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VAN DE PENNINGMEESTER (1)

Een aantal van onze donateurs heeft de donatie voor het jaar 2017 nog niet
overgemaakt. Voor hen is een herinnerings-acceptgiro bijgesloten.
Wanneer u de donatie niet vóór 30 juni 2017 heeft betaald zult u uit de
administratie worden verwijderd en niet langer kunnen profiteren van de
voordelen van het donateurschap. Ik verzoek u dan ook om over te gaan tot
betaling waardoor wij als Stichting Vrienden van de Marinierskapel de
mogelijkheid hebben om verzoeken van de Marinierskapel te honoreren.
Hoe meer donatie wij ontvangen, hoe meer wij voor de Marinierskapel kunnen
betekenen. Wanneer u niet langer donateur wilt zijn horen wij graag van u de
reden. Wellicht is er een reden waar wij iets aan kunnen doen.

VAN DE PENNINGMEESTER (2)
In de nieuwsbrief van december 2016 is aangekondigd dat we over moeten
gaan op een andere manier van het innen van de donaties. De banken gaan
namelijk stoppen met de acceptgiro’s. 2017 is dus het laatste jaar dat u van
ons een acceptgiro hebt ontvangen.

Er zijn in het vervolg twee mogelijkheden:
A) automatische incasso. Minimale donatie bedraagt € 12,50 per jaar.
B) U ontvangt van ons een factuur met het door u toegezegde bedrag.

A) Bij deze nieuwsbrief treft u een incassomachtiging aan. Wanneer u deze
machtiging invult, ondertekent en terugstuurt  hoeft u verder niets meer te
doen. Terugsturen is mogelijk via de post naar onderstaand adres of via
penningmeester.svmk@gmail.com De door u toegezegde donatie zal dan
jaarlijks in de maand januari van de door u opgegeven rekening worden
afgeschreven. Hierdoor bent u verzekerd van tijdige betaling en kunt u altijd
profiteren van de voordelen van uw donateurschap.
Wanneer u het niet eens bent met een incasso heeft u altijd 56 dagen het
recht deze terug te draaien. Vult u ook uw e-mailadres in op het
machtigingsformulier. Dat helpt ons om snel en adequaat nieuwtjes en
informatie met u te delen.

B) Het is ook mogelijk om jaarlijks een factuur te ontvangen. Dit betekent voor
ons extra werk en extra kosten omdat voor overschrijvingen altijd aan de
bank betaald moet worden. Hierdoor zijn we genoodzaakt om bij betaling
met een factuur een extra bedrag van € 1,50 in rekening te brengen.

De hierboven aangegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2018.
Om een en ander op de juiste manier in de administratie te kunnen verwerken
verzoek ik u om, wanneer u gebruik gaat maken van de automatische
incassoregeling, uw machtiging uiterlijk 31 mei 2017 terug te sturen. Ik heb
dan voldoende tijd om de administratie aan te passen. Wanneer u hierover nog
vragen heeft kunt u deze altijd stellen via penningmeester.svmk@gmail.com
Mocht u niet beschikken over internet dan kunt u ook telefonisch contact
opnemen via 010-4827415.

Kees Tulp
Zevenoord 60
3079 MG  Rotterdam



De 63e editie van de Nationale Militaire
Taptoe wordt wederom gehouden in de
Ahoy Arena te Rotterdam en wel van
vrijdag 29 september tot en met
zondag 1 oktober. Het thema dit jaar is
”Patchwork”, een internationaal
programma waarin onze militaire
orkesten samenwerken met
gastartiesten en de buitenlandse
orkesten t.w. de Latvian Band (Letland)
en Das Musikkorps der Bundeswehr uit
Siegburg (Duitsland). In een kleurrijke
show brengen professionele musici een
programma, variërend van marsmuziek
tot pop, waarbij de klarinet in de
belangstelling staat. In totaal worden
vier voorstellingen gegeven t.w.

Vrijdagavond 29 september,
aanvang 20.00 uur;

Zaterdagmiddag 30 september,
aanvang 14.00 uur;

Zaterdagavond 30 september,
aanvang 20.00 uur;

Zondagmiddag 1 oktober,
aanvang 14.00 uur.

Zeer tot onze spijt moeten wij u
mededelen dat dit jaar geen
Streetparade zal worden gehouden.

Toegangsprijzen
Leden van onze stichting genieten een
reductie van € 2,50 per persoon en
kunnen zoveel kaarten bestellen als
gewenst. Er zullen geen kosten voor

NATIONALE TAPTOE 2017

reservering, boeking, administratie en
porto in rekening worden gebracht.
Zodra de kaartjes in ons bezit komen
zullen ze per post worden
toegezonden. De opstelling van de
hoofdtribune is gewijzigd. Deze is nu
bereikbaar vanaf het speelveld en de
tunnel onder de tribune is verdwenen
zodat de orkesten zullen afmarcheren
via de zijkanten waardoor men
optimaal zicht daarop zal hebben.

De gereduceerde tarieven zijn als
volgt:

Hoofdtribune € 42,50
Eerste rang € 32,50
Tweede rang € 22,50
Derde rang € 12,50 (staanplaatsen)
Rolstoel gebruiker € 12,50
Begeleider rolstoel € 12,50

Helaas zijn er voor de zaterdagmatinee
geen rolstoelplaatsen meer
beschikbaar.

U kunt het gewenste aantal kaartjes
bestellen door betaling van het
verschuldigde bedrag via rekening-
nummer NL13 INGB 0004 5211 50 ten
name van Stg. Vrienden Marinierskapel
te Oud-Beijerland onder vermelding
van het aantal kaartjes en gekozen
rang en voorstelling.

Deze aanbieding geldt tot 1 juli a.s.
Daarna kunt u kaartjes bestellen via de
website van de Nationale Taptoe.

Foto: Gerard Woittiez



AGENDA MARINIERSKAPEL
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Actuele informatie: www.facebook.com/marinierskapel

26 april   Assaut en Taptoe in Den Helder
Op woensdag 26 april vindt in Den Helder op het Koninklijk Instituut voor de
Marine (KIM) het Assaut plaats. Traditioneel én als een teken van
verbondenheid met de bevolking marcheren ’s middags eenheden van het
Korps Adelborsten op de tonen van marsmuziek door de ’stelling’ Den Helder.
Om 19.30 uur presenteren de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers een
uitgebreide Marinetaptoe ter gelegenheid van Koningsdag. Dit vindt plaats op
het evenemententerrein achter het Marinemuseum op de voormalige Rijkswerf
Willemsoord in Den Helder.

4 mei   Dodenherdenkingen
Op donderdagmorgen 4 mei, aanvang 11.00 uur, wordt de muzikale omlijsting
verzorgd van de jaarlijkse herdenking bij het monument ’Voor hen die vielen’
op rotonde ’De Vijfsprong’ aan de Middenweg in Den Helder.
’s  Avonds, aanvang 19.30 uur, verzorgt de Marinierskapel de muziek bij de
dodenherdenking op het Stadhuisplein in Rotterdam.

12 mei   Concert op het Spanjaardsgat Breda
Vrijdagavond 12 mei, aanvang 21.00 uur, verzorgt de Marinierskapel een voor
iedereen toegankelijk concert in Breda. Dit vindt plaats op de sfeervolle locatie
van het Spanjaardsgat, gelegen aan de historische Kasteelmuren van de KMA.
Laat u in Caribische sfeer onderdompelen met het repertoire dat chef-dirigent
Arjan Tien heeft uitgekozen. M.m.v. jazz-soulvocalist Humphrey Campbell.
Voor meer info over het festival: www.hetspanjaardsgat.nl

14 mei   Herdenking bombardement Rotterdam
Op 14 mei herdenkt Rotterdam jaarlijks het Duitse bombardement dat het
centrum van de stad verwoestte. Bij het monument ’De Verwoeste Stad’ op
Plein 1940 vindt rond 14.00 uur, het tijdstip van het bombardement, de
herdenking plaats. Voor meer info zie ook: www.brandgrens.nl

18 mei   Herdenkingsbijeenkomst CZSK
Ieder jaar herdenkt het Commando Zeestrijdkrachten in actieve dienst
overleden militairen en burgermedewerkers van de Koninklijke Marine. Dit jaar
is het 2e lustrum; 10 jaar herdenking. 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 en Tamboers & Pijpers verzorgen
vanaf 10.30 uur de muziek.

8-10 juni   Herdenking Raid on Chatham - UK
Ter gelegenheid van de 350e verjaardag van de ’de Zeeslag van Chatham’ (de
Britten noemen dit ’de Nederlandse inval’) waarbij Michiel de Ruyter op de
Medway de Engelse vloot vernietigde, vinden tijdens een zgn. ’Dutchweek’
activiteiten plaats in Medway, ongeveer 50 km van Londen. Net als 50 jaar
geleden zijn de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers daarbij aanwezig.
Met als thema ’From Fire to Friendship’ wordt op 8 juni op de historische



scheepswerf van Chatham onder meer een monument onthuld en de
tentoonstelling over de ’Dutch Raid on the Medway’ geopend. Samen met een
van de Royal Marines bands wordt de militaire ceremonie begeleid. Verder
vinden o.a. op 9 en 10 juni gezamenlijke concerten plaats in het St. George’s
Centre te Chatham 
Op www.deruyter.org/nieuws/chatham-herdacht-in-2017-ook-in-uk heeft
de Stichting Michiel de Ruyter interessante historische feiten verzameld.

15 juni   Openingsconcert Festival Classique
Terug van weggeweest speelt de Marinierskapel op het Festival Classique dat
voorheen in de binnenstad van Den Haag afspeelde, maar sinds vorig jaar aan
de kust van Scheveningen plaats vindt. O.l.v. voormalig chef-dirigent luitenant-
kolonel b.d. Pieter Jansen verzorgt de Marinierskapel het openingsconcert op
de Boulevard. Nadere info volgt o.a. via www.festivalclassique.nl

17 juni   Concert Marinemuseum in Den Helder
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe (tijdelijke) tentoonstelling
’Zeeslag!’ verzorgt de Marinierskapel o.l.v. voormalig chef-dirigent luitenant-
kolonel b.d. Pieter Jansen ’s middags een voor iedereen toegankelijk feestelijk
concert. Bovendien is deze dag ook het museum gratis te bezoeken.
Voor meer info: www.marinemuseum.nl

23 juni   Lunchconcert Marinedagen Den Helder
Natuurlijk zal tijdens de Marinedagen in Den Helder het multifunctionele
huisorkest van de Koninklijke Marine niet ontbreken!  Op vrijdagmiddag 23
juni speelt de kapel een lunchconcert. 

24 juni   Nederlandse Veteranendag in Den Haag
Voor de 13e keer wordt in Den Haag op zaterdag 24 juni de Nederlandse
Veteranendag georganiseerd. Voorafgaand het defilé door de binnenstad
verzorgen de Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers de medaille uitreiking
op het Binnenhof. Meer info: www.veteranendag.nl

25 juni   Sail + Marinedagen Den Helder
Om 10.30 uur verzorgt het Koperkwintet, samen met het Marine koor, de
muziek tijdens de openbare kerkdienst ’Blessing of the Sails’. Vervolgens wordt
door de hele kapel van 13.00-14.00 uur een lunchconcert gespeeld.

30 juni   Beëdiging KIM
Op vrijdag 30 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.

1 juli   Buitenconcert in Sliedrecht
Op zaterdagmiddag 1 juli, aanvang 14.00 uur, verzorgt de Marinierskapel
onder leiding van gastdirigent Hans Leenders een feestelijk concert op het
Doctor Langeveldplein 30 te Sliedrecht. Met medewerking van zangeres Do.
Ook de Steelband van het Korps Mariniers zal hier optreden.
Meer info volgt op een later moment via: www.baggerfestival.nl



2 juli   Zoetermeer Culinair
Op zondagmiddag 2 juli, van 13.00 - 14.30 uur, speelt de Marinierskapel onder
leiding van gastdirigent Hans Leenders op de Markt in Zoetermeer tijdens het
sfeer- en smaakvolle festival Zoetermeer Culinair. Met medewerking van
zangeres Do. Meer info volgt o.a. via www.facebook.com/culinairzoetermeer

7 juli   Openluchtconcert Rijssens Mannenkoor
Op vrijdagavond 7 juli verzorgt de Marinierskapel samen met het Rijssens
Mannenkoor een groot openluchtconcert in het Volkspark te Rijssen
(Overijssel). Ter gelegenheid van haar 90e verjaardag geeft het koor dit
muzikale cadeau aan de Rijssense gemeenschap.
Meer info volgt via: www.rijssensmannenkoor.nl

8 juli   North Sea Jazz Festival
Op zaterdag 8 juli, aan het begin van de avond, speelt de kapel samen met
trompettist Eric Vloeimans op een van de podia in Ahoy tijdens de ’Port of
Rotterdam North Sea Jazz Festival’.
Voor meer info zie: www.northseajazz.com/nl

11 juli   Lunchconcert nabij Mariniersmuseum
Op dinsdag 11 juli verzorgt de Marinierskapel tussen 12.30 - 13.30 uur een
gratis lunchconcert op het Gelderseplein, 3011 MG Rotterdam.
Meer info volgt via: www.mariniersmuseum.nl
Droog weer is helaas wel een vereiste….

Foto: Peter van Hoof



12 juli   Lunchconcert WTC
Op woensdag 12 juli verzorgt de Marinierskapel tussen 12.30 - 13.30 uur een
gratis lunchconcert op het bordes van het World Trade Center in Rotterdam.

13 juli   Concert op VBHkazerne Doorn (niet openbaar toegankelijk)
Op donderdagavond 13 juli speelt de Marinierskapel een concert voor
mariniers en veteranen op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn.

14 juli   Openbare Finex binnenstad Rotterdam
Na een loodzware eindoefening, de final excercise (FINEX) ontvangen nieuwe
mariniers op het Schouwburgplein in Rotterdam hun felbegeerde baret. Zij
sluiten hiermee de Elementaire Vakopleiding van het Korps Mariniers succesvol
af. De Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers omlijsten deze voor iedereen
toegankelijk mijlpaal met feestelijke muziek.

14 augustus   Indië herdenking Amstelveen
Jaarlijks organiseert de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in
Nederland-Indië een herdenking bij het Indië-monument in het Broersepark in
Amstelveen. De Marinierskapel begeleidt deze ceremonie met passende
muziek. Voor meer info: www.indieherdenkingamstelveen.nl

15 augustus   Indië herdenking Den Haag
Op 15 augustus herdenkt Nederland de capitulatie van Japan, waarmee in
1945 de Tweede Wereldoorlog definitief ten einde kwam. Dit wordt jaarlijks
herdacht bij het Indisch monument in Den Haag. In 2017 zal de Marinierskapel
deze ceremonie, die ook jaarlijks rechtstreeks op televisie te volgen is, met
passende muziek begeleiden. Voor meer info: www.indieherdenking.nl

26 augustus   Concert op de Uitmarkt in Amsterdam (nog in optie)
Op zaterdagmiddag 26 augustus verzorgt de Marinierskapel een optreden
tijdens de 40e editie van de Uitmarkt in Amsterdam.

1-3 september   Optredens tijdens Wereldhavendagen Rotterdam
Jaarlijks vinden In Rotterdam in het eerste weekend van september de
Wereldhavendagen plaats. Ook op deze 40e editie zal de Marinierskapel zich
weer presenteren, maar een nadere invulling is nu nog niet bekend.

9 september   Lingehavenconcert in Gorinchem
In 2017 heeft het jaarlijkse Lingehavenconcert in Gorinchem haar eerste
lustrum. De Marinierskapel verzorgde in 2011 en 2013 hier ook al succesvolle
concerten en hierdoor is op zaterdagavond 9 september driemaal
scheepsrecht! Op vrijdagmiddag zal een programma voor de schooljeugd
gespeeld worden. Meer info volgt via: www.lingehavenconcert.nl

19 september   Prinsjesdag
Op de 3e 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 traditionele
en ceremoniële eerbewijzen uitgevoerd en zal het Wilhelmus klinken bij
aankomst van Koning Willem-Alexander.



23 september   Deelname aan Internales Militär Tattoo Düsseldorf
Op zaterdag 23 september, aanvang 14.30 uur en 19.30 uur, vindt voor de
eerste keer in Düsseldorf een groot ’Musikfest der Bundeswehr’ plaats. De
Marinierskapel en Tamboers & Pijpers nemen deel aan deze internationale
militaire taptoe met ruim 700 deelnemers.
Meer nieuws en info is te vinden via www.musikfestbw.de

29 sept - 1 okt.   Nationale Taptoe in Ahoy
Voor meer info: www.nationaletaptoe.nl/2017/

3 oktober   Leids Ontzet
Ieder jaar in Leiden wordt op feestelijke wijze herdacht dat op 3 oktober 1574
een einde kwam aan de maandenlange Spaanse belegering van de stad.
Een van de traditionele elementen van deze dag is de herdenkingsdienst in de
Pieterskerk, aanvang 10.00 uur. De Marinierskapel verzorgt dit jaar het
muzikale gedeelte. Voor meer info over deze traditie: http://3october.nl

13 oktober   Installatie Adelborsten
Op vrijdag 13 oktober wordt een nieuwe lichting jongeren officieel tot
Adelborst geïnstalleerd. Deze gebeurtenis wordt gezien als een afronding van
de introductieperiode die vooraf gaat 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.

7 november   Korpsconcert in De Doelen
Het jaarlijkse Korpsconcert t.g.v. het 352-jarig bestaan van het Korps Mariniers
vindt plaats op dinsdagavond 7 november 2017 in Concertgebouw De Doelen
te Rotterdam, aanvang 20.00 uur.

7 december   Prinses van Oranjeconcert (helaas niet openbaar toegankelijk)
Op donderdag 7 december, aanvang 12.30 uur, verzorgt de Marinierskapel het
jaarlijkse concert ter gelegenheid van de 13e 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.

9 december   352e Korpsverjaardag en herdenking Oostplein Rotterdam
Op zaterdag 9 december, aanvang 11.00 uur, vindt op het Oostplein in
Rotterdam de jaarlijkse bijeenkomst ter herdenking van alle gevallenen in de
geschiedenis van het Korps Mariniers plaats. 

17 december   Kerstconcert in Breda
Op zondagmiddag 17 december zal in het in Chassé theater te Breda de
Marinierskapel eindelijk repertoire van de nieuwe kerst-cd kunnen laten horen.
Samen met de vermaarde bariton Bastiaan Everink worden aangename
klassiekers in sfeervolle arrangementen uitgevoerd; van oud tot nieuw en van
jazz tot kerst.



OP EEN DAG VIEL DE KIST OPEN DIE IK
ALS PEUTER ACHTER ME AAN SLEEPTE….

De Marinierskapel der Koninklijke
Marine wist een succesvol dirigent
aan te trekken in de 48-jarige Arjan
Tien zo blijkt als we ons voorbereiden
op dit interview.

Hij maakte het uur vrij in zijn volle
agenda vóór de middagrepetitie van
een benefietconcert die avond in
Heinenoord voor de Stichting
Twarne.

”Voor het eerst in uniform als
Luitenant ter zee der 1e klasse” (*),
liet hij weten nadat we hem
aanspraken met majoor. Het geeft
direct aan dat hij zich inmiddels goed
heeft voorbereid als ”chef op de bok”
binnen het Marine apparaat, sinds 1
maart van start gegaan.

”Geboren in Leidschendam
verhuisden we al snel naar de
omgeving van Rheden waar ik mijn
jeugd doorbracht in een muzikaal
gezin en Bach met de paplepel kreeg
ingegoten. Mijn ouders zongen
beiden in koren en mijn vader was
cantor van de Gereformeerde kerk.
Zo groeide een enorm cultureel
besef. De vioolkist van de opa van
mijn vader ontdekte ik ergens op
zolder en liep daar vaak mee te
slepen. In 1977 begon ik met vioolles
en had het geluk in een omgeving les
te krijgen waar veel goede strijkers
woonden.

In 1986 begon ik met mijn
vioolstudie aan het Utrechts
Conservatorium bij de legendarische
Philipp Hirschhorn; vier jaar later
maakte ik de switch naar de
altvioolstudie bij Ron Ephrat en in
1994 sloot ik mijn studie Uitvoerend

Musicus af ’met onderscheiding’. Ik
was concertmeester van het Brabants
Kamerorkest en solo-altist bij het
Nationaal Jeugd Orkest. Tijdens mijn
studie in 1992 werd ik aangenomen
bij het Radio Filharmonisch Orkest en
in 1993 debuteerde ik als solist bij de
Salzburg Chamber Soloists in São
Paulo en Vitória (Brazilië)”.

In 1997 volgde hij de International
Conducting Master Class in La Chaux-
de-Fonds (Zwitserland) en werd
beloond met de Eerste Prijs Rotary-
Faller.  Verder volgde hij directie
lessen bij George Hurst in het
Verenigd Koninkrijk, bij Roberto Benzi
in Frankrijk en Zwitserland en bij Jean
Fournet in Nederland. Vervolgens
werkte hij als assistent-dirigent bij
het Radio Filharmonisch Orkest en De
Nederlandse Opera. Zijn debuut als
dirigent in Zuid Afrika maakte hij in
1998 bij het KwaZulu Natal
Philharmonic waarna gastdirecties bij
alle belangrijke Zuid-Afrikaanse
orkesten volgden.

”Ik ben vader van een 11-jarige
dochter en een (bijna) 8-jarige zoon
en woon met mijn vrouw en haar
twee kinderen van 12 en 10 jaar oud
in Hilversum. Wij leerden elkaar
kennen in Kaapstad in het Cape Town
Philharmonic waar zij solo-
klarinettiste was.

Voor de fysieke (staand beroep) en
mentale inspanning zorg ik dat ik fit
blijf. In principe ben je constant aan
het aansturen. Eigenlijk moet je een
goed manager zijn.”

De veelzijdigheid van het dirigeren
van professionele orkesten, het



lesgeven op conservatoria en het
dirigeren van hoog getalenteerde
jonge muziekstudenten aan het
Koninklijk Conservatorium bij het
Atheneum Kamerorkest legde Arjan
geen windeieren.

Hij wordt beschouwd als een van de
meest veelzijdige dirigenten van zijn
generatie door zijn regelmatige
gastdirecties bij gerenommeerde
orkesten verspreid over vier
verschillende werelddelen.
Als operadirigent werd hij

uitgenodigd door operahuizen. Hij
wordt regelmatig uitgenodigd om te
werken met grote symfonieorkesten
in Europa, Azië en Afrika. Ook
dirigeerde hij diverse radio-, televisie
en cd opnamen.

Als artistiek leider en chef-dirigent
van het Magogo Kamerorkest (2006-
2012) heeft hij concertuitvoeringen
gecombineerd met diverse andere
disciplines zoals (live) videobeelden,
dans, theater en zelfs circus. Arjan
staat bekend om het uitvoeren van

Majoor der Marinierskapel Arjan Tien en scheidend adjudant Nanouck Brassers.
(foto: David Knegjens)



innovatieve en avontuurlijke
programma’s en hij dirigeerde meer
dan 60 premières, waarbij hij
verschillende stijlen en genres muziek
met elkaar combineerde.
Zijn veelzijdigheid bracht hem
meermalen als gastdirigent bij de
Marinierskapel zodat het orkest niet
vreemd voor hem is. De keuze van de
leden van het orkest na de sollicitatie
procedure was dan ook unaniem. Eén
van de doorslaggevende punten
vond hij:

”In mijn agenda staan boekingen tot
2019. De veranderende visie op de
dirigent van de Marinierskapel heeft
er voor gezorgd dat er vaker met een
gastdirigent gewerkt kan worden. Dit
komt de kapel zeker ten goede.
Voorop staan de primaire kerntaken
van het orkest voor defensie maar
daarnaast zijn er de voor mij ook
essentiële culturele taken die we
moeten uitdragen. Ik zie de
Marinierskapel én Tamboers & Pijpers
als het cultureel maatschappelijke
boegbeeld van de Koninklijke Marine.
Ik wil graag de culturele
inzetbaarheid van het orkest
verhogen en verbeteren d.m.v. een
beter op opdrachtgevers afgestemde
programmering. Maar ook door een
programmering met duidelijke
thema’s. Eind maart vlieg ik naar
Bangkok als gastdirigent van Royal
Bangkok Symphony Orchestra waar
ik Brahms’ eerste symfonie en het
concert voor twee piano’s van
Mozart met Lukas en Arthur Jussen
dirigeer, maar vanavond zijn we eerst
nog te gast in Heinenoord Zuid-
Holland.”

Hierna een verslag van een
enthousiaste muzikant over het
concert, uw interviewer kon in
gedachte een vergelijking met Jaap
van Zweden niet weerstaan. 
Met de ouverture van Wagners ’Der

fliegende Holländer’ direct gevolgd
door filmmuziek van ’The Pirates of
the Caribbean’ heeft conductor Arjan
Tien een duidelijk statement
gemaakt. Dit seizoen wordt
wervelend en avontuurlijk! Geen
afgebakende stijlen voor en na de
pauze, maar een cross-over
presentatie op zijn debuut tijdens
deze benefietavond voor Stichting
Twarne in Heinenoord. Het zichtbaar
geïnspireerde orkest volgde
nauwgezet de felle slag en pittige
tempo’s van haar nieuwe maestro en
bereikte een topniveau.

De sfeervolle kabbelende ’Florida
Rivier’ van Frederick Delius werd
afgewisseld met een brutale ’Cuban
Ouverture’ (Gershwin) en een
feestelijke ’Fiësta cue tres Banda’ van
Pi Scheffer, speciaal voor de
Marinierskapel en Taptoe Delft
gecomponeerd. De bijna afscheid
nemende trompettist Nanouck
Brassers schitterde weer eens met de
bekende ’Mas que Nada’ en ook
vocalist Humphrey Campbell bracht
met zijn heerlijke groove, energie en
voice het publiek in vervoering.
Over deze première in de Hoeksche
Waard zal nog lang worden
gesproken!!!

Hartelijk bedankt voor dit interview
Arjan. We wensen je heel veel succes
en een plezierige tijd bij de
Marinierskapel en de Tamboers &
Pijpers.

Els van Gemeren

(*) Voetnoot redactie
Dit is de administratieve rangaanduiding voor
deze functie bij de Koninklijke Marine.
In de praktijk wordt echter gesproken over:
Majoor der Marinierskapel.



DIRIGENT PETER KLEINE SCHAARS
BLIKT TERUG OP 4 ENERVERENDE JAREN

Het is alweer bijna vijf jaar geleden dat oud-collega’s Jan Jansen en Bertus van
Aalst mij tijdens de Nationale Taptoe benaderden en vertelden dat er een
vacature voor de functie van chef-dirigent van de Marinierskapel aan zat te
komen. Als oud spelend lid van dit uitstekende orkest wist ik maar al te goed
dat deze baan niet louter en alleen bestaat uit het dirigeren van mooie
muzikale programma’s, maar dat je er ook een heleboel andere ’taken’ bij
krijgt zodra je in deze militaire organisatie ”de hoogste in rang” bent.
Ik twijfelde of ik wel kon voldoen aan alle muzikale eisen die deze baan met
zich mee brengt: je moet immers verstand hebben van klassieke muziek,
originele muziek voor symfonisch blaasorkest, maar ook van alle ’na-de-pauze-
stijlen’ en het liefst ook nog van de ’militaire kant’ van dit vak. ”Degene die dit
allemaal perfect kan moet nog geboren worden” zeg ik altijd gekscherend. 
Maar ja, thuiskomend vertelde ik het tegen mijn vrouw Lysbeth en als nuchtere
Friezin zei ze: ”Wat gebeurt er als je niet solliciteert?”… ”Dan vraag ik mij de
rest van mijn leven af wat er gebeurd was als ik wel had gesolliciteerd”….
”Nou dan moet je solliciteren!”
Langzaam maar zeker begon ik er meer over na te denken en uiteindelijk
moest ik aan mezelf bekennen dat een functie als dirigent van dit prachtige
orkest, waar ik zelf ooit begonnen was en bij de organisatie met de rode bies
waar ik ook mijn militaire training had genoten, een geweldige slotfase zou
zijn van mijn periode bij de mariniers.
Steeds meer kwam de focus op het dirigeerproefspel te liggen en na mezelf
enkele maanden opgesloten te hebben in mijn studeerkamer om me optimaal

Peter Kleine Schaars - (Foto: Gerard Woittiez)



voor te bereiden mocht ik 24 januari 2013 een proefdirectie doen bij het
orkest. Het resultaat daarvan weet u allen en vanaf april begon ik in de kazerne
met een maand militaire bijscholing om per 1 mei 2013 helemaal ’gereed’ te
zijn om het stokje van mijn voorganger Harmen Cnossen over te nemen.
U kent ongetwijfeld de uitdrukking ”op een rijdende trein springen”. Ik kan u
vertellen, de Marinierskapel voelde op dat moment als een rijdende sneltrein in
volle vaart: in de eerste maand 13 concerten met bijna 50 verschillende
muziekwerken. Geen tijd om daarover na te denken…. heel hard werken, vele
vele uren studeren en gewoon doen! Al die jaren van directielessen op het
conservatorium en alle ervaringen van gastdirecties bij zeer uiteenlopende
orkesten kunnen je niet voorbereiden op deze job; 52 weken per jaar chef-
dirigent van de Marinierskapel is een unieke ervaring. Een constante leerschool
zowel in muzikaal opzicht als ook op het persoonlijke vlak. Ik ben ontzettend
dankbaar dat ik dat vier jaar lang heb mogen meemaken: genoten van de vele
mooie concerten, uiteindelijk zo’n 500 verschillende muziekwerken
gedirigeerd, heel close samengewerkt met diverse arrangeurs, bühne-technici,
opname technici maar vooral ook met heel veel externe solisten. Het zijn er
veel te veel om op te noemen maar wat een muzikaal feest was het telkens om
met kanjers zoals o.a. Eric Vloeimans, Bastiaan Everink, Humphrey Campbell,
de Dutch Swing College Band, Hermine Deurloo, Jeroen van de Boom en
onlangs nog Edwin (ome Willem) Rutten te mogen werken. Tel daarbij op alle
ervaringen die je als leidinggevende meemaakt, in de meest gekke situaties die
er zich binnen een organisatie van 50 gepassioneerde musici voordoen en u
begrijp dat het vier jaar lang ’never a dull moment’ was. Genoten van alle ups,
geleerd van de downs, rest mij niets minder dan u, vrienden van de stichting
ontzettend te bedanken voor uw openlijke belangstelling voor dit mooie
orkest. Het is voor de kapel maar ook zeker voor de staf geweldig te weten dat
er een stichting is waar je beroep op kunt doen voor zowel financiële als
logistieke hulp. Dankzij u allen zijn er cd’s tot stand gekomen, cd’s verkocht,
de naam van de Marinierskapel veelvuldig verspreid en gul applaus in
ontvangst genomen.

Als aan het eind van dit jaar de kerst-cd ’The Xmas Letter’ verschijnt ben ik
inmiddels aan een nieuw muzikaal avontuur bij de Koninklijke Marechaussee
begonnen waar ik enkelen van u ongetwijfeld ook eens zal weerzien.
Het gaat u allen goed, het was een eer ’uw dirigent’ te mogen zijn.

Peter Kleine Schaars - Majoor der Marinierskapel

Foto: Gerard Woittiez







MARINIERSKAPEL NEEMT AFSCHEID VAN
ADJUDANT TROMPETTIST NANOUCK BRASSERS

Als ”jochie” van 19 jaar kwam Nanouck op 1 december 1983 in dienst van de
Koninklijke Marine en na een loopbaan van ruim 33 jaar onder 7 chef-
dirigenten speelde hij op 7 april 2017 in Burgh-Haamstede het laatste concert
met ”zijn”  Marinierskapel.
Zijn rol was die van solo-trompettist en –bugellist, gespecialiseerd in lichte
muziek. Vaak stond hij in spotlights met een virtuoze of gevoelige solo. Wie
heeft niet een van zijn ontelbare uitvoeringen van ’Makin’ Whoopee’ gehoord?
Tevens heeft hij door zijn aandeel in de programmacommissie ruim 25 jaar
lang mede het muzikale gezicht/geluid van de kapel bepaald.
Daarnaast heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in het Dansorkest; als pianist,
drummer (!) en muzikaal leider en samen met zijn goede maten Bertus van
Aalst en Arjan van der Dussen vele optredens met het Combo in binnen- en
buitenland. Dat hij zijn baan niet als werk zag maar als een manier van leven
blijkt wel uit de enorme stapel arrangementen die hij speciaal voor de
Marinierskapel heeft geschreven. Voor zijn oud-docent Ack van Rooyen of
recent voor artiesten als Di-Rect en Belle Perez. Iedereen kent waarschijnlijk wel
zijn vaak gespeelde bewerkingen van ’Trumpet Cross’, ’Dat mistige rooie beest’
(uit Turks Fruit voor mondharmonica solo & kapel) of de ’Sportzomer / Tour de
France medley’ o.a. gespeeld bij de start van het evenement in Rotterdam.

foto: Hans Drijver



Voor het galaconcert en tevens tv-registratie van ’De Weduwe van Indië leeft’
in september 2005 heeft hij samen met o.a. Evert Josemanders alle muziek
geschreven. Dit programma, waarbij de kapel o.l.v. majoor Pieter Jansen en
gekleed in het witte toetoep bekende Indische solisten begeleidde, is
veelvuldig in de herhaling op TROS televisie geweest en op dvd verschenen.
Zijn arrangement van ’Donna Lee’ werd in 2010 voor het televisieprogramma
Vrije Geluiden opgenomen, een eye opener voor vele tv-kijkers die nog niet
bekend waren met deze kant van de Marinierskapel. Ook tijdens de Nationale
Taptoe 2016 schitterde de trompetsectie met zijn verbluffende arrangement
van ’Cherokee’.
Naast het musiceren heeft Nanouck altijd al interesse in audioregistratie gehad
en heeft hij zich autodidact ontwikkeld tot een professioneel geluidstechnicus.
Voor diverse gelegenheden heeft hij van de Marinierskapel opnamen en werk-
en begeleidingsbanden gemaakt.
Al zijn ervaringen, samenwerking met vele artiesten en solisten uit binnen- en
buitenland, collega’s en de dienstreizen hebben hem gevormd tot één van de
beste jazz trompettisten van Nederland.
En hij heeft nog veel meer noten op z’n zang, dus wij kunnen ervan uit gaan
dat we nog veel van hem zullen horen. Het zal nog niet zo eenvoudig zijn om
voor zo’n allround getalenteerd musicus een vervanger in de Marinierskapel te
vinden.

Nanouck, bedankt voor alles en het ga je goed!

Als u zich tijdens een van de recente optredens heeft afgevraagd waarom
enkele collega’s niet in correct uniform gekleed waren dan ziet u de heuglijke
reden op deze foto, genomen eind maart.

Wij feliciteren daarom van harte: (vlnr) fluitiste Magda van der Kooi,
klarinettiste Ilse Jongen, hoorniste Irene Schippers en fluitiste Barbara Strijbos.



PERIODE 9E CHEF-DIRIGENT
WORDT AFGESLOTEN; TIEN KOMT ERAAN

Voordat het nieuwe tijdvak begint
blikken we nog even voor u terug op
de afgelopen maanden.
Zo speelde de Marinierskapel op 7
december het Prinses van
Oranjeconcert ter gelegenheid van de
verjaardag van Kroonprinses Amalia.
Op deze lustrumeditie (10e keer)
werd haast een intiem
huiskamerconcert gespeeld onder
leiding van gastdirigent Ivan
Meylemans in de historische zaal van
de Raad van State in Den Haag. Altijd
jammer dat dit optreden slechts voor
speciale genodigden toegankelijk is,
maar wie weet kan er bij een
volgende gelegenheid eens een
opname gemaakt worden? Op het
programma o.a. de weinig gehoorde,
maar o zo leuke ’Intochtmars van de
Bojaren’, het prachtige ’Adagio’ uit
Mozart’s ’Gran Partita’ en de solisten
Jeroen Schippers met een deel van
het Haydn ’Trompetconcert’ en
trombonist Frank Kramer met het
lyrische ’Morceau Symphonique’.
10 december, de verjaardag van het
Korps Mariniers wordt samen met de
Tamboers & Pijpers traditioneel de
herdenking en kranslegging op het
Oostplein muzikaal begeleid. Militaire
muziek in optima forma dus. Op deze
frisse zaterdagmorgen in 2016
werden onder meer de ’Korps
Mariniershymne’ van Gert Buitenhuis
gespeeld en tijdens de kranslegging
’Monument’, een koraalmelodie van
oud-collega Joop van Dijk.
De Lionsclub Best-Oirschot had op 17
december een primeur tijdens het
benefiet kerstproms; in de
uitverkochte grote filmzaal van
legerplaats Oirschot werd met
medewerking van de vier swinging
ladies van YesSister, JazzSister voor
deze gelegenheid aangevuld met
Sinatra-vocalist Ronald Douglas een
voorproefje gegeven van het

aangename repertoire dat op de
recent gerealiseerde kerst-cd is
vastgelegd. Aan het eind van de
avond werd een cheque van maar
liefst € 10.000 overhandigd voor het
goede doel van lokale tehuizen voor
terminale patiënten.

Het begin van het nieuwe jaar stond
in het teken van het naderend
afscheid van chef-dirigent majoor
Peter Kleine Schaars. Allereerst was er
een concert georganiseerd door onze
SVMK in theater Castellum in Alphen
aan de Rijn met naast de
gewaardeerde medewerking van
operazanger Bastiaan Everink ook
onze inmiddels bekende Surinaamse
vriend Humphrey Campbell die tevens
zijn twee broertjes had meegenomen.
Op 12 mei a.s. kunt u deze leuke
combinatie Campbell CC in Breda nog
eens horen!
In samenwerking met het Koninklijk
Conservatorium Den Haag werden op
19 januari twee kandidaten in de
gelegenheid gesteld om hun Master-
eindexamen Directie voor publiek en
met een beroepsorkest uit te voeren,
waarna flexibel de volgende ochtend
vroeg – in de vrieskou – op het Plein
in Den Haag zonder problemen een
erewacht voor de Chef Defensiestaf
van Nieuw-Zeeland werd uitgevoerd.
Gelukkig weer terug in de warme
concertzaal van het Luxor theater (27
januari) volgde tijdens een avond vol
humor de muzikale dank aan de
Maasstad Rotterdam voor het behoud
van het Korps Mariniers in de stad, na
de eerdere donkere wolken die sedert
Prinsjesdag 2013 voorbij waren
gekomen. Een leuk programma met
o.a. de ’Piet Hein rhapsodie’ en een
bijzondere line-up aan artiesten,
waaronder trompettist Eric Vloeimans
en entertainer & presentator Richard
Groenendijk. De bijdragen van



cabaretiers Mylène d’Anjou en Harry-
Jan Bus werkten daarbij behoorlijk op
de lachspieren.
In Arnhem heeft de kapel al vaker
gespeeld op een gala-avond van CV
On-Ganse. Tot vorig jaar (toevallig
onder leiding van gastdirigent Arjan
Tien) vond dit plaats in muziektempel
Musis Sacrum, maar wegens een
verbouwing moesten de ruim 900
bezoekers op 11 februari uitwijken
naar een bomvolle Eusebiuskerk.
Naast bekende muziek uit bijv. de
’West Side Story’ kon de organisatie
zich geen betere promotors voor het
lokale goede doel wensen toen alles
uit de kast werd gehaald en als
uitgebreide begeleidingsband van de
solisten zangeres Do en country-pop
artist Waylon werd opgetreden. Een
aandoenlijk filmpje vooraf gemaakt
op de generale repetitie met zangeres
Do die haar baby dochtertje Loulou
had meegenomen en gepost op het
Marinierskapel Youtube kanaal werd
zelfs door SBS6 Shownieuws
uitgezonden. Op internet terug te
vinden met de zoektermen:

”Marinierskapel Do”
of rechtstreeks:
https://youtu.be/KcvY5O8a7t0
Vertrouwd voelden hierna de twee
concerten aan die geleid werden door
oud-chefdirigent en voormalig
Inspecteur Militaire Muziek luitenant-
kolonel Pieter Jansen. Op 14 februari
in MSF-concert in Den Helder en 17
februari in Lichtenvoorde klonken o.a.
de ouverture uit Verdi’s ’Nabucco’ en
de sprankelende ’Dance Movements’
van Philip Sparke. Kapellid Geert
Brouwer had een sfeervolle
bewerking gemaakt van een geliefd
repertoirestuk uit de Franse
fluitschool, de ’Cantabilé e Presto’ van
Georges Enescu. Solofluitiste Magda
van der Kooi speelde overtuigend de
wereldpremière van dit virtuoze werk.
Met de ceremoniële diensten die
horen bij de overhandiging van de
geloofsbrieven aan Koning Willem-
Alexander door de nieuwe
ambassadeurs van Brunei en Niger
(22 februari) en Brazilië en Thailand
(15 maart) en de verzorging van de
muziek tijdens de herdenking van de

Waylon, Peter Kleine Schaars en Do                                                                           Foto: Peter Drent



Slag in de Javazee (27 februari) waren
de kapel en T&P weer back to core
business.

Nadat op 1 maart nieuwe chef-
dirigent Arjan Tien was aangetreden
(zie interview elders in deze
Nieuwsbrief) verkeerde de KM even in
de uitzonderlijke en luxepositie van
twee Majoors der Marinierskapel aan
boord. Gedurende een korte
overgangsfase werden een aantal
programma’s onder beide chefs
afgewisseld en ingestudeerd. Majoor
Arjan Tien presenteerde zich voor het
eerst tijdens concerten in Heinenoord,
op de Nacht van de Militaire Muziek
en in Geleen, terwijl Majoor Peter
Kleine Schaars het KIM-concert in Den
Helder en schoolconcerten in de
Rotterdamse Doelen en Bergen op
Zoom (11 april) voor zijn rekening
nam. Voor dit laatste educatieve
project was samen met
meesterverteller ”kinderfluisteraar”
Edwin Rutten (voorheen Ome Willem)
een speciaal geschreven muzikale
tijdreis gemaakt, gebaseerd op de
’Young Person’s Guide to the
Orchestra’ van Benjamin Britten.
Gearrangeerd op het muzikale lijf van

de Marinierskapel door Harrie Janssen
en Konrad Koselleck.
U kunt zich vast voorstellen dat, als
bijna 5000 kinderen enthousiast uit
hun dak gaan, het aantal decibellen
de geluidsgrenzen ver overschrijdt...

Bassist Laurens Knoop en dirigent Arjan Tien tijdens de Nacht van de Militaire Muziek.
Foto: Kok van der Meij



DE MARINIERSKAPEL HEEFT EEN NIEUWE
COLLEGA BINNEN DE GELEDEREN

Beste vrienden van de Marinierskapel.
Mijn naam is Rodin Rosendahl en ik
ben in 1992 in Grave geboren. Bij de
plaatselijke fanfare in Berghuizen
(Drenthe) begon ik op 10-jarige
leeftijd mijn muzikale loopbaan op
bugel. Al na een aantal maanden
stapte ik over op euphonium en
sindsdien heb ik niet meer gewisseld
van instrument. Vanaf 2010 studeer
ik aan het Conservatorium van
Amsterdam euphonium bij Perry
Hoogendijk en heb ik in 2015 de
opleiding HaFaBra-directie bij Danny
Oosterman voltooid. Het leuke is dat
mijn broer Zoran momenteel ook in
Amsterdam HaFaBra-directie
studeert; daarnaast componeert hij
veel en speelt ook euphonium.

Op 30 juni hoop ik mijn
Masteropleiding Euphonium af te
ronden met een eindexamen waarbij
ik begeleid wordt door de Koninklijke
Militaire Kapel Johan Willem Friso en
het combo van de Fanfare Bereden
Wapens.

De afgelopen twee en een half jaar
was ik in dienst als euphoniumspeler
bij de Fanfare Bereden Wapens van
de Koninklijke Landmacht in Vught.
Ik heb het ontzettend naar mijn zin
gehad bij dit orkest en veel
vriendschappen opgebouwd. Verder
ben ik als solo-euphonium verbonden
aan Brassband Rijnmond en het
Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en
geef ik regelmatig soloconcerten en
masterclasses. Ik heb ook mogen
remplaceren bij grote orkesten zoals
het Koninklijk Concertgebouworkest,
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest en de Filharmonie van
Antwerpen. Op enkele brassband
wedstrijden heb ik een aantal
soloprijzen gewonnen en afgelopen
januari heb ik de 3e prijs gewonnen
op het Concours International de

Saxhorn et Euphonium in Tours
(Frankrijk). Erg blij ben ik natuurlijk
om te kunnen melden dat ik op 1
april begonnen ben bij de
Marinierskapel. Dit is toch wel het
orkest waar ik vanaf het begin van
mijn studie naar toe heb geleefd en
ik wil dan ook snel een woning
zoeken in de buurt van Rotterdam. Ik
hoop een leuke tijd tegemoet te gaan
bij het orkest. Graag tot binnenkort
op een van onze concerten!



LETTER FROM HOME
HET MICHIEL ADRIAENSZOON DE RUYTER

KWINTET OP SUPER AUDIO CD!

Afgelopen maand was hij daar ineens (eindelijk); de cd van het Koperkwintet
van de Marinierskapel. Fanfare La Peri, de West Side Story van Bernstein,
Telemann en Tea for Two; het hele kleurenpalet van het Michiel Adriaanszoon
de Ruyter kwintet komt daarop voorbij. Vooral het titelwerk ’Letter from
Home’, een intiem samenspel tussen vibrafonist Niels Jenster en het kwintet,
laat horen welke subtiele klanken er mogelijk zijn met een koperkwintet.
De inhoud is een mooie afspiegeling geworden van het opgebouwde
repertoire met speciaal voor MarV+ geschreven arrangementen door collega
muzikanten Geert Brouwers, Jeroen Schippers en Niels Jenster. Het ensemble
wordt regelmatig ingezet bij uiteenlopende gelegenheden; een concert,
ceremonieel, herdenking of receptie zoals laatst bij het afscheid van de
burgemeester van Den Haag,  Jozias van Aartsen. Zelfs een kleine muzikale rol
was weggelegd in de Nederlandse film Michiel de Ruyter.

Het is uniek te noemen dat een militair ensemble de kans krijgt om haar eigen
cd te maken en zonder commandant kapitein Doosjen was dit project dan ook
niet mogelijk geweest. Gelukkig maar dat bij de Marinierskapel de ensembles
volwaardig meetellen en er zo voor iedere gelegenheid het benodigde
maatwerk geleverd kan worden. De cd is geproduceerd door Jos Boerland van
het label Aliud waarop ook eerder de cd’s met muziek van Nestico, Dutch
Swing College Band en de Semper Iuvenalis marsen cd zijn uitgebracht. Naast
dirigent Peter Kleine Schaars heeft oud-collega René Mulders een deel van de
klankregie voor zijn rekening genomen. De  Stichting Vrienden van de
Marinierskapel en met name voorzitter Hans de Winter zijn we dank
verschuldigd voor het in zeer korte tijd mogelijk maken van een professionele
promotiefilm, opgenomen in de mooie Philharmonie Haarlem. De schijf is
verkrijgbaar onder meer via www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl en
vaak na afloop van concerten. Veel luisterplezier toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Dirk Posthuma de Boer.

Aanvullingen redactie:
De promo film is op Youtube te vinden via de zoekopdracht ”marinierskapel letter from home” of
rechtstreeks: https://youtu.be/CPG_1ilIm2c
Een zeer positieve recensie verscheen onlangs op www.hraudio.net (Search: letter home).

foto: Fred van Manschot



Voor de meeste fans van de Marinierskapel zijn de Tamboers & Pijpers, hoewel
formeel een andere eenheid, onlosmakelijk met de kapel verbonden en genieten zij
even grote belangstelling. Daarom is het interessant te weten dat onlangs een
cd/dvd is uitgebracht onder bovenstaande titel met hun kenmerkende eigen
muziek. Dit in opdracht van het Mariniersmuseum om het traditionele ceremoniële
repertoire van de T&P als immaterieel erfgoed vast te leggen in beeld en geluid. De
T&P is de enige eenheid binnen de Nederlandse militaire muziek die nog altijd
speelt volgens voorschiften en techniek die in 1814/15 werden vastgelegd door
componist en kapelmeester Jacob Rauscher.  Dit oorspronkelijke repertoire bestaat
uit de ’Reveille / Vaandelmars / Parademars / Mars van de heer Van der Duyn / Mars
van de jonge Prins van Friesland / Model Taptoe / Signaal Wilhelmus / Van der
Hoop-marsen / Fourgeoud-marsen / Stengelmarsen / Marsen 1 t/m 6’. De wens om
dit unieke muzikale erfgoed op een geluidsdrager uit te brengen speelde bij de T&P
al jaren maar budgettaire belemmeringen maakten het moeilijk dit te realiseren.
Dank zij het Mariniersmuseum is het betreffende repertoire nu gedocumenteerd en
geconserveerd en dat is een belangrijk winstpunt. Vanuit het oogpunt van de
liefhebber zijn er enkele kleine beperkingen te noemen. Op de cd en dvd staat
exact hetzelfde en de toelichting is summier; meer achtergronden hadden deze
bijzondere uitgave wel recht gedaan. Het produkt was te koop in De Doelen bij het
laatste Korpsconcert maar verder is het niet bestelbaar en uitsluitend verkrijgbaar
in de shop van het Mariniersmuseum (€ 15,-). Voor de ware liefhebber zal dat
geen obstakel zijn: het is een welkome aanwinst om met of zonder beeld de
enerverende, haarscherpe trommel- en fluitklanken van Ed en zijn mannen thuis of
in de auto te hebben. En tussen die nummers door kun je dan je eigen favoriete
mars van de kapel erbij fantaseren (na ’Dienstmars nr 1’ natuurlijk wel de
’Defileermars’). Mariniers op mars: groot plezier!

JdV

MARSEN EN SIGNALEN
TAMBOERS & PIJPERS VAN HET KORPS MARINIERS



Geruime tijd na het verschijnen van ’J.P. Sousa - Music for wind band 15’ met de
Marinierskapel heeft Naxos nu deel 16 in deze serie uitgebracht met opnieuw
zeldzame werken van de beroemde Amerikaanse marsenkoning. Net als op de
vorige is op deze cd duidelijk dat Sousa voor de lichte klassieke muziek veel meer is
geweest dan een bekende maker van marsmuziek. Ook in allerlei andere genres
heeft hij  werk gecreëerd dat de vergelijking met de bekende Europese
componisten uit zijn tijd kan doorstaan. Het belangrijkste kenmerk is de
toegangkelijkheid van al deze stukken. Want Sousa behoorde zeker niet bij de
vernieuwers van de muziek uit zijn tijd. Zijn kracht bestond uit het toevoegen van
een uitgebreid oeuvre binnen de betreden paden, niet alleen in kwantiteit maar
ook kwaliteit. Dat blijkt ook weer uit de composities op deze vervolg-cd.

TWEEDE SOUSA-CD VAN
DE MARINIERSKAPEL IS UIT



In 1958 nam de
Amerikaanse arrangeur
en bandleider Billy May
een langspeelplaat op
met stukken die hij
bewerkt had voor een
bijzondere bezetting: een
bigband, aangevuld met
extra slagwerk en harp,
waarbij de saxofoons
vervangen waren door vijf
hoorns. Hij noemde het
album Big Fat Brass. May
was niet zomaar iemand;
hij schreef muziek voor
allerlei grote namen van
het Swing-tijdperk,
waarvan Frank Sinatra
waarschijnlijk de

BIG FAT BRASS!

Ditmaal behalve - uiteraard - nog meer marsen een galop, twee walsen, een
ouverture en een operette-selectie. Telkens weer weet Sousa in zijn eigen stijl
nieuwe variatie toe te voegen die toch weer fris en origineel is.

Niet dat hij schuwde wel eens stukjes van anderen te verwerken, zoals uit
volksliedjes en -liederen, maar dat deden wel meer tijdgenoten. En soms komt er
weer een deeltje, vaak in marstempo, van één van zijn andere composities langs,
zoals in de operettemuziek op deze cd. Dat maakt die selectie van ’The Charlatan’
een vrolijke, lichtvoetige potpourri uit de optimistische tijd van de voorlaatste
eeuwwisseling. Met bijna 22 minuten is dit het hoofdwerk op de cd. Voor de
liefhebbers van dit aloude genre is het een aanwinst om, naast alle aloude
operettemuziek uit Oostenrijk en Duitsland, weer eens wat nieuws te ontdekken
dat zeker zo aardig is. Van de in het cd-boekje  goed beschreven werken springen
er nog enkele uit: de ’Tyrolienne’, een sprakelende langzame wals met loepzuivere
soli van (ex) eerste klarinettist Fons Klesman en cornettisten John Curfs en Monique
de Rooij. En ook ’Irish Dragoon’, een ouverture met een aanstekelijk origineel
volksdansritme.

Net als op de vorige Naxos cd is de klank van de Marinierskapel uiteraard excellent,
ook als het gaat om originele blaasmuziek uit vervlogen tijden. Vanuit het oogpunt
van de fans van het orkest is het mooi dat,  naast de recente uitgaven met totaal
andere modernere muziek, de lichte klassieke muziek via Naxos  weer in het heden
wordt geplaatst. Een aangename herbeleving, 50 minuten lang, in de optimale
geluidskwaliteit van nu en dat voor de prettige prijs van € 7.50 + verzendkosten,
te bestellen via www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl



bekendste is. Op Big Fat Brass haalde May alles uit de kast om alle mogelijkheden
en klankkleuren van het koper te benutten. Dankzij de topmusici en de geweldige
arrangementen leverde dit een sublieme, verrassende en gevarieerde plaat op.
Toen ik het album een aantal jaar geleden voor het eerst hoorde, was ik er zo
enthousiast over dat ik meteen op zoek ben gegaan naar de bladmuziek om zelf de
stukken eens uit te kunnen voeren. De muziek was echter nooit uitgegeven en het
leek erop dat de originelen verloren gegaan waren. Na een heleboel zoeken bleek
echter dat de manuscripten na allerlei omzwervingen in de bibliotheek van een
Amerikaanse universiteit terecht gekomen waren. Op basis van deze partituren en
de originele opname heb ik exclusief voor de Marinierskapel een nieuwe versie van
deze geweldige muziek gemaakt, waarbij één hoornpartij vervangen is door een
euphonium. Tijdens de Nacht van de Militaire Muziek op 19 maart jl. hebben we
deze voor het eerst uitgevoerd.

Dit zorgde voor veel enthousiasme bij de musici en dirigent Arjan Tien, dus
ongetwijfeld zal deze spetterende kopermuziek uit de Swing-era komende tijd nog
wel vaker op ons programma staan!

Harm Vuijk, tubaïst Marinierskapel

Naschrift redactie: Op Youtube zijn inmiddels meerdere filmpjes van de uitvoering
op de Nacht van de Militaire Muziek verschenen.
Voor een indruk zoek met de termen: ”marinierskapel billy may”.
Of rechtstreeks: https://youtu.be/K0Ksg2M5Fxw en
https://youtu.be/WueLNE_mwO0



VAN TROMBONIST NAAR METBRIEFER

Trombonist Dirk Posthuma de Boer, al vele jaren een vertrouwd gezicht én geluid
van de Marinierskapel heeft onlangs de keuze gemaakt om zijn horizon elders te
verbreden. Op verzoek blikt hij terug op zijn tijd bij de Marinierskapel.

Na bijna 16 dienstjaren bij de Marinierskapel als trombonist ben ik op 13 februari
2017 in Woensdrecht gestart met de meteorologische opleiding tot Metbriefer.
Voor de meesten van u is dat waarschijnlijk een verrassende overstap en daarom
wil ik het graag toelichten. Een Metbriefer is iemand die piloten van een bruikbare
weersverwachting kan voorzien via een briefing.

Op 17-jarige leeftijd ben ik begonnen met de studie Civiele Techniek aan de TU
Delft. Na een jaar startte ik ook aan de vooropleiding van het Koninklijk
Conservatorium. Dit was voor mij een fijne combinatie en uiteindelijk sloeg de
balans om naar de muziek. De Technische Universiteit heb ik niet afgemaakt maar
mijn interesse is wel gebleven. Nadat ik in 2001 bij de kapel werd aangenomen kon
ik direct al op de medewerking rekenen van collega’s uit het orkest. Want bij mijn
eindexamen op het conservatorium met als slotstuk ’A tribute to J.J. Johnson’ werd
ik bijgestaan door een hele delegatie van de Markap; Arjan van der Dussen, Bertus
van Aalst, Cor Knegjens, Niels Jenster, Ruud Welle, Peter Kleine Schaars, Jos Jansen
en René Mulders. Dit vond ik echt geweldig en heeft meteen de toon gezet voor de
volgende jaren. Het orkest voelt als een grote familie, van jong tot oud. Bij
binnenkomst word je gevraagd en ongevraagd van advies voorzien, want je stapt
toch een militair bedrijf binnen.

Ik heb mijn ogen uitgekeken en geprobeerd mij zo snel mogelijk aan te passen.
Gelukkig bleek o.a. tijdens dienstreizen dat naast de can do mentaliteit (er altijd
staan als eenheid) er ook genoeg ruimte was voor wat grappenmakerij. Het was
ook leuk om te merken dat mijn ouders trots waren dat ik bij de kapel zat. Bij de
”vereniging” zeiden ze dan tegen mijn vader (euphonium); ”die zoon van jou heeft
de mooiste baan op aarde!” En daarnaast heeft mijn moeder, Engels van geboorte,
als native speaker een flink aantal vertalingen verzorgd van cd’s en promomateriaal
van de Marinierskapel. De krenten in de pap zijn voor mij toch wel de optredens in
het buitenland geweest.

Mijn eerste dienstreis naar Curaçao in 2002 t.g.v. de Caribische Vlootdagen maakte
veel indruk. De dikke warme lucht die je tegemoet komt zodra je het vliegtuig
uitstapt. In het witte tropentenue door Willemstad marcheren. En de nodige
ontspanning. Tussen de diensten door was er zelfs tijd om met een hele groep te
duiken onder leiding van oud-collega klarinettist Sander van der Loo. Sander is
inmiddels vijf jaar geleden geëmigreerd naar Noorwegen en hier zijn we afgelopen
zomer met het gezin gastvrij ontvangen. De taptoe-reis naar Moskou in 2013 vond
ik heel bijzonder met als hoogtepunt het bezoek aan het Kremlin. Zeker met de
spanningen die er op dat moment al waren tussen Nederland en Rusland. En de
twee reizen naar Engeland, Portsmouth in 2014 en Londen 2015 met een
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schitterend hotel naast de Tower Bridge waren ook super; ceremonieel uitvoeren
met de Royal Marines op de Horse Guards Parade voor de Engelse koningin!
Voor mij extra speciaal omdat ik ook als Engelsman geboren had kunnen worden;
mijn Engelse opa, naar wie ik ook vernoemd ben, verongelukte op de boerderij en
daardoor emigreerde het gezin van mijn moeder weer terug naar Friesland. Maar
dit terzijde. Op dienstreis was ik vaak op pad met collega Niels Jenster en ook in
Londen zijn we de hele stad door gekruist op vouwfietsen. Dat soort gekkigheid
vind ik leuk. Naast het musiceren in een toporkest ga ik zeker de collega’s missen;
het algemene gevoel van verbondenheid en trots binnen het orkest; de
Marinierskapel, dat zijn wij! Dat heb ik afgelopen vrijdag 10 maart ook weer
ervaren bij het benefietconcert voor Stichting Twarne in Heinenoord. Ik heb met
kippenvel zitten luisteren en het was leuk om nu eens aan de andere kant te zitten
en de reacties uit het publiek te zien. Mooi programma en een flitsende start voor
Arjan Tien. Dat komt inderdaad wel goed. Waarom dan toch weg gaan, als je het
naar je zin hebt? Tja, zoals gezegd heb ik ook interesse in techniek en toen ik een
paar jaar geleden collega Ellen Bayens deze weg zag inslaan begon het bij mij ook
weer te kriebelen. En met wat geduld en gesprekken mocht ik het dit jaar dan echt
gaan doen. Inmiddels heb ik al ervaren dat het een pittige opleiding is met flink
wat stampwerk van ellenlange codes en begrip krijgen van de processen die zich in
de atmosfeer afspelen. Bovendien ben ik ’boordplaatser’ geworden op de
Vliegbasis Woensdrecht, dat is heel wat anders dan thuis bij je gezin zijn. Collega
studenten zijn gemiddeld een jaar of 25 en ondanks mijn voorzorgsmaatregelen;
contactlenzen in, grijze haren uittrekken en regelmatig sporten, kwamen ze er toch
vlot achter dat ik een jaar of 15 ouder was. Onder het voorbehoud dat ik slaag
voor deze opleiding zal ik de Marinierskapel rond januari 2018 definitief - en met
gemengde gevoelens - verlaten.

Tot slot zou ik iedereen het beste toe willen wensen en vriendelijk danken voor de
collegialiteit, in het bijzonder mijn wapenbroeders van de trombone-sectie; Frank
Kramer, Nick Caris en Rommert Groenhof. De ronkende akkoorden met Rommert.
Frank bij wie niets moeite lijkt te kosten en Nick, waardoor ik mij ook af en toe een
echte jazz-cat waande. Kortom een heerlijke sectie en dat ga ik missen! Een orkest
vol fijne collega’s laat ik achter. De schatkist met herinneringen neem ik mee.

Dirk Posthuma de Boer


