptoeconcept op met een sterke mars bij opkomst, een pakkend,
dramatisch middengedeelte en een populaire afmars. Een monumentaal stuk
compromisloze militaire muziek door de koninklijke berenmutsen.
De Luchtmachtkapel had ditmaal een bijzondere repertoirevariatie en droeg zoals
vanouds op haar eigen wijze volop bij aan het showgehalte van de taptoe met
veel aandacht voor de vocale factor. Het Nederlands Politieorkest was aardig om
eens te zien, maar om te horen wat minder, tussen al die professionals. Gezien de
beschikbare middelen toch een verdienstelijke prestatie en goed voor het imago
van onze nationale Hermandad. De verzamelde jachthoornorkesten, gekleed als
een enorm Garde Jagers-korps, deden oude tijden mooi herleven, een stuk
muzikaal erfgoed dat dit zeker verdient. Respect voor al die vrijwilligers die dat
mogelijk maken. De pipes and drums zijn op een militaire taptoe niet meer weg te
denken en de Dutch, The Hague en Dutch Military P&D vulden dat stuk rimpelloos
in.
Ja, en dan natuurlijk de zangeres van twee letters. Zou die nou echt meer (jong)
publiek uit nieuwe doelgroepen trekken? In elk geval jammer voor de trouwe
klanten, voor wie gymnastische intermezzo’s van schoolmeisjes en galmende
popdiva’s niet hoeven op militaire taptoes, nog afgezien van de kwaliteit. En dat
ook nog eens in een finale waarin het karakteristieke koraal was ingeruild voor
een populaire ballad. Hier lijken het met de tijd mee willen en het behouden van
de kernwaarden van de militaire taptoe elkaar te bijten. Wat de zekerheid dat het
moeilijk is om met de repertoirekeuze altijd iedereen blij te maken alleen maar
vergroot. Dat neemt niet weg dat de organisatie en de deelnemende orkesten
weer zicht- en hoorbaar hun uiterste best hebben gedaan om in deze minder
gemakkelijke tijd er wat moois van te maken. Of zij daarin deels, grotendeels of
volledig geslaagd zijn laat ik graag aan de lezer ter beoordeling over.
JdV

Streetparade - foto: Erwin Voorhaar

KORPSCONCERT 2012

In de toelichting bij de aanvang
van deze jaarlijkse gebeurtenis
lichtte de vaste spreker, kapitein
Ruud Welle, toe dat het een
traditioneel gevarieerd
marineconcert zou worden. Dat
bleek traditioneel te zijn in de zin
van de opbouw van het concert,
zonder grensverleggende
elementen, met de gebruikelijke
klassieke muziek voor de pauze en
een luchtig, swingend programma
in het tweede deel.
Dat overwegend ’houwe zo’ bleek
voor het publiek geen enkel punt.
Dat weet, blijkens het applaus en de
reacties, een herkenbaar
publieksvriendelijk repertoire goed te
waarderen. Een enkeling zal wellicht
wat verrassing en spanning hebben
gemist, maar dan was dat een
uitzondering. Behalve het schijnbaar
definitief vervallen van de tweede
korpsavond was er niets te merken
van de vergaande bezuinigingen
waar ook de marine en haar muziek
mee te maken hebben. Inderdaad, de
Tamboers & Pijpers hebben opnieuw
plaatsen moeten inleveren, maar de
kwantiteit wordt nog steeds op de
achtergrond gezet door de kwaliteit
van deze niet alleen voor Nederland
unieke muzikale formatie. Die levert
onverminderd een ritmische en
klankrijke toevoeging aan het zo
kenmerkende en onderscheidende
geluid van de kapel waardoor zij haar
naam en faam geniet. Meteen bij de
opening werd met de ’Fanfare
maritiem’ van voormalig dirigent
Gert Buitenhuis het hele palet aan
klankkleur overtuigend de grote
Doelenzaal ingeblazen, bomvol met
fans en genodigden. Zo, die zat. Ook
zonder de T&P klonk het volgende
stuk uit ’Lohengrin’ van Wagner zeer
stevig, zoals dat bij deze pathetische
klassieke muziek hoort. Maar het
werd pas echt oplettend luisteren
voor het publiek bij de complete
’Schilderijen van een tentoonstelling’,
de beroemde compositie van Modest

Moessorgsky. Net als in een kunsthal
vol doeken waar je de ogen de kost
moet geven was het nu aan de oren
om alle details genuanceerd op te
nemen. In een ander arrangement
had de kapel dit romantische
klassieke stuk al in de jaren ’80
gespeeld en nog niet zo lang geleden
deels bij de opening van de
Amsterdamse Hermitage in de open
lucht, wat door miljoenen mensen
toen is gevolgd. Ditmaal onder
akoestisch optimale omstandigheden
nu dus alle 15 delen, door een
muzikale ’Promenade’ aan elkaar
verbonden met de massieve
’Poort van Kiev’ als bekende
apotheose. Het contrast in de
verschillende delen, met alle
wisseling van tempi en
geluidsvolume, de subtiele soli en
dramatische effecten werden door
majoor Harmen Cnossen zichtbaar
indringend gedirigeerd en tot een
grote hoogte gebracht. In dit soort
klassieke werken voor groot orkest is
de gemiddelde luisteraar gewend aan
het vertrouwde volle geluid van de
vioolsecties. In dit arrangement
namen de klarinetten dat zo
volmaakt over dat de symfonische
klank volledig behouden bleef, mede
dank zij de toevoeging van een groep
van vijf cellisten en contrabassisten.
Een prestatie van formaat, deze
uitvoering van een compleet
symfonisch werk. Het applaus was
dan ook net zo daverend als het
slotdeel met de gong.
Na de pauze en het bekende
changement in de opstelling en de
kleding van de dames en heren
kwam de gebruikelijke vaart er in en
werd de volumeknop nog wat verder
uitgedraaid. We weten niet beter,
maar op zich toch verbazend dat een
orkest zo ogenschijnlijk gemakkelijk
omschakelt om ook op topniveau
totaal andere genres te spelen, vol
show en spektakel. In Ellington’s
’Sophisticated Lady’ waren zeven
man actief achterop het podium.

Overzichtsfoto - foto: Cees Baardman

Al heeft onze marine nooit
slagschepen of dito kruisers gehad,
het zwaardere slagwerk kun je wel
aan ze overlaten. De ’Duke’ zou het
ongetwijfeld goedgekeurd hebben.
Qua sfeer en stijl was de uitgebreide
hommage aan Piazzola een
interessant buitenbeentje, zo horen
we het orkest niet vaak. ’Sweet
equitation’ gaf een associatie met
gave after midnight jazz, om bij weg
te dromen. Wie zich daartoe liet
verleiden werd weer helemaal bij de
les gehaald door de heftige ’Toto
medley’, waarin het koper bezit nam
van de zaal en achterin zitten op dat
moment geen nadeel was. Adjudant
Jos Jansen liet vervolgens duidelijk
horen hoe virtuoos hij de
bastrombone beheerst, in een subtiel
wiegelied. De ’Nederpotpourri’ moest
voor een stukje herkenbaarheid
zorgen maar helaas herkende ik
slechts ’Buona sera’ van Louis Prima
en ook dat kon ik hierin niet plaatsen.
Laatste jaren te weinig naar Radio 3
geluisterd, vermoed ik. Maar als je
denkt als fervente marsliefhebber
alles - tenminste aan goede marsen –

wel gehoord te hebben dan was
’Semper Iuvenalis’ toch een echte
verrassing. In deze uitvoering, met de
T&P erbij, een paar minuten groot
genoegen. Ook het slotstuk
’Monument’ van de talentvolle
componist-bassist Joop van Dijk
mocht er wezen. Dramatisch en
monumentaal, met in gedachten zijn
overleden collega Bertus van Aalst die
door het orkest maar ook in het
publiek node wordt gemist.
Na het vaste anker van de
’Defileermars’ en de bloemen volgde
nog ’When the Saints’ als toegift,
met een knipoog aan de Dutch Swing
College Band en dat was het dan
weer voor dit jaar. Met voor het eerst
de superstrakke sergeant-majoor Ed
Oosterom als tamboer-maître en voor
het laatst majoor Harmen Cnossen
ervoor, die al weer vier jaar de baton
heeft gehanteerd en komend jaar
gaat vertrekken. Het was weer een
hele belevenis om hen met hun
collega-muzikanten aan het werk te
zien en te beluisteren op dit
feestelijke Doelenconcert.
JdV

AFSCHEID VAN KLARINETTISTE ILSE EIJSINK
Na 5 jaar heb ik besloten mijn pad te vervolgen zonder de Marinierskapel.
Vanaf 1 oktober 2012 maak ik geen deel meer uit van het orkest.
Aansluitend aan mijn afstuderen uitvoerend musicus heb ik een auditie voor
klarinettist bij de Marinierskapel gewonnen. Hier was ik ontzettend blij mee en
ik heb dan ook met heel veel plezier gespeeld bij de kapel. Als je ’kiest’ voor
vastigheid zijn er ook dingen die je op moet geven: dit begon het laatste jaar
steeds meer te wringen en uiteindelijk heb ik besloten deze vastigheid op te
geven om zo weer andere wegen in te kunnen slaan. Zo wil ik mezelf graag
blijven ontwikkelen als klarinettist, maar ook als basklarinettist en zie ik veel
uitdagingen op het educatieve vlak. Hier heb ik nu weer meer tijd voor.
Wat ik bijzonder vind aan de kapel is de diversiteit aan mensen. Het is ook
kwalitatief een goed orkest op haar gebied en ik hoop het orkest nog vaak te
mogen beluisteren. Qua gezelligheid heb ik enorm genoten van de reisjes met
name, maar ook het eten voorafgaand aan concerten.
Veel groeten,
Ilse Eijsink

Twee inmiddels oud-collega’s: Thom Adee en Ilse Eijsink.

NIEUWE TROMPETTIST OLAF SCHIPPER
Hallo allemaal. Bij deze wil ik mezelf
graag aan u voorstellen. Mijn naam is
Olaf Schipper en ben sinds 20
augustus het nieuwe gezicht in de
trompet-sectie van de Marinierskapel.
Ik ben geboren en getogen in het
Gelderse plaatsje Lobith, maar woon
tegenwoordig in Houten bij Utrecht,
samen met mijn vrouw Moniek en
kinderen Bob, Frank en Evelien.
Op 9 jarige leeftijd begint mijn

muzikale carrière bij de Leo Harmonie
te Lobith en al snel blijkt dat muziek
mijn alles is. Naast de harmonie ben ik
in allerlei jazz, soul en popbandjes
gaan spelen en langzaam kwam het
besef dat ik daar wel mee verder
wilde. Van 1991 tot 1995 studeerde ik
klassiek trompet aan het Arnhems
conservatorium en zette deze studie
voort aan het Utrechts conservatorium.
Hier behaalde ik mijn Docerend (1998)

en Uitvoerend Musicus diploma
(2000). Ondertussen had ik in het
najaar 1998 auditie gedaan voor 1e
cornet bij de voormalige Johan Willem
Friso Kapel maar werd niet
aangenomen. Als gevolg daarvan
werd ik wel uitgenodigd voor een
auditie solo bugel bij het eveneens
voormalige Trompetterkorps Bereden
Wapens waar ik in 1999 in dienst trad.
Vervolgens ben ik in 2001 een studie
bugel gaan volgen aan het Alkmaars
conservatorium. Twee jaar later werd
ik aangenomen bij de Koninklijke
Militaire Kapel (KMK) als 1e
trompettist en in dat zelfde jaar
studeerde ik, begeleid door de KMK
en live voor Radio 4 af, als bugellist.
Na twee seizoenen bij de KMK
werkzaam te zijn geweest kwam er in
2004/5 een grote reorganisatie en
werd ik als 1e trompettist geplaatst bij
het Fanfarekorps Koninklijke
Landmacht - Bereden Wapens in
Vught. Helaas is dit orkest ook ten
onder gegaan aan al het
bezuinigingsgeweld bij Defensie, maar
heb ik de mogelijkheid gekregen om
bij de Marinierskapel auditie te doen
voor de vrijgekomen trompetplaats
die Peter van Dinther achterliet. Na
een zeer pittige auditie kwam ik als
winnaar uit de bus. Eindelijk, want ik
had in de afgelopen 14 jaar al een
aantal keren geprobeerd om er tussen
te komen, maar werd het telkens net
niet. Nu gelukkig wel! Mijn vierde
militaire orkest waar ik werkzaam ben.
Dat is natuurlijk ook wel uniek en
zeker als je deel mag uitmaken van
het beste orkest van de krijgsmacht:
de Marinierskapel. Ik heb het dan ook
ontzettend naar mijn zin bij dit orkest
en ben er heel erg trots op dat ik er
mag werken. Naast het werk bij de
Marinierskapel heb ik ook een druk
muzikaal bestaan. Zo werk ik als
freelance trompettist voor
artiestenbureau ”ProMusic” en ben ik
veel in het symfonische en
kamermuziek circuit te vinden. Een
belangrijke mijlpaal voor mij was het
produceren van een eigen solo cd

’OLAF SCHIPPER TRUMPET’ eind 2009.
Als gevolg van het releasen van dit
solo album ben ik in contact gekomen
met het Amerikaanse platenlabel
”Beauport Classical” en speel ik in
opdracht van dit platenlabel
tegenwoordig nieuwe composities
voor trompet in. Als u nu denkt: ”Van
die nieuwe trompettist bij de
Marinierskapel wil ik meer weten” of u
wilt me volgen, dan verwijs ik u nog
graag naar mijn website:
www.olafschipper.nl

Olaf (uiterst rechts) in de trompetgroep
van de Marinierskapel.

PERSONALIA
Afgelopen periode zijn er
proefspelen geweest voor diverse
instrumentgroepen. Meerdere
nieuwe collega’s op bijv. klarinet en
bastuba zijn al geselecteerd, maar
omdat hun keuringstraject en
aanstelling nog niet definitief zijn
afgerond kunnen we nog geen
namen vermelden. Wel is per 1
november jl. in dienst getreden met
hoofdvak Cello: Marit Berends. Het
is de bedoeling dat zij op termijn in
het orkest gaat instromen met haar
bij-instrument fluit. Op het
Korpsconcert heeft u haar in de
strijkers-sectie op het podium in De
Doelen kunnen zien zitten. In een
volgende Nieuwsbrief zal zij
natuurlijk nader voorgesteld
worden.

CD opname voor het label Naxos Records
Precies een jaar na de cd opname
met kerst- en koraalmuziek voor De
Haske gaat de Marinierskapel weer
aan de slag met een volgend
bijzonder project, nu voor het
klassieke label Naxos Records.
De Amerikaanse dirigent Keith Brion
(geb. 1933) is specialist in de muziek
van John Philip Sousa en met zijn
”New Sousa Band” reist hij de wereld
over om geheel in authentieke stijl
(en zelfs gekleed als Sousa)
optredens te verzorgen. Sousa (18541932), bekend van zijn vele marsen,
waaronder natuurlijk ’The Stars &
Stripes Forever’, ’Washington Post’ en
’Semper Fidelis’, was onder meer
dirigent van de United States Marine
Band ”The President’s Own”. Hij
componeerde en arrangeerde nog
veel meer dan marsmuziek, zoals
ouvertures, suites, operettes en
andere entertain-muziek.
Bij het label Naxos verschijnt een
overzichtserie van uiteindelijk 16 cd’s
die geheel gewijd zijn aan de muziek
van deze beroemde Amerikaan,
ingespeeld door diverse militaire
orkesten en allemaal gedirigeerd
door Keith Brion.
De delen 1 t/m 8 zijn tussen 1999 2005 ingespeeld door de Engelse
”Royal Artillerie Band”.
In 2008 heeft ”The Royal Norwegian
Navy Band” deel 9 en 10 opgenomen
en in 2010 is van ”The Royal Swedish

Navy Band” deel 11 verschenen. De
delen 12, 13 en 14 zijn momenteel
nog niet verkrijgbaar. Op de Van
Ghentkazerne wordt van 14 -17
januari 2013 door de Marinierskapel,
onder leiding van Keith Brion, deel 15
en 16 van deze Naxos Sousa Wind
Band Series opgenomen.
Iets om weer naar uit te kijken!
Op www.naxos.com en vervolgens
als zoekterm ’Sousa’ invoeren, levert
al veel informatie op over dit
bijzondere project.

BEWOGEN PERIODE
Het was een bewogen laatste kwartaal van 2012 met te veel optredens om
hier allemaal uitgebreid te beschrijven, maar een opsomming van een aantal
ervan illustreert duidelijk de gevarieerdheid.
In september werd voor naar schatting 20.000 aanwezigen gespeeld op de
jaarlijkse herdenking van het Indië monument in Roermond. Het spelen van de
volksliederen in de Amsterdam Arena vooraf de interland Nederland-Turkije
(7 september) werd alleen al door ongeveer 17.000 Turken meegezongen.
Daarna volgden onder meer een lunchconcert op een ponton in de Wijnhaven
te Rotterdam, Prinsjesdag en het ceremonieel van de installatie van
Adelborsten in Den Helder. Natuurlijk sportieve prestaties op de Nationale
Taptoe met onze eigen show: Music of the Olympics.
Nieuw en een indrukwekkende viering was de herdenkingsdienst in de
Pieterskerk van Leiden ter gelegenheid van het jaarlijkse Leidens Ontzet. Naast
mooie koraalmuziek speelde altsaxofonist Jean-Pierre Cnoops hier een
prachtige solo in het concert van Binge. Ook kwam hier ’Elsa’s Procession’ van
Wagner erg indrukwekkend over. Een eindje rijden was het naar Stadskanaal in
Groningen, maar de enthousiaste ontvangst en de super-uitvoering van het 1e
euphonium concerto van Golland door solist Frans-Aert Burghgraef maakten
het de moeite waard. In de herfstvakantie werden we telefonisch op de hoogte
gebracht van het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van collega Bertus.
De begrafenis in Streefkerk was zeer indrukwekkend en emotioneel.
Onvoorstelbaar was dat de demonstratie en uitleg van een militaire begrafenis
zoals dat op het laatste Vriendenconcert afgelopen februari in de sporthal op
de VGKaz plaatsvond, nu in praktijk moest worden toegepast.
De realiteit en actualiteit volgden elkaar in die periode snel op; een dag na de
begrafenis stonden de kapel en T&P aangetreden bij Paleis Noordeinde voor
het spelen van de volksliederen tijdens het staatsbezoek van de president van
Italië. Daags erna werd afgereisd naar Duitsland voor drie concerten samen
met het Heeresmusikkorps 300. Het was bijna 2 jaar geleden dat de laatste
buitenlandreis had plaatsgevonden en in de grote Beethovenhalle in Bonn
werden we met open armen ontvangen door de Duitse Inspecteur Militaire
Muziek, Oberst Schramm. Deze was nog bekend bij de muzikanten van het 15e
Berliner Militärmusikfest in 2009. De formule van deze concertreis was
eenvoudig: het Duitse orkest speelde voor de pauze een licht klassiek
programma, de Marinierskapel (met deelname van de ”Trommler und Pfeifer”
o.l.v. de nieuwe tamboer-maître Ed Oosterom) speelde een aangepaste
muzikale show. Hierin waren onder meer te beluisteren de ’Gründungsmarsch
der Königlichen Marine’, ’Marsch 1488’ van Eric Swiggers, ’Die Sonne geht
auf’ – ’Marsch’ en de ’Marschpolka Im Rosengarten von Sanssouci’.
In de finale voegden de Duitse muzikanten zich op het podium en gezamenlijk
werden toegiften als ’Tulpen aus Amsterdam’ en met de T &P erbij de
’Defiliermarsch der Königlichen Niederländischen Marine’ gespeeld. Op
donderdag 25 oktober volgde eenzelfde concert in een tot de nok gevulde
Mehrzweckhalle in Scherfede (ruim 230 km oostelijker). Deze avond werd
omschreven als het Nationenkonzert der Bundeswehr en een
Konzerthöhepunkt van 2012!
Het slotconcert van deze trilogie was op vrijdagavond in de Sauerlandhalle in
Lennestadt, in de buurt van Winterberg. Deze avond stond geheel in het teken
van de lokale hospice en met dit benefietconcert werd € 5000 voor het goede

doel bij elkaar gebracht. Na afloop van alle concerten werd er onder de
sfeervolle klanken van de Steelband nog lang na gekletst.
Ruim een week later stond weer een trip op het programma; nu ruim 300 km
zuidelijker naar Noord-Frankrijk. In dezelfde regio waar we 2 jaar geleden voor
het laatst zo hartelijk ontvangen waren, werden ook hier weer succesvolle
concerten gegeven. Uiteraard een programma met een Franse knipoog, want
het repertoire omvatte onder meer de ’Boléro’ van Maurice Ravel, delen uit de
’Arlesienne Suite’ van Bizet en de ’Marche Lorraine’. De solistische bijdrage
kwam van klarinettist Léon Zwijgers; hij manoeuvreerde samen met de kapel
schijnbaar moeiteloos door het technisch lastige klarinetconcerto van Artie
Shaw.

Op speciaal verzoek van de organisatie hadden we na de pauze een bekende
solist ingehuurd; violist Nathan Hol, samen met zijn muzikale partner op de
accordeon Martin Boskamp, kon rekenen op ovationeel applaus in de speciaal
voor hen geschreven medley van Peter Habraken. Ook hier verlengde de
Steelband tot lang na afloop van het optreden de feestvreugde.
Na drie dagen met lekker eten, drinken en muziek, kortom leven als God in
Frankrijk (alleen het weer zat niet zo mee), werd voldaan terug gereisd.
Het voelde net alsof in één periode alle gemiste buitenlandoptredens van de
afgelopen twee jaar ingehaald moesten worden want een week later stond
weer een groot concert bij onze oosterburen op het programma. Op
woensdag 14 november werd in Amsterdam de voetbalinterland Nederland –
Duitsland gespeeld. Maar tegelijkertijd vond in de splinternieuwe Rhein-MoselHalle in Koblenz, voor ruim 1300 belangstellenden, de laatste muzikale
uitwisseling plaats met de nieuwe Duitse Heeresmusikkorps vrienden; niet
competitief maar coöperatief! Hier in de thuisbasis van dit orkest was de
Marinierskapel uitgenodigd om mee te werken aan haar jaarlijkse
korpsconcert, waarbij de rollen nu omgekeerd waren dan twee weken
daarvoor. De MarKap vóór de pauze met de ’Ouverture Russlan und Ludmilla’
(Glinka), de ’Boléro’, ’Elsa’s Processie’ en de ’Arlesienne Suite’. Het 2e gedeelte
werd door de Duitsers met een showprogramma ingevuld, gevolgd weer door
de gezamenlijke finale, ”om en om gezeten”. De muzikale verbroedering kon
hier niet beter gedemonstreerd worden door het spelen van het Duitse
volkslied, gespeeld door een Nederlands orkest o.l.v. de sympathieke chefdirigent Oberstleutnant Robert Kuckertz. De voetbaluitslag bleef 0-0, op
muzikaal gebied werd er wel degelijk gescoord…

AGENDA MARINIERSKAPEL
De hier gemelde optredens en activiteiten worden altijd onder enig voorbehoud vermeld
en ook weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op bepaalde activiteiten.
De allerlaatste informatie zal steeds te lezen zijn op: www.marine.nl/marinierskapel

Een eerste blik in de Marinierskapel
agenda 2013
Uiteraard zijn details, programmainvullingen en solisten nog niet
helemaal bekend en komen er zeker nog
diensten en optredens bij.
Opening jubileum 525 jaar Marine
8 januari 1488 wordt gezien als
stichtingsdatum van de Nederlandse
Marine, omdat Maximiliaan van
Oostenrijk die dag de ’Ordonnantie op
de Admiraliteit’ uitvaardigde. Hiermee
werd voor het eerst een permanente
marine organisatie voor de Nederlanden
opgericht, waarbij de Admiraliteit in
Veere werd gevestigd (Den Helder
bestond nog niet).
Op 8 januari wordt daarom de
Vlootverjaardag gevierd. De aftrap van
dit 525 jarig jubileum, waarvan de
laatste 200 jaar Koninklijk, vindt plaats
met een Vlaggenparade om 9.00 uur op
De Dam in Amsterdam. Om 19.00 uur
wordt een speciaal openingsconcert in
het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
uitgevoerd. Daarnaast worden in de
loop van 2013 worden op verschillende
locaties in het land, waaronder de zgn.
Admiraliteitssteden, speciale 525 jaar
KM concerten georganiseerd.
Aan de nadere invulling wordt nog
gewerkt.

CD opname
Van 14-17 januari wordt voor het
klassieke label Naxos Records muziek
van John Philip Sousa opgenomen.
Zie elders in deze nieuwsbrief.
Indienststelling Hr. Ms. Friesland
De Hollandklasse is een serie van vier
nieuwe patrouilleschepen van de
Koninklijke Marine. De Hr. Ms. Friesland
is het 3e OPV - Ocean Patrol Vessels dat op 18 januari in dienst wordt
gesteld.
Proefdirecties nieuwe dirigent
Tot december 2012 hebben
geïnteresseerde kandidaten de
gelegenheid gehad te solliciteren op de
aankomende vacature van nieuwe
dirigent Marinierskapel. Een
beoordelingscommissie zal met hen
verkennende gesprekken voeren en een
eerste selectie maken. Medio januari
worden met deze kandidaten
proefdirecties voor het orkest
gehouden.
Koninginneconcert in Den Haag
Op donderdagavond 31 januari vindt in
het Provinciehuis in Den Haag het
jaarlijkse Koninginneconcert plaats.
Meer informatie zal via de agenda van
het Provinciehuis te lezen zijn:
www.zuid-holland.nl

Erewacht Geloofsbrieven
Op woensdagmorgen 6 én 27 februari
wordt het militaire ceremonieel van de
overhandiging van Geloofsbrieven van
buitenlandse ambassadeurs aan de
Koningin op Paleis Noordeinde muzikaal
begeleid. Afmars vanaf de Koninklijke
Stallen in Den Haag: 9.00 uur.
Voor meer informatie:
www.koninklijkhuis.nl/agenda
Dansorkest Marinierskapel speelt op
Wiener Ball in Noordwijk
Op zaterdag 9 februari vindt in het
Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk
het 46e Wiener Ball plaats. Deze gala
avond in Nederland wordt
internationaal gezien als één van de
mooiste bals buiten de Oostenrijkse
landsgrenzen. Het Dansorkest van de
Marinierskapel verzorgt de passende
muziek.
Concert op Gezinsbeurs Wegwijs
2013 in Utrecht
Op zaterdag 23 februari wordt een
concert verzorgd in de Jaarbeurs
Utrecht. Dit vindt plaatst tijdens de
Gezinsbeurs Wegwijs 2013 die haar
20e editie beleeft van 19 t/m 23
februari. Voor meer informatie:
www.wegwijs.nu
MSF concert in Den Helder
Op dinsdagavond 26 februari wordt het
jaarlijkse concert verzorgd ten bate van
de Stichting Marine Sanatorium fonds.
Kaartverkoop: www.kampanje.nl
Benefietconcert in Barneveld
Op zaterdagavond 9 maart wordt het
jaarlijkse benefietconcert verzorgd in
het Schaffelaartheater, Churchillstraat
74 te Barneveld. Kaartverkoop:
www.schaffelaartheater.nl
CD opname
Ook dit jaar zal in samenwerking met
uitgeverij De Haske een aantal grote
nieuwe werken worden opgenomen. De
opnamen vinden plaats op 13 en 14
maart en de kapel wordt hierbij
gedirigeerd door Jan Cober.
Concert voor het KIM
Op woensdag 27 maart vindt het
jaarlijkse concert voor het Koninklijk
Instituut voor de Marine in Den Helder

plaats. Elk jaar organiseert de Senaat
van het Korps Adelborsten dit concert
voor hun studiegenoten, de NLDAmedewerkers van de locatie KIM en
speciale gasten.
Concert samen met Dutch Swing
College Band in Drachten
Op zaterdag 13 april wordt weer samen
met de Dutch Swing College Band
opgetreden. Heeft u deze combinatie
nog steeds niet live gehoord? Dan is dit
de bijzondere kans!
De Marinierskapel zal gedirigeerd
worden door gastdirigent Jos
Heutmekers.
Concert in Eerbeek
Ter gelegenheid van het 100-jarig
jubileum van Muziekvereniging ”La
Fraternité” uit Brummen wordt op 19
april een feestelijk concert in Sporthal
De Bhoele in Eerbeek gegeven.
Voor meer informatie:
www.harmonielafraternite.nl
Taptoe ter gelegenheid van
Koninginnedag in Den Helder
Op maandagavond 29 april wordt
samen met de Tamboers & Pijpers op
het Bernhardplein in Den Helder een
nieuwe taptoe uitgevoerd ter
gelegenheid van Koninginnedag.
Dodenherdenking Den Helder
Op zaterdag 4 mei, aanvang 11.00 uur,
wordt de muzikale omlijsting verzorgd
van de jaarlijkse herdenking der
gevallenen bij het monument "Voor hen
die vielen” op de rotonde De Vijfsprong
aan de Middenweg in Den Helder.
Om 19.30 vindt de jaarlijkse
dodenherdenking op het Stadhuisplein
in Rotterdam plaats.
Bevrijdingsconcert op de Amstel in
Amsterdam
Ieder jaar wordt Bevrijdingsdag
feestelijk afgesloten in Amsterdam met
het 5 mei-concert op de Amstel. In 1995
verzorgde de Marinierskapel de 1e editie
van wat later een succesvolle formule is
gebleken. Op dit prachtige podium, in
aanwezigheid van de Koningin en tal
van genodigden, tegen de sfeervolle
achtergrond van de Amstel, laat de

Marinierskapel in 2013 weer van zich
horen én zien! Het 5 mei-concert is
gratis toegankelijk voor publiek en
wordt rechtstreeks door NOS op de
televisie uitgezonden.
Tuinconcert Gemini Ziekenhuis
Den Helder
Op woensdag 22 mei wordt het gratis
tuinconcert voor patiënten en
medewerkers van het Gemini Ziekenhuis
uitgevoerd. Belangstellenden zijn van
harte welkom! Dit vindt plaats in het
Timorpark tegenover het ziekenhuis.
Informatie volgt op:
www.gemini-ziekenhuis.nl
Spanjaardsgat Festival in Breda
In Breda, een stad met een rijk Koninklijk
en militair verleden, vindt sinds 2011
het jaarlijkse ”Spanjaardsgat Festival”
plaats. Op donderdag 23 mei speelt de
Marinierskapel vanaf een ponton in het
water van het Spanjaardsgat, aan de
historische Kasteelmuren van de KMA.
Meer informatie over dit festival:
www.hetspanjaardsgat.nl
Schoolconcerten in De Doelen
Sinds jaren is er een
samenwerkingsverband met het SKVR
(Stichting Kunst voor Rotterdammers).
Op 27 en 28 mei zal in De Doelen op
een interactieve en speelse wijze het
militaire orkest en haar taken aan naar
schatting 6000 leerlingen voorgesteld
worden.
Herdenkingsbijeenkomst CZSK
Op donderdag 30 mei 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.
Optreden in Middelburg
Op vrijdag 7 juni vinden in Middelburg
muzikale optredens en ceremoniële
begeleidingen plaats naar aanleiding
van het 525-jarig jubileum van de
Marine. Nadere gegevens nog niet
bekend.

Nationale Marinedagen & Sail
in Den Helder
Dit jaar staan de Marinedagen al voor
20 tot en met 23 juni op de agenda.
Deze zijn grootser van opzet vanwege
het 525-jarig jubileum van de Marine en
door de combinatie met SAIL Den
Helder 2013, waarbij veel historische
(zeil)schepen worden verwacht.
Meer programma informatie zal later
terug te vinden zijn via:
www.defensie.nl/marinedagen
Nederlandse Veteranendag in Den
Haag
Op zaterdag 29 juni vindt de
Nederlandse Veteranendag op het
Malieveld in Den Haag plaats.
De definitieve invulling van het
programma zal vermeld worden op:
www.veteranendag.nl
WMC Kerkrade
Deze 17e editie van het Wereld Muziek
Concours (WMC) reist de Marinierskapel
maar liefst twee keer af naar de Rodahal
in Kerkrade; 5 juli wordt onder leiding
van gastdirigent Jan Cober een nieuw
programma uitgevoerd met onder meer
een wereldpremière van een compositie
van Ed de Boer.
Op woensdagavond 10 juli is de kapel
weer het graag geziene gastorkest in de
finale van de dirigentenwedstrijd. Vanaf
maandag 8 juli zullen een aantal
finalisten een programma met de
Marinierskapel instuderen; de laureaten
worden op de finaleavond beoordeeld
door een deskundige jury, met als
hoofdprijs ”de gouden dirigeerstok van
het WMC”. Meer informatie zal terug te
vinden zijn op: www.wmc.nl
Zoetermeer Culinair
Op zondagmiddag 14 juli wordt een
gevarieerd benefietoptreden verzorgd
op het festival Zoetermeer Culinair,
georganiseerd voor ”Hart voor je Stad”.
Openbare beëdiging in de binnenstad
van Rotterdam
Op woensdag 17 juli vindt in de
binnenstad van Rotterdam een
openbare beëdiging plaats. Jonge
mariniers van de Elementaire

Vakopleiding Mariniers (EVO) leggen
aan het Vaandel de eed of belofte van
trouw en gehoorzaamheid af. De
Koninklijke Marine biedt
belangstellenden de kans om een
dergelijke plechtigheid van dichtbij mee
te maken.
Intocht Vierdaagse Nijmegen
Op vrijdag 19 juli begeleiden de
Marinierskapel en Tamboers & Pijpers
het deelnemende Marine detachement
muzikaal over de ”Via Gladiola” naar
het eindpunt, waar een eerbewijs aan
de aanwezige hoogwaardigheidsbekleders
zal worden gebracht.
Meer informatie: www.4daagse.nl
”Sail de Ruyter 2013” in Vlissingen
Van 22 tot 25 augustus organiseert
Vlissingen Maritiem de ”Sail de Ruyter
2013”. Muzikale optredens van de kapel
en de Steelband vinden op meerdere
dagen plaats, maar een nadere
programmainvulling is nog niet
helemaal bekend.
Internationale Militaire Taptoe
Moskou
Op het Rode Plein voor het Kremlin in
Moskou vindt jaarlijks een militaire
taptoe plaats; het International Military
Music Festival ”Spasskaya Tower”. Dit
evenement is het grootste project dat
op Moskou’s Rode Plein wordt
georganiseerd en wordt door 56000
bezoekers bezocht en daarnaast door
vele miljoenen tv en internet kijkers
bekeken. De Marinierskapel en de
Tamboers & Pijpers zijn uitgenodigd om
deel te nemen aan de editie van 2013
die van 1-8 september gehouden wordt.
Voor meer informatie:
www.kremlin-military-tattoo.ru/en
Lingehavenconcerten in Gorinchem
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 september
zal de Marinierskapel, geleid door
gastdirigent Arjan Tien, haar
medewerking verlenen aan het derde
klassieke Lingehavenconcert in de
sfeervolle binnenstad van Gorinchem.
De kapel verzorgt vrijdags een
verrassend school-concert dat op
onnavolgbare wijze gepresenteerd zal

worden door de Rotterdamse
showmaster Jandino Asporaat.
Omroep MAX heeft bekend gemaakt
het zaterdagavond-concert op te
nemen. Wegens het 25 jarig jubileum
van de Lingehaven worden bijzondere
gasten verwacht. Zorg dat je erbij komt!
Voor meer informatie:
www.lingehavenconcert.nl
Prinsjesdag
17 september, de derde dinsdag van de
maand, marcheren de muzikale
eenheden van de KM weer door de
binnenstad van Den Haag - voorafgaand
een bataljon van het Korps Mariniers en stellen zich op voor de Ridderzaal.
Bij aankomst van de Koningin in de
Gouden Koets wordt allereerst door de
Tamboers & Pijpers de Parademars
gespeeld, gevolgd door het Wilhelmus
gespeeld door de Marinierskapel.
Installatie Adelborsten op het KIM,
Den Helder
Op vrijdag 20 september wordt een
nieuwe lichting jongeren officieel tot
Adelborst geïnstalleerd. Deze
gebeurtenis wordt gezien als een
afronding van de introductieperiode die
voorafgaat aan de opleiding tot
marineofficier. Tamboers & Pijpers van
het Korps Mariniers en de
Marinierskapel zorgen voor bijpassende
muzikale ondersteuning.
Nationale Taptoe
Uiteraard staat de deelname (van 25-29
september) op de Nationale Taptoe in
Ahoy weer op het programma. Meer
informatie: www.nationaletaptoe.nl
Viering 200 jaar Koninkrijk
In de periode november 2013 - oktober
2015 vindt de viering plaats van het
200-jarig bestaan van het Koninkrijk der
Nederlanden. In Den Haag vindt op 30
november 2013 de startbijeenkomst
plaats waarbij o.a. de landing van de
latere Koning Willem I op Scheveningen
wordt uitgebeeld. De Marinierskapel en
de Tamboers & Pijpers staan garant voor
de juiste muzikale ondersteuning.
Voor meer informatie:
www.200jaarkoninkrijk.nl

