
Wij zijn Simone Burghgraef bijzonder erkentelijk dat zij het 

dagboek van haar man Cor Roelofsen ter beschikking heeft gesteld 

en heeft geschonken. Helaas is Cor ons op 11 juli 2011 ontvallen, 

maar op deze manier levert hij postuum een belangrijke bijdrage 

aan ons project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

Het dagboek is niet in zijn geheel te plaatsen. Er werd destijds gebruik gemaakt 

van 11 inch papier en de omvang was te groot voor één document op de website. 

Daarom is besloten om afzonderlijk de tekst te plaatsen en afzonderlijk de foto’s 

in een galerij. De tekst is zo getrouw als mogelijk weergegeven, met hier en daar 

kleine aanpassingen 

Het  origineel blijft bij ons in beheer.  

zo begon het…. 
27 november 1963. daar ging hij, de nieuwe 

oliebol, op naar amersfoort om zijn 

dienstplicht te vervullen. 

roelofsen c.g. rnr 43.04.22.320, ingedeeld bij 

1e peloton van de huzaren van boreel, het 

nieuwe trompetterkorps met 30 anderen 

op kamer 113 in de Willem III kazerne. 

Na mijn opleidingstijd was het dan zover. ik 

was één van de toekomstige “trompetters”. 

bij het uitreiken van de instrumenten kreeg 

ik de solo-

pistonpartij, een 

mooie beloning voor 

jarenlange studie. 

in dit boek zal ik 

proberen alle 

bijzonderheden te 

vermelden die er bij 

ons optreden zijn 

gebeurd. 

  

een beeld uit 

de basis 

opleiding op 

kamer 113, 

gewapend 

met een uzi 

in het 

middenachter 

mijn 

rustplaats 
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2 maart 1964 Amersfoort 

Optreden in 1e grijs op de Willem III-kazerne in Amersfoort. De administratie had een 2-

tal jubilarissen, die onofficieel werden gehuldigd. Stilstaand werden enkele marsen 

gespeeld. meer konden we nog niet…. 

vrijdag 20 maart Amersfoort 

Op de RK begraafplaats in Amersfoort is geblazen bij een begrafenis van een adjudant. 

De trompetters sloften niet, want die moesten de dode van huis tot de begraafplaats 

begeleiden. Gedurende de plechtigheid werd stilstaand een treurmars geblazen. Een 

indrukwekkend gebeuren. 

woensdag 15 april Amersfoort 

Beëdiging op de Bernhardkazerne te Amersfoort. het eerste officiële optreden Bij het 

wapen der Cavalerie. In drie vrachtwagens naar de Bernhardkazerne gebracht, waar 

we ± 1 uur hebben gespeeld. 

het was wel leuk, behalve toen ongeveer 30 tanks ons passeerden, die zoveel herrie 

maakten, dat we ons zelf niet meer hoorden spelen.  

  

dinsdag 21 april Amersfoort 

Enkele scholen uit Naaldwijk brachten een bezoek aan de Bernhardkazerne. Hier werd 

een showprogramma uitgevoerd van ± ½ uur. Dit was het eerste optreden voor 

burgers, alhoewel nog wel op een kazerne. Ondanks de aanwezigheid van vele meisjes 

ging het enorm goed en wmr I Van Kleef was zeer tevreden. Om ongeveer 3.45 uur 

waren we weer in de Willem III terug. 

donderdag 22 april Amersfoort 

’s Morgens kregen we het complete gala-tenue, waar we de gehele dag in gelopen 

hebben, daar we ’s avonds op de boskampkazerne moesten spelen. Een groep van de 

101 tankdivisie kwam terug uit Duitsland. 

 

vrijdag 24 april Amersfoort 

De kaderschool op de Bernhardkazerne hield ouderdag. Helaas regende het dus werd 

er niet in gala gespeeld. Toen we daar aankwamen, in de bekende DAF’s, spoelde het 

zo dat we onmogelijk buiten konden spelen. Daarom tussen alle tafels van de eetzaal 

gelopen, waar enkele marsen werden gespeeld. Het werd zeer op prijs gesteld en na 

afloop kregen we een dankbaar applaus. 

maandag 27 april Amersfoort 

De Studentenweerbaarheid hield hun oefening in de omgeving van Amersfoort. Daar 

ze die avond in de SROC van de Willem III een diner kregen aangeboden, moest ook 

het Trompetterkorps spelen o.l.v. Van Kleef werden enkele marsen gespeeld in 

orkestopstelling, daar het voor exerceren te klein was.  

Na afloop vloeide er weer kostbaar vocht.    

dinsdag28 april Breda 

Om half vijf kwam een erg slaperige Johan de kapel wekken om ons eerste optreden 

buiten Amersfoort te verzorgen.  

Na het inladen vertrokken we om 6.30 uur naar Breda, waar we om ± 8 uur 

aankwamen. Na een kop koffie hielden we repetitie op het defileerterrein. Na een 

verfrissing omkleden in gala, maar toen spoelde het. Overhaast werd een grote garage 

leeggehaald om de overdracht van het Trompetterkorps der Artillerie daar plaats te 

laten vinden. Er waren zeer veel hogen o.a. de staatssecretaris en tientallen generaals. 

Samen in gala hebben we “Sans Peur” en “Stad Amersfoort” gespeeld. Na officiële 



gedeelte gegeten (brood). ’s Middags kregen we een film te zien van de NAVO-taptoe, 

en nog een lichamelijke versterking. 

woensdag 29 april Amersfoort 

’s Morgens op de Willem III, voor de uitreiking van de zilveren medaille in de orde van 

Oranje Nassau gespeeld. 

’s Middags was er Jeugddag op de Willem III waarvoor we moesten showlopen. wel leuk 

optreden o.l.v. van kleef. 

’s Avonds gingen we in gala naar de Bernhard, waar we moesten spelen voor het 

oranjebal van de officieren. na een klein programma werd om precies 12 uur het 

Wilhelmus gespeeld. Na afloop konden we iets drinken en om half een zaten we weer 

in de DAF’s.  Daar werden we al spoedig weer uitgehaald, want generaal 

Schoenmakers wilde ons nog even toespreken, hetgeen gepaard ging met een drankje. 

Om kwart over één waren we terug op de Willem, waar we toen tot 2 uur hebben 

gespeeld voor de onderofficieren. Na die tijd het gala weer inladen voor de volgende 

dag. Om 3 uur ging een moe geheel onder zeil.  

donderdag 30 april Amsterdam/Zevenaar 

Voor de parade in Amsterdam was ook het TdC uitgenodigd. Na de bustocht waren 

we om 9 uur in Amsterdam, vlakbij het concertgebouw. Na een kop koffie van een 

wachtmeester, die mee was, stonden we om half elf aangetreden bij het gebouw van 

de KLM. Na het opmarcheren van de Politiekapel en de Matrozenkapel kwamen wij 

om het defilé van de landmacht te begeleiden; waar we 6x! de Huzarenmars hebben 

gespeeld. Hierna zijn we door het centrum naar de kazerne gegaan, waar we een 

heerlijke warme maaltijd in de o.o.-mess kregen aangeboden. Toen we om half drie 

terugkwamen konden we rusten tot 4 uur. Om 4 uur gingen we op reis naar Zevenaar 

om een taptoe te houden t.g.v. de opening van de tentoonstelling Paraat. Om precies 

8 uur marcheerden we de trappen van het stadhuis af, waar rondom het plein 

ongeveer 3000 mensen waren samengestroomd. Het begin was goed, maar het 

counteren liep totaal scheef. Twee man gingen counteren, de binnenste 3 rijen retour. 

Met de Fehrbelliner Reitermarsch ging het ook niet erg goed, maar ja, het was ook de 

eerste taptoe voor normaal publiek. 

Op de terugreis had Wmr Idsinga de smoor in om alles. Bij thuiskomst werd ons gezegd 

dat we om 12.15 uur moesten aantreden met alarmbepakking, wat echter niet 

doorging door praten van Ad, Hardmoed en Johan. 

  

vrijdag 1 mei 

Met de overste Heshusius om 8 uur naar Den Haag op bezoek bij overste Cohen Stuart 

voor de tekening van het tableau. Anders was ik per vliegtuig naar Bremen gegaan. 

De jongens blijven daar tot 5 mei. In die tijd moest ik tekenen. Jammer dat ik niet mee 

kon.  

 

duitsland / belgië 
21-23 mei 24-27 mei 
       

donderdag 21 mei 

Woensdag waren we om 12 uur binnen 

voor een repetitie met het 

Trompetterkorps van de Artillerie voor 

taptoe Coevorden op 30 mei. 

21 mei was het dan zover. Het 

Trompetterkorps der Cavalerie ging op 

reis. ’s Morgens om 6 uur opstaan en 

inpakken van de vrachtauto’s. Om 

8.40 uur was het vertrek naar Hohne. 

Na 3 uur rijden waren we bij de 

grensovergang Denekamp, waar we 

een half uur koffie mochten drinken. Daarna reden we Duitsland in. Een Duitsland, 

waar de natuur, in dat deel, niets anders is dan in Nederland. In Nienburg, ongeveer 

100 km vanaf Hohne, kregen we een uur vrij. Omdat ik geen Duits geld had, moest ik 

eerst een bank opzoeken, waar ik het kon wisselen. Na een leuk uur gingen we weer in 

de bus om verder te gaan naar Hohne, waar we om half zes aankwamen. Na het eten, 

dat goed was, gerepeteerd voor het concert in België. Geslapen op veldbedden, 

waarop het overigens wel was uit te houden. 

vrijdag 22 mei 

Om 6 uur werden we met trompetgeschal uit het bed gehaald, waarna we om zeven 

uur moesten eten in een enorme puinhoop, want de andere aanwezige huzaren waren 



aan hun laatste dienstplichtdag begonnen. Van 8 - 9.15 uur zijn we over het terrein 

gezworven en nog hadden we maar een klein gedeelte gezien.  

In dit uiterst parate kamp, ± 50 km van de zonegrens af, liggen Engelsen, Duitsers, 

Amerikanen en Nederlanders. Ook zijn we even naar buiten gewipt om vanachter 

tralies het concentratiekamp Bergen-Belsen van dichtbij te zien. Om kwart voor 10 

moesten we aantreden voor een beëdiging. Na dit geval nog gespeeld voor de 

officiersmess, waar we een verfrissing kregen. Na het eten: vertrek naar Seedorf. In 

Soltau mochten we een uur vrij. Om 5 uur kwamen we in het kamp aan, waar alleen 

maar Nederlanders gelegerd zijn. Daar sliep ik op een heel gezellige kamer met 

Postma, Sas en Siben op schuimrubber matrassen en hagelschone lakens. Van 7 - 8.30 

uur in het gras gerepeteerd voor België, waarna we om 8.45 - 9.15 uur moesten spelen 

voor de officieren in kamp Seedorf. 

vrijdag, 23 mei 

Ook nu moesten we normaal om 6 uur opstaan. Na het eten in de supermoderne 

eetzaal heb ik liggen lezen en enkele potjes gedamd met Beb. Om half 10 

marcheerden we in de brandende zon voor een beëdiging. Ongeveer 10 man van de 

manschappen was het te warm en ploften in elkaar. Na de beëdiging gegeten en om 

12.40 uur ging het TdC richting Maastricht via Bremen (autobaan), Osnabrück, 

Münster, waarbij we in een hotel buiten Münster gezeten hebben, Ruhrgebied, Aken en 

Margraten naar Maastricht. Een mooie autotocht vooral in het Ruhrgebied. Het 

duurde anders wel erg lang. De tocht was ongeveer 550 km. We kwamen half dood 

om 9.30 uur in Maastricht aan. Ik heb Hans nog opgebeld, maar die was aan het werk 

in “zijn” patattent. Daarna zijn Tjeerd, Johan en ik nog even de stad in geweest. We 

waren om half 12 weer terug. Na enkele kussengevechten en wasbakken gingen we 

moe slapen. 

zondag 24 mei 

6 uur reveille, eten en 

om 8 uur richting Mons. 

Via Luik naar Namen, 

waar we even 

gepassagierd hebben. 

Typisch voor deze 

streek in België is, dat 

er geen verschil is 

tussen werkdagen en 

zondagen, tenminste 

alle winkels waren 

normaal open. We 

hebben daar enkele broodjes gekocht. Om 12 uur kwamen we aan bij de Majoor 

Sabbekazerne, waar we een tijdelijk toegangsbewijs kregen. Na het eten, kip, 

aardappelen, appelmoes en fruit na, begon om 2 uur de repetitie voor het samenspel 

met alle deelnemende orkesten. Om 4 uur gingen we in gala naar het plein voor het 

stadhuis, waar alle deelnemende korpsen een taptoe draaiden. Het ging zeer goed en 

het Belgische publiek was enorm enthousiast. Dit optreden is voor de Belgische televisie 

uitgezonden. Na de taptoes van de deelnemende orkesten gezamenlijk gespeeld. De 

orkesten waren: een Frans militair orkest, een Amerikaanse band, 2 Engelse orkesten, 

een Belgisch orkest, een Canadese band en het Nederlandse Trompetterkorps der 

Cavalerie. Na het avondeten om 10 uur met de bus naar het centrum voor een concert. 

We hebben de Huzarenmars, Harp van Wales en Passing of the Regiments gespeeld. 

Het geheel ging wel. Na het concert weer terug en daar hebben de kamergenoten nog 

zitten kaarten met oom Gerrit, Wmr Hoogendijk en de beide DAF-chauffeurs, tot half 

twee.  

maandag 25 mei 

Na een heerlijke nachtrust was het ons gegund om op te staan om half negen! Na het 

eten zijn we de stad in gegaan, waar het enorm gezellig was en ook erg druk. Elke 

winkel hield buiten in de stralende zon zijn verkoop. Om half 12 stonden we in gala 

klaar voor een mars door Mons. We vertrokken pas om half één want Wmr Van Kleef 

had een bespreking die wat erg lang duurde. We gingen naar het station, waar we 

onthaald werden met pils. Daarna terug en op het kazerneterrein nog gespeeld en 

geshowd voor enorm enthousiaste collega’s. Na dit optreden de gehele middag door de 

stad gezworven en erg veel lol gehad. Ook deze avond moesten de deelnemende 

orkesten weer gezamenlijk optreden. Ging niet erg geweldig. Na terugkomst in 

kazerne zouden we de poort uit mogen, maar de Opper had een pestbui en het ging 

niet door. Het was overigens niet zo heel erg, want we waren allen erg moe. Toch was 

het nog bij tweeën voor de rust over ons daalde. 

dinsdag 27 mei 

’s Morgens mochten we weer laat opstaan: 8.30 uur. Gegeten en daarna omgekleed in 

gala om te spelen bij een opening van een of andere tentoonstelling wat ongeveer 

duurde tot 1 uur. Vanmiddag vrij gehad. Veel gein gehad met Johan en Harry. We 

hebben wel een uur in een winkel staat praten met 3 meisjes. Ik kon het niet verstaan, 

wel volgen. Om 7 uur stonden we aangetreden voor het slotoptreden. Eerst een half 

uur marsenconcert gegeven, daarna mochten we vrij passagieren in gala. Enorm leuk. 

Je was daar nu echt de “bink”. Iedereen wilde handtekeningen. Eerst deden we het 

voor niets maar al snel moesten we bij leuke meisjes er een zoen voor hebben. Om half 

11 weer opstellen voor slotshow. Terwijl op het plein, met daaromheen 12000! Belgen. 

Een waterorgel stond en toen er vuurwerk werd ontstoken, kwamen alle deelnemende 



orkesten nog eenmaal in het licht. Toen dit voorbij was behoorde het optreden daar 

ook weer tot het verleden. Na terugkomst in de kazerne zijn we snel gaan inpakken en 

omkleden en de stad ingegaan. Daar was het nog volop feest. We gingen een tent 

binnen waar een stel Engelsen zaten. Al snel was er vriendschap en we gingen pas om 

5.30 uur weer terug naar de kazerne, met een auto van een Belgische ingenieur, die 

ons, Tjeerd en ik, “verzorgd” had die avond.  

woensdag 27 mei 

Na het eten om 7 uur gingen we snel weg, weer terug naar de harde werkelijkheid. Via 

Brussel en Antwerpen naar Breda. Daar koffie gehad en toen direct door naar 

Amersfoort. We waren er om 1 uur. ’s Middags wat omhangen. 

donderdag 28 mei Steenwijkerwold 

‘s Morgens repetitie in het repetitielokaal, waarna om 12.00 vertrek naar 

Steenwijkerwold met een VAD-bus. Eerst verkeerd gereden en om twee uur aanwezig. 

Daar gerepeteerd met het Trompetterkorps van de Artillerie voor de taptoe in 

Coevorden. 

vrijdag 28 mei ’t Harde, Bernhardkazerne 

’s Morgens om 8.30 uur naar ’t Harde. Om 10 uur uitreiking van een medaille voor 

trouwe dienst aan een adjudant van de Artillerie, koffie gedronken en daarna een 

beëdiging van 5 luitenants, ook al van de Artillerie. ’s Avonds gespeeld op een bal van 

officieren t.g.v. het 150 jarig jubileum.  

zaterdag 30 mei Coevorden 

Om 7.30 uur vertrek via Zwolle, Ommen naar Coevorden. ’s Morgens gerepeteerd met 

Artillerie in een brandende zon. Na het eten gezamenlijk met andere deelnemende 

korpsen. Vrij tot 3 uur. ’s Middags tot 3 uur in de zon gelegen met Wmr Hoogendijk. 

Daarna repetitie van de gehele taptoe, met aanwijzingen van Overste van Yperen. 

Deelnemende orkesten waren: Johan Willem Frisokapel, Luchtmachtkapel, 

Trompetterkorps der Artillerie, Trompetterkorps der Cavalerie, Drumband van Van 

Heutz en het Garderegiment Jagers. ’s Avonds een goed geslaagde taptoe gedraaid 

voor ± 6000 mensen. 

woensdag 3 juni Amersfoort SROC 

Vanuit Tjerkwerd moest ik midden in mijn weekverlof weer terug voor het Regiment 

Huzaren van Sytzama. Ik werd bedankt voor het tekenwerk en kreeg een 

herinneringsmedaille aangeboden door lt.-kolonel Heshusius. 

zaterdag 6 juni Haarlem 

Om 5.15 uur opstaan, waarna om 7 uur vertrek. Aankomst 8.30 uur, waarna koffie 

gedronken tot 10 uur. Om 10 uur opstellen met drumband van Aan- en Afvoertroepen 

uit Tilburg voor mars door Haarlem. 12 uur ontvangst op gemeentehuis, waar we koffie 

kregen. Daarna weer terug naar de Ripperda-kazerne. Om half vier terug in 

Amersfoort. Daarna verlof. 

maandag 8 juni Schiedam 

Door het overlijden van een wachtmeester moest het TdC zondagsavonds al weer 

terugkeren van verlof. Deze wmr moest met militaire eer worden begraven op de RK 

begraafplaats te Schiedam. Om 7.30 uur vertrek, de trompetters al om 7 uur met 

DAF’s. Na afloop Rotterdam bekeken en via Gouda en Utrecht weer terug naar 

Amersfoort.  

woensdag 10 juni Steenwijk 

Ter gelegenheid van de Avondvierdaagse moest het TdC naar het Noorden. Om 3 uur 

eerst mars door Steenwijk. Daarna vrij. Na het eten om 7.30 uur spelen we op het 

Marktplein, waarna we weer vrij hadden. Tjeerd zijn meisje met een vriendin, die werd 

aan mij overgedragen. Aan dat kind was niets aan. Om 9 uur weer spelen op de 

Markt, waarna van 10 - 11 uur taptoe. Ontvangst in hotel met broodjesmaaltijd. 

Vertrek om 1 uur. 

zaterdag 13 juni Bernhard en ’t Harde 

Onder de brandende zon en een temperatuur van 30o! werd er gespeeld bij een 

Concours Hippique op de Bernhard, inclusief pauken. ’s Avonds naar ’t Harde voor een 

taptoe in eerste grijs. 

woensdag 17 juni Willem III 

Ter gelegenheid van de open dag van ZVE is er gespeeld in gala voor scholen uit Den 

Haag. 

donderdag 18 juni Bernhard, Utrecht 

We moesten op de Bernhard spelen, waarvoor weten we zelf ook niet. Het gehele 

gehoor bestond uit één vrouw en 5 mannen.  

’s Avonds naar Utrecht in DOS-stadion voor avondvierdaagse. We hebben in de 

spoelende regen staan spelen onder de hoofdtribune. Daarna nog op de Bernhard, 

maar toen we daar aankwamen hoorden we dat het niet doorging. 



vrijdag 19 juni ’t Harde en Amersfoort 

Voor een beëdiging ’s morgens naar ’t Harde, waar we heerlijk nat regenden. ’s Avonds 

eerst avondvierdaagsemars door de stad, waarna snel omkleden en in gala voor de 

Don Kozakken. Ook in Amersfoort 

zaterdag 20 juni Deventer 

Doordat er een reünie was naar Deventer. Eerst gespeeld op Boreelkazerne, daarna 

naar het IJsselhotel. Niets aan, want ze luisterden niet eens. ’s Avonds met de trein van 

9.08 uur naar huis tot maandag 22 juni.  

dinsdag 23 juni Amersfoort 

O.W.I. Vader kreeg een medaille voor 25 jaar trouwe dienst. Natuurlijk moesten wij er 

bij zijn. Door het slechte weer werd het gehouden in de Rijschool op de Willem III-

kazerne. 

’s Avonds ben ik naar Meteren geweest voor een repetitie. 

woensdag 24 juni Amersfoort 

Repetitie met de Limburgse Jagers voor een taptoe in Venlo ter gelegenheid van het 

150-jarig bestaan van dit regiment. 

donderdag, 25 juni Utrecht 

’s Middags gingen we naar Utrecht ter opluistering van de landelijke sportwedstrijden 

van het Regiment van Heutz. Klein showprogrammaatje gemaakt en naar een 

voetbalwedstrijd gekeken. 

vrijdag 26 juni Amersfoort 

De kaderschool hield weer zijn tweemaandelijkse ouderdag op de Bernhard. Slap 

gespeeld door vijandige houding van kapel tegenover kader.  

zaterdag 27 juni Vught 

De pantserdivisie hield in Vught haar jaarlijkse reünie. We moesten daar spelen van 1 - 

1.30 uur en van 3.30 - 3.45 uur. Daar tussen hebben we een leuk feest gevierd, als 

jongens onder elkaar. Band heeft gespeeld en er werd gedanst. 

  

maandag 29 juni Hilversum, Zwaluwenberg 

Ter gelegenheid van de verjaardag van ZKH prins Bernhard moest daar gespeeld 

worden voor de Generale Staf. Met fakkels door de tuin gelopen en verder stilstaand 

nog wat marsen. Was wel leuk optreden in een mooie omgeving. 

woensdag 1 juli Venlo 

Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van het Regiment Limburgse Jagers werd er 

een taptoe gegeven op de Markt. Deelnemende korpsen  waren: Trompetterkorps der 

Cavalerie, de Limburgse Jagers en het tamboerkorps van Van Heutz. Was wel een leuk 

optreden voor ± 5000 mensen. Daarna nog leuk borrelen in OO-mess 

donderdag 2 juli ’t Harde en Amersfoort 

Dit is tot nu wel één van de drukste dagen geweest. Eerst beëdiging in ’t Harde, direct 

daarna overdracht van commando. Duur ± 2 uur. Daarna gegeten en snel naar de 

Bernhard voor een beëdiging. Om half 8 voor de Off. mess en om half negen voor een 

bejaardenhuis, waar ongeveer 6000 mensen stonden te luisteren. Later nog leuk 

gehad in de conversatiezaal. 

vrijdag 3 juli Groningen 

Om één uur gingen we op reis naar het Noorden met dekens en slaapzakken. Via 

Zuidlaren, waar we bleven slapen, naar Groningen om daar ’s avonds voor 8000 

mensen een taptoe te geven m.m.v. het exercitiepeloton. Nog tot half twee in de stad 

gezworven. 

zaterdag 4 juli Haren 

Deze dag hebben we een openluchtconcert gegeven in de prachtige tuin van het 

Beatrixoord in Haren. Dit programma werd opgenomen door de AVRO. Deze dag was 

een reünie voor oud-patiënten en oud-personeel. Die middag gezamenlijk snert 

gegeten bij lange tafels op een groot grasveld. Daarna erg gebaald, want ik moest 

weer terug naar Amersfoort om mijn instrument op te ruimen. Toen weer naar het 

Noorden. 

vrijdag 10 juli Wittenberg 

Voor een beëdiging reisden we naar de Wittenberg. In de brandende zon vielen enkele 

soldaten flauw. 

  



zaterdag 11 juli Ede 

Terwijl het gisteren snikheet was, regende het nu de gehele dag. Deze reünistendag 

van de Veldartillerie is dan ook in het water gevallen, alhoewel we wel lol hebben 

gehad. ’s Morgens bij de overdracht van een monument, daarna in mars naar de Eder 

kuil voor een taptoe, ook in de regen. ’s Middags met Ab naar familie van hem 

geweest en ’s avonds weer even een kleine show gegeven. Om 10 uur terug gelift en om 

half drie in Tjerkwerd. 

maandag 13 juli Venlo 

Voor een repetitie zijn we bij de Limburgse Jagers op bezoek geweest. 

woensdag 15 juli Rotterdam 

Taptoe Rotterdam 1964, zo heette het. In het Feijenoordstadion de gehele dag 

gerepeteerd en ’s avonds optreden in gala met Artilleriekapel, Mariniers, KMK, 

Luchtmacht en enkele dpl tamboerkorpsen voor ± 20.000 mensen. 

dinsdag 21 juli Brunssum 

Dit jaar was Taptoe Zuid in Brunssum. ’s Morgens om 6 uur al vertrek. Om 10 uur 

gerepeteerd met Limburgse Jagers, waarna enkele uren vrij. ’s Middags taptoe voor 

schoolkinderen en ouderen, in de brandende zon en zonder gala.  

’s Avonds voor 8000 mensen gespeeld met o.a. JWF-kapel, Luchtmacht, Mariniers. Na 

afloop nog heel gezellig gefeest, weliswaar in de stromende regen. Om half twee 

vertrek. Om 5 uur gingen we allemaal dodelijk vermoeid naar bed.  

woensdag 22 juli ’t Harde 

Voor een beëdiging reisden we om 1 uur af, maar eerst hadden we uitgeslapen tot 11 

uur. 

donderdag 23 juli Amersfoort 

Het eerste openluchtconcert op de “Zonnehof” in Amersfoort 

woensdag 29 juli ouderdag Willem III Amersfoort 

De traditionele ouderdag was ditmaal iets anders, n.l. de gehele familie Roelofsen, met 

vakantie in Amsterdam, was hier aanwezig en vonden onze show nogal mooi. We 

speelden in gala, dus troffen ze het wel. Zelfs nog even op de kazerne geweest, was erg 

leuk. 

donderdag 30 juli Zierikzee 

Ook Zeeland doen we aan op onze reizen. Zierikzee was het doel, toen we om één uur 

vertrokken. Met de pont over de Zijpe kwamen we op het eiland, maar de bus van 

Lensing moest wachten. Dus met een lijnbus naar die stad. Heerlijk diner gekregen, 

daarna omkleden in gala voor de taptoe. Enorm leuk, spontaan en gezellig. 

vrijdag 31 juli Rheden 

Ook in Rheden was het groot feest. De Huzaren van Boreel zouden daar spelen. Na 

een voortreffelijk diner, een rondgang door de oude stad, waarna taptoe in het 

stadspark voor duizenden mensen. Helaas niet in gala. Na afloop nog een groot feest 

gevierd in het hotel, kortom 3 uur waren we pas terug, terwijl de taptoe maar tot half 

elf duurde. 

dinsdag 4 augustus Haarlem 

Voor een beëdiging van de Aan- en Afvoertroepen reisden we naar de Hoofdstad van 

Noord-Holland, de andere Ripperdakazerne. Na afloop zijn we naar Muiderpoort 

geweest waar een strand is en heb een kano gehuurd met Bert Esderts. Erg leuk. 

 

donderdag 6 augustus Amersfoort, Maarsbergen 

Eerst medaille-uitreiking op de Bernhard, daarna in gala voor vertrek naar 

Maarsbergen, omdat we daar moesten spelen bij de begrafenis van Jhr Godin de 

Beaufort. Het was een grote show en het deed me vrijwel niets. Er waren enorm veel 

bloemen w.o. een van Koningin Juliana. En aanwezig waren o.a. Graham Hill du Pon 

en Sterling Moss.  

vrijdag 7 augustus Amersfoort 

Ook deze avond hebben we weer een concert gegeven op de “Zonnehof” in Amersfoort 

voor een flink aantal belangstellenden 

zaterdag 8 augustus Leiden 

Voor de poliopatiënten die gediplomeerd zijn door de koksschool hebben we gespeeld 

in gala. Enorm dankbaar werk. Pas dan besef je dat je blij mag zijn dat je militair bent. 

Hoe fijn het is dat je op twee benen rondloopt. Ja het was echt leuk spelen daar. 

  



dinsdag 11 augustus Amersfoort 

Ook deze week zijn we weer naar de “Zonnehof” in Amersfoort geweest om het 5e 

concert te verzorgen, de publieke belangstelling was zeer groot deze keer. 

dinsdag 18 augustus Amersfoort 

Onder een loodzwaar wolkendek zaten we weer op de “Zonnehof” te spelen. Na 5 

nummers was het alsof de hemel naar beneden kwam, zo goot het. Allemaal snel de 

DAF’s in en naar een café waar we de avond verder “rond” gemaakt hebben. 

Taptoe Delft 1964 

Een van de hoogtepunten van de diensttijd bij het Trompetterkorps is ongetwijfeld 

“Taptoe Delft” geweest. Woensdag 19 augustus gingen we, voor tijdelijk, verhuizen 

naar de Alexanderkazerne in Den Haag. Na een week repeteren, wat wel zwaar was, 

konden we donderdag 27 aug. aan de generale repetitie in gala beginnen. Dit jaar 

hadden we een gezamenlijk optreden met de Artilleriekapel. In deze week hadden we 

alleen ’s avonds vrij en zijn we veel naar Den Haag geweest, zelfs ook één keer naar 

Scheveningen waar vuurwerk was. 

Toen echter de taptoes draaiden hadden we gehele dagen vrijen deze tijd benutten we 

dank zij het stralende weer om aan het strand van Scheveningen te liggen. 

De taptoe zelf was erg interessant opgebouwd Na de openingsfanfare kwam het 

Trompetterkorps der Cavalerie en die van de Artillerie gezamenlijk op en namen de 

orkestopstelling in. Daarna stilstaande de Cavalerie Parademars, waarna we afbraken 

met de mars van het 4e Regiment Dragonders, om vervolgens een erehaag te vormen 

voor het opkomen van de groep lansiers. Daarna hadden we vrij tot het samenspel in 

de finale. Zo hebben we tien dagen in Delft gewerkt. 

De laatste week werd zelfs nog veel leuker, want Simy was in Rotterdam met 

vakantie. Zij is woensdagmiddag en donderdagavond in Delft geweest. Dit was de 

eerste keer dat zij ons zag en hoorde. 

Zelf heb je niet veel aan deze evenementen, immers we moeten ons maar vermaken, 

zonder dat de mensen je vanaf de tribune kunnen zien. Eenmaal heb ik de gehele 

taptoe gezien. Dat was tijdens de generale repetitie, die nog niet voor publiek 

toegankelijk was. De sfeer tussen alle korpsen onderling was bijzonder goed te noemen. 

Zelfs de verhouding Cavalerie – Artillerie was bijzonder goed. Ook onze optredens zijn 

telkens vol enthousiasme uitgevoerd, alleen het was jammer dat wij er nog enkele 

diensten tussendoor hadden. Echt, het was een leuke en leerzame gewaarwording, die 

Taptoe Delft 1964 

zaterdag 22 augustus Landsmeer 

Ook tijdens Taptoe Delft moesten we nog enkele optredens verzorgen o.a. een taptoe 

in Landsmeer. Onder leiding van Wmr Hoogendijk werd het, zoals gebruikelijk bij hem, 

weer een vrij grote puinhoop. Wat het is weet ik niet maar het is dan allemaal zo 

onzeker. Maar goed na deze, in eerste grijs, gedraaide taptoe dansen in het café. Eerst 

was het er allemaal nog wel aardig netjes, maar na verloop van tijd ontaardde het 

geheel in een aardige troep. Om ± 2 uur gingen we weer terug naar Den Haag. 

donderdag 3 september Amsterdam 

Als er een boot naar Curaçao vertrekt is dat niet bijzonders, maar als er militairen op 

dat vaartuig zitten is dat een militaire aangelegenheid, dus een militair orkest op de 

kade. In dit geval het TdC. Om 8 uur vertrek naar Amsterdam, onzin, want de boot 

vertrok pas om 12 uur. Allemaal huilende meisjes en moeders, maar geen medelijden 

met die jongens, want ze gingen vrijwillig. We waren om ± 2 uur weer terug, waarna ik 

met het gala in de tas naar Simy in Rotterdam ben gegaan. ’s Avonds waren Simy en 

oom Hille ook op de Markt in Delft aanwezig. 

zaterdag 5 september Rotterdam 

Met blinkende schoenen en keurige galapakken gingen we naar het Nationaal 

Concours Hippique te Rotterdam. Paarden en Cavalerie, het is begrijpelijk. Tussen de 

verschillende manches door hebben we een stukje show ten beste gegeven, wat zeer 

gewaardeerd werd. Toen we tijdens een regenbuitje op de tribune stonden te spelen 

was plotseling Prinses Beatrix aan onze toehoorders bijgevoegd. Ze stond zo dicht bij 

me dat ik de hand wel op haar schouder zou kunnen leggen. Na het eindigen van de 

mars klapte ze enthousiast. Na afloop van het Concours hebben we voor een 

honderdtal enthousiaste luisteraars nog enkele nummers ten gehore gebracht, o.a. 

Bossa Nova uit het hoofd. Voor de terugreis kregen we allemaal drie broodjes en 1 

pakje sigaretten. 

dinsdag 8 september Ede 

De vaandrigs in Ede hadden maar weer eens een ouderdag georganiseerd, met 

muziek. Ze horen bij de Artillerie, maar de Cavalerie moet met muziek komen en nog 

wel in gala. Het was allemaal niet zo erg, als er maar publiek was geweest, maar 

helaas… slechts ± 25 man! 

vrijdag 11 september Elspeetse heide, Amersfoort, Maarn 

Na Taptoe Delft waren we de beëdigingen al weer wat vergeten, maar ze zijn er nog 

wel. De Cavalerie hield op de Elspeetse heide weer zo’n feest. Het betrof hier een 



commando-overdracht, maar wel in beëdigingsopstelling. De oliebollen begonnen weer 

oude stompneigingen te krijgen op de ouderdag, waar wij voor moesten spelen. Eerst 

showoptreden in gala, daarna parade in 1e grijs.  ’s Avonds moesten we optreden bij 

een particulier feest in Maarn. Wel succes gehad met het slingeren door huis en The 

Green Door. Ook hier was prinses Beatrix aanwezig. 

zaterdag 12 september Deventer 

Weer een flink aantal oude huzaren waren in Deventer aanwezig in de Boreel-kazerne 

voor een reünie. Na een mars in gala door de stad, ontvangst bij het gemeentehuis, 

waar we een kleine show weggaven. Jan sloeg met El Albanico door z’n grote trom. Bij 

terugkomst in de kazerne werd het (zoals gewoonlijk) weer een aardig drankfestijn. 

woensdag 16 september Kampen 

Luitenant-generaal Roelofsen kwam zijn oude kazernes nog eens bezoeken, zo ook in 

Kampen, waar we voor hem een privéoptreden hebben verzorgd. 

donderdag 17 september Nagele NOP 

Terwijl het gehele orkest naar Oirschot was voor een beëdiging ben ik als chauffeur 

mee geweest met Wmr. I Idsinga naar een trouwerij in Nagele. Eerst naar Emmeloord 

gereden in een 4-deurs Opel, daarna naar de kerk. Bij het naar Amersfoort gaan heb 

ik heerlijk gegeten in Ermelo, waarvoor ik geld van Idsinga kreeg. ’s Avonds nog even 

met Aldo en Jack door Amersfoort gereden. 

zaterdag 19 september Santpoort 

De Rijvereniging in Santpoort bestond 10 jaar en daar de voorzitter een oud-huzaar 

was natuurlijk het TdC. O.l.v. Hoogendijk ging het deze keer vrij aardig, alhoewel het 

terrein zeer ongeschikt was. ’s Avonds nog in de feesttent gespeel en om half negen 

liftend naar Simy. Ik was daar om half twaalf. 

woensdag 23 september Best (NB) 

Daar mijn instrument stuk was kreeg ik de opdracht om naar Best te gaan met Henk 

en Johan als afgevaardigden van het TdC en om de geschenken te overhandigen. Het 

was daar erg saai, maar in de trein hebben we ons wel vermaakt 

zaterdag, 26 september Amersfoort 

Door een noodlottig ongeval kwam Wmr I Krijt om het leven. Hij kwam in Hoevelaken 

onder de trein en moesten we hem met militaire eer begraven. 

donderdag 1 oktober Ede 

’s Morgens was er in Ede een beëdiging, nou ja, één van de Artillerie. Dus vlug klaar. 

Van 1 tot 3 vrij gehad en naar tante Bep en oom Kees geweest. Tegen drieën heeft Kees 

me weer terug gebracht naar zijn oude kazerne, om weer te spelen bij een medaille-

uitreiking voor 36 trouwe dienst. 

Kees was net die week afgezwaaid na 21 maanden trouwe dienst als wachtmeester van 

de Artillerie.  

vrijdag 2 oktober Amersfoort 

Door een erg uitsloverige huzaar-trompetter werd het erekoord verdiend, wat met 

muziek werd overgedragen door de kolonel Ootmar op de Bernhardkazerne. 

’s Avonds gingen we nog op pad en wel naar de kolonel Van der Wall-Bake. Hij vierde 

zijn 50e verjaardag. 

vrijdag 9 oktober ’t Harde Amersfoort 

Wat het Trompetterkorps der Artillerie tegenwoordig doet weet ik niet, maar wel is het 

zo dat wij steeds werk van hen krijgen. Nu weer een beëdiging van de Artillerie in ’t 

Harde. Afijn, volhouden. ’s Avonds hebben we gespeeld voor het TdC-lid Gerard Sas, 

die ging ons verlaten in verband met vrijstelling. Het ontaarde in een grote troep onder 

leiding van Blauwe Jan. 

zaterdag 10 oktober Willem III 

Och ja, de oudjes moesten ook weer eens feest vieren, dus maar een reünie organiseren. 

Ook hierbij moet het TdC aanwezig zijn en nog wel in gala, al regende het ook 

pijpestelen… , dan maar met de cape, werd er beslist. Daar sta je dan, in de regen (met 

cape) en op zaterdagmiddag! 

dinsdag 13 oktober Amsterdam 

Er is een tijd van komen en van gaan, dit hebben ook de militairen, die in Suriname 

gediend hebben, ondervonden. Ze mochten weer naar huis. Dus geen boot uitblazen 

deze keer, maar inblazen. ’s Middags mochten Johan en ik in Amsterdam blijven i.v.m. 

Coby’s verjaardag. 

woensdag 14 oktober Amersfoort 

Deze maal wel in Amersfoort, maar op de Stolbergkazerne. Daar werd het 150 jarig 

bestaan van de MGD gevierd. Onder enorm grote belangstelling van de generaals en 



hoge autoriteiten. Ook radio en televisie waren aanwezig en we waren dan ook niet 

verrast, toen we in het PMT vertoefden, het Trompetterkorps zagen marcheren en 

hoorden spelen voor de TV. 

vrijdag 10 oktober Amersfoort 

Dit maal geen optreden maar een excursie, op uitnodiging van de VVV, voor de 

zomerconcerten die wij gegeven hebben. De reis ging naar de Phoenix Bierbrouwerij, 

waar we, na bezichtiging van het gebouw, ons vol konden gieten. Belangrijk was 

echter het naar huis gaan. Zodoende waren Ab, Johan en ik al snel via kantoor en WC 

op de straat beland, richting station. 

donderdag, 22 oktober ’t Harde 

De 43e ZVE hield het 1-jarig bestaan, dus feest. Om 11 uur werd er naar het station 

gemarcheerd voor het ophalen van de dames van de manschappen. Daarna in mars + 

dames terug en koffie drinken. ’s Middags een film gezien en daarna hielden de 

manschappen een dansmiddag. Er speelde een band van het Trompetterkorps. 

vrijdag 23 oktober Amersfoort 

De SROC hield ouderdag, waarvoor wij in gala moesten optreden, met cape, want het 

was weer eens slecht weer. 

donderdag 29 oktober Amersfoort 

De ZVE had weer een Jeugddag georganiseerd, met scholen uit Rotterdam en 

Apeldoorn. De sluiting gebeurde traditioneel met een optreden van het 

Trompetterkorps 

zaterdag 31 oktober Amersfoort 

’s Morgens werd de gehele stad opgeschrokken door de tonen van de trompetters van 

het TdC. Een oude traditie werd in ere hersteld. Elke zaterdagmorgen een mars door 

het oude Amersfoort. 

’s Middags hield de Kon. Jachtvereniging een Ruiterdag in de bossen rondom hotel “De 

Treek”. Dit was het 9e lustrum, dus, spelen. Het was mooi weer, vooral de bossen waren 

een lust voor het oog. We hebben daar gespeeld o.a. met Bronswerk Amersfoort. 

dinsdag 3 november Amersfoort, Ermelo 

In Ermelo werden ± 40 jonge mannen vaandrig. De gehele familie van de jonge 

vaandrigs waren aanwezig, ook wij. Even een showtje in elkaar gezet, toen naar 

Amersfoort. Op het Kol. Huitema van Konijnenburgplein was een proefbeëdiging met 3 

standaards. 

woensdag 4 november Amersfoort 

De gerepeteerde beëdiging werd nu uitgevoerd van ’s middags 3 - 4 uur. 

vrijdag 5 november Amersfoort 

Weer eens was er een ouderdag, de zoveelste. Alle aanwezigen waren enthousiast, ach 

ja, als je het nog nooit gezien hebt… 

’s Avonds was er de “Grosse Zapfenstreich” voor de OO-mess, aangeboden door het 

TdC. Dat was wel een bijzonderheid. Eddy Schroeders fluit en ik lyra. Het ging nog 

goed ook. 

donderdag 7 november Oirschot, Amersfoort 

Een tankbataljon uit Oirschot kreeg een andere commandant. Midden op de heide, 

waar het koud en mistig was, moesten we spelen voor tanks, tanks en nog eens tanks. 

Alles ging wel, alleen erg koud! 

’s Middags om twee uur teruggereden naar Amersfoort, waar we moesten spelen op de 

Bernhardkazerne. Dat stelde niets voor. Binnen een kwartier richting huis!  

dinsdag 10 november Amersfoort 

De officieren van de Bernhardkazerne hadden een diner, wat wij moesten opluisteren. 

Een heel gewoon optreden, zoals altijd. 

woensdag 11 november Ede 

Er werd in Ede een beëdiging gehouden, waar we ’s morgens voor hebben gespeeld, 

met een lange lopende parade. ’s Middags naar de Frisokazerne voor een medaille-

uitreiking. We hoefden alleen maar een showtje te geven op het grasveldje. 

donderdag 12 november ’ t Harde 102 Verk. Paraat 

Voor de beëdiging gingen we weer eens daar de Elspeetse heide, koud, nat en guur. Na 

afloop vertrok het TdC naar Hohne. Ik mocht naar huis voor concours. Vanaf Elspeet 

tot ’t Harde met een halfrups gereden. 

  



dinsdag 17 november Schaarsbergen 

In Schaarsbergen hebben we een van onze weinige concerten gegeven. Er werd daar 

goed gespeeld. Het was een mooi toneel en een goede akoestiek. Het optreden was ter 

gelegenheid van een conferentie, met als thema: het leger en de atoombom. 

donderdag 19 november ’t Harde 

Ter gelegenheid van het feit dat we één jaar dienden, had 102 Verk. in ’t Harde een 

feest georganiseerd. Om 4 uur rondgang over de kazerne en optreden voor de troep. 

Daarna koffiedrinken en bier in de feestzaal. Daar heeft de boerenkapel gespeeld, 

waar ik voor mocht staan. Verder de band en enkele schetsjes. Het was aardig alleen 

erg ruig met al die mannen, en natuurlijk veel bier… 

vrijdag 20 november Amersfoort 

Gespeeld voor de officieren voor de Off. mess  

zaterdag 21 november Amersfoort 

Op de Leusderweg werd de Amersfoortse manege geopend. Aangezien er nogal veel 

militairen in het bestuur zitten moesten wij dit mee openen. Alleen een showtje in het 

overdekte gedeelte. 

 

dinsdag 24 november Amersfoort 

Het Regiment Huzaren van Boreel hield zijn 151e verjaardag. Om 6 uur muzikale 

reveille, waarna om 8 uur generaal appèl. Na dit gebeuren naar het Grand Theater 

voor een film, de inspecteur. Voor de gewone troep waren er sportwedstrijden, voor ons 

alleen nog de prijsuitreiking. In de kantine hebben we nog een klein concertje gegeven. 

woensdag 25 november Seedorf 

Voor het 151-jarig RHB gingen we ook naar Seedorf, voor opluistering van festiviteiten 

aldaar. Woensdag om 9 uur zijn we naar Duitsland vertrokken, na enkele serenades 

zijn we de volgende morgen weer naar het vaderland vertrokken. 

vrijdag 27 november Nunspeet 

De Inspecteur der Cavalerie, generaal Schoenmakers, hield in de Off. mess te Nunspeet 

een groot galadiner, waar wij natuurlijk ter opluistering aanwezig moesten zijn. 

  

dinsdag 1 december Amersfoort 

In het Grand Theater werden voor de schooljeugd weer St. Nicolaasfeesten 

georganiseerd, de kleine kapel heeft hier zijn medewerking aan verleend, evenals 

woensdag 2 december. 

woensdag 2 december 

Ook op de Willem III-kazerne was de St. Nicolaassfeer voelbaar. Daar kwam de goede 

Sint om 3 uur (Jan Idsinga!) en we begeleidden hem naar de OO-mess, alwaar de 

vrouwen en kinderen van de onderofficieren waren. 

vrijdag 4 december Amersfoort 

Voor de BLO-school was het ook feest. In mars zijn we er naar toe gegaan en daarna 

met hen feest gevierd. 

 

donderdag 10 december Schoonhoven 

Naast militaire begrafenissen, bestaan er ook militaire huwelijken. Een luitenant van 

de Cavalerie trad in het huwelijk, vandaar dat wij naar het stadhuis gingen om het 

wat op te vrolijken. 

van 24 december – 29 december Duitsland 

In felle koude hebben we de beide Kerstdagen in Duitsland door moeten brengen, 

kamp Seedorf en Hohne. In de galerij staat een beschrijving. 

29 december – 23 april 

Door een ziekte van pappie ben ik deze vier maanden niet in militaire dienst geweest. 

__________________________________________________________________________________ 

24 april – 1 mei 1965 Duitsland 

Zaterdag via Vught, waar we een beëdiging hadden via Osnabrück en Minden naar 

Seedorf. In Minden een goed diner gehad in het restaurant ‘Der Rats Stuben” 

zondag bij een concours hippique in Selsingen, waar we ook nog een serenade gebracht 

hebben aan een Nederlandse militair die juist getrouwd was met een Duits meisje.  

’s Middags in het dorp Godenstadt een show gegeven.  

Maandag was het regenachtig, maar ondanks dat toch nog vele optredens in het 



kamp Seedorf, een commando-overdracht en ’s avonds nog een concert voor de 

officiersmess o.l.v. Wmr. Hoogendijk.  

In Duitsland werd ook nu weer Hohne bezocht, na een reis van 2 uur. Dit optreden was 

vooral voor de militairen die op de schietbanen vertoefden. Vele malen hebben we 

gespeeld. Schietbanen, bivaks, off.-mess en als slot een marsje door Celle, van slechts 

een kwartier, in verband met de aanhoudende regen. Ondanks het korte optreden 

toch nog een diner verdiend! 

Donderdag waren we weer terug in Seedorf voor een medaille-uitreiking en een 

commando-overdracht, terwijl ’s avonds nog voor de off.-mess werd gespeeld.  

30 april was het ook in Duitsland feest. ’s Morgens een buitengewone vlaggenparade, 

gevolgd door een defilé en een optreden voor de off.-mess. 

’s Middags in Zeven voor de opening van de “Oranjeschool” in Zeven met ’s avonds een 

taptoe voor de manschappen.  

zaterdag 1 mei gingen we terug naar Nederland na 26 optredens in één week! 

maandag 3 mei Utrecht 

Hier moesten we lopen voor de collecte van de GMF, ach het zijn wel leuke dingen. 

Van Kleef vond een meisje zo leuk dat hij haar boven ging bezoeken en met haar op 

het balkon verscheen. 

dinsdag 4 mei Vlasakkers 

De gehele middag hebben we een voorparade gehad voor de grote wapenschouw van 

5 mei. 

woensdag 5 mei Vlasakkers, Naarden 

Op de Bevrijdingsdag mocht het TdC naast het erepodium staan van het Kon. gezin 

met aan de andere kant de KMK, voor de grote 2 uur durende parade. 

’s Avonds een taptoe gegeven in Naarden, waar helaas niet veel bezoek aanwezig was.  

donderdag 6 mei Amersfoort, Utrecht 

’s Morgens een beëdiging in de Stolberg en ’s middags een Jeugddag in de Pr. Willem III 

kazerne. Ook ’s avonds hadden we nog wat te doen, n.l. weer naar Utrecht voor de 

GMF.  

  

vrijdag 7 mei Amsterdam 

Ook in Amsterdam werd een collecte gehouden, waar we als rondtrekkende 

muzikantjes door A’dam trokken, met daaromheen zwermen collectanten. Om 4 uur 

zijn we nog naar Zeist geweest waar Wmr. Hoogendijk ging trouwen. 

maandag 10 mei Bernhardkazerne 

Optreden voor Corps Diplomatique, ’s middags verlof en ’s nachts in Zoetermeer 

geslapen. Ook die dinsdag had ik verlof en ’s avonds repetitie in Meteren. Doordat ik 

woensdag ook verlof had ben ik naar Hellendoorn gegaan, waar het erg gezellig was. 

donderdag 13 mei Baarn 

Om 7.45 uur vertrokken we al naar Baarn voor de collecte van de GMF,  de gehele 

dag daar rondgezworven al spelende. ’s Middags nog op de Bernhardkazerne voor een 

Jeugddag en ouderdag. 

vrijdag 14 mei Amersfoort, Eindhoven 

Ook in de Willem III kazerne was ouderdag, waar we voor speelden. ’s Middags naar 

Eindhoven voor een reünie. 

zaterdag 15 mei Amersfoort, Voorthuizen 

Door het 151e jarig bestaan van Huz. van Sytzama was er een reünie en een herdenking 

in Voorthuizen, waar we koffie gehad hebben. Was wel leuk. 

woensdag 19 mei Veenendaal 

Voor de collecte van GMF gingen we een mars en concert geven in Veenendaal, mars 

met concertjes tussen flats en op pleinen. Daarna op het Marktterrein, waar maar 

weinig publiek was. 

donderdag 20 mei Duitsland 

Voor de laatste maal van de lichting 63-6 naar Duitsland en wel naar Hohne. We 

sliepen in Fallingbostel. Onderweg gestopt in Diepholz, waar we wat genomen hebben 

en daarna bij “Onkel Nickel”. Na het eten voor de Off.-mess “de Zapfenstreich”, Na 

afloop naar de ZVE-bar bij maj. Vic. De Blauwe ging vechten met Kersten en gelijk 

iedereen er bij. Mooi, maar raar feest! 

Vrijdag, toen een ieder weer nuchter was, om 10 uur de laatste beëdiging van Overste 

de Wit. Als afscheid aan Duitsland kregen we bij de Off.-mess bier en champagne. 



zaterdag 22 mei Amersfoort 

Een reünie en demonstratie verplichtten ons om ook die zaterdag binnen te blijven. 

maandag 24 mei ’t Harde 

’s Middags was er in ’t Harde een beëdiging, waar we weer present waren. 

dinsdag 25 mei Amersfoort 

Ook in Amersfoort hebben we afscheid genomen van Overste de Wit en wel op de 

Bernhardkazerne. 

woensdag 26 mei Naarden 

Na een rondgang door Naarden hebben we een taptoe gegeven in eerste grijs aan de 

voet van de zeer oude stadswallen, dit als compensatie voor ons te korte optreden van 

5 mei jl.  

donderdag 27 mei Sneek 

Hemelvaartsdag 1965, het TdC naar Sneek! In de spoelende regen vertrokken we en 

het was nog steeds nat toen we er aankwamen. Gelukkig knapte het weer op. Na het 

eten in het “Advendo”-gebouw een mars door Sneek naar het sportpark aan de 

Leeuwarderweg. Daar was Simy en zijn we op de tribune gaan zitten. Na ons concert 

kregen we nog een taptoe. Jammer dat het zo koud was. 

dinsdag 1 juni Den Haag 

In Madurodam werd op de ‘Maduro-kazerne’ een miniatuur parade opgesteld.  

Huzaren wel te verstaan. Ook het TdC staat hier in het klein te blazen. Nu waren we er 

echt. Na een rondgang hebben we gegeten en in gala het overgedragen bij monde 

van Generaal Schoenmakers. 

woensdag 2 juni Amersfoort, Doorn 

Op de Bernhardkazerne was een Jeugddag, met o.a. Joke en Irene aanwezig. Na 

afloop een dronk op 63-6 door de majoor Dolleman. Daarna naar Doorn voor een 

receptie van de BPM. Na een inleidend muziekje hebben we een uitstekend diner 

gehad. Na de taptoe ± 10 uur met fakkeldragers, hebben we ons veel, heel veel moed 

ingegoten voor de (hun) afzwaaidag.  

donderdag 3 juni Amersfoort en eigen woonplaats 

Voor het laatst stond 63-6 in gala, bij het Belgenmonument in Amersfoort. ’s Middags 

om 3.30 uur vertrok de gehele kapel, behalve….  ik!! 


