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Voorwoord

Beste vrienden en belangstellenden,

Inmiddels speelt de kapel weer in volle 
glorie en op de Van Ghentkazerne is een 
tiental muzikanten beëdigd en twee 
Trouwe Dienst medailles uitgereikt. 
Hoogtepunten van de afgelopen periode 
zijn de Invictus Games waar de kapel de 
slotceremonie muzikaal begeleidde en 
de reis naar Curaçao waar de kapel de 
eer had om onder tropische temperatu-
ren, Velas Latinoamérica Curaçao 2022 
muzikaal te openen. Martiaal marche-
rend over de Brionbrug in Willemstad en 
een Taptoe op het Brionplein, compleet 
met fakkeldragers van de CURMIL (Cu-
raçaose Militie). Daarnaast gaven zij een 
concert op zowel Marinekazerne Suf-
fisant als op het Brionplein. 
De kapel speelde op Veteranendag tij-
dens de openingsceremonie in de Ko-
ninklijke Schouwburg in aanwezigheid 
van Z.M. de Koning, de minister-presi-
dent, de minister van Defensie, leden 
van het parlement en bestuursorganen 
en 380 veteranen. Bijzonder was een 
speciaal optreden van de Tamboers & 
Pijpers tijdens de ceremonie van het 
uitreiken door de Koning van de vaan-
delopschriften aan het Korps Mariniers, 

16 regimenten van de Koninklijke Land-
macht en aan de Koninklijke Lucht-
macht op de pontons in de Hofvijver. 
Verder was er het Anjer veteranencon-
cert in Rijswijk, een gezamenlijk con-
cert met het Musikkorps der Deutsche 
Bundeswehr in Wageningen, een com-
mando overdracht in Hilversum van het 
Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf en 
de Koningsmars en Koningstaptoe in 
Den Helder, de Dodenherdenking op de 
Coolsingel in Rotterdam en in Den Hel-
der en het Spanjaardsgatfestival te Bre-
da. Tevens gaven de Tamboers & Pijpers 
acte de présence op de boulevard van 
Scheveningen bij de herdenking van de 
ramp met Zr. Ms. Adder in 1882 waarbij 
65 marinemensen het leven lieten. Ook 
bij de aanbieding van de Geloofsbrieven 
door ambassadeurs aan Z.M. de Koning 
op Paleis Noordeinde heeft de kapel 
weer voor de traditionele muzikale be-
geleiding gezorgd waarbij de martiale 
Graf Zeppelin mars aan de voorzijde van 
het paleis ten gehore werd gebracht.

In het verschiet zijn optredens bij Sail 
Harlingen, het fameuze Wereld Muziek 
Concours te Kerkrade, wat om de vier 
jaar wordt gehouden, de Vierdaagse 
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Nijmegen, in september bij de Nationale 
Taptoe in Ahoy Rotterdam en natuurlijk 
bij Prinsjesdag. Zoals het er nu naar 
uitziet zal er weer een ‘normale’ opening 
van het parlementaire jaar zijn waarbij 
de kapel zoals altijd een prominente 
muzikale rol zal spelen. De kapel, het 
vaandel en de vaandelwacht van het 
Korps Mariniers staan voor de Konink-
lijke Schouwburg opgesteld, waar de 
Koning de Troonrede zal voorlezen. 

Kortom, de kapel heeft weer mooie op-
tredens verzorgd en de volle agenda laat 
zien dat men weer nagenoeg naar het 
oude normaal is teruggekeerd om op te 
treden.

Met een hartelijke Vriendengroet,
Jan Jaap van Weering - Voorzitter
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Agenda

1 september Concert Dokkum

9-10-11 september Nationale Taptoe

15 september Educatie concert Dordrecht

17 september Concert Gouda

29 september Concert Loenen

14 oktober Concert Amersfoort

3-4 november Concert Zierikzee

9 november Concert Tilburg

16 november Korpsconcert

7 december Prinses van Oranje concert

10 december Kranslegging Oostplein

17 december Kerstconcert Oirschot

18 december Kerstconcert Den Helder
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Nieuwe collega
ERICA VOGEL STELT ZICH VOOR

Toen de auditie voor de piccoloplek bij 
de Marinierskapel werd uitgeschreven, 
was ik vrij snel overtuigd dat ik deze au-
ditie zou gaan doen. Ik was hetzelfde jaar 
begonnen met de piccolo Master (naast 
de fluit Master) en ik vond het zo leuk om 
veel met dit instrument bezig te zijn dat 
ik gelijk enthousiast was. Het zou tevens 
mijn eerste professionele auditie worden 
en ik was heel blij toen de uitnodiging in 
de mail binnen kwam. 
Los van de piccolo Master had ik nog vrij 
weinig ervaring op piccolo. Toen ik op de 
kazerne aankwam voor de auditie wist ik 
ook niet goed wat te denken, tussen de 
auditanten die al een baan hadden, of in 
elk geval ervaring met audities. Je kunt 
mijn blijheid dan ook wel voorstellen 
toen ik opeens naar de tweede ronde 
mocht!
Op 26 januari 2022 werd ik na een suc-
cesvolle auditie welkom geheten door 
de Marinierskapel. Nadat ik op deze dag 
de eerste collega´s leerde kennen, kon 
ik niet wachten om te beginnen in dit 
orkest. Ik was dan ook heel blij toen me 
werd gevraagd om vanaf februari bijna 
volledig in te komen vallen. Op 1 juni 
viel ik met mijn neus in de boter toen ik 
officieel in dienst was! Blij dat alle keu-
ringen (sneller dan verwacht) afgerond 
waren, keek ik uit naar de dienstreis naar 
Curaçao die ons te wachten stond. Ik ben 
ontzettend blij dat ik deze reis mee kon 

doen en zo iedereen nog een stuk beter 
heb leren kennen. Afgelopen maanden 
stonden in het teken van plannen, plan-
nen, plannen. Twee Master studies, spor-
ten voor de keuringen, de baan en een 
bruiloft plannen. En o ja.. slaap was ook 
nog wel gewenst! Gelukkig waren mijn 
docenten trots en voelde het orkest als 
een warm bad waar ik in terecht kwam. 
Dit heeft mij veel voldoening en energie 
gegeven en bovenal motivatie! Inmid-
dels afgestudeerd en een half jaar verder 
kijk ik met voldoening terug. Het waren 
toffe maanden en ik kijk echt uit naar 
de jaren die komen gaan. Met alle leuke 
concerten, diensten en reisjes die op de 
planning staan.

Foto: Henri van der Beek
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Nieuwe collega
JORDI ROUSCHOP STELT ZICH VOOR

Mijn naam is Jordi Rouschop. Ik ben 
opgegroeid in Sint Geertruid en Mun-
stergeleen, twee kleine dorpjes gelegen 
in Zuid-Limburg. Na een kleine om-
weg via Amsterdam woon ik sinds een 
aantal jaren samen met mijn vriendin 
in Maastricht. Van jongs af aan ben ik 
opgegroeid met muziek om me heen. 
Mijn hele familie bespeelde een muziek-
instrument, en mijn vader was (en is nog 
steeds) dirigent bij verschillende fanfares 
en harmonieën in Limburg en België. 
Daarbij ontkom je er als Limburger bijna 
niet aan om lid te worden bij de plaatse-
lijke muziekvereniging.  
   
Mijn eerste saxofoonlessen kreeg ik 
van Jos Dobbelstein. Na de middelbare 
school ben ik begonnen met de Bachelor 
aan het conservatorium van Maastricht. 
Hier kreeg ik les van Jean-Pierre Cnoops. 
Nadat ik deze opleiding heb afgesloten, 
heb ik mijn studie vervolgd aan het con-
servatorium van Amsterdam bij Arno 
Bornkamp. Hier ben ik in 2018 afgestu-
deerd. Sindsdien gaf ik les bij verschil-
lende muziekverenigingen en werkte 
ik als freelance saxofonist. Sinds april 
van dit jaar werk ik als tenorsaxofonist 
bij de Marinierskapel. Doordat ik vrijwel 
altijd les heb gehad van saxofonisten 
werkzaam in militaire orkesten, heeft dit 
wereldje me altijd aangetrokken. Toen ik 
hoorde van de vacature bij de Mariniers-

kapel twijfelde ik dan ook niet en heb ik 
mij gelijk aangemeld.  
 
In mijn vrije tijd houd ik van fietsen in de 
Zuid-Limburgse heuvels, koken en gezel-
lig samen zijn met vrienden en familie. 
Daarbij ben ik van jongs af aan al lid bij 
fanfare St Caecilia uit Schimmert.  
 
Ik kijk uit naar de komende tijd bij de 
Marinierskapel. De concerten en repeti-
ties die ik tot nu toe meegespeeld heb 
smaken naar meer!  

Jess Lenderink - Jess Photography. 
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Bronzen medailles
en beloningen

Op 12 mei jl. bracht Commandant Vgkaz 
Vlasman een bezoek aan de Stolwijk-
straat met een bijzondere reden. Zowel 
sergeant Magda van de Kooi als sergeant 
Robbert Vos ontvingen een medaille 
voor 12,5 jaar trouwe dienst. Daarbij 
werd ook nog aan sergeant Tamara 

Smits en sergeant Martijn Vogelaar een 
beloning uitgereikt als waardering voor 
de wijze waarop zij hun functie vervullen 
en voor hun extra inspanningen op eigen 
initiatief. 
Wij feliciteren hen met deze mooie 
erkenningen!
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Concert Urk 
EERSTE CONCERT IN VOLTALLIGE BEZETTING
NA DE CORONA-PANDEMIE

2 April 2022 is voor de Marinierskapel 
een heuglijke dag, namelijk die van het 
1e concert in voltallige bezetting na de 
corona-pandemie! Maandenlang hielden 
de maatregelen tijdens de verschillende 
lockdowns ook ons orkest in z’n greep en 
was het tot dit moment niet mogelijk om 
met het volledige orkest te concerteren.
De maatregelen werden in het vroege 
voorjaar dusdanig versoepeld dat het 
weer mocht en dus vond op 02-04 ons 
eerste concert plaats in een goed gevulde 

Ichtuskerk te Urk. Samen met organist 
Jaap Kramer kon het publiek genieten 
van een gevarieerd programma, dat ook 
thuis te volgen was door een livestream, 
mogelijk gemaakt door de stichting Cul-
turele Muzikale Activiteiten Flevoland. 
Zowel de uitvoerenden als het luisterend 
publiek, thuis en live in de kerk, hebben 
daarom extra genoten van deze bijzonde-
re concertavond.

Nanda Meering, klarinettiste
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Reis Curaçao 2022
MARINIERSKAPEL EN T&P - VELAS LATINOAMÉRICA 

Na er lang naar uitgekeken te hebben 
begint onze dienstreis naar ‘De West’ 
voor dag en dauw op zaterdag 4 juni. 
Vanwege de lange wachtrijen wordt 
immers aangeraden om tijdig op Schip-
hol aanwezig te zijn. Na eerst allemaal 
online te hebben ingecheckt, verloopt 
het boarden alsnog redelijk spoedig en 
om 12u vliegen we richting Hato Airport. 
Na een lange vlucht van ruim 9 uur 
komen we (-6 uur tijdsverschil) om 16u 
Antilliaanse tijd aan op Hato Airport. Na 
een hartelijk welkom volgt een busrit 
richting Acoya Resort, de plek waar we 
de komende 10 dagen zullen verblijven, 
en worden we ’s avonds geheel in stijl 
verwelkomd op het eiland middels een 
heerlijke BBQ.

De zondag wordt gebruikt om te accli-
matiseren, te wennen aan de tropische 
hitte die nieuw is voor sommigen van 
ons en het eiland te verkennen. 

Op maandag 6 juni geven we in de och-
tend voor het eerst acte de présence op 
Marinekazerne Suffisant, de plek waar 
de voorbereidingen worden getroffen 
voor onze optredens deze week. We 
repeteren, voor het eerst samen met 
de fakkeldragers - een fakkelwacht 
bestaande uit Curaçaose Militairen 
(CURMIL) - het ceremonieel dat op de 
pontjesbrug in Willemstad plaats zal 
gaan vinden. Op dinsdag 7 juni is dat 
al zover. Na in de ochtend eerst gere-
peteerd te hebben aan de ‘zittende’ 
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muziekwerken – uit te voeren een dag 
later op de kazerne en aan het einde van 
de week op het grootse concert op het 
Brionplein – verplaatsen we ons in de 
vroege avond richting Willemstad, waar 
we voor het eerst in ons indrukwekken-
de Toetoep Tenue, het volk een kleine 
taptoe/ceremonie zullen voorschotelen, 
om de aandacht te vestigen op onze 
aanwezigheid en de inwoners van Wil-
lemstad erop te wijzen dat er een te gek 
concert aanstaande is. De ervaring voor 
ons deze avond is ook onvergetelijk, om 
collectief op de fel verlichte Pontjesbrug 
onder de donkere sterrenhemel te mar-
cheren richting Brionplein is ronduit 
machtig.

Op woensdag staat er in de ochtend een 
fotoshoot van de Zorg Dat Je Erbij-Band 
op de planning, en later op de dag ge-
ven we, zowel de Marinierskapel als de 
Steelband, een (semi intern) concert op 
Suffisant. De sfeer zit er al goed in, en 
het wakkert de spanning richting onze 
grote concert van deze week goed aan. 

Op donderdag 9 juni verzorgt MarV, het 
blaaskwintet gevormd door leden van 
de Marinierskapel, in de ochtend de 
muzikale omlijsting van de kranslegging 
op het Brionplein, en in de middag is 
het combo druk met het muzikaal be-
geleiden van de generaalslunch op het 
Landhuis. 

Vrijdag 10 juni - de dag van het grote 
concert op het Brionplein - belooft een 
hele mooie te worden. Onder een strak 
blauwe hemel en met 32 graden Celcius 
is het een behoorlijke klus om al het 
materieel op het meters hoge podium 
op het Brionplein te krijgen, maar het is 
gelukt! Samen met zangeressen Tammy 
Nivillac en Merietza Haakmat werd het 
een geweldige avond, voor een groot en 
uitgelaten publiek.
Voor een groot deel van het orkest na-
tuurlijk al een beetje gesneden koek, al 
veel muzikanten binnen de gelederen 
hebben reeds meermaals met dit bijltje 
gehakt, maar voor een substantieel deel 
ook niet. Hiervoor was deze avond zeker 
geweldig om mee te maken, de uitgela-
ten sfeer van het eiland en de verbinding 
met de inwoners ervan kwam erg mooi 
tot uiting.

Na deze avond volgt er nog een optre-
den van de Steelband op de Motetwerf 
en is het daarna alweer tijd om de kof-
fers te pakken. We genieten nog even na 
van de opgedane indrukken in het heer-
lijke zand op de vele prachtige stranden 
die het eiland rijk is, om vervolgens op 
maandag vanaf Hato Airport weer terug 
te vliegen naar Nederland. 
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Eenmaal aangekomen is er even tijd om 
onze ervaringen te delen met familie en 
vrienden, maar er moet ook wel snel ge-
repeteerd worden want in het weekend 
staan ons alweer uitdagen concerten 
te wachten in Schoonhoven en Doetin-
chem.

Met nog wel het nodige Caraïbische re-
pertoire, dat beklijft voorlopig nog wel 
even..

Nanda Meering, klarinettiste
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Invictus Games 
MARINIERSKAPEL VERLEENT MEDEWERKING AAN
SLUITINGSCEREMONIE INVICTUS GAMES 

Militairen en veteranen van over de hele 
wereld reisden naar Den Haag om van 
16 tot en met 22 april mee te doen aan 
verscheidene disciplines zoals roeien, 
gewichtheffen, atletiek en zwemmen. 
Met een feestelijke ceremonie kwam 
vrijdag 22 april een einde aan de 5eedi-
tie van de Invictus Games.  
In een speciaal voor deze gelegenheid 
gebouwd mobiel theater in het Haagse 
Zuiderpark verzorgden de Tamboers 
van de Tamboers & Pijpers de openings-
ceremonie van ‘The Invictus Games 
2022’ en de Marinierskapel gaf samen 
met Di-rect en Nick & Simon een spette-
rende show voor alle atleten en toe-
hoorders tijdens de Closing Ceremony. 
De presentatie was in handen van Eric 
Corton. 
Voor het orkest was een speciaal podium 
gemaakt, waarbij de diverse secties niet 
naast elkaar, maar boven elkaar stonden 
opgesteld. Voorafgaand aan de show was 
een uitgebreide repetitie nodig om alles 
soepel te laten verlopen. Het resultaat 
was indrukwekkend.  
Tijdens de show waren compilatievideo’s 
te zien van de voorgaande dagen en wer-
den medailles en prijzen uitgereikt voor 
bijzondere verdiensten door sporters.  

Het evenement gaat in eerste instantie 
niet om het winnen van medailles, maar 
om de weg naar herstel van de militai-
ren. Velen van hen hebben in oorlogssi-
tuaties fysieke of mentale trauma’s op-
gelopen. De Invictus Games Foundation 
gebruikt de kracht van sport om deze 
groep te helpen zichzelf te hervinden.
Naast Koning Willem Alexander 
waren onder andere Prins Harry 
en Commandant der Strijdkrachten 
Onno Eichelsheim aanwezig. Zowel 
Prins Harry als de Commandant der 
Strijdkrachten spraken het publiek toe.
Generaal Eichelsheim stond stil bij de 
oorlog in Oekraïne en het team dat na 
deze week vol vriendschappelijke wed-
strijden in hun thuisland weer een echte 
strijd moet voeren: 
“Jullie reis naar huis ziet er anders uit 
dan die van de rest. Jullie gaan terug 
naar een land in oorlog. Toen ik met het 
team sprak, zei ik: we zijn er voor jullie 
allemaal. Maar we gaan jullie niet laten 
winnen. Je moet ervoor vechten. Een van 
de teamleden antwoordde dat ze dat 
begrepen. Maar dat ze al hadden gewon-
nen door hier te zijn”. 
Prins Harry ging in zijn toespraak in op 
de gesprekken die hij met de gewonde 
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of zieke militairen en veteranen had 
gevoerd: “Velen van jullie vertelden deze 
week dat zonder dit sportevenement 
jullie niet meer zouden leven. Het is jouw 
keuze om hier te zijn. Om met ons te zijn, 
met ons te groeien. Ik kan niet uitleggen 
hoeveel dat betekent. Dank jullie wel! 
Weet dat je niet alleen bent. Wij zijn 
allemaal met jou. Jullie verhalen gaan 
de geschiedenisboeken in. De inkt is nog 
niet eens droog.” 
Aan het einde van de ceremonie werd de 
Invictus-vlag symbolisch overhandigd 
aan de Duitse ploeg. Volgend jaar wordt 

het sportevenement georganiseerd in 
Düsseldorf. 
De combinatie van persoonlijke verhalen, 
de algehele entourage, het enthousiasme 
en de goed gekozen muziek maakte grote 
indruk op eenieder die bij de sluitingsce-
remonie aanwezig was.  
De ceremonie werd onder andere inte-
graal uitgezonden door de BBC. U kunt 
deze uitzending terugkijken op YouTube: 
Zoekterm: Invictus Games 2022: Closing 
Ceremony - BBC - 22nd April 2022 

Daan Kuiper, kapelmeester

Fotos: Nadine van de Merwe
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Veteranendag 2022
programma Koninklijke Schouwburg 
EEN PROGRAMMA RECHT UIT HET HART.

Inmiddels is het alweer de 11e keer dat 
ik eerst in de Ridderzaal en nu in de 
Koninklijke Schouwburg een ceremo-
nie mag vormgeven met een uitermate 
relevante boodschap. Erkenning en 
herkenning voor onze veteranen. Dat 
de militaire muziek hierbij een promi-
nente rol speelt is inmiddels niet meer 
weg te denken. We rouleren jaarlijks de 
orkesten over de diverse ‘podia’ van de 
veteranendag. Hiermee realiseren we 
telkens een andere muzikale menukaart 
en dat is heel fijn. Daarnaast konden 
we in de Koninklijke Schouwburg voor 
het eerst met het gehele orkest voor het 
voetlicht treden. Dat geeft ons zoveel 
meer creatieve speelruimte. 
Deze productie voeren we uit in op-
dracht van het Comité Nederlandse 
Veteranendag. Zij verstrekken mij als 
projectleider Schouwburg de opdracht. 
Bouw een verhaal vanuit de doelstellin-
gen van het Comité Veteranendag (cam-
pagne beeld) en omlijst dit met muziek 
en beeld.
Op het resultaat van 2022 mogen we 
ongelofelijk trots zijn. Mooie beeldim-
pressies van Heleen Veenstra en Every 
Media werden gedragen door sfeervolle 
partituren gemaakt door Joop van Dijk 

en Jesse Passenier. Een maatkostuum 
waarbij we elke naad zorgvuldig zelf 
stikken. Het creatieve team bestaat uit: 
beeldregie, dirigent, componist en re-
gie-productie. Later in het proces halen 
we hier de solisten bij. Karsu Dönmez 
en Eric Vloeimans waren een schot in 
de roos. Een mooie ‘blend’ van orkest, 
trompet en zang zorgden voor een trot-
se, maar ingetogen sfeer. Dit natuurlijk 
geheel in het verlengde van het huidige 
wereldbeeld. 
Ik ben de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine o.l.v. majoor der Marinierskapel 
Arjan Tien erg dankbaar voor deze mooie 
samenwerking. We hebben ongelofelijk 
strak kunnen werken aan een zeer goed 
resultaat. Deze productie staat in de 
jaarprogrammering van onze orkesten 
bekend als een ‘one of a kind’, dat moe-
ten we koesteren. Als dank het warme 
applaus, maar zeker ook de vele positie-
ve reacties na afloop. Zijne Majesteit de 
Koning en de Minister President inbegre-
pen. We hebben de juiste snaar geraakt 
en een voorstelling gemaakt van hoge 
kwaliteit. Hierbij mag je naast het orkest 
natuurlijk de ondersteunende techniek 
niet vergeten. Vakmensen, stuk voor 
stuk.
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Aan de Marinierskapel, maar zeker ook 
de gehele militaire muziek de volgende 
boodschap. We produceren samen zo’n 
ongelofelijke mix en veelvoud aan op-
tredens, dat het ons soms kan ontgaan 
wat we teweegbrengen. Jullie hebben 
op 25 juni mensen ontroerd en opgetild. 
Dat is wat ons vak zo bijzonder maakt. 
Van appelplaats tot schouwburg. Laten 
we proberen te blijven voelen wat we 

teweegbrengen. Jullie werk wordt onge-
lofelijk gewaardeerd. 
Dankjewel Marinierskapel der Ko-
ninklijke Marine, majoor Arjan Tien en 
managementteam voor jullie bijdrage 
in de Koninklijke Schouwburg op deze 
Nederlandse Veteranendag 2022.

Ritmeester Rob Sloekers,
producent en regie voor Veteranendag.

Staf Militaire Muziek
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Om collega’s in en rondom de kapel 
wat beter te leren kennen stellen we ze 
graag wat vragen. Deze keer de beurt 
aan Piet van Mullum.

Piet, je loopt al een tijdje mee. Kun je 
eens vertellen hoe jouw band met de 
Marine en in het bijzonder de Mari-
nierskapel is begonnen?
Ik heb eerst altijd particulier gewerkt in 
verschillende banen zoals bijvoorbeeld 
in de bloembollen en bij een bouwbe-
drijf. Op een gegeven moment kon ik op 
de Oude Rijkswerf in Den Helder aan de 
slag. Mensen van de Marine zagen me 
werken en ze vroegen of ik daar niet wil-
de komen werken. Zo leerde ik de Marine 
kennen via het onderhoudsbedrijf van de 
Marine en zo kwam ik ook al snel, tijdens 
de vlootdagen, in aanraking met de Ma-
rinierskapel. Ik deed bepaalde hand- en 
spandiensten en podiums bouwen etc. 
Op een gegeven moment was er een con-
cert van de kapel maar het regende. De 
kapel speelde daarom toen in een vlakke 
zaal en zonder podium, waardoor eigen-
lijk alleen de voorste mensen in de zaal 

zicht hadden. Toen heb ik bij de houtbe-
werkingsafdeling van de scheepsmakers 
een podium op maat laten maken. De 
kapelleden waren me zeer erkentelijk.

En toen ben je in contact gebleven 
met de Marinierskapel?
Ja. Ik bleef in contact en kwam ook af en 
toe naar de kazerne in Rotterdam en zo 
begon het balletje een beetje te rollen. 
Ik begon mee te gaan met dienstreizen 
naar bijvoorbeeld Norfolk en Washing-
ton. Ik deed altijd de hand- en spandien-
sten voor de kapel en heb op die manier 
vele reizen mogen meemaken. Inmiddels 
heb ik, als ik even snel tel, al 7 dirigenten 
meegemaakt dus ik loop al een tijdje 
mee.

Hoelang heeft je officiële carrière bij 
de Marine geduurd?
Ik werkte sinds ongeveer 1982 als on-
derhoudspersoneel van de Koninklijke 
Marine. 13 Oktober 2011 ging ik officieel 
uit dienst. Bij mijn afscheid destijds had 
ik een aantal leden van de kapel uitge-
nodigd in de Witte Raaf in Den Helder. 

Achter de schermen
INTERVIEW MET PIET VAN MULLUM
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Als verrassing kwam de hele Mariniers-
kapel inclusief Tamboers en Pijpers van 
het Korps Mariniers aanmarcheren. Een 
fantastische herinnering aan een mo-
ment dat niet veel mensen meemaken. 
Dan voel je je wel even enorm gewaar-
deerd.

Je wordt volgens mij nog steeds 
enorm gewaardeerd. 
Ik probeer altijd aan het welzijn van de 
leden van de kapel te denken en ik kan 
vaak op kazernes wel voor elkaar krijgen 
dat er bijvoorbeeld water of limonade 
(lem) is om de dorst te lessen. Ook onder-
houd ik goede contacten met ongeveer 
4 of 5 kleermaaksters op het Koninklijk 
Instituut voor de Marine (KIM) in Den 
Helder om op die manier te zorgen dat 
de kleding van de leden van de kapel 
sneller op orde is indien nodig bij een 
bevordering of voor nieuwe kapelleden. 
Ik zorg dan als dank altijd dat die dames 
vrijkaarten krijgen als de kapel in Den 
Helder speelt of ik verzorg jaarlijks een 
presentje. En ik ga natuurlijk altijd met 
Gerrit mee in de vrachtwagen en dan 
help ik met het in- en uitladen en opstel-
len en afbreken van de opstelling van het 
orkest.

Buiten de kapel om doe je nog meer 
vrijwilligerswerk. Kun je daar wat 
over vertellen?
Bij de voetbalclub JVC in Julianadorp, de 
kinderboerderij Julianadorp en voor de 
voedselbank. Zo haal ik bijvoorbeeld bij 
schepen die spullen af gaan storten, eten 
op voor mensen die het goed kunnen 
gebruiken. Oud brood gaat naar de kin-

derboerderij. Daar haal ik veel voldoe-
ning uit. De Marine moet van die spullen 
af en ik geef ze een goede bestemming. 
En bij JVC ben ik de speaker van het 
eerste elftal. Dus ik roep de namen om 
van de spelers en arbitrage en andere 
mededelingen zoals bijvoorbeeld van het 
bestuur.

Ik begreep ook dat je daar nog wel 
eens een liedje zingt?
Dat heb ik afgelopen weekend nog ge-
daan, ja. You’ll never walk alone en het 
Dorpenlied. Op veler verzoek.

Je hebt wel eens verteld dat je een 
speciale band met onze Koning hebt. 
Kun je daar wat over vertellen?
In de studietijd van destijds Prins
Willem-Alexander op het KIM in 
Den Helder kwam ik hem toevallig tegen 
toen ik wat weg moest brengen naar het 
KIM. Toen hield hij me staande. Ik stelde 
me netjes voor en hij vroeg of ik wel 
vaker chauffeurswerk deed met het busje 
waar ik toen mee reed. Ik bevestigde dat 
en hij vroeg me of, als hij een auto regel-
de, ik hem dan ook af en toe eens weg 
wilde brengen. En dat wilde ik wel. Zo is 
het eigenlijk ontstaan. Ik heb in die tijd 
enorm leuke gesprekken met hem gehad 
en af en toe zien we elkaar nog. Hij weet 
nog goed wie ik ben. 
Met de viering van 200 jaar militaire 
muziek in Ahoy was er een cortège en ik 
stond vooraan. En met mijn bescheiden, 
niet al te zachte stem zei ik: “goeden-
avond Majesteit”. Zijn reactie was een 
enthousiast:  “Hallo Piet!”. Toen hij zijn 
50ste verjaardag vierde ben ik ook uitge-
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nodigd bij een feest in een restaurant in 
Wassenaar. Alle mensen die hem op een 
bijzondere manier bijgestaan hadden liet 
hij ophalen met een busje en we hebben 
zo’n 1,5 uur een hapje en een drankje 
gedaan. Dat was echt enorm leuk. Het 
blijft natuurlijk wel de Koning dus we 
kregen van te voren kledingvoorschriften 
door van de RVD.

In december word je 75.
Wat is je plan voor de toekomst?
Graag zou ik bij de kapel doorgaan tot 
ik 80 ben, maar we gaan zien hoe het 
loopt. Eerst maar eens een flink feest in 
december.

Thomas Piet - trompettist
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Afgelopen 22 juni heeft de steelband 
van het Korps Mariniers een muzikale 
bijdrage geleverd aan de Nationa-
le Haringparty. Na twee lange jaren 
werd de 59ste editie van de Nationale 
Haringparty weer georganiseerd. Dit 
het oudste netwerk en society event 
van Nederland. Het event wordt al sinds 
1961 georganiseerd en is bedoeld om de 
traditionele aankomst van de Holland-
se Nieuwe te vieren. Op het kasteel De 
Haar in Haarzuilens streden de beste 
visdetaillisten van Nederland om de eer 

en trofee “Beste Visdetaillist 2022”. 
De genodigden werden verwelkomd 
met inloopmuziek van de Tamboers 
en Pijpers, wat door velen goed werd 
ontvangen. Daarna was de steelband 
aan de beurt. Tijdens het haringhappen 
verzorgde de Steelband van het Korps 
Mariniers bekende deuntjes en zorgde 
voor een exotische sfeer. Na drie setjes 
en vier haringen werd er afgebouwd. Er 
wordt met een goed gevoel teruggeke-
ken naar deze optredens. 

Alexander Schipper – Tamboer T&P

Nationale Haringparty
T&P
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Voor onze donateurs is het weer 
mogelijk om kaarten voor de 
Nationale Taptoe te bestellen voor 
de veteranenvoorstelling op vrijdag 
9 september 2022. De voorstelling 
begint om 15.00 uur. U betaalt voor 
deze kaarten € 19,50 (dit is hetzelfde 
tarief als de veteranen, introducees van 
veteranen betalen normaliter € 34,50).

U kunt de kaarten bestellen door een 
email te sturen met het gewenste aantal 
kaarten aan:
penningmeester.svmkg@mail.com en 

het verschuldigde bedrag over te maken 
naar rekening NL71 INGB 0004 8380 72 
ten name van Stichting Vrienden van de 
Marinierskapel onder vermelding van: 
bestelling kaarten taptoe.

In de tweede helft van augustus zullen 
de digitale kaarten naar u worden ver-
zonden. Per post opsturen is helaas niet 
mogelijk.
Er is slechts een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar, dus op=op.

Kees Tulp - Penningmeester

Van de penningmeester
NATIONALE TAPTOE 2022
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