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CONTACTGEGEVENS SECRETARIS 
G.T.J. (Bert) Aben

Secretaris Stichting Vrienden van de Marinierskapel
Tel: 06 45 286 188  

E-mail: Secretaris.SVMK@gmail.com

Van de secretaris
Van uw secretaris tevens waarnemend voorzitter.
Wat leven we toch nog steeds in een rare wereld. 
Covid-19 houdt ons nog steeds en steeds heftiger in 
haar greep. Mochten we in de zomer weer een
 beetje proeven aan het “gewone normaal”, nu 
zitten we weer thuis, houden afstand van elkaar 
en proberen we er het best van te maken. Vrezen 
misschien voor de winter maar kijken zeker uit naar 
de zomer van 2021. Laten we ons vasthouden aan 
het gewone militaire commando “Voorwaarts …. 
Mars”, samen op weg naar een mooie toekomst. 

In ieder geval gaat de Vriendenstichting, onder de 
klanken van de nieuwe CD van de Marinierskapel 
en ondersteund door de Tamboers & Pijpers, voor-
waarts. In het jaar dat de stichting 35 jaar bestaat 
en de kapel 75 jaar blijven we op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Wel hebben we 
ondersteuning gekregen van een nieuw 
bestuurslid, Jaco Kleemans. Hij stelt zich in deze 
Tussen de Maten (TdM) aan u voor. 

Binnen de kapel zijn er de nodige 
personeelswisselingen. De ene muzikant komt en 
de ander gaat. Een nieuwe kapelmeester betekent 
dat we afscheid nemen van Peter Bongaerts. Hij 
was een, op de achtergrond opererend, markant 
persoon. Een grote steun voor de dirigent in het bi-
jzonder en de kapel in het algemeen. Wij gaan hem 
zeker missen maar hopen hem bij de vele 
concerten toch weer te zien. De nieuwe 
kapelmeester, Daan Kuiper, heten we van harte 
welkom en feliciteren hem, niet alleen met de 
bevordering maar ook met de nieuwe en 
uitdagende functie.  Daarnaast stellen de andere 
nieuwkomers zich ook aan u voor. 

Ondanks de huidige beperkingen en de vele 
onzekerheden buigen we ons toch over het 
programma van het komende jaar. Immers dit jaar 
zal er weinig meer gebeuren, in fysieke zin althans. 
Het Korpsconcert is komen te vervallen maar zal 
deels terugkeren in een digitale vorm. Daarover ook 
meer in deze TdM. Ook de commando-overdracht 
van het Korps Mariniers zal in hele beperkte vorm 
plaats vinden. Op 12 december a.s. zal 
brigadegeneraal Jeff Mac Mootry het commando 
overdragen aan brigadegeneraal Jan Hut. 

Wij kijken dus naar het jaar 2021. Een jaar waarin 
we toch gaan proberen om invulling te geven aan 
de beide jubilea zoals eerder genoemd. Immers 
je bent eigenlijk een heel jaar 35 of 75 jaar oud. 
Een heel jaar om daar aandacht aan te besteden 
en dat gaan we dan ook doen. U gaat daar vanzelf 
iets van merken. We streven er in ieder geval naar 
om 11 maart 2021 een concert te geven waar onze 
vrienden van harte welkom bij zijn. Dus zet deze 
datum, met een slag om de arm, alvast in uw 
agenda.

Tot slot. Ik wens u veel luisterplezier. Geniet van 
hetgeen de Marinierskapel der Koninklijke Marine, 
veelal samen met de Tamboers & Pijpers van het 
Korps Mariniers, u aan prachtige muziek kan en zal 
bieden. 

Denk om u zelf en uw omgeving, blijf gezond en 
blijf de mooie kanten en uitdagingen van het leven 
zien, dan komen we er straks sterker uit en zien we 
elkaar bij een van de concerten van de 
Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers.

mailto:Secretaris.SVMK%40gmail.com?subject=
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Agenda 2020
Vanwege Covid-19 is het, zoals u zult begrijpen, moeilijk te zeggen hoe de 
agenda er de komende tijd uit zal zien. Voor de meest actuele agenda houdt 
u het beste de sociale media van de Marinierskapel in de gaten.

Het Korpsconcert zal dit jaar op een andere manier plaatsvinden dan u gewend 
bent. Er zal een film van circa 40 minuten gemaakt worden i.s.m. regisseur Peter 
Blom, o.a. bekend van het 5 mei Bevrijdingsconcert op de Amstel en 
verschillende t.v. programma’s en documentaires.
Jochem Weierink, componist van veel trailers voor (inter)nationale films, 
waaronder de trailermuziek (niet de filmmuziek) voor Game of Thrones schrijft 
twee underscores bij speciale filmpjes in deze productie. 
Generaal Jeff MacMootry houdt een toespraak en daarnaast spelen we een mars 
en een filmmuziek medley (verrassing!). E.e.a. wordt opgenomen op locatie in 
de Marinehaven van Den Helder en op  “Zr. Ms. Rotterdam”. 
Deze film zal in december worden gestreamd.
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De Markap in Corona tijd
VAN VOLTALLIG ORKEST NAAR 
ENSEMBLES OP HUN BEST

Op 12 Maart 2020 hoorden we dat het 
Covid-19 virus de wereld in de ban 
had. Vanaf dat moment veranderde er 
van alles in de wereld en daardoor ook 
in die van de militaire muziek.
Voor de Marinierskapel betekende dit bij 
de eerste lockdown dat iedereen thuis 
moest gaan werken. Dit klinkt voor een 
orkest vreemd en betekent ook niet 
meer dan in je eentje muziek 
studeren want samenspelen was niet 
meer mogelijk. Al snel zagen we dat 
onze agenda van vol steeds leger begon 
te raken. Aanvragers durfden de gok niet 
te nemen om concerten door te laten 
gaan en opties werden al snel verplaatst 
en vaak een jaar opgeschoven.

Net negen weken aan de slag in mijn 
nieuwe functie als commandant ging ik 
met de staf op zoek naar 
oplossingen om ondanks alles toch 
de musici aan het werk te krijgen. We 
kwamen al snel met de mooie oplossing 
om iedereen in te delen in ensembles en 
op zoek te gaan naar gelegenheden om 
deze ensembles in te zetten. Hiervoor 
moest wel een aantal nieuwe formaties 

gemaakt worden. Buiten de bestaande 
ensembles, dansorkest, combo, 
koperkwintet en klarinetkwartet, 
hebben we onder andere toen een 
klarinet 10tet, tweede koperkwintet, 
twee blaaskwintetten, een 
saxofoonkwartet en een popband 
samengesteld. Met deze ensembles 
konden we binnen de restricties van 
het RIVM toch allemaal samenspelen en 
onze missie als pr-machine van CZSK 
uitdragen. Omdat iedereen thuis werkte 
hebben we de eerste concerten 
gestreamd. Dit betekende dat de 
muzikant thuis in zijn eentje zijn 
partijtje opnam op beeld en met geluid 
en dit doorstuurde naar onze oud-
collega Nanouck Brassers. Samen met 
Bert Baai heeft Nanouck alle filmpjes 
aan elkaar geplakt en van alle 
afzonderlijke opnames een compleet 
orkest gemixt. Ongetwijfeld zijn deze 
opnames via onze Facebookpagina en 
ons YouTube kanaal bij u 
voorbijgekomen.

In dezelfde periode ontstond er ook 
overleg met de collega-orkesten 

Foto: Frank Kramer
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binnen en buiten Defensie. Dankzij onze 
contacten bij het Rotterdams 
Filharmonisch Orkest werden we op de 
hoogte gehouden van de uitkomsten 
van het aerosolenonderzoek wat het 
RFO samen met andere beroeps-
orkesten en koren startte in samen-
werking met de TU-Delft. Uit dit 
onderzoek bleek dat de 
waterdruppeltjes niet zozeer uit het 
instrument komen maar juist uit de 
mens zelf. Dit bood perspectief om het 
‘live’ samenspelen weer te hervatten 
toen de maatregelen werden ver-
soepeld. Je kan je echter waarschijnlijk 
wel voorstellen dat als je een hoge noot 
speelt of hard speelt en vervolgens je 
instrument van je mond haalt, er 
met veel druk nog lucht uit je longen 
ontsnapt. De enige remedie om het 
effect van de verspreiding van deze 
waterdruppeltjes te minimaliseren is 
om ver uit elkaar te gaan zitten. Welnu, 
voor ons, en andere orkesten die voor-
namelijk uit blazers bestaan, betekende 
dit dus tussen de 1.5 en 2 meter. 

Buiten deze restricties moesten we 
natuurlijk ook een looproute in het 
repetitiegebouw maken, ontsmettings-
gel klaarzetten en een inschrijflijst bij de 
deur leggen om te weten wie er allemaal 
in het gebouw waren geweest. 
Naast alle civiele concerten die werden 
geannuleerd zagen we ook dat de 
defensieoptredens minimaliseerden. Bij 
gelegenheden waar volledige inzet van 
meerdere orkesten of groot ceremonieel 
gebruikelijk is zoals 4 mei, 

Indië-herdenking en de herdenking 
Margraten kon dit jaar zelfs niet met één 
volledig orkest gespeeld worden. Voor 
deze herdenkingen zijn toen ensembles 
samengesteld met musici uit de vier 
orkesten van de verschillende 
organisatieonderdelen van Defensie: 
Marine, Landmacht, Luchtmacht en 
Marechaussee. Per ensemble waren dit 
in totaal 15 man. 

Ondanks dat ik in deze functie slechts 
negen weken in een normale setting heb 
kunnen werken met de Marinierskapel 
en het grootste deel van de tijd dus 
niet het complete orkest even rondom 
de repetities heb kunnen toespreken, 
ervaar ik dit als een gemis. Het is in deze 
periode erg lastig om goed te 
communiceren zonder persoonlijk con-
tact. Je kunt zelfs niet voor kleine zaken 
even bij een paar collega’s terecht. Heel 
spijtig is het ook dat we niet met z’n 
allen een bevordering of ambtsjubileum 
kunnen vieren en nog spijtiger is het dat 
het met deze restricties onmogelijk was 
om voor drie van onze vertrekkende 
collega’s een flo- (functioneel leeftijds-
ontslag) receptie te houden.
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We zien dat de cultuursector het zeer 
zwaar te verduren heeft en we maken 
ons ernstig zorgen over de toekomst van 
de concertzalen en theaters. Ook zien 
we dat de zelfstandige muzikanten het 
moeilijk hebben. Tijdens de 
sollicitatiegesprekken met aankomend 
nieuwe collega’s heb ik hen, en dat zijn 
er zeker 30 geweest de laatste maanden, 
de vraag moeten stellen of ze in de 
aankomende tijd nog optredens hadden 
staan waar wij rekening mee moesten 
houden. Niet één uitgezonderd vertelde 
een totaal lege agenda te hebben. 
De kandidaten die de sollicitaties 
hebben doorstaan hopen we een 
mooie toekomst te kunnen bieden in de 
militaire muziek zoals deze bedoeld is, 

maar op dit moment zien we nog geen 
spoedig einde aan deze situatie en zijn 
we blij als de cultuursector weet te over-
leven en we met onze ‘tijdelijke 
ensembles’ op korte termijn nog in 
de theaters en concertzalen terecht 
kunnen.

Natuurlijk willen we zo snel mogelijk 
weer als volledig orkest aan de slag om 
dat te doen waar we voor zijn:  volle 
theaters laten genieten en ceremonieel 
verzorgen waar we in uitblinken.

LTZMARKAP1 Cor Knegjens – 
Commandant Marinierskapel
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Een lang gekoesterde 
wens gaat in vervulling…

Mijn vrouw Monique en ik zaten in de 
warme Spaanse zon voor ons uit te 
kijken, genietend van het Spaanse 
levensritme. We waren voor het 
zoveelste jaar op vakantie in het mooie 
pittoreske vissersplaatsje Moraira, de 
parel aan de Costa Blanca. Een beetje 
mondain – in de volksmond beter 
bekend als het “Spaanse Saint Tropez”, 
echter zonder de ‘kijk-mij-nou-inwon-
ers’ en lallebrallende jeugd. Het ideale 
oord om je oude dag te slijten, 
8 maanden per jaar lente en 4 maanden 
zomer. Als dat toch eens bewaarheid 
zou kunnen worden…

Als oud-tamboer en voormalig 
tamboer-maitre van de Tamboers en 
Pijpers van het Korps Mariniers, sinds 
januari 2016 met Functioneel 
Leeftijdsontslag en wellicht met te veel 
vrije tijd, lag het in de lijn der 
verwachting dat ik toe zou treden tot 
het bestuur van de Stichting Vrienden 
van de Marinierskapel. Ik kende het 
bedrijf van binnenuit, vervulde de 
laatste 8 jaren van mijn werkzame leven 
de functie van Hoofd Korpssecretariaat 
en had veel bestuurservaring in diverse 
aan het Korps Mariniers gelieerde 
stichtingen en verenigingen. 

Immers, ik had zitting in de besturen 
van het Contact Oud- en actief dienende 
Mariniers, de Vereniging van Officieren 
der Mariniers Willem Joseph Baron van 
Ghent, de Stichting Vrienden van het 
Mariniersmuseum en de Reünisten 
Tamboers en Pijpers. Daarnaast had 
ik als Hoofd Korpssecretariaat veel 
contacten opgedaan die vaak van pas 
kwamen voor die besturen, dus waarom 
ook niet voor de Vrienden van de 
Marinierskapel? 

En zo geschiedde, de secretaris 
Bert Aben benaderde mij voor een 
bestuursfunctie. Ik kende Bert al jaren, 
heb onder zijn commando veel mooie 
projecten voltooid, zoals de Lustrum-
viering van het Korps Mariniers in 2010 
en de diverse Korpsconcerten van de 
Marinierskapel in De Doelen. Hij was 
destijds niet alleen mijn commandant, 
maar inmiddels ook een goede vriend. 
En als een goede vriend je iets vraagt, 
dan zeg je volmondig ja, simple as that! 
Ik trad dan ook toe tot het bestuur, 
ondanks het feit dat mijn vrouw en ik 
een stille wens hadden… Waar we 
echter geen rekening mee hadden 
gehouden, was dat die wens wel eens 
sneller in vervulling zou kunnen gaan 

Moraira, 2 november 2020
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dan verwacht en dat mijn bestuurs-
periode heel kort zou kunnen worden.
Bert en ik hadden wel vaker gesproken 
over alle plannen die ik had als ik de 
dienst zou verlaten. Vaak wilde ideeën, 
vaak in een ietwat overenthousiaste bui 
geuit. En even vaak leken die plannen 
onhaalbaar en te ambitieus. Bert is een 
fanatiek wandelaar en vertelde mij van 
zijn plan om, na het verlaten van de 
dienst, in Noorwegen een trail te volgen, 
van zuid- naar noord Noorwegen, 
helemaal alleen. Ik was een fanatieke 
fietser en droomde van een fietstocht, 
solo van Nederland naar Spanje. Naar 
ons geliefde Moraira, die parel aan de 
Costa Blanca. Bert verwezenlijkte zijn 
plannen en liep in 7 weken solo naar 
noord Noorwegen! Hulde en respect. 
Mijn plan om naar Spanje te fietsen, 
blijf slechts een mooi plan. Wat een wild 
idee was, bleef ook een wild idee.

Wat evenwel bleef borrelen in onze 
gedachten, was een verhuizing naar 
Spanje. Emigreren naar ons mooie 
Moraira bleef ons bezig houden. Er was 
slechts één struikelblok, een geschikte 
woning vinden. Alle andere problemen 
die een emigratie met zich meebrengt, 
beschouwden wij als uitdagingen. Toen 
wij in juli 2019 de bevestiging kregen dat 
we een geweldig huis konden huren – 
kopen was geen optie – was de 
beslissing snel gemaakt: medio s
eptember 2020 vertrekken wij naar 
Spanje! 

Een internationale verhuizing is een 
behoorlijke onderneming, er moeten 

veel zaken geregeld worden, waarvoor 
we zeker een jaar voorbereiding 
reserveerden. Ons fantastische huis in 
Berkel en Rodenrijs ging in de verkoop 
en verkochten we binnen twee weken. 
We kochten een mooi appartement in 
Pijnacker, ons pied-à-terre, waar onze 
jongste zoon Tommy woont zolang wij 
er geen gebruik van maken. De ver-
huizing van de inboedel werd gepland 
en voor we het wisten was het jaar 
alweer bijna voorbij.

Inherent aan onze emigratie, was dat ik 
alle bestuursfuncties die ik 
vervulde, moest opzeggen. Zo ook 
mijn zetel binnen het bestuur van de 
Vrienden van de Marinierskapel. De 
aankondiging dat ik mijn zetel al zo snel 
na mijn toetreding binnen het bestuur 
vacant moest stellen, kwam als een 
grote verrassing. Het bestuur was al niet 
voltallig na het vertrek van de 
voorzitter en mijn vertrek zou alweer 
een lege stoel aan de bestuurstafel 
betekenen. Dat besefte ik maar al te 
goed en eerlijk gezegd voelde het alsof 
ik de Vrienden in de steek liet, met name 
mijn goede vriend Bert Aben. Toch 
begreep hij mijn beslissing en vatte het 
zeer sportief op. 

En zo geschiedde, na slechts iets meer 
dan een jaar zitting te hebben gehad in 
het bestuur van de Vrienden, werd van 
mij afscheid genomen. Ik werd samen 
met mijn echtgenote Monique uit-
genodigd voor een mooi diner bij 
Indonesisch restaurant Dewi Sri in 
Rotterdam. Ook werd afscheid genomen 
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van de scheidende Commandant 
Marinierskapel MAJMARNS Albert 
Doosjen. Uit handen van Bert Aben 
kreeg ik een mooi beeldje uit de 
collectie van Artihove. Het heeft 
inmiddels een mooie plek gekregen in 
onze wandkast.

Ik wens het bestuur en alle vrienden/
donateurs van de Stichting Vrienden 
van de Marinierskapel veel succes en 
voorspoed in hun werk voor- en 
ondersteuning van de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine en de Tamboers 
en Pijpers van het Korps Mariniers. Ik 
ben er trots op deel te hebben 
uitgemaakt van deze prachtige muzikale 
club! Als tamboer van 1980 tot 2007 
en als bestuurslid van de Stichting van 
begin 2017 tot eind 2018. 

Ik schrijf deze woorden vanuit onze 
mooie palmentuin, aan de rand van het 
zwembad in een warm najaarszonnetje, 
in ons mooie Moraira aan de Costa 
Blanca. 
De droom die werkelijkheid werd…

René de Jong - KAPTMARNS b.d.
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Bestuurslid Jaco Kleemans 
stelt zich voor
Nieuwe musici bij de Marinierskapel 
komen solliciteren met een proefspel. 
Bij de Stichting Vrienden van de
Marinierskapel noemt men dat 
proefvergaderen. Dat mocht ik doen in 
de bestuursvergadering van 
21 september jl. En aangenomen!

Mijn naam is Jaco Kleemans, 
geboren in 1957. Zoon van Jan 
Kleemans, oud-marinier, die mij de 
liefde voor de muziek van de 
Marinierskapel met de levertraanlepel 
heeft toegediend. Jaarlijks bezoeken 
we samen minimaal de Taptoe en het 
Korpsconcert in De Doelen.

In 1978-1979 werd ik als KMR-officier 
gedetacheerd in de VBHKAZ te Doorn.             
Mijn hoofdtaak was het geven van 
lessen Engels en Nederlands. Daarnaast 
kon ik deelnemen aan tal van onver-
getelijke activiteiten, zoals BBE-
oefeningen, Harskamp, Vierdaagse 
Nijmegen, en het met regelmaat ver-
vullen van de taken van Officier van de 
wacht.

Na mijn diensttijd en huwelijk, ruim 40 
jaar geleden, was ik 20 jaar meester op 
basisscholen in Muiden en Barendrecht. 
Gevolgd door een lange periode als 
teamleider/docent Godsdienst en 
Nederlands op Focus Beroeps-
academie in Barendrecht. 

Per augustus van dit jaar ben ik met
 vervroegd pensioen gegaan. Om 
hopelijk nog vele gezonde jaren te 
hebben met vader, gezin, familie en 
vrienden. 
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Naast bovengenoemde werkzaamheden 
was er in die 40 jaar tijd voor sporten, 
het opvoeden van 2 kinderen, en 
vrijwilligerstaken binnen kerken-
werk en sportverenigingen. 
Sinds enkele jaren ook ‘oppasser’ 
voor 2 geweldige kleinkinderen. 

Mijn muzikale talenten gaan niet verder 
dan zingen in een koor en het afspelen 
van de uitgebreide collectie Cd’s van de 
Marinierskapel en Tamboers en Pijpers.     
Ieder zo zijn of haar vak! 

Het bestuur van de Stichting Vrienden 
van de Marinierskapel zal mij vast voor 
andere ‘muzikale’ taken kunnen 
inzetten.

Ik kijk uit naar een mooie samenwerk-
ing met de musici uit de kapel en de 
bestuursleden van de SVMK. Met o.a. het 
promoten van de Marinierskapel/T&P 
bij oud én jong.

 Jaco Kleemans – bestuurslid SVMK
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Prinsjesdag 2020
EEN BIJZONDERE TIJD, EEN BIJZONDER 
EVENEMENT EN EEN BIJZONDERE DAG.

In een tijd waar heel de wereld een 
pas op de plaats moet maken 
vanwege Covid-19, is dat voor de 
Marinierskapel en de Tamboers & 
Pijpers niet anders helaas. 

Veel wordt afgelast of gaat in een aan-
gepaste setting door. Zo ook Prinsjesdag 
2020. Defensie heeft er dit jaar nood-
gedwongen voor gekozen om 
Prinsjesdag met “Groot ceremonieel” 
in een extreem uitgeklede vorm te 
ondersteunen. 

Gelukkig voor het Korps Mariniers bleef 
defensie vasthouden aan de hiërarchie 
en mochten ons Vaandel en de 
Marinierskapel/T&P bij de ingang van de 
Grote kerk in Den Haag staan. De kapel 
was uitgedund tot een koper ensemble 
van 9 pax + een dirigent, en de T&P tot 
4 pax en een tambour-maître. De ere-
wacht bestond uit een 20-tal militairen 
en zo was, met de vaandelwacht erbij 
opgeteld, Prinsjesdag met normaal 3500 

militairen teruggeschroefd naar 53 man.
 
Het was raar om op die plek te staan, 
alles was afgezet en er was geen 
publiek. Er was geen opmars naar de 
Grote kerk, maar we werden met een 
bus daarheen gebracht. Geen koetsen, 
geen paarden en geen optocht die 
voorbijtrekt. Dit keer was het gewoon 
wachten in de bloedhitte tot er iets ging 
gebeuren. Tussen de aan-
komsten van de cortèges speelde de 
kapel een aantal muziekstukken en 
bij de aankomst en het vertrek van de 
Koning en de Koningin was het de ver-
trouwde Parademars en het Wilhelmus 
die door de T&P en de kapel ten gehore 
werden gebracht. 
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Direct na het ceremonieel was het snel 
de bussen in en terug naar het 
ADO-stadion, Vaandel uittreden en 
omkleden. Qua tijdsbestek was het een 
Prinsjesdag als alle anderen, maar voor 
de rest was alles anders. 

Een bijzondere dag, maar voor mij liever 
het vertrouwde ritueel weer terug. 
Toch was het wel speciaal om deze 
editie mee te mogen maken!

SJMR Martijn Vogelaar – T&P

Foto: Martijn Beekman
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Release nieuwe CD

Onlangs was de release van de nieuwe CD van de Marinierskapel ‘Rhapsody in 
navy blue’. De CD is te bestellen via de website 
www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl (voor 15 euro en tegen de laagste 
verzendkosten) De muziek is o.a. ook te beluisteren via Spotify en iTunes.
Een paar citaten uit de lovende recensies die we (online) tegenkwamen:

Opus Klassiek / Aart van der Wal
(…) Er wordt letterlijk over de muzikale én topografische grenzen heen ge-
musiceerd en dan ook nog met werkelijk internationale allure in de MCO-studio in 
Hilversum vastgelegd. Wat mij betreft mag de serie van de ‘Marine Band of the 
Royal Netherlands Navy’ met evenveel aplomb worden voortgezet. En dan te 
bedenken dat Channel Classics met deze serie ‘Originals’ al eerder geschiedenis 
heeft geschreven.

Noord-Hollands Dagblad / Hans Visser
Fonkelende uitvoering (…) een huzarenstukje (…) grote verrassing: de vrijheid 
waarmee Gershwin zijn eigen muziek speelt. (…) Een cd met sprankelende 
Amerikaanse stukken voor harmonieorkest.

De Gelderlander / Maarten-Jan Dongelmans
Dit keer worden de schijnwerpers op de Verenigde Staten gericht en ook met dit 
repertoire weten majoor Arjan Tien en zijn muzikanten uitstekend raad. (..) De uit-

http://www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl 
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voering van Gershwins Rhapsody in Blue daagt uit en swingt van alle kanten. (…) 
Charles Ives, Aaron Copland en Samuel Barber ontbreken evenmin in de uitstekend 
samengestelde bloemlezing die maar liefst 81 minuten muziekplezier oplevert. (…)  
Laatste verrassing: Gazebo Dances for Band van John Corigliano. 
Sprankelend entertainment dat regelmatig de verdieping zoekt. De Marinierskapel 
doet hier en elders niet onder voor de beste Amerikaanse showorkesten.

De Volkskrant / Maartje Stokkers
“Jazzy pianist George Gershwin gereanimeerd in de studio”

Nederlands Dagblad / Roel Sikkema
(…) Gershwin veroorloofde zich bij de Rhapsody in Blue tal van vrijheden die niet 
in de partituur staan. Des te knapper is de begeleiding van de feilloos spelende 
Marinierskapel. Trouwens, dat is iets dat bij de hele cd opvalt: dit is een toporkest 
als het om dit soort muziek gaat. Ze presenteren hier een dwarsdoorsnede van 
Amerikaanse muziek voor harmonieorkest.
(…) een goed in het gehoor liggende plaat van een prima spelend orkest.

NativeDSD / Bill Dodd Senior Reviewer
I especially like the Gershwin Rhapsody In Blue and the Copland Fanfare.
Great stuff!

BBC Radio 3 Record Review by Andrew McGregor 
“… an irresistible flamboyant album of American composers…”
“Great fun and fine recording as well”

Franstalig online blog:
L'interprétation du "Marine Band Of The Royal Netherlands Navy" y est excellente, 
aussi bien raffinée que flamboyante. Les amateurs de ce répertoire passeront 
assurément un bon moment à l'écoute de cet album !

Commandant Marinierskapel 
Knegjens en dirigent Majoor Tien 
overhandigden de eerste CD’s aan 
de staf Militaire Muziek
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31 jaar deel van de 
Marinierskapel, ‘Qua 
Patet Orbis’
26 mei 1989 zal ik nooit meer verget-
en, mijn auditie bij de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine. Er werd een 
klassieke altsaxofonist gevraagd met 
meer dan verregaande affiniteit voor 
lichte muziek. Deze moest in staat zijn 
om voor de pauze de 1e alt te vervangen 
indien nodig en na de pauze betrof het 
de functie van lead altist en solist. Die 
plaats was me op het lijf geschreven en 
dat is altijd zo gebleven. 

Ik ben officieel in dienst gekomen op 3 
juli 1989, net 3 weken nadat ik in het 4e 
studiejaar mijn eindexamen DM aan het 
conservatorium had gedaan. Dat was 
een serieuze omschakeling, van drukke 
student aan het 
conservatorium naar fulltime werkzaam 
zijn bij de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine. Daarnaast nog 
verder studeren aan het conservatorium 
voor het solisten diploma Uitvoerend 
Musicus. Mijn droom was in vervulling 
gegaan en ik stond aan het begin van 
een nieuw hoofdstuk in mijn leven.

Het was echter wel wennen. Je komt als 
musicus in een militaire omgeving met 
allerlei regels en gebruiken waar je van 
tevoren nooit bij stil stond. De Marin-
ierskapel bestond toen nog volledig 
uit mannen en dat gaf een bijzondere 
sfeer, in alle opzichten. De eerste week 
bestond voor mij uit het mee voor-oe-
fenen voor de show voor Taptoe Breda. 
Deze taptoe vond toen nog plaats in 
augustus, direct na het zomerverlof. 
Het was de eerste van een hele reeks bi-
jzondere evenementen die nog zouden 
volgen. Concerten, 
ceremonieel (onze core business), 
buitenlandse reizen, radio en tv-
opnamen enz. Geen dag zou nog 
hetzelfde zijn. Mijn eerste concert vond 
plaats in Maastricht in een sporthal en 
dat werd een blauwdruk voor de 
volgende 31 jaar.

Wat een prachtig orkest was de 
Marinierskapel! Zeer virtuoos en zo 
flexibel in speelstijlen. Het bespelen 
van meerdere instrumenten was eerder 
regel dan uitzondering. Een voorwaarde 
om de veelzijdigheid van het orkest in 
stand te houden. Meerdere muzikanten 
die in meerdere ensembles speelden 
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van de Marinierskapel. Die ensembles 
zijn altijd van vitaal belang geweest voor 
het orkest. Uniek was het strijkje van de 
Kapel. Spijtig dat dat niet meer als
 zodanig bestaat…  Ik heb zelf altijd in 
het dansorkest en in het combo 
gespeeld. Toffe optredens meegedaan; 
recepties, feesten en partijen en ook 
concerten. Regelmatig met 
gerenommeerde artiesten zoals Lee 
Towers, Laura Fygi, Karin Bloemen en 
Shirma Rouse. Ook hier is flexibiliteit 
troef. Het ene moment speel je 
onopvallend achtergrondmuziek  
tijdens een receptie of diner en met 
datzelfde ensemble ben je later op de 
avond de motor achter een wervelend 
feest. Glenn Miller tijdens het Assaut op 
verzoek van de admiraal en even later 
Beyoncé voor een volle dans-
vloer. Het spelen van achtergrond-
muziek met het combo heb ik nooit 
vervelend gevonden, ik vond dat top om 
te doen. Je maakt er met zijn vieren een 
eigen feestje van en ik heb het altijd 
belangrijk gevonden om daarbij de 
gasten niet in de weg te zitten qua 
volume. Op het moment dat men komt 
vragen of het zachter kan ben je al 
verkeerd bezig.

Ik heb ook erg genoten van de vele 
optredens en workshops die we met het 
saxofoonkwartet in de jaren ‘90 en 
begin 2000 gedaan hebben. Goed voor 
het samenspel en binding binnen de 
sectie en tof om met dat kwartet 
repertoire bezig te zijn. Hoeveel 
concerten zou ik gedaan hebben met de 
Kapel in al die jaren? Honderden 

moeten dat er geweest zijn. Zeker in 
de eerste 15 jaren hadden we heel veel 
optredens, vaak meerdere per week. 

Ik heb de Kapel in die 31 jaar zien veran-
deren van samenstelling, maar de basis 
van het werk is eigenlijk altijd hetzelfde 
gebleven. Mensen vragen me vaak 
wat het mooiste optreden is dat ik 
met de kapel heb gedaan en dan kan 
ik alleen maar antwoordden: er zijn 
zoveel mooiste momenten geweest! 
En het gaat er echt niet om dat je in een 
chique zaal of theater speelt. Liever een 
volle sporthal dan een schamel gevuld 
theater. Het gaat erom dat je je 
publiek kunt bereiken. Wij zijn er voor 
het publiek en niet andersom, een 
credo waar alles om draait en dat 
begint al bij de programmering. Ik heb 
de meest gedenkwaardige concerten 
beleefd  in een sporthal, tent of gewoon 
buiten, onder een simpele overkapping. 
We hebben schitterende concerten 
gegeven voor muziekverenigingen, onze 
achterban, gewoon in een sporthal. 
Kippenvel momenten tijdens  de 
concerten op het Brion Plein in 
Willemstad Curaçao waar we voor een 
kolkende massa speelden. Tijdens tal 
van momenten hebben we de 
dankbaarheid van het publiek kunnen 
voelen en dat is hetgeen wat telt.

"ER ZIJN ZOVEEL 
MOOIE MOMENTEN 
GEWEEST!" 
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Mijn loopbaan bij de Kapel is een mooie 
reis geweest waarbij ik letterlijk  de 
wereld over gegaan ben en waardevolle 
ontdekkingen dicht bij huis heb kunnen 
doen. Ik heb kunnen werken met zeer 
vakkundige collega’s die ik enorm 
waardeer. De humor die tijdens het 
werk onder allerlei omstandigheden 
aan de dag gelegd werd zal me altijd 
bijblijven, kostelijk!

En dan was daar op 12 september mijn 
laatste concert voor de Marinierskapel. 
Ook in Maastricht… dat moest zo zijn. 
Ik  ga nu genieten van de vrijheid die het 
FLO met zich meebrengt. Ik zal zeker 
blijven spelen, jullie gaan nog van me 
horen! Ik kan nu echter zelf mijn agenda 

bepalen en dat is een enorme luxe. Ook 
het dirigeren van orkesten zal ik blijven 
doen en ik heb een eigen lespraktijk. 
Maar er zal ook meer tijd vrijkomen voor 
mijn gezin, hobby’s en andere dingen en 
ik verheug me daar zeer op. Mijn To Do 
lijst puilt al uit…

Mijn taak bij het orkest zit erop. Ik hoop 
zeer dat het unieke karakter van de 
Kapel behouden blijft. Dat DNA van 
onversneden klassiek virtuoos
concerterend voor de pauze en na de 
pauze een dynamische, wervelende 
show. Ik wens de Kapel een prachtige 
toekomst toe!

 AOO René Hendrickx

Foto: Jan Dijkstra
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Maandag 18 februari 1991, mijn 1e dag 
in dienst van de Marinierskapel der 
Koninklijke Marine! Dit was wat ik wilde; 
een grote wens ging in vervulling!
Na een korte opleiding kon ik aan de 
slag. Helaas…… De 1e Golfoorlog die 
toen woedde zorgde ervoor dat alle 
activiteiten binnen de militaire muziek 
werden geannuleerd. 
Hoe wrang is het dat, nu ik de Mariniers-
kapel ga verlaten, door COVID-19 
wederom alle activiteiten stil liggen.

Zoals ik al zei, een grote wens die in 
vervulling ging. De eerste 18 jaar 
werkzaam als klarinettist (van es- tot 
en met contrabasklarinet), daarna nog 
ruim 11 jaar als kapelmeester.

Ik heb mijn deel mogen bijdragen aan 
fantastische concerten, radio-, tv- en 
cd-opnames. 

We hebben veel gereisd. Het devies van 
het Korps Mariniers, ‘Qua Patet Orbis’, 
geldt zeker ook voor ons. Een kleine 
greep uit de bestemmingen: Moskou, 
St. Petersburg, San Luis Obispo (V.S.), 
de Verenigde Arabische Emiraten, 
Japan en natuurlijk de Antillen.

Als Marinierskapel maak je vaak deel uit 
van ceremonieel zoals staatsbezoeken, 
erewachten en herdenkingen. Vooral de 
herdenkingen zijn voor de betrokkenen 
vaak erg emotioneel. Het geeft een goed 
gevoel om te weten dat deze momenten 

Afscheid van klarinettist en 
kapelmeester Peter Bongaerts
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nóg waardevoller worden door jouw 
bijdrage.

Was het één mooie droom?  NEEN! Een 
voorbeeld: windkracht 6-7, ca -1 °C, 
sneeuw en regen, 3½  uur stilstaan op 
steiger 3 in Den Helder. Het Wilhelmus 
enigszins fatsoenlijk laten klinken met 
verkrampte vingers en halfbevroren 
lippen wordt dan een hele uitdaging.
Maar terugkijkend op bijna 30 jaar 
Marinierskapel kan ik zeggen dat dit 
een waardevolle tijd is geweest. Het zal 
altijd een belangrijk deel van mij blijven;
eens een MARKAPPER, altijd een 
MARKAPPER!

In 1991 kon de Marinierskapel na ca 
3 maanden weer aan de slag. Ik hoop 
dat dit nu, al is het maar in ensembles, 
ook weer spoedig kan. Dat is namelijk 
waar de kapel voor is: mooie concerten 
en uitstekend ceremonieel verzorgen.

Ik wil een ieder bedanken voor de 
ondersteuning, medewerking, 
collegialiteit en vriendschap!
Wie weet  ontmoeten we elkaar snel 
weer ergens. Het liefst bij een 
spetterend concert van de 
Marinierskapel.

Blijf gezond en tot ziens! 
Uw kapelmeester b.d. 

LTZMARKAP2 Peter Bongaerts

Peter Bongaerts ontvangt de 
Herinneringsmedaille
Buitenlandse Bezoeken
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Peter Bongaerts ontvangt 
Herinneringsmedaille 
Buitenlandse Bezoeken
Op maandagochtend 9 november 
jl. ontving scheidend kapelmeester 
Peter Bongaerts uit handen van Lu-
itenant-kolonel Jansen - coördinator 
Militaire Muziek - de ‘Herinnerings-
medaille Buitenlandse Bezoeken’. 
Deze bijzondere onderscheiding 
wordt maar zelden uitgereikt. 

In het verleden werden bij grootse 
Staatsbezoeken nog wel eens decoraties 
uitgewisseld. Dat is tegenwoordig een 
stuk minder. Militaire muziek is niet weg 
te denken bij Staatsceremonieel, en al 
helemaal niet bij belangrijke bezoeken. 
Daarom is in 2000 ingesteld: 
“een blijvende herinnering aan Buiten-
landse Bezoeken van het Staatshoofd en 
bij Inkomende Bezoeken aan het 
Staatshoofd”. Peter ontving de 
Herinneringsmedaille als uiting van 
dankbaarheid voor inzet en betrokken-
heid, namens Z.M. de Koning en 
toegekend door de Minister van Buiten-
landse Zaken.

Peter wordt beloond voor zijn inzet bij 
onder andere talloze geloofsbrieven. Hij 
heeft zelf ooit verteld dat hij nèt niet 100 
verschillende volksliederen heeft 
gedirigeerd. Daarnaast deed hij ook 
kleinere diensten als herdenkingen in 

Rotterdam en Den Helder of andere 
diensten. Peter heeft maar liefst drie 
keer Prinsjesdag geleid, twee keer 
de Nationale Taptoe, de inhuldiging 
van Koning Willem-Alexander in 2013, 
staatsbezoeken van Zweden, Chili, 
België en de officiële ontvangst van 
Oostenrijk. Daarnaast een belang-
rijke voetbalwedstrijd in de Arena, vele 
herdenkingen waaronder 4 mei op 
De Dam en Margraten. Ook het 
Concert/vertrek van de Tour de France 
uit Rotterdam leidde hij en Constable 
Due’s in Londen.
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Na een inwerkperiode heb ik per 
1 november kapelmeester Peter 
Bongaerts opgevolgd. Een boeiende 
functie waarbij mijn uitvoerende taak 
als klarinettist uitgebreid wordt met 
personeels- en organiserende taken. 
Vanaf deze plek wil ik Peter van harte 
danken voor zijn zorgvuldige over-
dracht en wens hem een heel goed en 
lang FLO toe!

Op 7-jarige leeftijd ben ik begonnen 
bij harmonie Fidelio in Woudenberg. 
Toevalligerwijs ook de plaats waar De 
Marinierskapel het laatste concert kon 
geven in volledige bezetting voordat de 
coronacrisis uitbrak. Na een aantal jaren 
ben ik ook in Zeist bij OBK gaan spelen. 
Dit orkest stond onder leiding van 
dirigent Gert Buitenhuis; in die tijd 
ook dirigent van De Marinierskapel. Zo 
kwam ik in aanraking met De 
Marinierskapel. Ik kan mij het eerste 
korpsconcert dat ik meemaakte nog 
levendig herinneren. Ik wist niet wat ik 
hoorde toen het orkest een bewerking 
van The West Side Story speelde. Ook 
de verbinding die het orkest teweeg-
bracht met en tussen de militairen 
en ander publiek in de zaal was een 
enorme ervaring. De staande ovatie en 
het collectieve feest bij de uitvoering, 
samen met de tamboers en pijpers, van 
de Defileermars der Koninklijke Marine 

was en is nog steeds een onvergetelijke 
ervaring. U zult begrijpen dat het een 
bijzonder moment was toen ik na proef-
spel en keuringen in 1993 als klarinettist 
aangenomen werd bij dit fantastische 
orkest. 

Ook nu nog is het voor mij een groot 
plezier om te werken met en voor het 
orkest. Het blijft waardevol om voor 
collega’s en ander publiek met muziek 
een extra dimensie toe te voegen aan 
zowel feestelijke als treurige 
momenten.

Nieuwe Kapelmeester 
Daan Kuiper stelt zich voor
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Ik woon in Amersfoort, ben getrouwd en 
heb 3 studerende kinderen. De 
conservatoriumopleiding heb ik gevolgd 
aan het conservatorium in Utrecht. 
Leuk detail is dat ik daar samen met 
Arjan Tien, de huidige dirigent van de 
Marinierskapel, nog in de theorieklas 
heb gezeten. 

Naast mijn werk bij De Marinierskapel 
heb ik eerst een aantal jaren 
klarinetles gegeven. Later ben ik binnen 
het Managementteam van het 
KunstenHuis De Bilt-Zeist werkzaam 
geweest als coördinator van de 
afdeling muziek. Inmiddels heb ik 
afscheid genomen bij Het Kunsten-
Huis, maar geniet naast mijn werk bij 
De Marinierskapel wel van mijn hobby’s 

hardlopen, lezen, muziek luisteren en 
maken, in de natuur zijn en koken.

Ik hoop dat u allen gezond blijft en dat 
we elkaar snel weer ontmoeten bij één 
van de concerten, ceremoniële uitvo-
eringen of bij een van de bijeen-
komsten van de Stichting Vrienden van 
De Marinierskapel.

LTZMARKAP2 Daan Kuiper – 
Kapelmeester, 
klarinettist Marinierskapel
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Foto: Merlin Daleman

Een stukje van een nog redelijk 
nieuwe collega! Mijn naam is Thomas 
Piet en ik speel nu ongeveer anderh-
alf jaar mee als Lead trompettist bij 
de Marinierskapel. Sinds afgelopen 
1 mei ben ik officieel in dienst. Ik 
ben 33 jaar en woon in Oosthuizen in 
Noord-Holland.

De muzikale kant van mijn familie kwam 
bij mijn moeder vandaan die eerst alt-
hoorn en daarna euphonium speelde bij 
de fanfare van Zuiderwoude, een dorp 
met ongeveer 300 inwoners in de rook 
van Amsterdam. Eerst volgden mijn 
oudere broers op bugel en 
euphonium en toen ik (eindelijk) 7 
was wilde ik persé ook een instrument 
spelen, ik ging tenslotte altijd al mee 
naar de concerten. Mijn vader kon niet 
achterblijven, wij zijn toen tegelijk bij 
de fanfare begonnen. Ik kreeg toen 
eigenlijk zonder een keuze te hebben 
een bugel als instrument toegewezen 
en mijn vader ging voor het euphonium. 
Mijn ouders spelen nog steeds bij de 
fanfare en beide broers zijn inmiddels 
gestopt. Ik had iets meer plezier en 
talent en koos later op aanraden van 
mijn docent voor de trompet in plaats 
van de bugel. 

Ik was misschien 12 of 13 en ik had de 
krantenwijk van mijn broer 

overgenomen en toen luisterde ik op de 
fiets altijd de opnames van 
trompettisten met het hoge register als 
specialiteit zoals Maynard Ferguson, Bill 
Chase en Arturo Sandoval. Thuis 
probeerde ik dat natuurlijk zelf een 
beetje na te doen. Gelukkig wonen mijn 
ouders vrijstaand en had ik 
sympathieke buren.

Toen ik 15 was heb ik als jongen met 
een fanfare achtergrond auditie gedaan 
bij het Nationaal Jeugd Fanfare 
Orkest, wat toen stond en nog altijd 
onder leiding staat van Danny 
Oosterman. Daar heb ik ontzettend veel 
ervaring opgedaan en een ontzettende 
ontwikkeling doorgemaakt als solo 
trompettist in het orkest en als solist 
voor het orkest. In de laatste klas van 

Nieuwe collega: 
Thomas Piet
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de middelbare school ging ik naar de 
vooropleiding van het Conservatorium 
van Amsterdam met als hoofdvakdocent 
Theo Wolters, destijds nog 
trompettist bij het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest.

Tijdens en na mijn studie heb ik gewerkt 
in veel professionele symfonieorkesten 
maar ook bij musicals van bijvoorbeeld 
Joop van den Ende en Albert Verlinde 
en ook andere theaterproducties of 
concerten met bekende artiesten in 
grote concertzalen, bij tv-producties 
en in stadions. Ook heb ik veel in het 
buitenland gewerkt bij Broadway shows 
en bijvoorbeeld op cruiseschepen in 
bijna alle continenten en ook andere 
tours met orkesten en ensembles.

Het is altijd een wens van me geweest 
om bij de Marinierskapel te spelen. Ik 
wist ergens dat dit een goede match zou 
zijn. Frank van der Poel, inmiddels mijn 
voorganger, is altijd iemand geweest 
waar ik tegenop keek. Het is dan ook 

oprecht een eer om, na Frank van de 
Poel en Marcel Jungen, op de stoel van 
leadtrompet te mogen zitten.

Dit is of was misschien wel de meeste 
gekke tijd ooit om officieel bij de kapel 
in dienst te komen. De laatste periode 
is er natuurlijk niet veel samen met het 
hele orkest gespeeld. Gelukkig kan ik 
nog teren op een aantal hele mooie 
ervaringen van voor de corona uitbraak. 
We hebben veel superfijne concerten 
gegeven en ik ben enorm warm 
verwelkomd door de sectie, het hele 
orkest en de dirigent. Gelukkig zal er 
nog heel veel moois volgen.

KPL Thomas Piet – 
Lead trompettist Marinierskapel



28 /  TDM

Mijn naam is Lennart de Winter en 
ik ben de nieuwe trombonist van de 
Marinierskapel der Koninklijke
Marine. Samen met mijn vrouw 
Welmoet en dochter Ellis woon ik 
in Utrecht.

Vlak na het proefspel in december van 
2019 werd er afgesproken dat ik in de 
eerste werkweek van het nieuwe jaar 
zou starten met repeteren bij de kapel. 
De dag voor de eerste repetitie moest ik 
helaas alweer afzeggen. Natuurlijk was 
dat niet zo’n goede start, maar ik had er 
wel een hele mooie reden voor, die 
ochtend vroeg werd namelijk onze 
dochter Ellis geboren! 2020 had voor mij 
dus een prachtig begin.

Vol enthousiasme heb ik twee maanden 
mogen spelen in het orkest voordat half 
maart het Coronavirus ook de 
Marinierskapel stil legde. Toen be-
sloot ik mijn oude bijbaan als vracht-
wagenchauffeur weer op te pakken. Tot 
en met juli heb ik door heel Nederland 
groenten en fruit bij telers opgehaald. 
Gelukkig ging de kapel in de zomer 
verder in ensembles en mocht ik mee 
gaan spelen in Colonel Bogey Brass. 

Aan het winnen van een proefspel bij de 
Marinierskapel gaat heel wat vooraf, zo 
ook in mijn geval. Als geboren en geto-

gen Westlander speelde ik mijn eerste 
noten bij Honsels Harmonie. Daar 
begon ik op elfjarige leeftijd met 
trombone spelen. Na de middelbare 
school ben ik klassieke muziek gaan 
studeren op Codarts in Rotterdam en 
vanwege een verhuizing van de trom-
boneklas maakte ik mijn 
conservatoriumopleiding af in 
Amsterdam. Daarna heb ik nog een 
masterstudie gedaan in Zürich, 
waarvoor ik twee jaar in Zwitserland 
heb gewoond. 

Na het afstuderen in 2014 ben ik terug 
naar Nederland verhuisd en ben ik gaan 
werken als freelancemusicus. Naast het 
lesgeven aan vele koperleerlingen ging 
ik remplaceren bij verschillende 
ensembles en orkesten. 

Nieuwe collega: 
Lennart de Winter

Foto : Wout Nooitgedacht
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Inmiddels geef ik les bij Harmonie 
Manderen in Maarn en het Gooisch 
Fanfare Orkest in Hilversum en ben ik lid 
van TenToon Ensemble. 

Ik ben zeer gelukkig dat ik nu bij de 
Marinierskapel ben begonnen en hoop 

van harte dat we binnenkort weer met 
hele orkest mogen optreden!

KPL Lennart de Winter – trombonist 
Marinierskapel
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Hallo allemaal,

Mijn naam is Berend van Gurp en 
sinds 1 september ben ik de nieuwe 
bastrombonist van de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine. Ik ben 22 jaar 
oud en woon momenteel in 
Rotterdam. 
Ik ben van plan om binnenkort naar 
Utrecht te verhuizen omdat ik oor-
spronkelijk uit Amersfoort kom en mij in 
die omgeving meer thuis voel. 

Op dit moment ben ik bezig met het 
laatste jaar van mijn bachelor studie 
bastrombone aan het conservatorium 
van Rotterdam, Codarts. Ik studeer bij 
Ben van Dijk wiens vader ook nog in 
de Marinierskapel heeft gespeeld als 
trombonist! De Marinierskapel ken ik al 
van jongs af aan goed. Op jonge leeftijd 
heb ik met mijn familie veel concerten 
en taptoes bezocht. Mijn vader én mijn 
broer spelen allebei ook trombone, dan 
kon ik natuurlijk niet achterblijven. Bij 
ons in huis klonk de trombone dan ook 
meerdere malen per dag door het huis 
en doordat mijn vader en broer al beter 
speelden dan ik kon ik alles meermaals 
per dag een beetje afkijken en heb ik 
altijd de motivatie gehad om goed te 
oefenen.

Ik ben begonnen in Amersfoort bij 
Harmonieorkest Wilskracht waar ik na 
een jaar of twee ben overgestapt naar 
het symfonieorkest van de 
muziekschool. Vervolgens ben ik naar 
het Amersfoorts Jeugd Orkest gegaan 
en daarnaast heb ik ook nog in het 
JeugdOrkest Nederland gespeeld. 
Dit pad is volledig gebaand door mijn 
oudere broer wat de aansluiting in deze 
orkesten makkelijker voor mij heeft 
gemaakt. Het was altijd gezellig dat wij 
naast elkaar in het orkest zaten.

Tijdens mijn studie heb ik twee jaar in 
het Jong Nederlands Blazers Ensemble 
gespeeld en heb ik twee keer mogen 
remplaceren bij de Marinierskapel. 
Verder heb ik een aantal keren 
mogen spelen bij het 

Nieuwe collega: 
Berend van Gurp

Foto : John Haket
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Nederlands Blazers Ensemble, het 
Metropole Orkest en het Radio 
Filharmonisch Orkest. Ik ben heel blij 
dat ik nu bij de Marinierskapel een vaste 
baan heb. Dit is voor mij altijd al een 
droom geweest en dat deze in vervulling 
is gegaan kan ik nog nauwelijks geloven. 
Ik besef het mij eigenlijk nog steeds 
niet helemaal, omdat door Corona 
het orkest nog niet in zijn volledigheid 
heeft gespeeld sinds mijn aanstelling. 
Dit maakt dat het een gek gevoel is dat 
je onderdeel bent van iets wat voor jou 
nog niet echt tastbaar is. Hopelijk zal 
dit snel veranderen en kunnen we snel 
weer met het volledige orkest mooie 
muziek spelen.

De Marinierskapel kende ik ook via een 
andere weg. Mijn vriendinnetje Lotte 
waar ik nu 4 jaar een relatie mee heb is 
de dochter van Daan Kuiper, klarinettist 
en tevens de nieuwe kapelmeester. Via 
Daan kreeg ik al het een en ander mee 
van de kapel en ik vond het altijd heel 
erg gaaf om alles te horen. Ik ben een 
aantal keer wezen kijken en vind het 
dan ook fantastisch dat we vanaf nu 
samen op het podium zullen staan! 

Ik heb erg veel zin om snel aan de slag 
te kunnen bij het orkest en ben 
benieuwd wat voor een avonturen ik er 
zal gaan beleven!

KPL Berend van Gurp –
Bastrombonist Marinierskapel
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Van Baroe tot 
Tamboer-Maître
DIENEN BIJ DE TAMBOERS EN PIJPERS 
1986 - 2020

Naar aanleiding van mijn 
aankomende overplaatsing heeft de 
redactie mij gevraagd of ik een 
terugblik zou kunnen geven op mijn 
tijd bij de Tamboers en Pijpers. 
De strikte opdracht hierbij was “hou 
het op een A4 tje”, voorwaar een hele 
uitdaging om hier 35 jaar in te 
verwoorden...

Eind 1985, net 16 jaar geworden, kwam 
ik voor het eerst in “barak 003”. Ik kwam 
“voorspelen” en diende mij te melden 
bij de adjudant Vuijk, Hoofd van de 
Tamboers en Pijpers. 

Ik begon op mijn 7e jaar met lessen op 
de trom in de vereniging welke 
notabene was opgericht door de 
adjudant. U kunt zich voorstellen dat ik 
voorzien was van een zekere vorm van 
gezonde spanning... 
Nou, in marinierstaal: 
Ik was gewoon spichtig.
Het voorspelen verliep naar te-
vredenheid en voorzien van een “vrij 
vervoertje NS” ging ik met de trein 
huiswaarts.

Als snel volgde de keuring in Amsterdam 
en op 10 maart 1986 begon ik aan de 
Eerste Vak Opleiding Mariniers.

Na de mariniersopleiding meldde ik mij 
wederom in barak 003 alwaar ik mijn 
tamboersuitrusting kreeg uitgereikt. 
Toen al een enorm gevoel van trots dat 
ik daar was gekomen, waar ik als 7-jarig 
ventje al naar toe wilde. Die trots werd 
in de opleiding soms aardig op de proef 
gesteld wanneer er weer eens een deel 
van de trom, hoorn of leergoed werd 
gevonden wat niet gepoetst was. Bij 
het kleinste spatje was het uiteraard of 
er een misdaad was begaan! Enfin, we 
leerden in ieder geval om aandacht te 
hebben voor detail. Dit laatste is zeker 
nog steeds van toepassing op de T&P 
van vandaag.

Na de tamboersopleiding volgde, toen 
min of meer standaard, een plaatsing 
in Den Helder. Vervolgens, inmiddels 
18 jaar geworden, met uitzending naar 
Curaçao en geplaatst bij de 21e 
infanteriecompagnie. Een fantastische 
tijd en terugkijkend het begin van een 
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aaneenschakeling van mooie en minder 
mooie ervaringen.

Een varende plaatsing aan boord van 
het toenmalige vlaggenschip Hr. Ms. 
Tromp, maar ook bij de Marine kazerne 
Amsterdam en uiteraard diverse 
plaatsingen bij de operationele 
eenheden in Doorn.
Wanneer geen “buitenplaatsing” dan 
uiteraard geplaatst bij de vaste kern van 
de T&P in Rotterdam.

Bijzonder waren de uitzendingen naar 
Cambodja, Ethiopië/ Eritrea en (Noord)- 
Afghanistan. Veel gezien en geleerd en, 
op een bepaalde manier misschien iets 
anders naar de wereld gaan kijken.
Ondanks een aantal zaken had ik het 
zeker niet willen missen. De kameraad-
schap en humor van destijds daarna 
niet meer op dezelfde manier ervaren.

Met de T&P en ook gezamenlijk met 
de Marinierskapel vele mooie reizen 
gemaakt; Indonesië, meerdere malen 
Japan, Abu Dhabi, diverse plaatsen in 
Rusland en ook vele andere plaatsen 
in Europa. Hoogtepunten in genoemde 
landen waren onder meer de 
Steelbandreis naar Indonesië, Beating 
Retreat in Londen, Taptoe Moskou maar 
bijvoorbeeld ook een mars over de
“Ginza” een van de hoofdstraten van 
Tokyo. Destijds, naar zeggen, voor het 
eerst sinds de 2e wereldoorlog 
afgesloten vanwege onze mars.

Minder mooie momenten waren er ook, 
ik denk dan bijvoorbeeld aan het 
overlijden van collega’s.

Mijn eerste uitvaart als Tamboer-Maître 
was de uitvaart van goede 
MARKAP-collega Bertus van Aalst, 
dat vergeet je niet. De uitvaarten van 
collega’s van Vloot en Korps zijn er vele 
geweest. Sommigen daarvan blijven je 
bij, het is dan goed om te zien en horen 
hoe onze bijdrage een familie tot troost 
en steun kan zijn.

Bijzonder was het groot ceremonieel 
zoals de uitvaarten van leden van het 
Koninklijk Huis en het Huwelijk en later 
de inhuldiging van Zijne Majesteit de 
Koning. Eervol om te doen was 
betrokken te zijn bij de voorbereiding en 
uitvoering van de uitvaarten van onze 
Ridders in de Militaire Willemsorde.

Feit is dat de jaren voorbij zijn gevlogen 
en dat ik het allemaal zo weer over zou 
doen.

Nu klink ik als iemand die de dienst gaat 
verlaten. Gelukkig is het nog niet zover 
en is het mij vergund om benoemd te 
worden tot eerste luitenant der 
mariniers. Geplaatst bij het Impresariaat 
Militaire Muziek Krijgsmacht zal ik onder 
meer betrokken zijn bij groot 
ceremonieel en een adviserende rol 
vervullen op het gebied van 
ceremonieel in relatie tot militaire 
muziek. Zeker geen afscheid dus.
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Het was mij een eer en genoegen uw 
Tamboer-Maître te zijn. Soms diende 
ik kritisch te zijn maar neemt u van mij 
aan dat het ook “stiekem” genieten was 
wanneer wij bijvoorbeeld over de Lange 
Voorhout of “Horse Guards Parade” 
marcheerden.

Ik eindig dan ook met een welgemeend 
“tot ziens!”

AOO Ed Oosterom – Hoofd T&P
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Bevorderingen en
medailles
Naast alle vertrekkende en nieuwe 
collega’s zijn er de afgelopen tijd ook 
een aantal mensen bevorderd. 

Zo werden Jean-Pierre Cnoops (altsax), 
Robin Loff (basklarinet) en Ton 
Kerstholt (klarinet) bevorderd tot 
adjudant muzikant. Jeroen Schippers 
(trompet), Irene Schippers-Kruik 
(hoorn) en Joris Lumeij (klarinet) 
werden bevorderd tot sergeant-majoor 
en Nanda Pletzers-Meering (klarinet), 
Tamara Smits (fagot) en Rodin 
Rosendahl (euphonium) tot sergeant 
muzikant. Klarinettist adjudant Daan 
Kuiper volgt scheidend kapelmeester 
Peter Bongaerts op en wordt bevorderd 
tot Eerste Luitenant der Marinierskapel. 

Daarnaast ontving trombonist sergeant 
Frank Kramer op 16 juni een bronzen 
medaille: het onderscheidingsteken 
voor ‘Langdurige en Trouwe Dienst’. Het 
is uitgevoerd als een bronzen medaille 
waarop op de voorkant de Koninklijke 
mantel met een gekroonde W is 
afgebeeld en die wordt gedragen op 
een oranjelint. 

Op recente proefspelen voor de 
vrijgevallen plaatsen op klarinet en 
altsaxofoon zijn al kandidaten 
geselecteerd. Zij moeten nu eerst het 
keurings- en administratieve traject 
doorlopen voordat ze kunnen worden 
voorgesteld in deze Nieuwsbrief. In 
december vinden nog audities plaats 
voor althobo en trompet.

Robin Loff wordt bevorderd 
tot adjudant
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Frank Kramer ontvangt bronzen medaille

Daan Kuiper wordt bevorderd tot Luitenant. Naar goed gebruik worden zijn 
rangonderscheidingstekens overgoten met bier.
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Ceremonieel Den Helder

Foto : Jan Dijkstra

De feestelijke muzikale omlijsting bij 
de terugkeer en medaille uitreiking van 
de bemanning van Zr. Ms. De Ruyter op 
zondag 28 juni in Den Helder was ook 
voor de Marinierskapel een heuglijk 
moment; dit was namelijk na de 
demo-video opname voor 
Veteranendag. De eerste inzet sinds de 
beperkende maatregelen tegen de 
verspreiding coronavirus in maart 
waren afgekondigd.

Wel met inachtneming van strikte richt-
lijnen; de muzikale eenheid bedroeg 

incl. Tamboers & Pijpers slechts 30 
personen die met verlengde tussen-
ruimte uit elkaar stonden. Beslist nog 
geen optimale sterkte dus, maar een 
eerste begin en fijn om weer te kunnen 
laten horen waar we goed in zijn. 
Deze (mini) Marinierskapel stond onder 
leiding van scheidend kapelmeester 
eerste luitenant Peter Bongaerts en 
sergeant-majoor van de mariniers 
algemeen Martijn Vogelaar was 2e 
Tamboer-Maître.
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Dit bijzondere jaar, 2020, zou ook het 
jaar moeten zijn dat we de verjaardag 
van de Marinierskapel en die van de 
Stichting Vrienden van de 
Marinierskapel zouden gaan vieren. 
De Marinierskapel zou haar 75-jarig 
bestaan vieren en de Stichting haar 
35ste verjaardag. Twee mooie jubilea 
welke nu in het water dreigen  te vallen. 
Toch willen we hier aandacht aan 
besteden en een mooi document 
(Glossy) laten maken. Waarbij we niet 
alleen terugkijken, maar zeker ook een 
blik in de toekomst willen werpen. 

We hebben best ideeën over een Glossy, 
zoals mogelijke onderwerpen e.d. Maar 
hebben geen idee hoe we de 
totstandkoming het beste kunnen 
uitvoeren. Daarom zijn we op zoek naar 
iemand die ons daarbij kan helpen, 
een producent dus. 

Waar zou onze Glossy aan moeten 
voldoen? Hoe zien wij de uitstraling 
van de Glossy en wat willen we er mee 
bereiken?

De Glossy moet sprankelen, in een mod-
ern jasje zitten en voor langere periode 
bruikbaar zijn. Enerzijds als naslagwerk 
met leuke artikelen 
over 75 jaar Marinierskapel, met 
aandacht voor bijvoorbeeld een de vele   
LP-hoezen, bijzondere muzikanten en 

dirigenten. Anderzijds kijken we naar de 
toekomst, naar de verschillende 
ensembles en de rol van de 
Marinierskapel binnen de Koninklijke 
Marine en de militaire muziek.

De Glossy zal worden verspreid onder 
de vele liefhebbers van de muziek van 
de Marinierskapel en de Tamboers & 
Pijpers. Als representatie of bij de vele 
concerten. In dit laatste geval kan een 
inlegvel worden toegevoegd met het 
programma van dat betreffende 
concert.

We zijn dus op zoek naar een producent 
die ons kan ondersteunen bij de 
totstandkoming van zo’n eigentijdse 
Glossy voorzien van de huidige 
technieken (zoals QR-codes). 

Taken zijn o.a. het begeleiden van het 
hele project in meest brede zin, 
begeleiden van de redactie en de 
begeleiding van het drukproces. 

Onze vraag is dus: “Wie vindt het leuk 
om samen met de Stichting en de 
Marinierskapel invulling te geven aan 
de ontwikkeling en realisatie van een 
sprankelend en eigentijds document dat 
recht doet aan de beide jubilea?”
Voor reacties en vragen kunt u terecht 
bij de secretaris SVMK, Bert Aben, 
06-45286188.

DE VRIENDEN VAN DE MARINIERSKAPEL 
ZOEKEN EEN PRODUCENT VOOR EEN NIEUWE JUBI-
LEUMUITGAVE VAN TUSSEN DE MATEN, EEN “GLOSSY”.
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OPROEP! 
(HERHALING)

BEDANKT VOOR DE ARTIKELEN DIE WIJ 
REEDS HEBBEN MOGEN ONTVANGEN 

VOOR DE GLOSSY!

HEEFT U LEUKE OF INTERESSANTE 
INPUT, LAAT HET ONS WETEN! 

MAIL UW TEKST NAAR 
MARLOUVANDERSCHOOT@GMAIL.COM.
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Vacature voorzitter
De Stichting Vrienden van de Marinierskapel is op zoek naar een nieu-
we voorzitter. Als vriend van de Marinierskapel weet u als geen ander 
dat de Marinierskapel in 2020 75 jaar bestaat. 75 bewogen jaren met 
mooie optredens in binnen- en 
buitenland. Nu vragen wij uw steun om met ons mee te zoeken naar 
een voorzitter die onze stichting in de richting van 100 jaar Marinier-
skapel brengt.

Waar zou de nieuwe voorzitter aan moeten voldoen?

Natuurlijk leidt hij of zij de stichting, leidt de vergaderingen en is het 
boegbeeld van onze stichting. Een verbinder die stichting en dona-
teurs, Marinierskapel en Tamboers & Pijpers sociaal meer aan elkaar 
bindt en daarbij zichtbaar is voor alle geledingen.

Maar voor dat zetje is meer nodig! 

We willen een voorzitter met kennis van marketing om Marinierskapel 
en stichting weer prominent op de kaart te zetten. Een voorzitter met 
nieuwe ideeën, feeling met de muzikale wereld en een netwerk in die 
muzikale wereld.

HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP

HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP
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HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP

HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP

Een motivator en doorpakker om actiepunten en afspraken om te 
zetten naar meer bekendheid en meer leden.
Mocht u iemand weten die dit ambieert, laat het ons weten of vraag 
hem of haar ons te benaderen. Op basis van een CV en / of een moti-
vatie zal een keuze worden gemaakt voor een nadere kennismaking.

Ons contactadres: 
Secretaris G.T.J. (Bert) Aben, 06-45286188 of 
Secretaris.SVMK@Gmail.com

mailto:Secretaris.SVMK@Gmail.com
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Financieel verslag van 
de penningmeester
Onlangs heeft het bestuur besloten om de donateurs inzicht te geven in de 
financiële activiteiten van de Stichting en is besloten om jaarlijks een financieel 
verslag op te nemen in de eerste nieuwsbrief van het jaar. In verband met corona is 
dit een latere nieuwsbrief geworden. 

U treft hier het overzicht aan van de inkomsten en uitgaven over 2019 met daarbij 
de begroting voor 2020.
In de post donaties wordt weinig verandering verwacht. Er vallen donateurs weg 
en er komen nieuwe bij. Wij hopen dat er dit jaar meer nieuwe donateurs bijkomen, 
omdat het aantal terugloopt. Ook de verkoop van de cd’s is vrij constant. De nieuwe 
cd van de Marinierskapel is in 2020 uitgegeven.

Bij het kopje bestuurskosten zijn de kosten opgenomen van onder meer het 
service-abonnement op het boekhoudprogramma, portokosten, de kosten bij 
afscheid van bestuursleden en eventueel cadeaus aan derden.
Vanwege alle coronamaatregelen zal er in 2020 geen Vriendendag plaatsvinden, 
hoewel deze wel was gepland. Voorlopig staat een concert voor de Vrienden en 
oud-leden gepland voor 11 maart 2021. Nadere informatie hierover zal in een later 
stadium worden opgenomen.

De post Aankopen Marnskap is bedoeld om verzoeken van de Marinierskapel en de 
Tamboers & Pijpers te honoreren.

Wanneer u vragen heeft over dit overzicht kunt u die aan de penningmeester stellen 
via het emailadres penningmeester.svmk@gmail.com  

mailto:penningmeester.svmk@gmail.com  
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KEES TULP
Penningmeester Stichting Vrienden van de Marinierskapel

E-mail: penningmeester.svmk@gmail.com
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mailto:penningmeester.svmk@gmail.com
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