
In 1998 kwam ik terug in Nederland vlak voor 6 juni, D-Day in Scheveningen. Mijn vrouw en ik waren 

in London aangekomen aangezien we aanwezig zouden zijn bij een Rock and Roll feest, gehouden 

door de ritme gitarist van Cliff Richard and The Shadows, een feest genaamd Shadowmania. Ja u 

raadt het goed, u heeft een bejaard langharig "hippie " in uw gelederen en nog steeds Rock and Roll 

spelend in The States. Enfin, in London aangekomen, 1 dag voor de party, liepen we door London en 

naderden wij Buckingham Palace. Mijn oor hoorde muziek en zoals ik altijd deed als kleine jongen in 

Den-Haag, ik zette het op een rennen naar het geluid van de muziek om niets te missen. En daar 

stond een militaire Band, in prachtige rode galauniformen met de bekende beremutsen, te spelen en 

kwam de wacht aanmarcheren. Later bleek dat de Japanse Keizer op bezoek was en dat ik ronduit 

puur geluk had. Ik kon mijn geluk niet op toen de band in de houding werd gezet. Het bracht prettige 

herinneringen terug van vroeger toen ik zelf bij de muziek gedetacheerd was. Beentje op, allemaal 

gelijke hoogte en in 1 klap naar beneden. Ik herkende de muziek maar kon niet op de naam komen, 

maar het was een prachtige traditionele mars. Het voorwaarts Mars klonk en daar ging de band. De 

manschappen rechtop, schouders naar achter en benen op gelijke hoogte marcherend. Wat een 

schitterend gezicht, en wat een schitterend gehoor. 

Dit had ik werkelijk in jaren niet meer gezien en gehoord aangezien ik in 1985 Holland verlaten had 

voor mijn nieuw Vaderland, Californie. (Ik hoop ooit nog eens President van de republiek California te 

worden). Mee marcherend met de Band waande ik mij terug in mijn jeugd als de KMK een mars door 

Den-Haag hield. Het begin van onze vakantie begon geweldig en ik keek er erg naar uit om al de 

militaire Bands in Den-Haag te zien die op 6 juni zouden spelen. Nadat we van het feest van The 

Shadows), kwamen we 6 op Scheveningen aan. Daar had ik mijn eerste teleurstelling maar goede 

ervaring met de muziek De KMK opgesteld op een verplaatsbaar podium in gewoon tenue met 

regenjassen aan. Erg jammer ik  had graag de gala uniformen weer gezien. Men speelde traditionele 

marsmuziek en de stukken vlogen er van af. De kwaliteit was geweldig maar wat mii stoorde is dat de 

vrouwelijk deelnemers , een rok mochten dragen en de beentjes braaf onder de regenjassen 

uitstaken. Ik wil niets verkeerds zeggen van de kwaliteit van vrouwelijk muzikanten, maar de 

Grenadiers en Mariniers zijn mannen instituten bij uitstek. Denkend aan een slagveld met een vrouw 

in rokje een granaat gooiend, kwam erg vreemd op mij over. Ik heb dit ooit eens met Majoor Laro 

besproken die in bedekte termen mijn mening wel deelde. Laat ik u wel zeggen de muziek was 

fantastisch en ik heb genoten. Na afloop had ik bijna de directeur aangesproken die over kwam als 

een open en een erg vriendelijke persoon, maar ach dacht ik, als ik dat doe zal hij wel denken daar is 

weer een Hollander die weer wat te zeuren heeft dus heb ik het maar niet gedaan. Een korte tijd 

later zette het trompetterkorps van de Marechaussee zich op het toneel en de heren gingen zitten. 

Vreemd dacht ik, ik moest altijd staan en er was mij beloofd dat als ik om zou vallen vanwege het 

lange staan, ik op rapport geslingerd zou worden. U begrijpt, ik ben derhalve nooit omgevallen, 

ongeacht hoe lang sommige commando wisselingen met parades konden zijn. Enfin, de dirigent stapt 

voor het korps en ik hoor een song van Eric Clapton schallen over de boulevard. M'n mond viel open. 

Volgende song, een ander pop liedje waar de honden geen brood van lusten. lk had nog hoop 

alhoewel ik duizelig begon te worden. De derde song, ja hoor een ander melig liedje saai gespeeld 

door een stelletje zittende militairen die blijkbaar te moe waren om te staan. Ik kon deze onzin niet 

meer aanhoren. U zult begrepen hebben dat ikzelf in de Rock and Roll en aan verwante muziek actief 

ben en nog steeds in Amerika optreedt en meewerk  recordings. Versuft liep ik weg en zei tegen mijn 

vrouw, wat zouden mijn Bandleden zeggen als ik zeg dat ik een arrangement van de Grenadiersmars 

wil spelen met 3 gitaren, keyboards en drums??? Ze begon te lachen en zei, wel probeer het! Korte 

tijd later na een paar bakken koffie en goeie Hollandse appeltaart voorzichtig terug gelopen naar de 

promenade aangezien mijn favoriete orkest, De Mariniers, ook zouden spelen en OH NEE!!!!   Ze 

waren aangekomen en het werd zelfs erger, drumstel,  basgitaar en P.A. aangesloten Oh mijn God, 



Wat staat mij te  wachten????? ? lk wilde defileer mars horen, de Horlepiep wilde ik horen, American 

Rhapsody en oh, hoe zag ik nog voor mij Taptoe Delft 1971 (waarvan ik een deelnemer was) en zag 

de Mariniers rot voor rot opmarcherend terwijl ze Bridge over the River Kwai speelden. Schitterend, 

schitterend was dat. Misschien zouden ze stukken spelen van Heden en Verleden, de ouverture uit 

Aida misschien??. Maar nee, daar gingen de heren van start. Uitmuntende muzikanten, dat zal altijd 

wel zo blijven. Maar een Big Band??? Ik denk het niet. ledere noot was op zijn plaats maar er was 

geen "Feel". Het heeft niet de swing die ik bij Big Bands hoor hier in Los Angeles, Bands zoals de 

Buddy Rich Big Band etc. Ik heb die Big bands ook nooit moeite zien doen om ooit een militaire song 

op hun repertoire te zetten. Na even geluisterd te hebben ben ik een traan wegpinkend weggelopen, 

een ervaring rijker en een illusie armer. 

Terwijl ik echt een beetje gedesillusioneerd wegliep, hoorde ik van het Gevert Deynootsplein, ECHTE 

militaire muziek klinken en daar ging ik weer. Rennen!!!! Even weg van die moderne nonsens. lk 

wilde marsen horen en ja, daar stond een Band klaar om te gaan spelen. Ik kon net nog even praten 

met een paar leden en begreep dat het Band Natres (als ik mij goed herinner) was. lk wist dat 

Adjudant Jan Vlijm een tijdje dat korps geleid had dus ik nam zonder meer aan dat het goed moest 

zijn want Mr. Vlijm laat zich niet veel ontsnappen. In ieder geval, de afmars klonk en het was niet zo 

perfect als ik het graag gezien zou hebben maar het was goed en zeer acceptabel en het feit dat men 

hard probeerde was voor mij meer dan genoeg. Men marcheerde (schoudertjes naar achter 

volgende keer mijne heren en beentjes een beetje hoger, schachthoogte graag) naar traditie en 

speelde naar traditie. lk heb met genoegen het hele concert uitgezien en ging met toch wel een 

voldaan gevoel weg. 

Echter, het moet nogmaals van mijn hart dat ik bijzonder teleurgesteld was in de Mariniers. Ais ik uw 

blad lees dan denk ik wel eens, dat kan alleen in Nederland. De Luchtmacht kapel die hatelijke 

opmerkingen maakt over ouderwetse marsmuziek maar de leden hebben geen probleem het salaris 

iedere maand op de girorekening te krijgen. Ik zou het graag een beetje Amerikaans willen 

voorstellen aan de heren militaire muzikanten die in de Band zitten voor de poen, wees eens een 

echte held, neem ontslag en probeer op eigen kracht een project op te zetten zonder subsidie en 

probeer Going Dutch zelf gefinancierd te krijgen. Misschien zal het binnen een paar week een nieuwe 

naam krijgen Going Broke 

 

De schrijver van bovenstaand stuk sluit zijn epistel af met de woorden: Ik wilde dit al een hele tijd 

geleden schrijven maar ik heb me ingehouden. Keep up the good work, u en de uwen doen goed een 

geweldige job. 

 


