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KORPSCONCERT 2011
De bezuinigingen bij Defensie hebben uiteraard ook gevolgen voor de
Marinierskapel waardoor er dit jaar slechts één avond beschikbaar zal zijn
voor het Korpsconcert en wel op woensdagavond 23 november in De Doelen
te Rotterdam. Toch hoeven wij als Vrienden van de kapel ons geen grote
zorgen te maken over het bestellen van kaartjes want de gehele parterre (ca.
600 plaatsen) van De Doelen is voor ons gereserveerd.
Dit houdt overigens wel in dat we geen plaatsen kunnen bestellen voor de
overige rangen want zowel de hele ring als de tribune zijn ter beschikking van
de gasten van de CZSK (Commandant Zeestrijdkrachten) en de CKM
(Commandant van het Korps Mariniers) ter viering van het 346 jarig bestaan
van het Korps Mariniers.
De prijs is ongewijzigd gebleven te weten € 14,- per persoon, inclusief
garderobe en koffie of thee maar zoals hiervoor betoogd kunnen nu geen
kaarten meer besteld worden voor de 2e rang.
De kapel is nog maar kort terug van zomerverlof en volop bezig aan de
voorbereidingen van de aanstaande optredens, zoals de Nationale Taptoe en
andere concerten, waardoor er op dit moment nog geen definitief programma
voor het Korpsconcert kan worden vermeld. Momenteel wordt er nog gewerkt
aan een aantal arrangementen en composities, maar toch kunnen we u alvast
een overzicht geven hoe het programma er in grote lijnen uit zal zien.
De avond zal beginnen met een nieuw werk van kapellid Joop van Dijk met als
titel ”Prelude on the Navy Hymn”, gebaseerd op het overbekende
zeemansgebed ”Eternal Father”. Naast de kapel zullen ook de Tamboers &
Pijpers alsmede de koren Concertante en de Westlandse Koorvereniging
Musica, beiden onder leiding van Gerard Brëas, aan deze opening meewerken.
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Deze koren traden ook op tijdens het Korpsconcert 2009. Verder staat op het
programma een nieuwe compositie van Peter Habraken - oud-klarinettist van
de kapel. Het is een solowerk voor bastrombonist Jos Jansen met als titel
”Concerto for Big Chief”; geen klassiek concert maar een werk dat stijlen bevat
van licht-klassiek tot lichte muziek. Deze compositie kwam mede tot stand
door een sponsorbijdrage van onze stichting.
In het gedeelte na de pauze zal ook het eigentijdse vocale jazzkwartet
YesSister, JazzSister optreden met een selectie van bekende popliedjes,
omgetoverd tot swingende jazzsongs. Voorts zal in dit deel van het
programma worden stilgestaan bij twee collega’s die het orkest helaas
binnenkort zullen gaan verlaten, te weten Nathan Hol (dwarsfluit/viool) en
Sander van der Loo (klarinet/mondharmonica). Zij zullen nog éénmaal het
beste van zich geven met begeleiding van de Marinierskapel. Het concert
wordt afgesloten met een daverende finale door alle medewerkenden. De
algehele muzikale leiding is uiteraard in handen van dirigent majoor Harmen
Cnossen.
De kaartjes voor het korpsconcert kunnen worden besteld door overmaking
van het totaal bedrag (aantal kaartjes x € 14,-) naar rekeningnummer
452.11.50 bij de ING ten name van de Stg. Vrienden Marinierskapel, Postbus
1191, 3260 AD Oud-Beijerland onder vermelding van ”kaarten korpsconcert”.
Wij adviseren u uw kaartjes zo spoedig mogelijk te bestellen want het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt en ook hier geldt: ”Wie het eerst komt, het
eerst maalt”. Alleen (minder)validen zoals rolstoelgebruikers en gehandicapten
kunnen een voorkeurplaats aangeven. Uw bestelling/betaling dient uiterlijk
15 oktober a.s. in ons bezit te zijn. Daarna zijn de kaartjes alleen nog maar te
bestellen bij de kassa van De Doelen en kosten dan € 17,-.

Peter Habraken (l) in gesprek met Jos Jansen

AGENDA MARINIERSKAPEL
vanaf september 2011
9 september
Lingehavenconcert in Gorinchem
Op vrijdag 9 september zal medewerking
worden verleend aan het tweede klassieke
Lingehavenconcert in de binnenstad van
Gorinchem. Om 13.30 wordt een educatief
concert verzorgd voor basisschoolleerlingen.
Op een interactieve en speelse wijze,
gepresenteerd door de Rotterdamse
showmaster Jandino Asporaat, wordt het
militaire orkest bij de kinderen
geïntroduceerd. Om 20.30 wordt vervolgens
een bijzonder concert gespeeld, getiteld
’Gorinchem meets Korea’. Gastsolist is de
harpiste Lavinia Meijer, winnares van de
Nederlandse Muziekprijs 2009. De kapel
wordt deze avond gedirigeerd door
gastdirigent Arjan Tien. Voor meer
informatie: www.lingehavenconcert.nl
15 september
Benefietconcert Odd Fellows in Den Helder
In het kader van het 75 jarig jubileum van
de afdeling Odd Fellows Den Helder
verzorgt de kapel een benefietconcert in
Schouwburg De Kampanje te Den Helder.
De opbrengst wordt toegevoegd aan de
sponsoractie voor een nieuwe speeltuin van
het orthopedagogisch dagcentrum
’De Troubadour’. www.detroubadour.st-er.nl
Voor meer informatie over het concert en
kaartverkoop: www.kampanje.nl
16 september
Optreden in Zuidland
Op vrijdag 16 september, aanvang
20.00 uur, verzorgt de kapel een gevarieerd
optreden in sporthal ’De Drenkwaard’,
Molendijk 21, 3214 VG in Zuidland. Nadere
programma invulling is nog niet bekend.
17 september
Concert in Goedereede
Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum
van de Koninklijke Fanfare Apollo in

Goedereede wordt een feestelijk concert
gegeven op een ponton in de Goereese
haven. Nadere programma invulling is nog
niet bekend. Aanvang 19.30 uur.
Meer informatie over dit concert
http://blog.fanfareapollo.nl
20 september
Prinsjesdag
Op de 3e dinsdag in september, Prinsjesdag,
zal de Marinierskapel met de Tamboers &
Pijpers, voorafgaand een bataljon van het
Korps Mariniers, opmarcheren naar het
Binnenhof en zich opstellen voor de
Ridderzaal. Hier zal op traditionele
ceremoniële wijze de eerbewijzen
uitgevoerd worden. Bij aankomst van Hare
Majesteit de Koningin in de Gouden Koets
wordt allereerst de traditionele Parademars
gespeeld door de Tamboers & Pijpers,
gevolgd door het Wilhelmus gespeeld door
de kapel.
23 september
Installatie Adelborsten op het KIM,
Den Helder
Op vrijdag 23 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. Na de
installatieceremonie volgt traditiegetrouw
een mars door de stelling Den Helder,
waarmee symbolisch de nieuwe studenten
aan de bevolking worden voorgesteld.
Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers
alsmede de kapel zorgen voor de
bijpassende muzikale ondersteuning.
29 september - 2 oktober
Nationale Taptoe in Ahoy, Rotterdam
Voor het 6e achtereenvolgende jaar vindt de
Nationale Taptoe plaats in Ahoy, Rotterdam.
Jaarlijks wordt door de Marinierskapel en de

Tamboers & Pijpers met een ander thema
aan dit kleurrijke indoor-spektakel
meegewerkt. Zo waren er de afgelopen
jaren de presentaties ’400 jaar Michiel de
Ruyter’, de ’Great Russians’ en het eerbetoon
aan de mariniers van 1940 met ’Defending
the Bridges’. Op veler verzoek dit jaar een
show met marsen, gebouwd op maritieme
hoekstenen. Meer informatie:
www.nationaletaptoe.nl
30 september
Streetparade door Rotterdam
Op vrijdagmiddag 30 september, aanvang
14.00 uur, wordt door de Stichting Nationale
Taptoe een Streetparade aangeboden aan
de Gemeente Rotterdam en haar bevolking.
Natuurlijk verlenen publiekstrekkers als de
Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers ook
hun medewerking aan deze feestelijke mars
die eindigt voor het Stadhuis op de
Coolsingel.

belofte van trouw en gehoorzaamheid af en
natuurlijk verzorgen de Marinierskapel met
Tamboer & Pijpers de traditionele muzikale
omlijsting. Nadere informatie is op dit
moment nog niet bekend maar volgt op
www.marine.nl/marinierskapel
9 oktober
WTCulture Event in Rotterdam
Op zondagmiddag 9 oktober, aanvang
14.00 uur, verlenen de kapel, de Tamboers &
Pijpers en de Steelband hun muzikale
medewerking aan een galamiddag
georganiseerd in het WTC te Rotterdam. Een
samenwerkingsverband van Stichting Jong
Muziektalent Nederland, Charity & Sport en
het WTC maakt het mogelijk dat de netto
opbrengst van deze dag ten goede komt
aan de ’Youth Training Camps’ van het
Internationaal Paralympisch Comité.
www.wtculture-event.nl

5 oktober
Erewacht Geloofsbrieven
Op woensdagmorgen 5 oktober omlijsten de
kapel en de Tamboers & Pijpers het militaire
ceremonieel op Paleis Noordeinde in Den
Haag, bij de overhandiging van
geloofsbrieven van buitenlandse
ambassadeurs aan Hare Majesteit de
Koningin. Om 9.00 marcheert de erewacht
vanaf de Koninklijke Stallen naar de
voorkant van het paleis. Hier arriveert de
ambassadeur per galarijtuig met twee
paarden en voorafgegaan door bijrijders in
galatenue. Na een eresaluut van vier roffels
speelt de kapel het volkslied van het land
van de ambassadeur, gevolgd door een
inspectie van de erewacht.

14 oktober
Concert in Hellevoetsluis
De vesting Hellevoetsluis was de thuishaven
van alle grote zeehelden van de 17e eeuw;
zo heeft Piet Hein er zijn Zilvervloot aan de
kade gelegd. Maar ook Napoleon is precies
200 jaar geleden in Hellevoetsluis geweest.
Begin oktober wordt hier volop aandacht
aan besteed, waaronder een feestelijk
concert verzorgd door de kapel. Dit vindt
plaats in sportcentrum de Eendraght,
Sportlaan 2, 3223 EV, Hellevoetsluis.
Aanvang 20.00 uur. Nadere programma
invulling is nog niet bekend. Kaarten voor
dit concert kunnen gereserveerd worden
bij Theater Twee Hondjes,
telefoon 0181 310473 of via:
reserveringen@theatertweehondjes.nl

8 oktober
Beëdiging nieuwe officieren
Op zaterdag 8 oktober vindt in de
binnenstad van Rotterdam, tijdens een
militaire ceremonie, een openbare beëdiging
plaats. De Koninklijke Marine biedt het
publiek de kans om een dergelijke
plechtigheid eens van dichtbij mee te maken.
Nieuwe officieren leggen hierbij de eed of

12 november
WMC dirigentencursus ”Lifelong Learning”
Het Wereld Muziek Concours bestaat 60 jaar
en pakt uit met een wervelend jubileumprogramma waaronder een groots
opgezette internationale dirigentencursus.
Als zeer gewaardeerde gastspeler op het
4-jaarlijkse WMC doet de organisatie altijd
graag een beroep op de professionele

Marinierskapel, die als geen ander in staat is
om in korte tijd de veeleisende partituren
met de kandidaten in te studeren.
Voor meer informatie:
www.wmc.nl/nl/agenda/November-201111.html
17 november
Benefietconcert in Enschede
Op donderdag 17 november wordt weer
een hartverwarmend en bijzonder
Benefietconcert gegeven in de mooie
concertzaal van het Muziekcentrum
Enschede. Nadere programma invulling nog
niet bekend. Voor meer informatie:
www.muziekkwartier.nl/nl/voorstellingen/vo
orstelling.shtml?id=17301&langcode=nl
23 november
Korpsconcert in De Doelen
Op woensdag 23 november wordt het
jaarlijkse Korpsconcert ter gelegenheid van
het 346 jarig bestaan van het Korps
Mariniers gehouden in De Doelen te
Rotterdam. Voor uitgebreide informatie,
zie elders in deze nieuwsbrief.
25 november
Optreden in Ter Aar
Op vrijdag 25 november, aanvang
20.00 uur, verzorgt de kapel een gevarieerd
optreden in sporthal ’De Vlinder’,
Aardamseweg 75, 2461 CB Ter Aar.
In 2011 is het vijf jaar geleden dat de
gemeente Nieuwkoop is ontstaan uit de
voormalige gemeenten Ter Aar, Liemeer en
Nieuwkoop. Met de achterliggende
gedachte dat muziek verbroedert wil de
muziekvereniging ’Dice Musica’ de inwoners
van de diverse woonkernen tijdens een
feestelijk concert bij elkaar brengen.
Nadere programma invulling is nog niet
bekend.
26 november
Concert in Sittard
Op zaterdag 26 november vindt in Sittard de
jaarlijkse viering van de verjaardag van het
Korps Mariniers plaats met een

herdenkingsceremonie bij het
Mariniersmonument Limburg.
Ter gelegenheid van het lustrum 45 jaar
Mariniersmonument verzorgt de kapel
’s avonds een concert in de
Stadsschouwburg Sittard-Geleen,
Mgr. Claessensstraat 2, 6131 AJ Sittard.
Voor verdere informatie zie:
www.uitbalie.nl
3 december
Concert in Haarlem
Op zaterdagavond 3 december wordt een
concert gegeven in de Philharmonie van
Haarlem, Lange Begijnestraat 11, 2011 HH
Haarlem. Nadere programma invulling is
nog niet bekend.
www.theaterhaarlem.nl/programma/2226/Marinierskapel
_der_Koninklijke_Marine/
7 december
Amaliaconcert Den Haag
Op woensdag 7 december, de verjaardag
van Prinses Amalia, verzorgt de kapel het
traditionele Prinses Amalia Concert in Den
Haag. Het concert wordt georganiseerd door
de gemeente Den Haag, in samenwerking
met de Raad van State.
9 december
Herdenking op het Oostplein in Rotterdam
Op vrijdag 9 december zal de kapel met de
Tamboers & Pijpers op het Oostplein te
Rotterdam de jaarlijkse
herdenkingsbijeenkomst ceremonieel
ondersteunen.
De viering gaat traditioneel gepaard met
een korte militaire plechtigheid ter
herdenking van alle gevallenen in de
geschiedenis van het Korps Mariniers.
De herdenking wordt bijgewoond door
deputaties van actief dienende en oudmariniers, veteranen, afvaardigingen van
buitenlandse marinierskorpsen en
vertegenwoordigers van de burgerij van
Rotterdam. Aanvang 11.00 uur

31 JAAR MILITAIR MUZIKANT
Hoe je het ook draait of keert, het blijft een raar fenomeen om na, of zoals in
mijn geval, tijdens je conservatoriumopleiding in de militaire wereld terecht te
komen. Nadat ik als 5 jarige jongen eerst het beroep van m`n opa nastreefde,
bleek een jaar later dat het toch geen kolenboer maar muzikant ging worden.
Dus van kinds af aan stond vast dat ik de muziek in wilde. Na twee jaar van
m’n vader les te hebben gehad en drie jaar de muziekschooldiploma’s in
Bergen op Zoom te hebben behaald, ging ik op 13 jarige leeftijd naar
Antwerpen om daar tot mijn conservatorium toelating de muziekacademie te
volgen. In die periode werd ik al snel gevormd tot muzikant door op zeer
jonge leeftijd te schnabbelen in o.a. de Koninklijke Vlaamse Opera, diverse
operetteverenigingen, huwelijksplechtigheden, begrafenissen, big bands
maar ook in diverse amateur-orkesten en zelfs als gastsolist op te treden. Nog
tijdens mijn conservatoriumopleiding in Antwerpen kwam ik na een proefspel
op 1 september 1980 in de Van Ghent Kazerne als 20 jarige muzikant in de
macho marinierswereld terecht. Van het vrijgevochten muzikantenbestaan
naar de super gedisciplineerde marinierscultuur was een verschil zo wijd de
wereld strekt, ”Qua Patet Orbis”. Deze controverse is in mijn beleving altijd zo
gebleven en heeft me achteraf gezien ook wel beperkt in mijn muzikale
behoeften. Dit klinkt misschien iet wat gefrustreerd, maar zo bedoel ik het
absoluut niet. Ik heb juist ook veel geleerd en in mijn ontwikkeling als persoon
overgehouden aan de Korpsmentaliteit. Zoals Jaap Koops vaak tegen mij zei:
”Speel het spel”. Het is namelijk nogal tegennatuurlijk deze combinatie van
een echte muzikant in een militaire habitat. Echter waarom het m.i. wel werkt
is een gemeenschappelijke kernwaarde en behoefte: flexibiliteit.
Wat waren de hoogte punten? Laat ik het zo omschrijven: ik heb veel werkelijk
prachtige concerten op de meest uiteenlopende locaties, waarvan jaren ook als
solist, over heel de wereld met de Marinierskapel gespeeld en ja, zelfs
kippenvel momenten herinner ik me van taptoes, waarbij ik aan de zijkant de
kapel op zag en hoorde komen, om daarna de zoveelste ”Opus for Trumpet”
met dit prachtige orkest te kunnen spelen.
Maar nu na 31 jaar eindelijk terug
naar de basis: het vrije muzikanten
leven, een omstandigheid waar
diep in het hart iedere muzikant
van droomt, ”Freelancer”!
Nu juist door mijn investering van
31 jaar bij Defensie ben ik nu in de
ideale omstandigheid beland:
”Freelancer zonder risico”!
Ik zie er met veel ongeduld en
nieuwsgierigheid naar uit.
Eindelijk alleen mijn eigen agenda,
muziek maken met steeds weer
andere mensen, in voor mij nu
weer totaal andere omgevingen en
situaties. Een mooie mogelijkheid
om mijn nieuwe carrière te volgen
is via mijn website:
www.frankvanderpoelmusic.nl

Koninklijke Onderscheiding
voor Els van Gemeren
”Het heeft Hare
Majesteit behaagd”
is ongetwijfeld de
meest uitgesproken
zinsnede daags voor
Koninginnedag
tijdens de traditionele
lintjesregen op
29 april.
Deze woorden werden
ook gericht aan ons
bestuurslid en
redactrice van
”Tussen de Maten”
Els van Gemeren, toen
burgemeester Klaas
Tigelaar haar
mededeelde dat zij
vanwege haar talrijke,
langdurige en
bijzondere
verdiensten voor de
samenleving is
benoemd tot Lid in de
Orde van OranjeNassau en de daarbij
behorende
versierselen in
ontvangst mocht
nemen.
Onder een ”vals
voorwendsel” was Els
op die bewuste
vrijdagmorgen naar
het gemeentehuis van
Oud-Beijerland gelokt
(wat bijna dreigde te
mislukken want zij
laat zich niet zo
gemakkelijk sturen)
maar met wat
aandrang had ze toch
gevolg gegeven aan
de uitnodiging.

Inmiddels was ook haar man Wim - via een zij ingang - naar het gemeentehuis
gekomen en daar hoorde ze de werkelijke reden van de bijeenkomst. Vanwege
het grote aantal te decoreren personen (er waren er dit jaar maar liefst 10) en
de talrijke genodigden (ca. 500) moest voor de huldiging worden uitgeweken
naar de naastgelegen kerk ”De Open Hof”. Aldaar aangekomen werd het
gezelschap met een staande ovatie verwelkomd hetgeen zichtbaar indruk
maakte gelet op de verbouwereerde gezichten.
Na afloop van de ceremonie werden familie en vrienden, waaronder uiteraard
een delegatie van de stichting Vrienden van de Marinierskapel, ruimschoots in
de gelegenheid gesteld de trotse Els te feliciteren en attenties aan te bieden
onder het genot van feestelijke hapjes en drankjes waarbij natuurlijk oranje
gebak en oranje likeur niet ontbraken.
Nu spreekt de volksmond doorgaans bij het uitreiken van een Koninklijke
Onderscheiding dat iemand een lintje heeft gekregen maar dat gezegde dient
voor eens en altijd uit de wereld te worden geholpen want een dergelijke
onderscheiding krijgt men niet maar die wordt toegekend op voorstel en
grond van talrijke verdiensten voor de samenleving en daaraan heeft Els in
ruime mate bijgedragen.
Als meisje van 12 jaar werd ze lid van de drumband van de plaatselijke
muziekvereniging ”De Bazuin” en kreeg ze tevens een opleiding tot paukenist
bij het (toen nog) fanfarekorps.
Toen in 1965 een afdeling majorettes werd opgericht werd Els de allereerste
miss majorette in de regio en kreeg ze de leiding over een groep van 18
tienermeiden. Later werd onder haar leiding een groep jeugdmajorettes
opgericht en werd als zodanig ook toegevoegd aan het bestuur van de
muziekvereniging. Als gevolg van haar huwelijk met een zeeman (met als
”aardige bijkomstigheid” een half jaartje mee op de grote vaart) en een gezin
met twee zonen (waarop ze nog steeds apentrots is) kwamen haar muzikale
activiteiten op een laag pitje te staan maar tot op heden is ze nog als PR lid
aan ”De Bazuin” verbonden.
Bij de oprichtring van de Stichting Vrienden van de Marinierskapel in 1985
trad zij toe tot het bestuur in de functie van 2e secretaris met als taak het
notuleren van de vergaderingen en bij het totstandkomen van de nieuwsbrief
”Tussen de Maten” in 1993 werd zij lid van de redactie waarbij ze bij de
Vrienden vooral bekend werd om haar interviews met de komende en gaande
man/vrouw van de Marinierskapel. Beide functies vervult zij tot op heden tot
volle tevredenheid van het bestuur.
Voorts heeft Els bijzondere verdiensten op haar naam staan binnen de
Historische Vereniging Oud-Beijerland als schrijfster/samensteller van een
viertal boekwerken over historisch Oud-Beijerland als ook verdiensten voor de
stichting Museum Het Oude Raadhuis in de functie van bestuurslid/secretaris
en lid van een werkgroep welke rondleidingen in het dorp organiseert voor
toeristen alsmede verstelster van historische verhalen op de plaatselijke
basisscholen. Bovendien volgt ze thans een opleiding voor Nationaal
Landschap Gids bij het Hoeksche-Waards Landschap. Tot slot nog een reeks van
verdiensten binnen diverse humanitaire organisaties maar dat is allemaal
teveel om op te noemen.
Kortom: een onderscheiding die ten volle is verdiend en waarmee wij haar
vanaf deze plaats van harte willen feliciteren en de wens uitspreken dat we
nog lang gebruik mogen maken van haar kwaliteiten. Met haar onderscheiding
komt Els in ”koninklijk gezelschap” want de overige 4 burger bestuursleden
van de stichting werden eerder koninklijk onderscheiden.

SPORTIEF SUCCES
Met de instroom van nieuwe leden
binnen de Marinierskapel komt er
naast frisse muzikale input af en toe
ook een nieuwe hobby binnen het
bedrijf.
Zo heeft hoorniste Ellen Bayens,
inmiddels ruim 2 jaar in dienst, de
klimsport als hobby.
Ze traint hier fanatiek voor op diverse
klimwanden in binnen- en buitenland
en is uiteraard tijdens haar vakanties
veel in de bergen te vinden. Naast
het gezekerd (met touw) klimmen op
een klimwand voorzien van grepen in
diverse maten en moeilijkheden
beoefent Ellen ook het ’boulderen’.
Een boulder is een korte, vaak erg
moeilijke route op een kleine rots,
steen of kunstmatig gebouwde muur

tot ca. drie meter hoogte, waarbij
zonder touwen wordt geklommen.
Tijdens het internationale
’Bouldermania 2011’ (voor militairen)
in België behaalde Ellen onlangs de
3e plaats bij de dames! Daarnaast is
ze lid geworden van het Defensie
klimteam en bereidt ze zich voor op
de open Nederlandse
klimkampioenschappen voor
militairen.
Binnen de Marinierskapel hebben
inmiddels meerdere collega’s het
klimmen ontdekt; regelmatig bezoekt
een gemêleerd team na de repetitie
de 35 meter hoge klimwand in
Bergschenhoek.
Het zal niemand verbazen dat zij af
en toe met gezonde spierpijn op de
werkvloer verschijnen….

ZOMER MET MUZIKALE APOTHEOSE
Met een bijzonder concert in het Concertgebouw in Amsterdam heeft de
Marinierskapel een reeks optredens voor het zomerverlof afgesloten. Deze
begon al op Koninginnedag toen samen met de Tamboers & Pijpers de
jaarlijkse taptoe ter gelegenheid van Koninginnedag in Den Helder en
Rotterdam gepresenteerd werd. Dit jaar staat op veelvuldig verzoek weer een
”ouderwetse” marsenshow op het taptoemenu, muzikaal samengesteld rond
maritieme hoekstenen. Zo wordt onder meer de ’Poolstermars’ gespeeld,
gecomponeerd door oud-dirigent Gert Buitenhuis.
Naast schoolconcerten in De Doelen beleefden ook leerlingen van een
blindeninstituut in Rotterdam een bijzondere ochtend tijdens een bezoek aan
de repetitieruimte in de Stolwijkstraat; speciaal voor hen werd een concertje
gespeeld én na afloop mochten de kinderen de instrumenten betasten en
uitproberen. Vooral het slagwerk was natuurlijk erg in trek.
De ceremoniële begeleiding van Dodenherdenking wordt uitgevoerd op vele
manieren en in diverse samenstellingen, welke lang niet allemaal bij het grote
publiek bekend zijn. Natuurlijk ziet en hoort men de kapel koraalmuziek spelen
maar ook de Tamboers & Pijpers en/of signaalblazers worden (wereldwijd)
veelvuldig ingezet. In een van de volgende nieuwsbrieven vragen we een
kenner het een en ander toe te lichten…
Op het KIM werd het Assaut door de inzet van het Dansorkest muzikaal
opgeluisterd en uiteraard is het tijdens de mars door Den Helder goed
marcheren voor het Korps Adelborsten op de karakteristieke klanken van de
Tamboers & Pijpers en de pittige marsmuziek van de Marinierskapel!
In mei stond een serie lunchconcerten op het programma; bijna dagelijks
speelde het orkest op verschillende pleinen in Nederland. Dordrecht, Breda,
Den Haag, Rotterdam, Doorn en Den Helder werden getrakteerd op concertjes.
Verrast winkelend publiek, geïnteresseerden en fans genoten van een
gevarieerde muzikale show. Concertmeester Fons Klesman speelde een virtuoze
en aanstekelijke klarinetsolo en ook andere solisten uit de kapel stonden
garant voor indrukwekkende bijdragen uit de populaire muzikale fruitmand.
Mede door de vele enthousiaste reacties zal deze stedentour volgend jaar
zeker een vervolg krijgen met een bliksembezoek aan nog meer steden.
In Sint Geertruid, het uiterste zuiden van Limburg, werd op uitnodiging van
een jubilerende schutterij een concert gegeven. Een van de muziekwerken was
van de Engelse componist Nigel Clarke, waarin een hommage aan de Russische
kosmonaut Gagarin wordt gebracht (50 jaar geleden maakte hij zijn
historische ruimtereis). Mr. Clarke was aanwezig tijdens repetities en het
concert en danig onder de indruk gezien zijn geschreven reactie achteraf (zie
elders in deze nieuwsbrief). Trompettist Eric Vloeimans, bekend van het
Korpsconcert 2010, was de solist in dit programma.
Op de Nationale Veteranendag in Den Haag speelde het Koperkwintet tijdens
de bijeenkomst in de Ridderzaal. De optredens daarna dreigden muzikaal in
het water te vallen; de mars door de stad en het defilé voerden door de regen
over het drassige terrein van het Malieveld. Echter toen men aan het eind van
de middag het hoofdpodium van de ’Music Square’ betrad werd het gelukkig
droog. De Noorse gastdirigent luitenant-kolonel Gudim (een bekende van de
kapel door de taptoe in Oslo) manoeuvreerde vakkundig de muzikanten door
een aantal aanstekelijke medleys en nadat zanger Jeroen van der Boom zich
ook op het podium voegde, gingen de remmen los en werd het
spreekwoordelijke dak van het Malieveld af geblazen!

Een dag later moest de knop omgezet worden en werd op het festival
’Zoetermeer Culinair’ een heel ander programma gespeeld met ook andere
solisten: Tony Neef en Mathilde Kley.
Hoezo veelzijdig?
Slechts een paar dagen later vonden, na een jaartje afwezigheid, de Open
Dagen van de Marine in Den Helder weer plaats. Het openingsconcert van deze
marinedagen vond nu plaats in de ’Kathedraal’ op de Rijkswerf. Ook hier was
Jeroen van der Boom de hoofdgast; de aanwezigheid van zijn groupies en fans
verhoogde zeker de feestvreugde en zorgde voor een geheel nieuwe sfeer
tijdens dit normaal ietwat statige concert…
Andere nieuwe muzikale inkleding deze dagen kwam van de Steelband van het
Korps Mariniers. Zij reden met de steelpannen achterop een open truck rond
en brachten zo op diverse locaties hun tropische geluid naar de bezoekers.
Na lunchconcerten op 6 en 7 juli werd ook in Amsterdam op een ponton in de
Spiegelgracht, met gezellig veel publiek op de kade en bootjes een feestje
gebouwd. Dit was tevens het afscheidsconcert van collega Frank van der Poel,
die na bijna 31 jaar de kapel gaat verlaten (zie elders in deze nieuwsbrief).
Op 20 juli volgde het muzikale hoogtepunt na een lang seizoen onder
wisselende omstandigheden te hebben opgetreden: een concert in de mooiste
concertzaal van Nederland, het Amsterdamse Concertgebouw.
Top-jazztrompettist Eric Vloeimans had de vrije hand gekregen om een ideale
avond samen te stellen. Graag wilde hij deze avond vieren met zijn vrienden
van de Marinierskapel, ”een groep mensen die uit hun normale doen durven
gaan en uit hun schulp kunnen kruipen”. Aan het programma ’Eric Vloeimans
joins the Navy’ werkte ook de 67-jarige Peter Masseurs mee, voormalig solo
trompettist van het Koninklijk Concertgebouworkest, maar zijn carrière in de
jaren 60 begonnen bij de Marinierskapel. Tijdens de generale repetitie vertelde
maestro Masseurs dat het hem goed deed zijn lange carrière weer met zijn
eerste orkest te kunnen afsluiten. Ook de populaire jonge Kyteman (Colin
Benders), een leerling van Vloeimans, was uitgenodigd voor een solistische
bijdrage. Als openingsorkestwerk werd het overweldigende ’Feste Romane’
van Respighi gespeeld, waarbij de tot op volle NAVO-oorlogssterkte
aangevulde Marinierskapel o.l.v. chef-dirigent Harmen Cnossen het
Concertgebouw liet beven….
De combinatie van drie generaties trompettisten, orkest, de bijzondere locatie
en akoestiek bezorgden de ruim 2000 bezoekers een onvergetelijke ervaring.
Gelukkig heeft de AVRO van de avond een webcast registratie gemaakt
waardoor het concert ook via het internet nog te beleven zal zijn. (Nb. Eind
augustus ontving Eric Vloeimans de ’Gouden Notekraker’, een vakprijs voor
uitvoerende podiumkunstenaars.)
Twee dagen later werden in Nijmegen tijdens de slotdag van de Vierdaagse, de
deelnemende Marine-collega’s muzikaal feestelijk naar de eindstreep geleid.
Op de ’Via Gladiola’ werd toepasselijk de mars ’Einzug der Gladiatoren’
gespeeld, waarna voor de tribune met hoogwaardigheidsbekleders de
’Defileermars der Koninklijke Marine’ volgde. Een mooi begin van het
zomerverlof.
Vrijdag 26 augustus was de Marinierskapel uitgenodigd om een concert te
verzorgen in het sfeervolle Openluchttheater van Valkenburg (Limburg). Helaas
waren de weergoden en de voorspelling van Buienradar de organisatie minder
gunstig gezind en dreigde het optreden daardoor volledig in het water te
vallen. Als alternatief werd daarom op het laatste moment besloten uit te
wijken naar een wel heel unieke locatie: de nabij gelegen Gemeentegrot. Door
de winning van mergel voor bouwmateriaal gedurende 2000 jaar is hier in het
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landschap een flink stelsel van gangen én grote ruimten ontstaan. In één
ervan, de sprookjesachtig en feeëriek verlichte ‘Romeinse Zaal’, is er met de
nodige improvisatie en fantasie de mogelijkheid een concert te geven. Dit is
natuurlijk op het lijf van de Marinierskapel geschreven; met de kenmerkende
‘can-domentaliteit’ werd het programma omgegooid, de muzikanten,
geluidsinstallatie en verlichting creatief opgesteld en instrumenten gewisseld.
Vooral de klimatologische omstandigheden, slechts 12 graden Celsius en zeer
hoge luchtvochtigheid zijn met name voor de houten blaasinstrumenten erg
ongelukkig; de kans op scheuren is dan aanwezig. Ook voor het
toegestroomde publiek was het inschikken. Op alle beschikbare hoeken,
plateau’s en verdiepingen werden stoelen en staanplaatsen ingericht om dit
bijzondere moment toch mee te kunnen maken. Ruim 250 belangstellenden
konden zo nog in deze ruimte en gangen ‘gepropt’ worden. Een aangepast
non-stop programma met een selectie van het klassieke en lichte repertoire
onder leiding van chef-dirigent Harmen Cnossen kon uiteindelijk op veel bijval
en waardering rekenen. Onder meer werd gespeeld de ‘Carnival overture’ van
Dvorák, een première van een rapsodie met bekende Engelse volksliedjes voor
koperkwintet en orkest, muziek van Glenn Miller, Turks Fruit, en Zorg dat je
erbij komt. Na 5 kwartier was iedereen tot op het bot verkleumd en werd snel
de ‘warme buitenlucht’ van 17 graden weer opgezocht. Dit eerste concert na
het zomerverlof was toch wel iets anders dan het laatste concert vóór de
vakantie; toen werd er namelijk gespeeld in het Concertgebouw in Amsterdam
(ook leuk). Een dag later kon op de Visserijdagen in Harlingen door een
wolkbreuk de geplande soundcheck in de middaguren niet doorgaan. Gelukkig
klaarde het ‘s avonds op en kon de muzikale afsluiting van dit evenement

zonder problemen doorgaan. Uiteindelijk stonden er tegen 21.30 uur
duizenden mensen op de kade om na de muziek ook nog van het spectaculaire
vuurwerk te kunnen genieten.

