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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Geachte Vrienden,
Onze “Stichting Vrienden van de Marinierskapel” bestaat thans 30 jaar.
Wij hebben dankzij uw bijdragen in de loop der jaren voor meer dan € 110.000,00
en dat is 90% van ons budget, besteed aan onze Marinierskapel, onder meer voor de
aanschaf van instrumenten, compositieopdrachten, aankoop van muziek, de
organisatie en medefinanciering van play-ins, infodagen, marinedagen, open dagen en
vriendenconcerten.
Onze Stichting is gevraagd om de produktie en verkoop van cd’s van de Marinierskapel
voor onze rekening te willen nemen in verband met het afstoten daarvan door de
Koninklijke Marine. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van diverse cd’s zoals:
Friends Forever, Sammy Nestico, When the Swing Marches On en een nieuwe marsen
cd. Deze cd’s zijn verkrijgbaar via onze website en tijdens concerten. De opbrengst van
deze cd’s vloeit weer terug naar onze kas en kan dan weer voor andere doeleinden
gebruikt worden.
Wij hebben de nieuwsbrief “Tussen de Maten” in de loop der jaren van één A4 velletje
laten transformeren naar een glossy mini-magazine in kleur van 24 pagina’s. Wij hopen
de komende jaren op uw steun te kunnen blijven rekenen en zullen daarvoor weer
mooie evenementen organiseren opdat u kunt blijven genieten van het beste militaire
orkest dat wij in Nederland hebben. Mocht u ideeën hebben over evenementen, cd
produkties of andere activiteiten, dan horen wij dat graag van u. U kunt dit mailen naar
onze secretaris. Als dank voor uw financiële ondersteuning en ter herinnering aan 30
jaar SVMK vindt u ingesloten een fraaie pen.
Hans de Winter (voorzitter)

Betaling donatie 2015
Indien u volgens onze administratie uw donatie over 2015 nog niet hebt betaald, wordt
u hierbij nogmaals de gelegenheid geboden deze over te maken naar bankrekening
NL71 INGB 0004 8380 72 door middel van de bijgesloten herinneringsacceptgiro 2015
of via internet onder vermelding van het 16-cijferig betalingskenmerk. Dit
betalingskenmerk is belangrijk omdat in het kader van de privacy de bank geen naamen adresgegevens meer vermeldt. Dit nummer is voor mij de enige mogelijkheid om uw
betaling te verwerken in de administratie. Indien u uw donatie over 2015 niet vóór 1
juni a.s. heeft betaald houdt dit in dat u geen nieuwsbrieven meer zult ontvangen en
ook geen aanspraak kunt maken op kortingen bij het bestellen van toegangskaarten
voor div. evenementen.
Kees Tulp, penningmeester

Wijziging postadres
Door het sterk toegenomen gebruik van internet wordt er nauwelijks meer
gebruikgemaakt van Postbus 1191, 3260 AD Oud-Beijerland. Per 1 juli 2015 is
daarom het contract voor de postbus opgezegd en vanaf die datum kan er dan
ook geen post meer worden ontvangen via Postbus 1191. Met ingang van heden
is het adres voor zowel het secretariaat als van de redactie gewijzigd in:

Prins Hendrikstraat 16, 3262 ST Oud-Beijerland.
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NATIONALE TAPTOE 2015
Van donderdag 24 september tot en met zondag 28 september zal deze
show van Nederlandse en buitenlandse militaire- en burgerorkesten weer
worden gehouden in Sportpaleis Ahoy te Rotterdam en ditmaal in het teken
staan van 350 jaar Korps Mariniers, 200 jaar Militaire Willems-Orde, 70 jaar
Bevrijding (herdenking einde Tweede Wereldoorlog) alsmede historie en
moderne vormen van slagwerk.
Medewerkenden zijn:
- Marinierskapel der Kon. Marine met Tamboers & Pijpers en Fakkeldragers van
het Korps Mariniers en Corps of Drums van H.M. Royal Marines (Engeland)
- Kon. Militaire Kapel “Johan Willem Friso”
- Kapel van de Kon. Luchtmacht
- Trompetterkorps Kon. Marechaussee
- Fanfare “Bereden Wapens”
- Fanfarekorps Nationale Reserve
- Nederlands Politie Orkest
- Douane Harmonie Nederland
- Historische tamboer- en jachthoornkorpsen van de Nederlandse Krijgsmacht
- Drumfanfare Exempel uit Empel
- Piece of Cake Jazz Band
- Percussiegroep Percossa
- Cesar Zuiderwijk (drummer van de Golden Earring)
Uit het buitenland zullen deelnemen:
- Band of the Border Guard (Polen)
- Delta Police Pipe Band (Canada)
Data en aanvangstijden:
- Donderdagavond 24 september 20.00 uur
- Vrijdagavond
25 september 20.00 uur
- Zaterdagmiddag
26 september 14.00 uur
- Zaterdagavond
26 september 20.00 uur
- Zondagmiddag
27 september 14.00 uur
Rangen en tarieven:
Als donateur van onze stichting geniet
u uitsluitend in de voorverkoop een
redactie van € 2,50 per kaart,
ongeacht het aantal kaarten dat
u bestelt. Voorts betaalt u geen porto,
reserveringskosten en kosten voor
administratie.
De gereduceerde tarieven zijn:
€ 42,50
Hoofdtribune
Rang 1
€ 32,50
Rang 2
€ 22,50
Rang 3
€ 12,50
Rolstoelplaats
€ 12,50
Begeleider id.
€ 12,50

Let wel: de voorverkoop sluit per 1 juni a.s.
Na die datum kunnen alleen nog maar kaarten worden besteld via de website
www.nationaletaptoe.nl. U betaalt dan het normale tarief dat € 2,50 per kaart
hoger is, vermeerderd met kosten voor porto, administratie en reservering.
Houdt er wel rekening mee dat het doorgaans een week duurt eer wij bericht
van uw betaling ontvangen. Voorts zij medegedeeld dat er geen
rolstoelplaatsen meer beschikbaar zijn voor de zaterdagmatinee.
Wijze van bestellen en betalen:
U kunt het gewenste aantal kaarten bestellen door betaling van het
verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL13 INGB 0004 5211 50
t.n.v. Stg. Vrienden Marinierskapel te Oud-Beijerland onder vermelding van
het aantal kaartjes, gewenste datum van de voorstelling en rang.
Voorbeeld:
U wenst 2 kaartjes hoofdtribune voor de voorstelling op zaterdagmiddag
(matinee). U maakt dan 2 x € 42,50 = € 85,00 over het b.g. rekeningnummer
met vermelding: 2x hoofdtribune zaterdagmatinee.
Vriendelijk verzoek:
Houd de vermelding zo kort mogelijk maar wel volledig.
Mocht de gewenste rang niet meer beschikbaar zijn, dan wordt naar de op dat
moment best beschikbare plaatsen gezocht en indien nodig nemen wij nog
persoonlijk contact hierover met u op. Zodra de kaartjes in ons bezit zijn
worden u deze per post gezonden.
Streetparade.
Op vrijdag 25 september vanaf 14.00 uur wordt aan de Coolsingel in het
centrum van Rotterdam de gebruikelijke Streetparade gehouden welke rond
15.00 uur wordt afgesloten met een finale voor het Stadhuis. U kunt dan
kennismaken met het merendeel van de orkesten dat aan de taptoe
deelneemt.

AGENDA MARINIERSKAPEL
(onder voorbehoud van wijzigingen)

24 april: Taptoe t.g.v. Koningsdag in Den Helder
Op vrijdag 24 april, aanvang 19.30 uur (let op: dus een uur eerder dan
voorgaande jaren), zal de Marinierskapel samen met de Tamboers & Pijpers van
het Korps Mariniers op het Bernhardplein in Den Helder een taptoe uitvoeren
ter gelegenheid van Koningsdag.
30 april: Concert in Werkendam
Op donderdagavond 30 april, voorheen Koninginnedag, speelt de
Marinierskapel een feestelijk concert in sporthal ‘De Crosser’, Raadhuislaan 19
te Werkendam; aanvang 20.00 uur. De organisatie is in handen van de
jubilerende Oranjevereniging van Werkendam.
2 mei: Manna herdenking in Rotterdam
Op zaterdag 2 mei omlijst de Marinierskapel de herdenking en kranslegging bij
het ‘Monument voor operatie Manna’. Vanaf ongeveer 12.30 uur zal er inloop
muziek gespeeld worden. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal er ook
een flypast door een Lancaster en andere toestellen plaatsvinden.
Het monument ter herdenking van de voedseldroppings in 1945 is geplaatst in
het paviljoen Observatorium Nieuw-Terbregge op de geluidswal tussen de
Rijksweg A20 en Nieuw Terbregge in Rotterdam. Op de site van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei staat een uitgebreide toelichting over dit monument:
www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/
oorlogsmonument/2790
4 mei: Dodenherdenkingen
Om 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. ‘s Avonds verzorgt
de Marinierskapel het muzikale programma van de Nationale Herdenking op
De Dam in Amsterdam. Natuurlijk ook op televisie te zien! Voor meer
informatie: www.4en5mei.nl
5 mei: Jubileumconcert 70 jaar DSCB
Niet alleen de Marinierskapel bestaat dit jaar 70 jaar; ook de Dutch Swing
College Band viert dit jaar haar jubileum. Zij pakken op dinsdagavond 5 mei,
aanvang 20.15 uur, groot uit in de Anton Philipszaal van Den Haag en worden
daarbij “ondersteund” door de Marinierskapel. Ongetwijfeld wordt daar ook
repertoire van de nieuwe cd gespeeld.
8 mei: Concert te Hengelo
Op vrijdagavond 8 mei, aanvang 20.00 uur, verzorgt de Marinierskapel in het
Rabotheater, Beursstraat 44, 7551 HV Hengelo een feestelijk Bevrijdingsconcert.
Website van het theater: www.rabotheater.nl
Op het programma onder meer de voorstelling ‘Marinier van Michiel de
Ruyter’ met acteur en verteller Frank Groothof. Een pakkend verhaal voor
veteranen, (oud)mariniers, maar zeker ook voor hun (klein)kinderen! Na de
pauze ook een bijdrage van de verfrissende vocal group YesSister, JazzSister.

14 mei: Herdenking bombardement Rotterdam
Op 14 mei 2015 is het 75 jaar geleden dat Rotterdam gebombardeerd werd.
Op het Plein 1940 wordt dit herdacht met onder meer een kranslegging om
13.00 uur.
15 mei: Concert Jazzfestival Breda
Voor de eerste keer in haar geschiedenis verzorgt de Marinierskapel op
vrijdagavond 15 mei, aanvang 20.30 uur, een ‘optreden in stijl’ op het
Spanjaardsgat ter gelegenheid van het Breda Jazz Festival. Meer informatie
volgt via www.bredajazzfestival.nl
25 mei: Concert te Maastricht
Op maandagavond 25 mei, aanvang 20.00 uur, speelt de Marinierskapel ter
gelegenheid van 70 jaar Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats
Margraten een concert in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht.
28 mei: Herdenkingsbijeenkomst CZSK
Ieder jaar herdenkt het Commando Zeestrijdkrachten in actieve dienst
overleden militairen en burgermedewerkers van de Koninklijke Marine. Bij het
brugcomplex van Hr. Ms. De Ruyter op de Rijkswerf in Den Helder is hiervoor
het monument ‘Schaduwen van het Licht’ geplaatst. De Marinierskapel
verzorgt vanaf 10.30 uur de muziek.
29 mei: Veteranenconcert in Huissen
Op vrijdagavond 29 mei, aanvang 20.00 uur, verzorgt de Marinierskapel in de
kerk OLV Tenhemelopneming van Huissen-Stad een veteranenconcert.
De organisatie is in handen van de stichting Exodus. Voor meer informatie:
www.exodushuissen.nl
6 juni: Concert te Wageningen
Dit jaar bestaat het studentenharmonieorkest De Ontzetting uit Wageningen
30 jaar en dat wordt samen met de Marinierskapel gevierd. Op zaterdagavond
6 juni, aanvang 19.00 uur, wordt het muzikale feestje geopend met een
optreden van De Ontzetting. Vanaf 20.30 uur zal de Marinierskapel met een
muzikale show de feestelijke lijn ongetwijfeld voortzetten.
Theater Junushoff, Plantsoen 3 te Wageningen.
Website van het jubilerende orkest: www.ontzetting.wur.nl
12 juni: Galaconcert in Roermond
Op vrijdagavond 12 juni, aanvang 20.00 uur, speelt de Marinierskapel een
galaconcert ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van Fanfare Onze Lieve
Vrouw in ’t Zand uit Roermond. Dit vindt plaats in Theaterhotel de Oranjerie.
Website organiserende vereniging: www.famfaar.nl
De Marinierskapel wordt deze avond geleid door gastdirigent Theo Wolters.
13 juni: Concert te Puth (Limburg)
Op zaterdagavond 13 juni verzorgt de Marinierskapel een feestelijk concert
ter gelegenheid van de viering van het 500 jarig bestaan van Schutterij Sint
Sebastianus in Puth. De Marinierskapel wordt deze avond geleid door
gastdirigent Theo Wolters.

De solo-, eerste- en esklarinet van de Marinierskapel (foto: Jan van den Berg)

18 juni: Volvo Oceanrace
Vanaf donderdag 18 juni komen de zeilers van de grote internationale Volvo
Ocean Race aan in Scheveningen. Hieraan is een groot nautisch festival
gekoppeld waarbij jong en oud kennis kan maken met de watersport.
Ook zijn er gedurende drie dagen optredens van Nederlandse topartiesten.
Op donderdagavond 18 juni verzorgt de Marinierskapel het muzikale plaatje.
Meer informatie en het programma worden bekend gemaakt via:
www.volvooceanracefestivaldenhaag.com/programma
20 juni: Veteranenconcert in Sliedrecht
Op zaterdagavond 20 juni, aanvang 19.00 uur, verzorgt de Marinierskapel in
Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht een regionaal concert voor Veteranen.
26 juni: Grote beëdiging KIM
Op vrijdag 26 juni vindt de grote openbare beëdiging van marineofficieren
plaats op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Naast de eed of belofte van
trouw wordt met deze ceremonie symbolisch de adelborstenperiode voor de
nieuwe officieren afgesloten. De Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers
verzorgen de muzikale omlijsting op de grote parade van de Rijkswerf.
27 juni: Nederlandse Veteranendag in Den Haag
Voor de 11e keer wordt in Den Haag op zaterdag 27 juni de Nederlandse
Veteranendag georganiseerd. Naast het defilé door de binnenstad speelt de
Marinierskapel ook een concertprogramma op het Malieveld. Meer informatie:
www.veteranendag.nl
2 juli: Concert te Zoetermeer
Op de Markt in Zoetermeer vindt begin juli voor de 6e keer het festival
‘Klassiek op het Water’ plaats. Dit laagdrempelig en voor iedereen gratis
toegankelijk klassiek festival omvat een scholenprogramma,
middagprogramma en een prachtig avondprogramma vol klassieke muziek.
Op donderdag 2 juli staat de Marinierskapel garant voor een aantrekkelijk
programma met onder meer de voorstelling ‘Marinier van Michiel de Ruyter’
van Frank Groothof.

3-5 juli: Marinedagen Den Helder
Het definitieve programma van deze KM open dagen is nog niet bekend maar
uiteraard worden er als vanouds lunchconcerten gespeeld en treedt de
Steelband van het Korps Mariniers op. Meer informatie volgt via:
www.defensie.nl/onderwerpen/marinedagen
10 juli: Concert te Vlissingen
In 2015 is het 700 jaar geleden dat Vlissingen stadsrechten heeft gekregen.
In deze Zeeuwse stad waar gebouwd wordt aan de nieuwe marinierskazerne
Michiel Adriaanszoon de Ruyter speelt de Marinierskapel op vrijdagavond
10 juli, aanvang 20.00 uur, een feestelijk concert in de Sint-Jacobskerk.
21 juli: Vierdaagse concert in Cuijk
Dinsdagavond 21 juli, aanvang 20.00 uur, speelt de Marinierskapel op de
Maaskade in Cuijk een feestelijk populair programma ter gelegenheid van de
Vierdaagse feesten 2015. Meer informatie volgt onder meer via
www.vierdaagsefeestcuijk.nl
24 juli: Intocht Vierdaagse Nijmegen
Op vrijdag 24 juli wordt het deelnemende Marine detachement muzikaal naar
de eindstreep van de Vierdaagse van Nijmegen begeleid. Vanwege 350 jaar
Korps Mariniers worden veel deelnemende mariniers verwacht! Vertrekkend
vanaf het Defensie kampement op de Scheidingsweg over de ‘Via Gladiola’
langs de tribunes met hoogwaardigheidsbekleders.
Meer informatie: www.4daagse.nl
20-23 augustus: Sail Amsterdam
Op het moment van schrijven is de definitieve programmering van de 5jaarlijkse Sail Amsterdam nog niet helemaal rond. De Marinierskapel zal
concerten spelen op de Kop van het Java-eiland en tijdens de indrukwekkende
Sail-Out-Parade op zondag. Meer informatie zal later te vinden zijn via:
www.sail.nl/2015
4-6 september: Wereldhavendagen Rotterdam
Het is nog te vroeg om het programma van de Wereldhavendagen te kunnen
melden. Uiteraard volgt meer informatie onder meer via
http://wereldhavendagen.nl
9-14 september
In de 2e week van september reizen de Marinierskapel en de Tamboers &
Pijpers naar Londen. Op maandagmiddag 14 september wordt de traditionele
ceremonie van de Constable’s Dues uitgevoerd. Hierbij wordt symbolisch met
een vat rum belasting betaald door buitenlandse zeevarende naties die de
Tower passeren. Mogelijk dat ook gespeeld kan worden bij de aankomst van
de Dutch Marines Rowing Challenge, mariniers die voor het Goede Doel 350
km geroeid hebben. Meer info: www.dmrc.nl
15 september: Prinsjesdag
Op de derde dinsdag van september marcheren de Marinierskapel en de
Tamboers & Pijpers voorafgaande een bataljon van het Korps Mariniers naar
het Binnenhof en stellen zich op voor de Ridderzaal. Hier worden de
eerbewijzen uitgevoerd en wordt Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bij
aankomst in de Gouden Koets toegespeeld met de Parademars door de
Tamboers & Pijpers en klinkt het Wilhelmus gespeeld door de Marinierskapel

24-27 september: Nationale Taptoe
Op de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam vanwege het jubileum 350 jaar
Korps Mariniers een extra lange invulling van het mariniers item door de
Marinierskapel en Tamboers & Pijpers. Voor verdere informatie en
kaartverkoop: zie artikel elders in dit blad en www.nationaletaptoe.nl/2015
16 oktober: Opening De Nieuwe Kampanje Den Helder
De vertrouwde Schouwburg De Kampanje in Den Helder aan het Bernhardplein
is bezig met zijn laatste seizoen. Op 16 oktober wordt met medewerking van
de Marinierskapel op het nabijgelegen en voormalige Rijkswerf Willemsoord
een nieuwe schouwburg geopend: De Nieuwe Kampanje. Deze gaat ontstaan
uit een grote verbouwing van de voormalige ketelmakerij en de grote hal
‘Kathedraal’. Via de openbare www.facebook.com/schouwburgdenhelder
zijn al mooie filmpjes en foto’s van de verbouwing te zien.
4 november: Concert te Woerden
Op het programma onder meer de voorstelling ‘Marinier van Michiel de
Ruyter’ met acteur en verteller Frank Groothof. Een pakkend verhaal voor
veteranen, (oud)mariniers, maar zeker ook voor hun (klein)kinderen!
6 november: Concert te Zierikzee
Op vrijdagavond 6 november, aanvang 20.00 uur, speelt de Marinierskapel
onder meer de voorstelling ‘Marinier van Michiel de Ruyter’ met acteur en
verteller Frank Groothof. Locatie: Nieuwe Kerk, Kerkplein 1, 4301 EE te
Zierikzee. De avond wordt georganiseerd door het Contact Oud Mariniers
afdeling Zeeland; www.com-zeeland.nl
24 en 25 november: Jubileum Korpsconcerten
Hoera weer twee Korpsconcertavonden in De Doelen te Rotterdam!
Uiteraard in het kader van 350 jaar Korps Mariniers.
7 december: Prinses van Oranje concert
Op maandag 7 december, aanvang 12.30 uur, verzorgt de Marinierskapel het
jaarlijkse concert ter gelegenheid van de 12e verjaardag van Prinses Amalia.
Het concert in de Gotische Zaal van de Raad van State in Den Haag wordt
onder meer bijgewoond door leden van de hofhouding, vertegenwoordigers
van het Internationaal Gerechtshof en ambassadeurs van lidstaten van de
Europese Unie.

10 december: 350e Korpsverjaardag en herdenking Oostplein Rotterdam
12 december: Groot Defilé op de Coolsingel Rotterdam

DE BEGINJAREN VAN DE MARINIERSKAPEL
Op 1 augustus is het 70 jaar geleden
dat de Marinierskapel officieel werd
opgericht en dit platina jubileum is
de aanleiding om eens terug te kijken
naar de beginperiode vanaf 1945.
Met vriendelijke hulp van de conservator
van het Mariniersmuseum - een
aanrader om daar toch echt eens een
bezoekje te brengen - is het gelukt
om een overzichtje op te stellen.
Tot mei 1940 hadden de verschillende
onderdelen van de Landmacht en
Marine de beschikking over eigen
‘Stafmuziekkorpsen’ maar door het
uitbreken van de oorlog werden alle
muzikanten werkeloos. In de
oorlogsjaren ontstond er wel een
soort “verkapte” militaire muziek
door het meespelen in de opgerichte
politiemuziekkorpsen van
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag,
met uiteraard het idee dat na de
oorlog de oude kapellen voortgezet
zouden worden. Na de bevrijding
meldden daarom de marinestafmuzikanten majoor Kees de Rooij
en sergeant Barend Steinroth zich
weer aan en zij kregen de opdracht
uit te zoeken hoe het met het
personeel en materieel gesteld was.
Er bleken helaas nog maar 18 van de
vooroorlogse muzikanten
beschikbaar en ook alle “veilig
opgeborgen” bezittingen zoals
instrumenten en bladmuziek waren
geroofd door de Duitsers. Vanaf juni
1945 mocht Steinroth nieuwe
muzikanten werven voor een
doorstart van de marinemuziek en al
een maand later begon men met een
bezetting van 30 leden op de oude
Alexanderkazerne in Den Haag te
repeteren. Bladmuziek kreeg men
o.a. door muziek over te schrijven uit
de bibliotheek van de Koninklijke
Militaire Kapel. Vrij onverwacht
kwam van hogerhand het bericht dat
het vooroorlogse Marine Stafmuziek
korps niet voortgezet werd en dat er
per 1 augustus 1945 een nieuwe

kapel behorende tot het Korps
Mariniers opgericht zou gaan
worden. Het initiatief hiervoor was
genomen door de eerste naoorlogse
Commandant van het Korps:
luitenant-generaal Von Frijtag
Drabbe. De achterliggende gedachte
was dat ceremoniële taken van de
Koninklijke Marine uitgevoerd
zouden worden door het Korps
Mariniers waardoor voortaan
Tamboers & Pijpers, mariniers en
muziek een “uniform“ geheel konden
vormen. In een administratieve
bekendmaking (Circulaire Zeemacht)
werd de nieuwe naam onthuld:
Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Bovendien moest het ook
mogelijk zijn om vanuit de vaste
blaasorkest bezetting van 48
muzikanten een symfonieorkest, een
klein strijkorkest en een dansorkest te
formeren! Aan het hoofd van de
kapel zou een officier-directeur
komen te staan en totdat deze was
aangesteld werd onder leiding van
Steinroth gerepeteerd en gemarcheerd.

Via de leuke en handige krantenzoekmachine www.delpher.nl kan
de advertentietekst voor directeur
Marinierskapel in de Trouw van 17
augustus 1945 worden gevonden.
Opvallend dus dat pas na de
oprichting werd gezocht naar een
dirigent/directeur en dat toen al
bepaald werd dat de standplaats
voortaan Rotterdam zou zijn
Een commissie, met daarin o.a.
componist Willem Pijper (directeur
Rotterdams Conservatorium), Eduard
Flipse (dirigent Rotterdams
Philharmonisch) en dr. C.L. Walther
Boer (dirigent Koninklijke Militaire
Kapel), koos uit een groot aantal

aanmeldingen de 33 jarige Gijsbert
Nieuwland als de meest geschikte
kandidaat voor de functie dirigent
Marinierskapel. Het is nu niet te
achterhalen wanneer Nieuwland
precies in dienst is gekomen; via
eerder genoemde delpher.nl valt in
ieder geval in de krant te lezen dat 1e
Luitenant der Mariniers Nieuwland
op 18 januari 1946 beëdigd werd (in
toen nog Depot Korps Mariniers
Willem II kazerne te Tilburg).
Mogelijk leidde Nieuwland de kapel
al tijdens de eerste na-oorlogse
Prinsjesdag maar dat is niet helemaal
zeker. Die Prinsjesdag in 1945 was
uiteraard wel een bijzondere;

ten eerste omdat hij niet plaats vond
op de 3e dinsdag van september maar
pas op dinsdag 20 november.
Bovendien kwam de Koningin niet in
de Gouden Koets naar het Binnenhof
maar per auto. Omdat ook de bladmuziek van de Marine Defileermars in
de oorlog verdwenen was, moest men
een oplossing vinden om deze toch te
kunnen spelen bij het binnenmarcheren op het Haagse Binnenhof.
Gelukkig bleek de 78 jarige kapelmeester van de Marinestafmuziek
(1906-1922) Adriaan Hazebroek nog in
leven en deze componist van de
Marine Defileermars had nog een set
partijen bewaard. Het gebrek aan
moderne speelmuziek werd opgelost
toen in Limburg een kist bladmuziek
werd gevonden die achtergelaten was
door een Amerikaanse band. Het
Hoofdkwartier informeerde of de
Marinierskapel daar interesse in had en
hierdoor kreeg Nieuwland de
beschikking over goede, voornamelijk
lichte muziek uit de oorlogsjaren en
werd de ‘moderne swing’ in Nederland
geïntroduceerd.
Op 11 maart 1946 gaf de
Marinierskapel haar eerste concert in
Rotterdam, maar de recensent van Het
Vrije Volk was daar niet heel erg
enthousiast over. (zie hieronder)

Pas in december 1946 werd de nieuwe
Van Ghentkazerne aan het Toepad in
Rotterdam door het Korps Mariniers in
gebruik genomen en verhuisde de
kapel van het repetitielokaal van Den
Haag naar Rotterdam maar heeft
daadwerkelijk slechts van 1982-2000
op de kazerne gerepeteerd: in de
overige jaren op diverse andere
locaties in of rondom Rotterdam. Er is
een mooie foto (zie volgende pagina)
van de jonge Marinierskapel, gemaakt
in maart 1946 op de Oude Alexanderkazerne Den Haag. Hierop is in het
midden van de eerste rij dirigent 1e
luitenant Gijsbert Nieuwland te zien en
links naast hem onderkapelmeester
adjudant Barend Steinroth. Op de 2e
rij, 3e van links staat een jonge
muzikant 1e klas Joop Laro (later
dirigent). De middelste trombone op
de 3e rij is Chris van den Burg. Dit is de
oudste nog levende muzikant van die

OPROEP
Het zou leuk zijn als er in de volgende
Nieuwsbrief (uitgave september) nog
meer aandacht aan het 70 jarig bestaan
gegeven kan worden. De redactie doet
daarom een oproep aan de Vrienden
om leuke herinneringen, foto’s of
andere wetenswaardigheden in te
zenden.
Overigens wordt het altijd
gewaardeerd om uw impressie of
verslag van een optreden te delen
waardoor deze Nieuwsbrief een
gevarieerde kijk op uw orkest kan
bieden. Indien gewenst steekt de
redactie graag een helpende hand uit
om uw informatie op een prettig
leesbare manier te verwerken.
Inzenden graag via:
info@stichtingvriendenmarinierskapel.nl

begintijd en is afgelopen maart 94 jaar
geworden! Op de achterste rij, 3e van
rechts staat Joop Morselaar een naam
waarvan u misschien nog nooit
gehoord heeft maar de man is wereldwijd beroemd geworden als de
baritonspeler die afgebeeld staat op
vele hoesafbeeldingen van Phonogram,
o.a. de bekende serie ‘Mariniers op Mars’.

Tot slot, de nu 85 jarige fluitist Herman
Freijsen kwam in augustus 1946 op
zijn 17e in dienst van de kapel, staat
dus niet op deze foto, maar wel zijn
vader Jo Freijsen achterste rij rechts op
de bes-bas en ook een muzikant nog
afkomstig uit de Stafmuziek. Samen
hebben ze enkele jaren in de
Marinierskapel gespeeld.

De bekende foto van baritonspeler Joop Morselaar die veelvuldig door Phonogram
op platenhoezen is gebruikt. (foto: Paul Huf)

‘MUSIC BY THE MARINES’
NATUURLIJK OOK IN 2015
Op de Marinierskapel wordt regelmatig een beroep gedaan om educatief de
maatschappij van dienst te zijn, bijvoorbeeld schoolconcerten,
dirigentenwedstrijden en examens. Zo werd in de eerste werkweek van januari
meegewerkt aan een workshop dirigeren ‘lichte muziek’. In samenwerking met
de Bond van Orkestdirigenten werden in het eigen repetitielokaal acht
kandidaten in de gelegenheid gesteld om op een hoogstaand niveau een
aantal dagen te werken aan muziekstukken waar ze in de burgerwereld
normaal gesproken niet aan toe komen. Specifieker gezegd: repertoire uit de
muzikale show van de Marinierskapel. Onder leiding van de cursusleiders Joan
Reinders en majoor Peter Kleine Schaars deden de kandidaten praktijkervaring
op en samen met de ongeveer 30 toehoorders ontvingen ze tips en informatie.
Een week later werd met gastdirigent Jean-Pierre Gabriel juist gewerkt aan een
klassiek programma voor zijn Master-eindexamen orkestdirectie (Fontys
Conservatorium). Russische muziek van Moessorgski, Glazunov en Stravinsky
maar ook de bekende ‘Tovenaarsleerling’ van Paul Dukas werden gespeeld in
de concertzaal van Tilburg waarbij Radio 4 tevens een opname maakte.
Van de behaaglijke concertzaal naar de koude buitenlucht is voor een
muzikant van de Marinierskapel slechts een kleine stap; tijdens de erewacht
Geloofsbrieven voor de ambassadeurs van Afghanistan, Saoedi-Arabië en
Gambia op het Paleis Noordeinde op 21 januari was het net boven het
vriespunt…….brrrr. Ook bij de aubade tijdens het eerste Chinese vlootbezoek
aan Rotterdam was het guur weer maar het enthousiasme van de ruim 400
vlaggen-zwaaiende en fotograferende Chinese Nederlanders was leuk om te
zien. Naast de voorbereidingen voor een theaterprogramma met Frank
Groothof (zie elders in de nieuwsbrief) werden concerten gespeeld in
Kloosterzande (Zeeuws Vlaanderen) en het traditionele benefietconcert voor
het Marine Sanatorium Fonds in Den Helder. Op beide avonden was sergeant
muzikant Hans de Wilde solist met het ‘Tuba Concerto’ van Philip Sparke.

Sergeant Hans de Wilde was solist in het tuba concert van Philip Sparke. (foto: Gerard Woittiez)

Postbode John Curfs verrast dirigent Peter Kleine Schaars met de bekende blauwe belastingenveloppe. Ondertussen is hij solist in de Posthoorngalop. (foto: Gerard Woittiez)

Ook “postbode” sergeant-majoor John Curfs kwam langs en speelde er de
‘Posthoorngalop’.
De jaarlijkse schoolconcerten in De Doelen voor ongeveer 4000 Rotterdamse
basisschoolleerlingen werden deze keer gepresenteerd door tv-bekendheid
(onder meer Het Klokhuis) Joep Onderdelinden.

Scholieren kijken gebiologeerd naar presentator Joep Onderdelinden. (foto: Cees Baardman)

Deze showmaster liet het jonge publiek uit hun dak gaan maar kreeg ze ook
muisstil toen een leeftijdgenoot als klarinetsolist samen met de kapel speelde.
Verder konden de kinderen luisteren naar filmmuziek van ‘Starwars’ en
‘Mission Impossible’, meezingen met ‘All of Me’ (John Legend) en een
wedstrijdje meeklappen op de snelle ‘Horlepiep’, de bekende matrozendans.
‘The Wiz’ in het arrangement van Peter Kleine Schaars blijkt na ruim 25 jaar
nog steeds een pakkende uitsmijter voor jong en oud.
Walhalla
Als eerste echte kers op de taart in dit jubileumjaar was de uitnodiging om een
concert te verzorgen in het “Walhalla“ van de muziekwereld: het Koninklijk
Concertgebouw in Amsterdam. In deze fantastisch klinkende zaal met een rijke
geschiedenis en normaal gesproken het domein van alleen de allerbeste
symfonieorkesten speelde de Marinierskapel onder leiding van gastdirigent
Arie van Beek op 11 maart een lunchconcert. Met een klassiek repertoire
passend bij het elitaire Amsterdamse concertpubliek (‘Ebony concerto’ van
Stravinsky, ‘Dionysiaques’ van Florent Schmitt en de ‘Country Band March’ van
Ives) werd een daverend applaus behaald en zelfs een toegift was
onvermijdelijk. De uitnodiging om volgend jaar terug te komen was zeker een
mooie en leuke pluim op de witte pet.
De laatste concerten voor Pasen vonden plaats in de (hele) Grote Kerk van
Gouda en in de sporthal van het KIM in Den Helder. Ook hier bijzondere
programma’s en arrangementen op de lessenaars; op het benefietconcert voor
het Verzetsmuseum in Gouda speelde celliste korporaal muzikante Marit
Berends samen met de kapel de ‘Grand Tango’ van Astor Piazzolla en voor
slagwerker adjudant Niels Jenster waren delen van een pianocompositie van
Schumann bewerkt voor pauken en orkest. Daarnaast onder meer de vrolijke
‘An American’ in Paris van Gershwin en de overbekende gedragen ‘Irish Tune’
van Percy Grainger. In Den Helder werden onder meer de verrassende vier
seizoenen van KIM-hoogleraar prof. Frans Absil gespeeld, nadat de
Adelborsten eerst uit volle borst de drie coupletten van het Adelborstenlied
hadden meegezongen. Die (vrij pompeuze) tekst van het Adelborstenlied gaat
trouwens over de jonge Marine officieren aan het begin van hun carrière die
beloven dat, als het vrije Nederland later op enig moment bedreigd wordt, zij
net als De Ruyter, Tromp of Van Speyck “tot in de dood” de rood-wit-blauwe
vlag zullen verdedigen… Fijn om te weten, toch?!

De voorzitter van de Senaat zingt mee met de 3 coupletten van het Adelborstenlied.

CD-NIEUWS
Tijdens de eerste dagen van maart hingen er in én rond het hoofdgebouw op
de Van Ghentkazerne overal briefjes met de tekst: STILTE CD-OPNAME; de
kapel had weer zijn intrek genomen in de Johan de Wittzaal en er werd onder
leiding van majoor Peter Kleine Schaars repertoire opgenomen dat mooi
aansluit bij de jubilea 70 jaar Marinierskapel en 350 jaar Korps Mariniers:
marsmuziek! De cd Marines Marching On (o.l.v. majoor Pieter Jansen) dateert
al weer van 2004, dus het is hoog tijd voor een opvolger. Uiteraard heeft de
kapel sinds haar oprichting al heel veel marsen opgenomen die onder meer
ontelbare keren door Phonogram wereldwijd verspreid zijn. Denk daarbij aan
de bekende blauwe singelhoesjes met Mariniers op Mars en later de vele
(her)uitgaven van Marsenparade, Beroemde Internationale Marsen, Marching
with Sousa etc. etc.
Toch is men er weer in geslaagd om deze nieuwe cd te vullen met merendeels
nog niet eerder door de kapel vastgelegde werken. Een tipje van de sluier:
George Washington Bicentennial March (J.P. Sousa), Royal Salute (Richard
Waterer) en Hello Red Marines (S. Tchernetsky). Maar daarnaast ook onder
meer Italiaanse en Oostenrijkse concertmarsen, filmmuziek en een bijzondere
versie van de bekende United States Marine Corps Hymn. En uiteraard een
bijdrage van de Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers. Als klankregisseur
was aangetrokken de stafdirigent Militaire Muziek Krijgsmacht majoor Arnold
Span en de techniek was weer in handen van Jos Boerland van het label Aliud
waarop ook de vorige Super Audio cd’s met muziek van Sammy Nestico en de
Dutch Swing College Band zijn verschenen. Hopelijk kan de cd al gepresenteerd
worden op de Nederlandse Veteranendag of anders op de Marine Open
Dagen. Daarna is deze natuurlijk ook voor een gunstige prijs te verkrijgen via
de digitale bestelpagina op: www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl

Impressie van de cd opname in de Johan de Wittzaal, maart 2015. (foto: Jan van den Berg)

NAXOS SOUSA PROJECT
Weet u het nog?
In januari 2013
heeft de kapel in
dezelfde Johan
de Wittzaal
ook twee cd’s
opgenomen met
composities en
arrangementen
van John Philip Sousa (niet alleen marsen dus). Onder leiding van de
Amerikaanse dirigent en Sousa-specialist Keith Brion verschijnt al sinds 2001
jaarlijks een cd bij het platenlabel NAXOS in de serie ‘Music for Wind Band’.
Deel 15 van deze serie met The Marine Band of the Royal Netherlands Navy
was aangekondigd voor het voorjaar 2015 en no. 16 zou in het najaar
verschijnen. Momenteel (half april) hebben we helaas nog geen informatie
ontvangen over de release van dat eerste deel maar dat kan natuurlijk elk
moment veranderen. Dat wordt dus een mooie zomer met wellicht twee
nieuwe cd’s in het vooruitzicht!

MICHIEL ADRIAANSZOON DE RUYTER KWINTET
Het Koperkwintet van de Marinierskapel, aangevuld met slagwerk, heeft het
afgelopen jaar ook een cd opgenomen met vooral speciaal voor dit ensemble
gearrangeerde muziek.
Trompettisten Monique
de Rooij en Jeroen
Schippers, hoornist
Arjan van de Merwe,
trombonist Dirk
Posthuma de Boer,
bassist Hans de Wilde
en slagwerker Niels
Jenster spelen hierop
onder meer muziek uit
Soldaat van Oranje, de
West Side Story van
Bernstein, een
Triosonate van
Telemann en “op het
lijf geschreven“
bewerkingen van
collega fagottist Geert
Brouwers. De opnamen
Het Michiel Adriaanszoon de Ruyterkwintet met slagwerk.
vonden plaats in
zalencomplex Concordia in Den Haag en de klankregie werd gedaan door Peter
Kleine Schaars en oudmuzikant René Mulders. Naar verwachting wordt ook
deze schijf van de zomer gepresenteerd. U wordt via de bekende kanalen
www.facebook.com/marinierskapel en de site van de Vrienden op de hoogte
gehouden.

MARINIER VAN MICHIEL DE RUYTER
Dit jaar wordt Michiel de Ruyter op
verschillende manieren in de
spotlights gezet; uiteraard is hij 350
jaar geleden van grote betekenis
geweest bij de oprichting van het
Korps Mariniers.
Daarnaast was er de succesvolle en
indrukwekkende speelfilm (met ook
een mini-figurantenrol van ons
Koperkwintet) en bovendien wordt er
momenteel in Vlissingen gebouwd
aan de Michiel Adriaanszoon de
Ruyter marinierskazerne, naar
verwachting gereed in 2017. Ook
voor theatermaker Frank Groothof
vormde deze grootse Nederlandse

'De Zeven Provinciën', het
vlaggenschip van de beroemde
admiraal Michiel de Ruyter. Ze gaan
als mariniers vechten tegen de
Engelse vloot en winnen vele
zeeslagen. Maar op een dag gaat het
mis als ze door de Fransen worden
verslagen. Corneel springt met een
paar kameraden over boord en weet
de Franse kust te bereiken. Na een
avontuurlijke tocht komen ze terug in
hun Zeeuwse dorp maar daar is veel
veranderd sinds hun vertrek. Zal het
Corneel lukken om zijn oude leven
weer op te pakken? Een boeiend
avontuur voor jong en oud, voor
zowel veteranen, mariniers én hun
(klein)kinderen. De muzikale leiding is
in handen van majoor Peter Kleine
Schaars en tijdens de voorstelling
worden afbeeldingen getoond
gemaakt door live-tekenaar Gerard
de Bruyne. De bestaande en nieuw
gecomponeerde muziek is afkomstig
van Roger Roger, Sylvia Maessen en
trad. KM.
De première vond plaats op 17 april in
Vaassen. Daarnaast wordt deze
voorstelling onder meer gespeeld in
Hengelo op 8 mei, Zoetermeer (nog in
optie) op 2 juli, Woerden op 4 november,
Zierikzee op 6 november.

Verteller Frank Groothof leeft zich volledig in
zijn rol in.

held - zijdelings - een bron van
inspiratie en samen met een creatief
team ontwikkelde hij een ongeveer
drie kwartier durende voorstelling
waarin hij het publiek mee terug
neemt in de tijd met het
avonturenverhaal "Marinier van
Michiel de Ruyter".
In het kort de inhoud:
Begeleid door de Marinierskapel en
Tamboers & Pijpers vertelt Frank
Groothof het verhaal van de Zeeuwse
boerenjongen Corneel die met een
paar vrienden aanmonstert op

Frank Groothof, componiste Sylvia Maessen en
tekenaar Gerard de Bruyne.

NACHT VAN DE MILITAIRE MUZIEK

Met meer dan 1.700 bezoekers is de totaal uitverkochte eerste editie ‘Nacht
van de Militaire Muziek’ in het gloednieuwe Nationaal Militair Museum in
Soesterberg een succes geworden. Op zaterdagavond 14 maart lieten 200
muzikanten afkomstig uit de marine-, landmacht-, luchtmacht- en
marechaussee- orkesten zich horen in uiteenlopende muzieksoorten én
samenstellingen.
Maar liefst 30 verschillende ensembles speelden op acht podia tussen de
tentoongestelde objecten of onder bijv. een F-16 toestel. Volgens sommige
bezoekers voelde de avond een beetje als de militaire versie van het North Sea
Jazz Festival. Het was in ieder geval een promenadeconcert waarbij de
luisteraar al wandelend door het museum zijn eigen favoriet eruit kon pikken
of zich kon laten verrassen door de ensembles waar men toevallig voorbij liep.
De 30 minuten durende optredens varieerden van tromsignaal tot jazz, van
regimentsmarsen tot pop en van barok- tot big bandmuziek.
Vanuit de Marinierskapel speelden op een van de podia het Blaaskwintet, het
Koperkwintet, het Dansorkest en het Trombonekwartet; de Tamboers & Pijpers
“leverden” de Steelband voor optredens en een workshop. Daarnaast waren er
cross-over samenwerkingen met muzikanten uit verschillende orkesten die
samenspeelden in de openingsfanfare, een groot trombone-ensemble en
natuurlijk was er ruimte voor humoristische bijdragen zoals bijv. ‘de
Sniedlfritzls’….
De 2e editie van dit festival staat gepland op 19 maart 2016.

Trombone ensemble met combo in de Nacht van de Militaire Muziek. (foto: Phil Nijhuis)

PERSBERICHT

De onafhankelijke stichting Classic Young Masters zet met haar ‘Leerling,
gezel, meester-programma’ een traject uit voor jonge musici waarbij de
mogelijkheid wordt geboden om zich met maatwerkbegeleiding te
ontwikkelen naar meesterschap in het vak en naar professioneel/
ondernemend topmusicus. Met trots meldt Classic Young Masters de
aankondiging van samenwerking met de Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Dit groot professioneel symfonisch blaasorkest besprak met CYM een
invulling gericht op klassieke projecten. Zoals bijvoorbeeld het meedoen van
koperblazers die geselecteerd zijn door Classic Young Masters aan repetities.
Dat kan uitgebouwd worden tot solo optredens op verschillende podia met
het orkest. De Marinierskapel heeft een indrukwekkende agenda en biedt
diverse mogelijkheden om deze samenwerking inhoudelijk vorm te geven.
Naast deze nieuwe samenwerking zijn er verbindingen tussen het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, Sinfonia Rotterdam en het NedPhO in Amsterdam.
Voor meer informatie: www.classicyoungmasters.nl

BRASSBAND; EEN GEVAL APART!
Binnen de Marinierskapel zitten een
aantal fanatieke musici die zich in
hun vrije tijd graag bezighouden met
het spelen in een brassband. In de
pauzes van de repetitie gaat het dan
ook regelmatig over deze fanatieke
orkestvorm binnen de blaasmuziek.
Maar wat is nu eigenlijk die
brassbandwereld? En waar komt dat
fanatisme vandaan?
Op verzoek geeft euphoniumspeler
Robbert Vos graag een toelichting,
waarbij hij relativerend eerst een
mooie quote van de componist Béla
Bartók aanhaalt: Competitions are for
horses, not artists”
Een brassband is een orkestvorm
bestaande uit alleen koperblazers en
slagwerk, heeft een strikte bezetting
van 28 muzikanten en is overgewaaid

uit het Verenigd Koninkrijk waar
sinds het jaar 1800 de brassbands
werden opgericht als
ontspanningsvorm binnen de staalen mijnbouwindustrie. Het is iets
anders dan de Caribische brassband
want dat is eigenlijk een soort
drumband. Het Engelse model
brassband is een zittend orkest en
speelt vooral testpieces (grote
complexe composities).
In de 20e eeuw waaide het fenomeen
over naar onder andere Nederland en
al snel werden veel fanfares die
kampten met ledentekorten,
omgevormd tot een brassband.
Wellicht kent u de brassband uit de
film ‘Brassed Off’ (1996)?
Als men aan brassband denkt, denkt
men aan competitie. Sinds jaar en
dag worden er al diverse wedstrijden

Euphoniumspeler Robbert Vos is hier solist bij de wereldberoemde Cory Band uit Wales.

georganiseerd binnen deze sector.
Alle bands spelen vaak hetzelfde stuk
en worden vervolgens door een
geblindeerde jury (want het moet wel
eerlijk zijn!) beoordeeld op hun
kwaliteiten. Er zijn regionalenationale-, internationale-,
entertainment-, marsconcoursen en
nog veel meer! De testpieces worden
tot op de kleinste details uitgemolken
en er wordt niets aan het toeval
overgelaten. In de loop der jaren is
het niveau van de brassbandwereld
dan ook ongelooflijk gestegen.
Zoveel zelfs dat het repertoire vaak
meer lijkt op een circusact dan op
een muzikaal verhaal. Het moet
steeds hoger, harder en sneller want
dat zijn dingen die je eenvoudig blijkt
te kunnen jureren… Toch zijn er
talloze componisten binnen de scene
die ook prachtige muziek
componeren. Luister maar eens wat
composities van bijvoorbeeld Eric
Ball, Philip Sparke, Peter Graham en
Oliver Waespi.
Het competitieve element in
combinatie met heel uitdagend
repertoire zorgt ervoor dat de
muzikanten vaak besmet zijn met het
zogenaamde “brassband virus”. Ze
willen winnen, zo goed mogelijk voor
de dag komen en zijn trots op hun
band. Er wordt hard gestudeerd, veel
gerepeteerd en de musici luisteren
het liefst de hele dag niets anders
dan brassbandmuziek. Een echte
brassbandmuzikant kun je ’s nachts
wakker maken om er eens lekker over
te praten!
Nu klinkt het misschien wel erg
cynisch en overdreven, maar
ondertussen genieten er heel veel
mensen binnen dit kleine wereldje
van prachtige muziek, mooie
orgelachtige klanken en technische
hoogstandjes. De saamhorigheid
binnen deze orkestvorm is bijzonder
en de neuzen staan vaak dezelfde
kant op. En soms is het net voetbal,
iedereen heeft er verstand van!

Binnen de Marinierskapel is er een
aantal musici op dit moment actief in
de brassbandwereld: Renato Meli
(euphonium) is dirigent van Brass
Band Limburg. Rommert Groenhof
(bastrombone) speelt bij Brassband
De Wâldsang. Frank Kramer
(trombone) en ikzelf spelen bij Brass
Band Schoonhoven, net als oudMarkapper Joop van Dijk. Daarnaast
is Frans-Aert Burghgraef (euphonium)
jarenlang dirigent geweest van de
Soli Brass Leeuwarden. We kunnen
het met zijn allen dan ook niet laten
om te pas en te onpas het reilen en
zeilen van het wereldje te bespreken
en elkaar een beetje gek te maken als
de Nederlandse of Europese
Kampioenschappen er weer aan
zitten te komen. Met als gevolg dat
collega’s soms horendol worden van
het zoveelste gesprek over de 89e
repetitie vlak voor het
kampioenschap waarbij letter D toch
niet zo goed ging als gedacht…. Aan
de andere kant; we hebben altijd wat
te bespreken!!
Voor mijzelf heeft het spelen in een
brassband al veel gebracht. Ik heb
mogen genieten van het spelen in
prachtige zalen zoals de Royal Albert
Hal in Londen en het Stravinsky
Auditorium in Montreux en heb
mogen optreden in Zuid-Afrika,
Schotland, Noorwegen, Zwitserland,
Duitsland en nog vele andere
plekken. Dat heeft ook als gevolg
gehad dat ik nu regelmatig naar het
buitenland vlieg om bij lokale bands
uit bijvoorbeeld Schotland, Chicago
of Noorwegen mee te spelen, te
soleren of te doceren. Dat is een
genot, want op die momenten kun je
jouw enthousiasme overbrengen op
mensen die hetzelfde beleven aan de
leuke, motiverende, inspirerende en
soms merkwaardige hobby die
brassband is!
Met muzikale groet,
Robbert Vos

