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Woensdag, 27 november 1963 
Ingedeeld bij het Alfa-eskadron van het regiment Huzaren 
van Boreel: 
Prins Willem III kazerne    -   kamer 112    -  Amersfoort 
Wachtmeester:  v.d. Kloor 
   Voet 
   Sep, later vervangen door Klippelaar 
   Kim 
P.C.   2e luitenant Van Rijckevorsel 
 
Vrijdag, 31 januari 1964 
Overgeplaatst naar het Trompetterkorps der Cavalerie 
Begin: -   groot corvee 

- kamerindeling 
- inspectie 
- appel 
- verlof 

 
maandag, 2 maart 1964 
1e onofficiële optreden op kazerneterrein 
10 jaar administratie Willem III kazerne 
 
vrijdag, 6 maar 1964 
binnen blijven vanwege het dragen van niet gekeurde lage 
schoenen 
 
vrijdagmorgen, 20 maart 1964 
Begrafenis van adjudant der Cavalerie 
 
vrijdagavond, 20 maart 1964 
Af met paasverlof, inclusief periodieke dagen. 
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’s Avonds met 400  koorts naar ziekenboeg 
Sypesteinkazerne in Utrecht. 
 
dinsdag, 24 maart 1964 
nog ziek, dus niet naar Amersfoort om ceremonieel tenue te 
passen. 
Op 25 maart 1964 ontslagen uit ziekenboeg 
 
donderdag, 2 april 1964i 
voor beëdiging terug naar Amersfoort. Beëdiging ging niet 
door. 
 
maandag, 6 april 1964 
met laatste reisgelegenheid terug 
 
woensdag, 8 april 1964 
naar Den Haag om ceremonieel tenue te passen 
 
vrijdag, 10 april 1964 
binnenblijven, omdat ik als kamerwacht niet bij exercitie 
was verschenen. Met anderen de stad in en naar de 
bioscoop “Slag om Napels” 
 
woensdag, 15 april 1964 
beëdiging Bernhardkazerne. Goed verlopen. 
 
vrijdag, 17 april 1964 
17.00 uur optreden op kazerneterrein. Voortaan iedere 
week. 
Op appel bekendmaking dat ieder geconsigneerd was tot 
nader order, volgens verwachting ± 2 uur i.v.m. nekkramp. 
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Om de tijd te korten werd opgetreden. 
Moest me om 20.00 uur afmelden, maar mocht 
desgevraagd gelijk met andere muzikanten als eersten af 
na ontvangst pillen. 
 
dinsdag, 21 april 1964 
optreden ter gelegenheid van jeugddag op 
Bernhardkazerne. Zeer goed verlopen.  
’s Avonds hele kapel uit bed gehaald  voor straf. 
 
woensdag, 22 april 1964 
om kwart voor 8 met wagen en galakisten naar Den Haag 
Wmr. Idsinga, Vernhout, v.d. Vegt en ik. 
Galatenues opgehaald en schoenen gepast. 
’s Middags schoenen gerepareerd en GV 
’s Avonds Woerden (n.b. woonplaats verloofde) 
 
donderdag, 23 april 1964 
ceremonieel compleet gemaakt, exercitie in gala en eten 
idem. 
’s Middags met muziek, regen -> naar binnen. Hele dag in 
gala rond gelopen. Half vijf plotseling omkleden  1e grijs en 
vooreten naar Boskamp. Optreden ter gelegenheid van 
terugkeer militairen uit Duitsland. Pils toe. 
’s Avonds naar Hum. Militair Tehuis. Gedanst. 
’s Nachts om 1 uur uit bed gehaald door wmr. v.d. . week 
voor contra-appèl 
 
vrijdag, 24 april 1964 
’s morgens optreden ouderdag kaderschool 
Bernhardkazerne in 1e grijs in de eetzaal tussen de tafels. 
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’s avonds optreden kazerneplein WIII 
maandag, 27 april 1964 
’s avonds optreden in gala voor de “studenten 
weerbaarheid” in de SROC Prins Willem III Tijdens het 
spelen kreeg ieder een flesje pils voor zich gezet. Op 
commando opgedronken. 
dinsdag, 28 april 1964 
reveille 4.30. Vertrek Breda. 6.30 aankomst. Om ± 8.00 uur 
ontvangst met koffie . Gezamenlijke repetitie en daarna 
omkleden in ceremonieel tenue. Optreden in loods 
vanwege regen Inauguratie “Trompetterkorps der 
Artillerie”. Volop consumpties. Film NATO-taptoe. Leuke 
dag gehad. 
 
woensdag, 29 april 1964 
om ± 10 uur optreden t.g.v. onderscheiding adj. o.o. H. 
Werkman. Pilsje.  
’s Middag 15.15 optreden t.g.v. jeugddag. 
’s Avonds 11 man (met Piet Pijlman) voor diensten naar  
Bernhardkazerne t.g.v. offic. oranjebal. Uitstappen dames.  
4x pils. Toespraak generaal Schoenmaker. Optreden om ± 
23.30 uur t/m 
 
donderdag 30 april 1964 (Koninginnedag) 
± 0.30 uur . Daarna muziek naar WIII Onderoff. bal. Wij (3 
man) blijven bij garderobe. Vertrek laatste gasten ± 3.45 u. 
Helpen opruimen kantine. Opruimen 
Trompetterkorpsspullen. 
4.40 uur terug op WIII. Niet gaan slapen, maar onder 
douche. Kop koffie in de kantine, daarna omgekleed 1e grijs 
Nu ± 6.30 uur reveille muziek. 
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8.00 uur vertrek naar Amsterdam. Parade en defilé 
Museumplein  -  mars door Amsterdam. Eten OO-mess 
kazerne Amsterdam. Met bus naar Amersfoort. 
16.00 uur vertrek Zevenaar. Optreden gala.  ± 23.00 terug. 
 
vrijdag, 1 mei 1964 
reveille 5.00 uur. Gereedmaken vertrek Bremerhaven. 
9.00 uur vertrek met bus naar Soesterberg.  
± 10.00 uur vertrek per Fokker Friendship naar Bremen. Bij 
het dalen even luchtzak geweest. Met bus naar 
Bremerhaven. Direct meedoen met repetitie. Goed en veel 
eten. Vrij naar de stad met militaire bus naar de kermis.  ± 
8,00 DM verschoten en gegokt.  7.20 omdat ik iets verkeerd 
had begrepen. Gewonnen een fles Deutsche Obersekt 24.00 
uur naar bed. 
 
zaterdag, 2 mei 1964 
om 8.30 uur opgestaan. Appel om 9.00 uur. Instrumenten 
schoongemaakt Heerlijk gegeten.  
14.00 uur optreden  Parade Bremerhaven  USA 
Luchtmachtbasis. 
 
zaterdag, 3 mei 1964 
reveille 6.00 uur. Vertrek gepland om 8 uur, maar de 
dronken Amerikanen hadden 7 trompetten en 13 paar 
schoenen uit de wagens gehaald. Opschudding. Vertrek 
9.30 uur. Bij het keren nog ± 8 paar schoenen her en der 
verspreid teruggevonden.  
Aankomst Seedorf ± 11.30 uur.  
’s Middags niets gedaan. ’s Avond naar cabaret 
 



7 

 

maandag, 4 mei 1964 
reveille 6.00 uur Gerepeteerd voor aankomst generaal (5-
star generaal) Onderhoud tenue etc. Pakken persen. Twee 
minuten stilte.  
 
dinsdag, 5 mei 1964 
Erewacht aankomst 5-sterren generaal Daarna vertrek 
naar Nederland. ± 11.00 uur aankomst Amersfoort.  
± 17.00 uur tas in orde gemaakt en af met A.P! 
Mart (n.b. Martha, mijn verloofde en later mijn vrouw) was 
thuis, Suze+Wim, Tet en Coosje (resp. zus en zwager en haar 
zoontje) 
 
woensdag, 6 mei 1964 
collecte Amsterdam Leidseplein. Kregen 2 pakjes 
Chesterfield toegegooid. Rembandtplein: KMK was daar 
aan ’t uitrusten. Naar Stadhouderskade om in ’t Nispenhuis 
koffie met broodjes te krijgen.  
Roelof Hartplein in park van Verpleegstersopleiding Lydia 
binnen genodigd om cola te drinken. Dolgezellig.  
Eten in de Oranje Nassaukazerne. 
Zuid – drukke straat bij slijterij weer allemaal cola. 
Kavalersplein hoek Bilderdijkstraat. Damrak limonade 
daarna optreden in muziektent op de Dam. Terug naar 
Amersfoort ± 16.50 uur. Geld. Eten.  ± 17.00 uur vertrek naar 
Raalte. In Raalte consumptie Cadi koffie en koek. Goed 
galaoptreden. Bier van Cadi. Blijven hangen in kroeg tot ± 
1.30 uur. ’s Nachts terug Amersfoort ± 3.00 uur. Overgeven. 
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donderdag, 7 mei 1964 (Hemelvaartsdag) 
verlof. ’s Avonds laatste reisgelegenheid retour.  
 
vrijdag, 8 mei 1964 
collecte Baarn. Optreden op Marktplein. Veel gelopen. 
Eten, 2x koffie gratis. Voor verjaardag gespeeld. Leverde 
rondje op. Spelen op fabriek van Arriel (?). Leverde ook 
rondje op.  Voor gekkenhuis en zusterhuis gespeeld. 
’s Avonds tot 10.00 uur vrij. 
zaterdag, 9 mei 1964 
8.00 uur reveille. Groot corvee-onderhoud. 
Van 17.00 tot 17.30 uur optreden Boskamp i.v.m. reünie 
Chauffeurs Alexander.  
 
zondag, 10 mei 1964 (Moederdag) 
Woerden (n.b. woonplaats verloofde) 
 
maandag, 11 mei 1964 
Dodenherdenking Voorthuizen. 
Kranslegging SROC 
Geschenk van TdC aan Sytzama. 
Repetitie Historische kapel (klarinetten niet!) 
Samenwerking  Gen. Tr. + Cavalerie + Genie 

dinsdag, 12 mei 1964 
open dag W III. Optreden van Artillerie, Marechaussee, 
Cavalerie en Historisch Kapel.  
’s Middags optreden op de Hof Amersfoort. Idem. 
 
  



9 

 

woensdag, 13 mei 1964 
open dag Bernhardkazerne. Optreden zie boven 12/5 
Lunch op Bernhardkazerne. Terug Willem III. Vrij 
passagieren tot 17.00 uur 
’s Avonds taptoe op de Hof te Amersfoort. 
Consumpties op Bernhardkazerne. 
 
donderdag, 14 mei 1964 
8.30 – 10.00 uur onderhoud ceremonieel tenue. 
Optreden gala op Bernhard t.g.v. reünie 3e Reg. Prins 
Alexander. 
Lunch gezamenlijk met hogeren etc. 
Met auto’s naar Markthallen ter opluistering van 
cabaretvoorstelling. Wijzelf ook naar cabaret. Na afloop 
mars door stad. (terug naar kazerne.  
 
vrijdag, 15 mei 1964 
voor ons om 5 uur reveille. Met auto’s naar Bernhard. 
Muzikale reveille. Terug Willem III. Idem.  Eten. Appel. 
Daarna buitengewone vlaggenparade en generaal appel. 
Repetitie.   
’s Middags ook repetitie en daarna vrij.  
’s Avonds mars door de stad naar de Markthallen voor 
cabaretvoorstelling v.d. troep. Serenade Bernhardkazerne. 
Serenade Willem III. 
 
zaterdag, 16 mei 1964 
9.45 uur vertrek te voet naar de St. Joriskerk. 
Herdenkingsdienst.  Mars terug. Ik als kurassier. 
Gezamenlijke koffietafel in de manschappen eetzaal. 
Mevrouw Schoenmaker gesproken. 
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Muzikale demonstratie. ’s Middags nog vrij de stad in. 
18.30 uur Serenade Onderoff. Mess en serenade Off. Mess.  
Af met verlof tot woensdagmorgen 12.00 uur 
 
woensdag, 20 mei 1964 
12.00 uur terug. ’s Middags gezamenlijke taptoerepetitie 
met de Artillerie. Roel Balten van de Strijdkr. (Radioprog) 
was er om ons te horen voor radioprogramma op 4 juni. 
 
donderdag, 21 mei 1964 
6.00 uur reveille. Bus inladen. 8.30 uur afreis naar Hohne. In 
Voorthuizen gestopt. Chauffeur was zijn koffer vergeten. 
9.30 uur verder.  In Denekamp even passagieren, geld 
wisselen en koffie. Door tot Nienburg.  Van 3 tot 4 uur 
passagieren.  Naar Hohne. 
’s Avonds orkestrepetitie in eetzaal. 22.00 uur naar bed. 
Puinhoop. Geslapen op veldbedden en in slaapzakken. 
 
vrijdag, 22 mei 1964 
6.00 uur reveille. Eten. Tot 9.45 uur op de kamer. Daarna 
spelen, orkestopstelling etc. Beëdiging. Serenade voor Off. 
Mess.  Bier. Eten. Afreis naar Seedorf. 
Van 2 tot 3 uur passagieren in Soltau. Aankomst Seedorf  ± 
17.00 uur. Kamer klaarmaken. Eten. Repetitie  buiten. 
Optreden voor Off. Mess, daarna Boy (n.b. een neef van 
mij) ontmoet. Mee naar de bar van MP geweest. Met >>>>>>> 
teruggebracht . Naar bed. 
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zaterdag, 23 mei 1964 
6.00 uur reveille. Eten. 7.50 appel buiten, daarna vrij tot 
9.45 uur. Beëdiging tot ± 11.30 uur Daarna eten en 
lunchpakket klaargemaakt.  
Afreis naar Maastricht ± 12.45 uur. Iets na Münster 16.30 uur 
uit de bus om te eten en te “drinken”. Onderweg 2x gestopt 
om te “plassen”.   Daarop Keulen en door Aken naar 
Maastricht.  Aankomst 21.30 uur. Kamer aangewezen. 
Daarna even stad in om patat te eten en nog een biertje te 
drinken. Om ± 23.00 uur weer terug naar bed. Lengte van 
de reis ± 550 kilometer. Eerste reis in zomertenue. 
 
zondag, 24 mei 1964 
6.00 uur reveille. 7.30 uur vertrek naar België. Grens enz. 
Ardennen en ± 10.00 uur in Namen. ± 20 minuten 
gepassagierd. 1 koffie en 1 bier. Terug in bus  en door naar 
Mons. Aankomst ± 12.30 uur. Eten heerlijk. Kamers etc. 
Gezamenlijke repetitie. Gala uitpakken. Mijn doos met 
toebehoren ontbrak. Omkleden in groot tenue. ± 17.00 uur 
naar Stadhuis en “Le Beffroi”. Tijd gewacht. Cola reclame! 
Optreden – Zeer goed. We wilden weggaan, maar de finale 
moest nog gemaakt worden. Weer terug. Spelen. 
Eten ± 20.30 uur . Om 22.00 uur weer aantreden voor 
concert op Marktplein. Niet zo’n bijz. concert.  Bijzonder 
vlot af. Terug op kazerne “General de Sabbe” om 23.30 
uur. We moesten naar bed. Doch eerst bier versierd wmr. 
Hoogendijk ook. Lege flesjes terug in de keuken. Daarna 
tijd gesproken met Canadezen. Naar bed ± 0.45 uur. 
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maandag, 25 mei 1964 
± 8.30 uur opgestaan. Lekker gegeten. Daarna vrij en de 
stad in. Grote feest- en marktdag. Erg gezellig Om 11.30 uur 
aantreden in gala. Gewacht tot 13.00 uur. Eindelijk wmr. 
van Kleef. Afmars door de stad naar station en Restauratie. 
2 pils gratis. Terug. Eten. ’s Middags vrij. Stad in. Leuke 
middag. Eerst 2 pilsjes gedronken, die persé betaald 
moesten worden door een Vlaming. Daarna weer door de 
stad in tent op de Markt. Heel gezellig (gedanst). Terug. 
Eten. Daarna geluierd tot 20.30 uur. Omkleden. Show op 
de Markt (Grand Place) gezamenlijk. Ieder korps een paar 
marsen. Daarna korps voor korps een taptoe vanuit 
Stadhuis (l’Hôtel de Ville). Daarna Volkslied. Gezamenlijke 
afmars.  
 
dinsdag, 26 mei 1964 
reveille 8.30 uur. Eten. 10.00 uur in gala voor optreden. Met 
de bus naar station. Afmars met caféhouders met vaandels 
en met muziek door de stad. Kranslegging bij 
oorlogsmonument. Daarna weer mars. Naar Provinciaal 
Gouvernementsgebouw. Aldaar ± half uur buiten gestaan. 
Daarna naar binnen. 5 glazen Champagne. Weer verder 
tot een tentoonstelling. In dat gebouw een show gedraaid. 
Daarna met stille trom af tot vlak voor de Grand Place. 
Met marsen terug naar de kazerne. Eten. ’s Middags vrij tot 
18.50 uur. Stad in geweest. “The Club”  Patat.  En naar A 
nos Maison. Gegeten patat en rosbief (+ zenen). Omkleden. 
Om 8.00 uur spelen gezamenlijk op Marktplein. Daarna tot 
kwart voor 10 vrij. 3 pils gratis. Daarna om beurten op 
onder begeleiding van vuurwerk. Daarna weer vrij tot 
afmars. Naar vuurwerk gekeken. Afmars naar kazerne. 
Omgekleed. Gala’s ingepakt en instrumenten ook. Daarna 
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tot half 3 de stad in. Gezellig. Gratis gedronken. Terug naar 
kazerne. Iedereen naar bed, behoudens de wachten bij de 
auto’s. Ik heb 1 uur geslapen. Daarna gewekt om wacht te 
lopen. 4 uur ’s morgens tot 5 uur (officieel). Het was al dag. 
Engelsman (dronken) bracht me 2x een pilsje tijdens de 
wacht. Daarna nog een half uur naar bed.  
 
woensdag, 27 mei 1964 (half jaar in dienst) 
± 5.30 uur uit bed. Eten. Vertrek gepland om 7 uur, maar 
met ontbijt was veel later op ons gerekend. Vertrek om 
kwart over 8. Via Brussel ± 9.00 uur en Antwerpen, 
Zundert. Koffie in “Congo” bij Breda. Op de kazerne 
Amersfoort om 13.15 uur. Eten (niet veel gegeten. de 17 ½ 
pilsjes werken nog op de maag). Daarna gala uitladen, 
schoenen poetsen etc.  Notities bijhouden. Pak persen. 
Appel eten. Naar huis A.P. 
 
donderdag, 28 mei 1964 
6.00 uur reveille. Repetitie boven. Om 11.00 eten 12.00 uur 
vertrek ander (VAD) bus naar Steenwijkerwold voor 
repetitie met Artilleriekapel voor show van zaterdag a.s.  
Terug. ’s Avonds vrij. 
 
vrijdag, 29 mei 1964 
6.00 uur reveille. Naar ’t Harde. Eerst koffie (gratis) half op. 
Optreden t.g.v. uitreiking gouden medaille voor langdurige 
trouwe dienst aan sergeant. Defilé (o.l.v. brigade generaal). 
Weer koffie. Optreden voor beëdiging. Brandende zon. 
Defilé. Vertrek.  
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’s Middags groot corvee. ’s Avonds galaoptreden op de 
Bernhardkazerne t.g.v. balavond officieren. 1 pils van de 
officieren en 1 pils van Heinekens bedr.  
Terug en naar bed.  
 
zaterdag, 30 mei 1964 
6.00 uur reveille. Kleden, eten, gala’s inpakken. Vertrek 
gepland 7.30 uur, maar werkelijk 8.00 uur. Aankomst in 
Coevorden ± 10.15 uur. Naar taptoeplaats. Repetitie met 
Artillerie. Eten in school, verzorgd door de Dienst. Smaakte 
goed. Terug. Vrij tot 14.30 uur. Even door Coevorden heen. 
Kermis. Repetitie voor de finale. (aanwezig waren JWF-
kapel, Luchtmachtkapel, Artilleriekapel en wij en 
Tamboerkorps KMK, Regiment Garde Jagers en 
spookpeloton Luchtmacht. In historische kleding van Heutz) 
Na afloop repetities weer eten bij school. Een uurtje vrij. 
Naar stadion. Omkleden ceremonieel. Aanvang taptoe 
20.45 uur tot 22.45 uur. Snel omgekleed en ingeladen. 
Meteen terug naar Amersfoort. Gala’s opgeborgen. Slapen 
om ± 2.45 uur.  
 
zondag, 31 mei 1964 
herhaaldelijk wakker gemaakt. Om 7.45 uur uit bed 
gekomen. Kalm aangekleed. Samen met Jan (n.b. 
Schimmer) tot Utrecht gereisd en door naar Woerden (n.b. 
woonplaats verloofde). Verlof t/m vrijdag! 
 
vrijdag, 5 juni 1964 
terug voor 12.00 ’s avonds. 
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zaterdag, 6 juni 1964 
5.15 uur reveille. Vertrek Haarlem 7.30 uur. Aankomst 
Haarlem ± 9.15 uur. Eerst koffie in kantine Ripperdakazerne 
Haarlem. Daarna opstelling bij ingang om oude reünisten 
naar oorlogsmonument te begeleiden met samenwerking 
van het Tamboerkorps der AAT. Bij monument voor 
kranslegging gespeeld. Daarna terugtocht door Haarlem.  
Defilé voor stadhuis. Kaarten gekocht (stiekem). Daarna 
oudjes teruggeleid naar kazerne. Gelijk afgereisd naar 
Amersfoort. Klaarmaken voor verlof.  
15.30 uur appèl voor Wmr. van Kleef. Vertrek met verlof.  
Met Jan (n.b. Schimmer) door de stad. Klein pilsje op terras. 
Naar Woerden. 
 
zondag, 7 juni 1064 
 ’s avonds terug. 
 
maandag, 8 juni 1964 
6.00 uur reveille. Trompetters vertrek om 7.00 uur. Wij 
vertrekken met bus (tromp. in DAF) (bar. sax) naar 
Schiedam voor begrafenis. Heel eind omgereden. Koffie in 
café. Daarna aantreden met instrument. Naar kerkhof. 
Gespeeld. Op terugreis trompetters mee in de bus.  Wmr. 
Idsinga gaf commentaar op bezienswaardigheden van 
Rotterdam.  Door Maastunnel heen en terug.  Andere weg 
terug (steeds Wmr. Idsinga) over Gouda, Haastrecht. In 
speeltuin gepauzeerd. ’s Middags terug om ± 15.00 uur. 
Onderhoud. Op appèl. Wmr. Idsinga inspectie. Niet veel 
goeds. Uiteindelijk mochten we ’s avonds binnen blijven en 
onderhoud plegen. 22.15 uur inspectie van Wmr. Idsinga. 
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dinsdag, 9 juni 1964 
repetitie. ’s Middags zwemmen. ’s Avonds naar huis. 
 
woensdag, 10 juni 1964 
6.00 uur reveille. Repetitie voor Concours Hippique. 11.30 
uur eten. 12.30 uur vertrek Steenwijk. Aankomst Marktplein 
Steenwijk 14.30 uur. Optreden op Markt op afz. plaats. 
Mars door Steenwijk, waarbij ik voorop liep. (bleek meer 
gekheid te zijn, later niet meer) naar café. Consumptie. 
Daarna optreden bij vertrek Avondvierdaagse. Terug café ± 
19.00 uur. Eten met 2 consumpties. Taptoe op Markt. Terug 
± 24.00 uur. Naar boven voor brood met bal gehakt en 
koffie. Moppen gehoord van organisator. Terug naar 
Amersfoort ± 3.00 uur.  
 
donderdag, 11 juni 1964 
8.00 uur reveille (i.v.m. nachtwerk) ± 10.00 uur repetitie 
(zie 10/6). Vanaf 11.00 uur regelmatig 1e grijs passen. ’s 
Middags idem. Van 15.00-17.00 uur corvee. Samen met Jan 
mars getransponeerd voor lyra. ’s Avonds naar PMT. 
 
vrijdag, 12 juni 1964 
6.00 uur reveille voor repetitie. Mars getransponeerd. 
Repetities. ’s Avonds stad in  en PMT gebiljart tot 10.00 uur. 
 
zaterdag, 13 juni 1964 
6.00 uur reveille. Schoonmaken instrumenten. Lyra uit 
elkaar gehaald. (Bep vermolt zijn tuba). Kantine. Mars 
getransponeerd en ingestudeerd tot ik er door de 
gezamenlijke strijdkrachten van werd afgehouden. 11.30 



17 

 

uur eten. Gereedmaken. Vertrek naar Bernhardkazerne 
Concours Hippique.  
’s Avonds taptoe t.b.v. 5 jarig bestaan speeltuin Springberg 
in ’t Harde. 23.05 uur op kazerne. Nog naar huis. 
Zondag en maandag verlof. 
 
dinsdag, 16 juni 1964 
repetitie (hele dag) 
 
woensdag, 17 juni 1964 
repetitie. Met Jan Schimmer naar Willems voor tenor- en 
baritonsax reparatie. Koffie in café Pol.  
’s Middags optreden voor Jeugddag.  
’s Avonds A.P. 
 
donderdag, 18 juni 1964 
repetitie. 11.45 uur Bernhardkazerne overdracht van paard. 
’s Avonds B.O.S.-stadion Utrecht avondvierdaagse 
militairen. Daarna voor niets naar Bernhardkazerne voor 
serenade. Ging niet door.  
 
vrijdag, 19 juni 1964 
naar ’t Harde voor beëdiging (Cavalerie). Veel regen. Als 
inspecteur Laurillard. 
’s Middags groot corvee. Moest voor Opper bandje laten 
afdraaien. ’s Avonds inhalen Avondvierdaagse met allerlei 
Amersfoortse muziekkorpsen. Daarna in ceremonieel naar 
Don Kozakken voorstelling. 
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zaterdag, 20 juni 1964 
reveille 8.30 uur. Even kleine repetitie. 11.30 uur eten. 12.00 
uur vertrek Deventer. Spelen voor reünie 4e Halfregiment 
Huzaren van Boreel. Film over paardentransport gezien. 
Consumpties en spelen in Rest. de IJssel. Daarna omkleden 
en terug. Amersfoort om kwart voor 8. Naar Woerden met 
verlof t/m maandag laatste reisgelegenheid. 
Maandagavond koppel in de trein laten liggen. 
 
dinsdag, 23 juni 1964 
repetities. ’s Middags uitreiking medaille aan Opper Vader 
(Sytzama) 
 
woensdag, 24 juni 1964 
reveille 6.00 uur. Met lyra naar Hakkert in Rotterdam om 
lyra te laten stemmen. Kon niet. Moest naar fabriek terug.  
Vergeten vrij vervoer af te laten stempelen. Rotterdam-
Utrecht bijbetalen. In Utrecht op zoek naar koppel. Niets. 
Daarna terug naar Amersfoort. Verslag aan Wmr. van 
Kleef. Was goed. Niets te doen verder. 
Met A.P naar Woerden gescooterd 
 
donderdag, 25 juni 1964 
repetitie. Kamerinspectie. Toezegging zondagavond terug 
i.p.v. maandagmorgen. Repetities. Veel gekletst om iets 
tegen Wmr Idsinga te doen.  
’s Middags opgetreden op Maarschalkerweerd voor 
sportwedstrijden militairen (Utrecht). Terug. 
 
 
 



19 

 

vrijdag, 26 juni 1964 
repetitie. Weer gezeur over de kamers. Gelegenheid tot 
vragen. Roelofsen en Bijlholt vragen wat, maar krijgen 
onredelijke antwoorden. Later tijdens ophalen van de 
ceremoniële tenues wordt Roelofsen bij de Opper en Wmr 
Idsinga geroepen om verantwoording af te leggen over 
hetgeen hij op de trap nog gezegd heeft. Veel gevloek en 
weinig verstandig. Roelofsen wordt gedreigd met Seedorf. 
Na afloop gesprek erg onder de indruk. Valk moet sleutel 
halen galakamer en krijgt erg op zijn falie. Bijlholt ook nog.  
Omkleden in gala voor ouderdag Kaderschool 
Bernhardkazerne. Eerst zouden we niet optreden, maar om 
Roelofsen niet in moeilijkheden te brengen toch gespeeld, 
maar lauw. 
’s Middags groot corvee. Overste Laurillard naar ons kader. 
Zegt later dat hij het eens was met de beslissing. Hij zag het 
niet zo ernstig.  
 
zaterdag, 27 juni 1964 
reveille 8.00 uur. Eten. Vertrek naar Vught 10.15 uur. 
Aankomst daar ± 11.35 uur. Kisten waren daar al door de 
oliebollen uitgepakt, dus alles ging in snel tempo. Was mijn 
bretels vergeten vanwege het reizen in zomertenue. Bretels 
geleend van oliebol. Optreden erg leuk voor reünisten 
Eerste gepantserde Eenheid met vrouwen en kinderen. 
Pherbelliner Reitermarsch  als polonaise. Zo naar binnen. 3 
Consumpties. Klein bandje gevormd. Viel in de smaak.  
Speelde zelf ook nog een paar noten op de sopraansax met 
hele kapel. Half Time Strut  -- Green Door werd op 
gedanst. Gasten met muziek naar filmzaal gebracht. 
Vertrek om ± 16.00 uur. Willem III ± 17.45 uur. Af met verlof 
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tot maandagmorgen.  Idsinga had straf toch weer 
ingetrokken.  Woerden.  
 
maandag, 29 juni 1964 (Z.K.H. Prins Bernhard) 
gelijk met Mart uit Woerden vertrokken. Naar kantoor 
gebracht. Doorgelopen naar eigen baas. Aldaar geld 
gekregen. Wilde voor juni en juli te geven, maar niet 
gedaan. Daarna naar station. Koffie Rutecks.  Vertrek 
Amersfoort samen met Van Doorn en Metzger. 
In Amersfoort teruggeroepen door Brigadegeneraal, die 
met auto de hoek om kwam. Hadden standaard niet 
gezien. Door naar kazerne voor 12.00 uur. 
’s Middags repetitie. Later repetitie buiten met 
fakkeldragers (korporaals van de kaderschool 64-1 ha-ha!) 
Eten. Tot 22.00 uur niets te doen gehad. Patat en koffie 
gehaald op de hoek. In gala aantreden voor generale 
repetitie. Vertrek Zwaluwenberg bij Hilversum voor 
optreden voor de staf van de Prins. 3 Consumpties. 
Optreden was vlak voor soort kasteel. Romantische 
omgeving. Bij laatste mars aan ’t einde verloor ik mijn bol 
van het stokje.  Om 0.30 uur thuis. Slapen 1.00 uur. 
 
dinsdag, 30 juni 1964 
reveille 8.00 vanwege late terugkomst van optreden. 9.45 
uur aanvang repetitie voor radio-optreden a.s. zaterdag te 
Haren. ’s Middags idem. Grefe maakt opnamen met 
bandrecorder van radioprogramma. Nieuwe TB-pillen 
opgehaald. Tot 16.30 uur gerepeteerd.  ’s Avonds hele kapel 
A.P. Eerst gegeten, toen samen met Jan de trein van 18.32 
uur Woerden.  Voor 12 uur terug. 
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woensdag, 1 juli 1964 (aanvang kistenploeg) 
reveille 6.00 uur. Appèl en repetitie tot 10.30 uur. Daarna 
niets doen. Kisten inladen.  13.10 uur vertrek Venlo. Gestopt 
te Velden om wat te gebruiken. Daarna naar de Fred. 
Hendrikkazerne- Venlo. Was mijn draagband van de lyra 
vergeten. Gerepeteerd. Steun op koppel. Eten. Nasi en 
banaan. Omkleden ceremonieel. Noodsteun gemaakt voor 
lyra van steel van een schoffel en 2 pijnappelkoorden. 
20.00 uur naar Taptoeplaats. Optreden niet zo best. 22.10 
terug. 2 Consumpties. Terug naar Amersfoort. Onderweg in 
Mook gestopt. Koffie gedronken.  A. Boer had gedronken 
en was verschrikkelijk vrolijk. ± 1.30 uur thuis. Om 2.00 uur 
sliep iedereen.  
 
donderdag, 2 juli 1964 
6.00 uur reveille. Vertrek ’t Harde 8.15 uur naar 
manschappenkantine. 3x koffie en cake, daarna naar 
paradeplaats. Beëdiging, daarna aansluitend Commando-
overdracht. Overste Heshusius nam commando over 43e 
Tankbat over van Overste van Diepenbrugge (rooie Joep). 
De laatste neemt a.s. maandag commando over. Heshusius 
op de Willem III-kazerne alhier. 
Direct daarna optreden voor Off. Mess. Geen enthousiast 
publiek. Daarna lunch in Onderoff. Mess. Vertrek 
Amersfoort Bernhardkazerne voor beëdiging Alexander. 
Om 17.10 uur terug op kazerne. Erg vermoeit en bezweet. 
Eten en om 17.45 uur douchen. Lekker opgefrist. (Na ’t eten 
optreden voor Off. Mess. voor feestje officieren in burger. 
Pilsje. In de kantine ook pilsje). Wit om doen. Met 
vrachtwagens naar Soesterkwartier (Amersfoort) voor 
opening nieuwe wijk, voor Tehuis voor Ouden van Dagen.  
Vlak voor optreden ontdekte ik dat ik mijn stokje was 
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verloren. In paniek even zoeken, doch veel te kort. Geen 
resultaat. Dan maar met zakmes. Klonk niet zo hard, maar 
voor nood goed genoeg. Alleen wat pijnlijk. Leuk optreden. 
Na afloop 2 pilsjes en sigaretten in recreatiezaal. Gezellig. 
De helft van de kapel een beetje zat, temeer door 
oververmoeidheid. Terug met wagens naar de kazerne. ’s 
Avonds na terugkomst een beetje misselijk. 
 
vrijdag, 3 juli 1964 
uitgeslapen tot 8.00 uur. Groot corvee. Ik naar de genie om 
knop voor stok te laten snijden. Was iets te groot, maar was 
wel bij te werken. Toch nog niet tevreden. Samen met 
Turken naar de stad. Eerst sloten voor galakisten gekocht. 
Toen naar muziekwinkel geweest om lyra-stokje te kopen. 
Heel toevallig had hij er een.  Had alleen een rubber dopje. 
Bij Puin eisje gegeten. Terug op kazerne beide 
uitgeprobeerd. Houten was toch de beste. Kreeg van de 
jongens op mijn kop omdat ik nu geen groot corvee had 
gedaan. Plunjezak en weekendtas inpakken voor reis naar 
Groningen. 11.30 uur eten. 13.00 uur vertrek met bus. Eerst 
wagens ingeladen. ± 17.00 uur aankomst in Adolf van 
Nassaukazerne te Zuidlaren. Kamer klaargemaakt voor de 
nacht. Even later weer met bus vertrokken naar Groningen. 
Door Haren en Groningen heen gereden (vishoek). Bij de 
legertentoonstelling gestopt. Aan dat plein woonde de boer 
die Marcroix 2 paarden had geschonken. (zie overdracht!).  
Idsinga sjans met dochter. Wij gebruikten ons lunchpakket 
in de bus. Doorgegaan naar Grote Markt. Terug richting 
Haren. In kazerne aldaar gala’s uitgeladen. Toen dat klaar 
was met de bus naar de stad om daar een uurtje te 
passagieren. (van 19.30-20.30 uur) Samen met Jan en 
Adriaan Boer de stad door. Patat en soep gegeten. Met de 
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bus terug naar kazerne. Omkleden gala. Naar Grote Markt 
21.30 uur. Aanvang Taptoe. Idsinga presenteerde en 
voorzag het geheel van commentaar. Fantastisch goed 
optreden. Het spookpeloton van de Luchtmacht was ook 
weer aanwezig, doch kennelijk niet zo goed in vorm. Weer 
terug naar kazerne. Omgekleed en gala’s ingeladen. Weer 
naar de stad van 12.00-1.00 passagieren. Patat. Daarna 
met Jan, Geurt en Adriaan naar Moulin Rouge. Eerst zelf 
besteld. Jan pils en wij cognac. Even later kwamen Toon 
Lenselink  en Aad Oudhuis er bij. Een tamelijk dronken knul 
kwam aan ons tafeltje zitten en gaf een rondje. Later nog 
een rondje van een oud kereltje, die behoorlijk diep in het 
glaasje gekeken had. Om 1.00 uur bij de bus, als eersten. 
Gelijk in slaap gevallen. Buiten de bus ontstond een relletje 
tussen Van Doorn en een paar Groningers. In drie seconden 
de hele bus leeg, behalve ik. Onder aanvoering van Boer, 
die met zijn koppel zwaaide en “ten aanval” brulde werden 
de oproerkraaiers verdreven. Ik sliep inmiddels al weer. Bij 
aankomst in Zuidlaren nog steeds in vaste slaap. Met veel 
geschreeuw hebben ze getracht me wakker te maken, zelfs 
door de microfoon. Maar pas toen de hele bus leeg was en 
de chauffeur me door elkaar schudde werd ik wakker. 
Verder heerlijk geslapen.  
 
zaterdag, 4 juli 1964 
geslapen tot 7.30 uur. Eten in Onderoff. mess. Vertrek naar 
Haren om 9.30 uur. Daarvoor eerst naar de kantine. Op 
naar Beatrixoord voor opluistering reünie oud-patiënten en 
verplegend personeel. In samenwerking met de AVRO 
vanwege de kosten, welke van ons een opname ging 
maken, o.l.v. Roel Balten. Gala’s uitpakken. Daarna op 
muziektent microfoonrepetitie. Goed resultaat. 
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Gezamenlijk gegeten. Erwtensoep met banaan toe. 
Omkleden gala. Achter PTT-Harmonie en gasten aan naar 
feestterrein voor opname en optreden. Beiden wel aardig 
geslaagd, zowel op lyra als op baritonsax. Na afloop cola. 
Omkleden, inpakken en afreis. Heel lang op Idsinga 
moeten wachten, die het erg druk had met zijn 
vriendinnetje (hoe bestaat het) (zij versierde hem!) en Van 
Kleef met haar vriending. Eindelijk vertrek, zonder Bijlholt, 
want die mocht als enige weg. 16.30 uur vertrek (eindelijk). 
Aankomst Willem III ± 19.00 uur. Kisten vol uitgeladen en af 
met verlof (Woerden). 
 
maandag, 6 juli 1964 
0.30 uur terug van verlof. Naar bed. 6.00 uur reveille en 
appèl. 8.30 uur repetitie commando-overdracht. 
Kantinepauze. Werkelijke commando-overdracht van 
Heshusius op Van Diepenbrugge. Eten. Appèl. ’s Middags 
met Jan naar Willems geweest om tenorsax weg te brengen. 
Tijdje zitten kletsen. Sigaartje van Willems. IJsje gegeten. 
Naar muziekzaak gegaan om lyra-stokjes te kopen. Niet in 
voorraad. Besteld. Jan klarinetrietjes. Jan’s sax pas vrijdag 
klaar. Bij terugkomst bleek dat tijdens onze afwezigheid de 
legerfilm over het 150 jarig bestaan van Sytzama  en 
Alexander was vertoond. Jammer dat ik die gemist heb, 
want ik scheen er nogal duidelijk opgestaan te hebben. Tot 
17.00 uur vrij gehad. Vijf uur gala’s gehaald. Gegeten. Met 
Jan filmpje gekocht in de Langestraat. Omkleden gala. 
Optreden voor Off. Mess vanwege commando-overdracht. 
Pilsje. Jan had maar 1 foto gemaakt. Omgekleed. Naar 
PMT gegaan met Jan want hij moest even opbellen. 
Daarna op bank gezeten bij de Poort (?). Naar de kantine 
vanwege sigarenrookwedstrijd.  Waren te laat om mee te 
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doen. Werd gepresenteerd door Lonneke Hoogland. Even 
“Huzaren van Boreel” gezongen. Bracht nog een pilsje op. 
Naar kamer. Deze gemeld zonder dat er wat van de 
enorme rotzooi werd gezegd. Wel van Geurt’s kast.  
 
dinsdag, 7 juli 1964 
reveille 6.00 uur. Repetities. 1e repetitie even wat lange 
noten gespeeld. Daarna gewacht op terugkomst Wmr. 
Hoogendijk nadat deze even was weggegaan.  
2e repetitie helemaal niks gedaan. 12.00 uur gegeten. 
Gevraag of we ’s middags konden zwemmen. Ging niet. 
Maar er was een betere oplossing. Eerst repetitielokaal en 
daarna kamers netjes maken en inspectie van Idsinga. Vrij 
tot ’s avonds 22.00 uur. Ik, zoals gewoonlijk, nog A.P. ook 
naar huis. Martha gebeld. ’s Avonds thuis. Trein 22.17 uur 
Amersfoort. 23.15 naar bed.  
 
woensdag, 8 juli 1964 
reveille 5.00 uur. 7.00 uur vertrek Amsterdam om 
militairen uit de West op te halen. Bij aankomst KNSM 
bleek dat de windkracht 8 teveel vertraging opleverde om 
zeker van de aankomsttijd te zijn. In kantine aldaar koffie 
gedronken en terug naar Amersfoort. Kantinepauze. 
Daarna repetitie mars van Wisman, voor eventuele 
opname voor hemzelf. 
14.00 uur vertrek in vrachtwagens naar Bernhard voor 
overdracht nieuwe tankloodsen. Om ± 16.00 uur terug 
kazerne. Kamers in orde brengen. Inspectie. Om 16.30 uur 
af met verlof tot donderdag laatste reisgelegenheid. Met 
etenstijd thuis.  
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donderdag, 9 juli 1964  
verlof. ’s avonds terug. 
 
vrijdag, 10 juli 1964 
reveille 6.00 uur. 8.00 vertrek Legerplaats Wittenberg voor 
beëdiging. Bij de ingang daar bijna vergast omdat men de 
motor van de bus liet draaien, terwijl wij stonden te 
wachten. In kantine (precies ’t Harde) koffie met koek 
gratis. Verder zelf soep en kroket gegeten. Henk van 
Hattem (n.b. een vriend van mijn zusje) ontdekt. Liep daar 
als vaandrig. Niet met hem gesproken, maar elkaar wel 
herkend. Om ± 12.00 uur terug kazerne. Na ’t eten illegaal 
de poort uitgegaan om lyrastokjes e.d. op te halen en Jan’s 
rieten. Zaak was tot 13.30 uur gesloten en in de Automaat 
ernaast gewacht. De stokjes bleken nog niet aangekomen 
te zijn. Rieten wel. Deze meegenomen.  
In kazerne groot corvee met de gebruikelijke 
woordenwisseling. Pillen TB opgehaald. Eten. Geen appèl. 
Met moeite, i.v.m. verlofgangers, de poort uit. Met Jan naar 
PMT. Gebiljart.  
 
zaterdag, 11 juli 1964 
uitgeslapen tot 8.00 uur. ± 10.00 uur vertrek Ede. Reünie. 
Gespeeld voor paar toespraken. Daarna menigte naar te 
onthullen monument geleid. Op dak van gebouwtje 
gespeeld. Afmars eetzaal. 3 consumpties. Zoals gewoonlijk 
in de haast genuttigd eten zowel als consumpties. 
Met marsmuziek naar Openluchttheater. Kleine show met 
taptoe. Erg veel regen. Sloeg herhaalde knopjes kapot. 
Terug met bus. Daarna naar andere kazerne. Tijdlang in 
kantine gezeten tussen en later afgezonderd van de 
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reünisten. Optreden in drie verschillende kantines. In de 
laatste werd door een mevrouw om “Mars der Medici” 
verzocht en gespeeld. Leverde f. 25,00 op. In dezelfde 
kantine werd een hoed vol geld opgehaald. Totaal 
ongeveer f. 80,= (incl. f. 25,=). Eten was wel goed. In kantine 
nog rondje van dronken reünist. Met stel jongens met Van 
Kleef zitten kletsen. Filius en Tol waren behoorlijk teut. Van 
Kleef ook niet brandschoon, maar deze weet zijn hersen bij 
elkaar te houden. Optreden voor vlag strijken en daarna 
taptoe, vroeger dan programma. Werd nog rondje 
aangeboden, maar iedereen (enkele uitgezonderd) wilden 
naar huis. ± 21.00 uur naar Amersfoort. 21.45 Pr. Willem III 
instrumenten snel naar boven. De buschauffeur wilde ons 
wel naar station brengen. Erg leuk. Trein van 22.18 uur naar 
Utrecht. Rotterdammers daar overstappen. Verlof tot 
zondagavond 0.30 uur.  
 
maandag, 13 juli 1964 
reveille 5.30 uur. Vertrek Venlo. 7.00 uur. In Malden 
gestopt. Koffie gedronken in het Hof van Holland aldaar. 
Door naar kazerne in Venlo naar kantine. Aangetreden 
voor repetitie met Limburgse Jagers voor taptoe. Was 
bloedheet. Werden veel fouten gemaakt. Weer naar 
kantine. 13.30 eten in O.O.-mess.  Nog een repetitie. Naar 
huis.  ± 17.30 uur terug op kazerne. Jan had nachtpermissie 
gevraagd, doch Idsinga had, vanwege zijn verlof, niet 
bekeken of getekend. Nog veel moeite voor gedaan, maar 
baatte niet. Samen PMT gebiljart. Door de stad naar 
kazerne terug. Na ’t appèl getracht Turken een wasbakje 
te geven. Lukte niet omdat de Officier van Piket veel te 
actief was. Turken’s pyjamabroek was in het kruis totaal 
uitgetornd. Uiteindelijk had de laatste kamer veel te weinig 
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geholpen. Om 23.30 uur keerde de rust weer en ging 
iedereen slapen.  
 
 
dinsdag, 14 juli 1964 
reveille 6.00 uur. Gloeiend heet weer. Met bus naar Ede 
voor optreden Ouderdag. Normale show gegeven op 
grasveld. Schroeilucht vanwege de hitte. Pilsje in Off. 
kantine. Terug. ’s Middags met V.d. Klein naar 
muziekhandel geweest om nieuwe vellen voor trommel te 
kopen en tevens naar lyrastokjes gevraagd. Waren er nog 
niet.  ’s Avond concert op de Zonnehof in Amersfoort. 
Aardige belangstelling. Was georganiseerd door de VVV. 
Pilsje in Hotel de Witte. Kisten uitgeladen. Nog even patat 
gehaald.  
 
woensdag, 15 juli 1964 
± 8.00 vertrek Rotterdam. Weg richting Den Bosch kleine 
opstopping. Kwamen op die manier aan de goede kant 
Rotterdam binnen. Na aankomst gelijk gerepeteerd met 
Artillerie (Feijenoordstadion). Daarna kisten uitgeladen. 
Rocus van Ieperen had ook weer het één en ander te 
vertellen. Gegeten in oude kazerne buiten Rotterdam vlak 
bij Papendrecht. Met Jan even de poort uitgegaan om te 
telefoneren. Kaarten verstuurd. Met bus weer naar stadion.  
Houpermans (n.b. dirigent van het orkest in Utrecht waarin 
ik speelde. Hij was klarinettist bij de KMK)  even gesproken.  
Hele middag in hete zon gerepeteerd. Weer gegeten in 
kazerne (nasi-goreng). Weer door Papendrecht gedwaald. 
Jan nog 2x getelefoneerd. Even met ex-cavalerie 
wachtmeester gesproken. Naar station. (eerst nog heel 
gesprek met Houpermans). Omkleden. Fantastisch mooi 
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optreden met alle grote orkesten, behalve JWF. Om 01.10 
terug. Pas om 3.00 naar bed na kisten uitladen.  
 
donderdag, 16 juli 1964 
voor beëdiging naar Oirschot. Koffie gedronken in PMT 
aldaar. Verschrikkelijk heet. Na optreden nog even naar 
Off. Mess. voor kleine show. In de bus. Inmiddels was bekend 
dat we ’s  middags verlof kregen tot maandag voor 12.00 
uur v.m. Dus iedereen had haast op de kazerne. Vlot gala’s 
van de vorige dag opgeruimd. Kamers klaargemaakt voor 
inspectie. Idsinga kwam inspecteren. Liet kasten 
openmaken (rommeltje). Om 17.00 uur weer inspectie. 
Allemaal naar huis. 
 
maandag, 20 juli 1964 
Om 12.00 uur v.m. teruggekomen van verlof. 
’s Middags repetitie.  
 
dinsdag, 21 juli 1964 
reveille om 04.30 uur. Vertrek met bus naar Brunssum. 6 
uur aan één stuk doorgereden. Aankomst school Brunssum 
± 9.15 uur. Met wit om repetitie op taptoeplein tot 13.30 uur. 
Gezamenlijke maaltijd in “Markthallen”. Leuk bediend 
meisjes van huishoudschool. Lekker eten. Daarna vrij tot 
middagvoorstelling voor kinderen. Oorspronkelijk in gala, 
doch was te warm. Alles in zomertenue. Zo nu en dan flinke 
regenbui. Steeds even vrij. Ontdekt dat één van de 
omwoners bandopname maakte. Met tekens te kennen 
gegeven dat ik het wel eens wilde horen. ’s Avonds weer 
heerlijk gereden. Na ’t eten met Adrie Boer en Jan gaan 
vragen of we de band mochten luisteren en later naar onze 
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eigen radio-uitzending van Haren. Was goed. Wisten niets 
meer van mijn tekens. Stonden zelf niet op de band. Radio-
uitzending meesterlijk gehoord.  Koffie gekregen. Daarna 
gerend om om te kleden. Nog op tijd. Goed optreden. 2 
consumpties. Lang blijven hangen. 4.30 uur terug op 
kazerne. De 24 uur vol! 
 
woensdag, 22 juli 1964 
reveille 10.30 uur. 12.30 uur vertrek beëdiging ’t Harde.  
 
donderdag, 23 juli 1964 
ik met lyra naar Rotterdam. Daar gelaten om in Duitsland 
te repareren.  
Thuis gegeten. ’s Avonds concert Z. Trompetters af met 
verlof.  
 
vrijdag, 24 juli 1964 
groot corvee. Pillen gehaald. Om ± 11.00 uur met verlof tot 
zondag laatste reis. 
 
zondag, 26 juli 1964 
met laatste reisgelegenheid retour. Ikzelf vanuit Oldebroek 
om 5 over half 10 ’s avonds vertrokken. Achter op de 
brommer bij dhr. Hoedeman (n.b. toekomstige 
schoonvader). 22.00 uur vertrek trein Amersfoort. Slok 
cognac gehad van oude stomp.  
 
maandag, 27 juli 1964 
appèl. Repetitie. Duurde nog wat voor Van Kleef kwam. 
Tot de ontdekking gekomen dat mijn sax weer eens stuk 
was. Naar Willems gewandeld. Terug 2 koffie in café.  
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Tijdens mijn afwezigheid muziek opgetreden t.g.v. 
medaille-uitreiking aan wachtmeester. Gegeten. Wachten 
op vertrek naar depot Geneeskundige Troepen voor 
beëdiging. Zal wel meedoen. Sax nog niet klaar. Anderen 
weggegaan. Ik tekeningen gemaakt voor slipsysteem 
bandrecorder. Sax opgehaald. Bij kazerne (Juliana van 
Stolberg) flarden van de muziek opgevangen. 
Teruggekomen. Even gespeeld. Weer getekend. Gegeten. 
Weg met Jan. 
 
dinsdag, 28 juli 1964 
op achterterrein gespit en palen ontschorst voor manege. 
’s Middags repetitie. ’s Avonds mars door de stad naar 
Zonnehof Concert (alles op baritonsax) Naar Amersfoort 
(restaurant) gemarcheerd. 1 consumptie. Daarna weer mars 
door de stad naar kazerne. Rechtstreeks naar de O.O.-
kantine. 2 Pilsjes van Wmr. Idsinga (vanwege ev. verloving). 
 
woensdag, 29 juli 1964 (ouderdag 64-3) 
repetitie o.l.v. Filius. Daarna showrepetitie buiten. Show op 
de mars El Albanico *), welke gistermiddag door Opper De 
Brouwer was ingestudeerd en geschonken is door de a.s. 
verloofde van Wmr. Idsinga. Geld gebeurd. Eten. In 
ceremonieel opgetreden ter gelegenheid van Ouderdag. Na 
optreden met A.P.  Net iets te laat om de trein van 16.20 
naar Wezep te halen. Gewacht tot 17.30 uur. ± 18.30 te 
Wezep. Helemaal lopen naar ’t Loo ± half uur lopen. Leuke 
avond gehad.  
*) (n.b. door mijn tegenwoordige verblijf in México weet ik 
dat El Albanico de ventilator betekent) 
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donderdag, 30 juli 1964 
’s Morgens showrepetitie El Albanico en Thunderer. Ging 
leuk. Kisten ingeladen. Gegeten. Om ± 13.00 uur vertrek 
Zierikzee. ± 16.10 aan de pont over ’t Zijpe. De vrachtwagens 
stonden nog op ons te wachten. Gezeur met overvaren. 
Wat gedronken in ’t Veerrestaurant. Daarna met hele 
kapel overgevaren, zonder bus en wagens. Die moesten 
achter de file aansluiten. Aan overzijde stond een andere 
bus klaar die ons naar Zierikzee bracht.  2 Consumpties in ’t 
Huis van Nassau. Daarna gedineerd in eetzaal. Gala’s 
uitgeladen. Omkleden. Aantreden. Optreden begon 
klokslag 22.00 uur. Liep aardig. Nog even wat nagebleven. 
22.10 uur vertrek naar Zijpe. Overtocht met laatste pont. 
Aankomst Amersfoort 1.30 uur. Naar bed. Eigenlijk moesten 
we wachten op de wagens.  
 
vrijdag, 31 juli 1964 
uitgeslapen tot 11.00 uur. De kisten waren ’s nachts 
uitgeladen door brandpiket. Gegeten. Gala’s opgeborgen. 
13.00 uur groot corvee. 17.00 uur vertrek naar Rhenen. 
Vlak voor Rhenen gestopt bij Hotel Rest. “De Eekhoorn”. 1 
Consumptie gedronken. Daarna plaats genomen in de 
eetzaal voor diner. (soep, opgebakken aardappels en sla, 
appelmoes, snijboontjes, ½ kip met vruchten. Banaan en 
sinaasappel toe.) Klaargemaakt voor optreden. Lopend 
met marsen naar en door Rhenen. Naar Taptoeplaats. Eerst 
consumptie. Optreden van 1 uur en 10 minuten. Lopend 
naar “De Eekhoorn”.  Gezellig gemaakt. Vertrek ± 1.00 uur 
naar Amersfoort. Aankomst ± 1.30 uur. 
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zaterdag, 1 augustus 1964 
Oldebroek. bus. 
 
maandag, 3 augustus 1964 
in de loop van de dag naar Kampen geweest. ’s Avonds 
weer naar Amersfoort. 
 
dinsdag, 4 augustus 1964 
6.00 uur reveille. 8 uur vertrek Haarlem. Aankomst aldaar 
9.45 uur. Koffie in kantine. Beëdiging. Na afloop kleine 
show. Weer even kantine. Vertrek. In Muiderberg (na een 
rit dwars door Amsterdam) gestopt. 1 uur vrij. Gezwommen 
en geroeid. Terug Amersfoort. Kantinepauze (onderhoud). 
Vanavond naar Soestdijk. 
 
woensdag, 5 augustus 1964 
reveille 6.00 uur. Naar ziekenrapport voor verband voet. 
Deze in Muiderberg in ’t water opgehaald aan scherpe 
stenen. Met lage schoenen blijven lopen, hetgeen ik een 
paar maal moest uitleggen aan Wmr. Idsinga.  
Na ’t appèl naar voren gegaan  voor indeling bij oliebollen-
administratie. Ingedeeld geestelijke adm. in kantine. Ging 
wel leuk. Alleen erg rare vragen of formulieren.  
’s Middags repetitie dodenmarsen voor begrafenis Carel 
Godin de Beaufort, welke in Duitsland bij autoraces om het 
leven was gekomen. ’s Avonds optreden voor Off. Mess, 
hetgeen mijn plannen om naar Oldebroek te gaan finaal in 
de war gooide. Na optreden broek geperst. Naar PMT. ± 
23.00 uur terug. Rotzooi op de kamer. Moest opblijven om 
kamer te melden.  
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donderdag, 6 augustus 1964 
6.00 uur reveille. 9.45 uur naar Bernhardkazerne. 
Beëdiging Alexander en Sytzama. Snel terug. Heel snel 
omkleden in ceremonieel. 12.30 uur vertrek naar 
Maarsbergen voor begrafenis Carel Godin de Beaufort. In 
de wagens lunchpakket opgegeten (met gebakken ei). Bij 
aankomst te Maarsbergen 2 kopjes koffie  en broodje 
(verzorgd door personeel uit zijn Motel Maarsbergen). Heel 
lang moeten wachten. De toespraken werden op de 
kasteelbrug gehouden. 3 paard-en-wagens waren beladen 
met bloemen en kransen ter waarde van ±  f. 10.000,=. De 
lijkkist werd vervoerd op een speciaal uit Duitsland 
gehaalde spiksplinternieuwe Porsche. Eindelijk vertrok de 
stoet,  waarbij wij voorop treurmarsen speelden. Over 
slechte bospaden ± half uur lopen. Grafkelder was in 
heuveltje in ’t bos. Ontzettend veel genodigden en 
belangstellenden. Vlak bij graf koraalmuziek gespeeld.  
Zonder muziek in snel tempo weggegaan. Omstreeks 16.15 
uur in de wagens naar Motel Maarsbergen. Daar 
consumptie. Groot bord met brood met over beleg een 
slaatje. Koffie toe. Om 17.45 uur terug op kazerne. Dacht 
dat ’t nog veel vroeger was, omdat mijn horloge stil was 
blijven staan.  Zou eerst naar Oldebroek gegaan zijn. Had 
al A.P., maar kon nu niet meer. 
 
vrijdag, 7 augustus 1964 
6.00 uur reveille. Groot corvee tot 10.00 uur. Kantinepauze. 
11.00 uur repetitie. 12.00 uur eten. ’s  Middags 1 uur 
repetitie. Daarna naar Bernhardkazerene voor opluistering 
medaille-uitreiking. ’s Avonds na het eten met Jan biljarten 
in dichtstbijzijnde café. 1 pils gekregen. ± 18.45 uur vertrek 
mars door de stad naar Zonnehof voor concert. ± 20.45 uur 
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weer afmars. Naar café-restaurant St. Joris terug. Onder ’t 
marcheren gek o.l.v. Van Kleef gedaan. In OO-mess 1 
consumptie. Daarna naar bed.  
 
zaterdag, 8 augustus 1964 
6.00 uur reveille (potverdikkie)  ± 10.00 uur vertrek Leiden. 
Aldaar gegeten en omgekleed. Opgetreden in de 
Doelenkazerne voor invalide kinderen (polio). Na optreden 
1 pilsje. Terug Amersfoort. Met vrachtwagens naar station. 
Verlof tot dinsdagmorgen voor 12.00 uur. 
 
dinsdag, 11 augustus 1964 
met scooter naar Amersfoort. ’s Middags drukke repetitie. ’s 
Avonds op scooter naar Woerden en terug.  
 
woensdag, 12 augustus 1964 
hele dag repetitie. Oorspronkelijk concert. Door regen 
afgelast. ’s Avonds op scooter naar Utrecht. 
 
donderdag, 13 augustus 1964 
5.00 uur reveille. 7.00 uur vertrek naar Breda. Hele dag 
repetitie met Artillerie  voor Taptoe Delft. Nog even de stad 
in geweest. Lepeltje gekocht.  
Na ’t eten in OO-mess voor Wmr. Hoogendijk ook een 
lepeltje gekocht. In winkeltje filmpjes voor 
speelgoedcamera ontdekt en gekocht. Tegen eten terug op 
de kazerne.  
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vrijdag, 14 augustus 1964 
tevergeefs gerepeteerd. ’s Middags groot corvee. Tegen 
inspectie met Sliekers naar v.d. Burg voor tromvellen op 
scooter. Ook op scooter naar huis Van Doorn achterop. 
maandag, 15 augustus 1964 
repetitie. Vroeger de poort uitgegaan naar Woerden. 
 
dinsdag, 18 augustus 1964 
repetitie. ’s Middags showrepetitie voor Hoogendijk. 
Voetballen voor hen die in Delft moeten spelen. ’s Avonds 
concert Zonnehof. Letterlijk in het water gevallen. Midden 
in stuk afgesloten en gaan schuilen. Later in de wagens 
naar café. Vandaar lopend met Jan terug naar kazerne. 
 
woensdag, 19 augustus 1964 
reveille 6.00 uur. Vertrek ± 9.50 uur naar Den Haag. 
Aankomst Nieuwe Alexanderkazerne ± 11.30 uur. Bedden 
opgemaakt etc. Gegeten. ’s Middags met Artillerie samen 
gerepeteerd. Erg regenachtig. Daarna verveeld tot  ± 19.45 
uur. ’s Avonds nog repetitie Grote Markt Delft.  
 
donderdag, 20 augustus 1964 
’s Morgens repetitie Alexanderkazerne. Zelf gewacht op 
vervoer Rijswijk. Eindelijk met korporaal en wachtmeester 
van de verzorging in Combi naar Pfeifer voor reparatie 
baritonsax. Bij wachtmeester koffie gedronken. Nog net op 
tijd om te eten. ’s Middags naar ’t strand. ’s Avonds van 
20.00-22.00 uur Delft.  
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vrijdag, 21 augustus 1964 
’s Morgens repetitie Delft. Met korporaal en De Pee weer 
naar Pfeifer. De Pee’s mondstuk moest verzilverd worden. 
Door naar kazerne. Verveeld tot 12.00 uur.  ’s Middags 
Delft. (De Pee en ik  ’s avonds met verlof. De rest moest 
zaterdagavond nog optreden in Landsmeer. Is een latertje 
geworden.  Daarna ook verlof tot zondag 24.00 uur). 
 
maandag, 24 augustus 1964 
korps gerepeteerd. Had zelf dag verlof voor aantekenen. 
Hebben de belangrijkste afspraken, zoals stadhuis, kerk en 
trouwauto’s gemaakt. Om 12.00 uur binnen in 
Alexanderkazerne.  
 
dinsdag, 25 augustus 1064 
met De Pee de hele morgen op vervoer naar Pfeifer.  
Gewacht. De anderen repeteerden op exercitieterrein. 
Gegeten. Om 14.00 uur met Combi naar Pfeifer om 
instrument op te halen. Moest nog iets aan sax verbogen 
worden. De Pee’s mondstuk was nog niet gemaakt en 
kreeg voorlopig ander mee. Waren te laat in Delft om het 
opmarcheren mee te maken. Finale wel meegedaan. Op 
kazerne gegeten.  ’s Avonds generale repetitie zonder 
publiek. Wel in gala. 
 
woensdag, 26 augustus 1964 
’s Morgens korte repetitie. Omstreeks 11.30 uur vrij. Met Jan 
stad in geweest om muziek te kopen. Hadden badgoed bij 
ons. Na eten in Rutecks naar Scheveningen.  Hele middag 
daar doorgebracht. ’s Avonds voorpremière in gala. 
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donderdag, 27 augustus 1964 
naar Utrecht geweest om kaartjes bij Martha en mama te 
bezorgen. Voor thuis had ik ze z.g. al per post verstuurd, 
maar was vergeten ze in een envelop te doen.  
’s Avonds eerste voorstelling. Première. Vlak voor optreden 
kreeg Vlotman bericht dat zijn ouders en broertjes en 
vriendje een ernstig ongeluk hadden gehad in Charleroi. 
Mocht met collega van zijn vader er naar toe.  
vrijdag, 28 augustus 1964 
eerst met Jan naar stadhuis. Was achteraf niet nodig want 
mijn geboortebewijs was juist verstuurd. Naar Scheveningen 
en koffie gedronken en kaarten verstuurd. Geurt, Eddy en 
Gerard op strand opgezocht. Zaten bij 3 meisjes en we 
waren dus nu met 8. Leuke middag gehad. G.E. en G. op 
fiets van hun terug. Jan en ik bus. ’s Avonds sfeervol 
opgetreden. Uitverkocht.  
 
zaterdag, 29 augustus 1964 
hele dag vrij gehad. Naar Woerden gegaan. Was daar niet 
zo vroeg. ’s Middags weer terug. ’s Avonds taptoe. In 
Alexander geslapen. 
 
zondag, 30 augustus 1964 
om 7.00 uur vriendelijk gewekt. Zo snel mogelijk naar 
Woerden vertrokken. Was er om ± 10.30 uur.  
 
maandag, 31 augustus 1964 
’s Middags trein van half vier voor 5 uur op kazerne. ’s 
Avonds taptoe. 
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dinsdag, 1 september 1964 
’s Morgens met Geurt en Jan naar Den Haag geweest. In 
restaurant van Vroom & Dreesman gegeten. Heel gesprek 
over muziek gevoerd met mevrouw aan ons tafeltje. Door 
bekende buurt in Den Haag gelopen. Had ik nog nooit 
gezien. Terug naar kazerne om geld te ontvangen.  
’s Middags naar ’t strand. Vriendinnetje van Geurt was er 
nog (grote problemen).  Taptoe. 
 
woensdag, 2 september 1964 
’s Morgens vervelende repetitie volksliederen. 
’s Middags kindervoorstelling taptoe. 
’s Avonds waren Mieka en Annie er. Paar foto’s gemaakt.  
 
donderdag, 3 september 1964 
reveille 6.00 uur. 7.30 uur vertrek Amsterdam. Tevens ook 
eind omgereden. Uitgeleide militairen Suriname. ’s Middags 
strand. Eerst naar KMT geweest en getelefoneerd met 
Martha. Taptoe 
 
vrijdag, 4 september 1964 
reveille 7.30 uur. 9.00 uur repetitie volksliederen. ’s Middags 
met lansiers opgetreden in sanatorium te Delft. ’s Avonds 
taptoe met bezoek Martha, mevr. Hoedeman (n.b. 
toekomstige schoonmoeder) en kennis. Mijn Mama, Papa 
en Fetze (Katwijk). (n.b. een broer van mijn moeder of zijn 
zoon, mijn neefje dus)  
 
zaterdag, 5 september 1964 
7.30 uur reveille. 11.00 uur warm eten. Daarna 2 bussen 
vertrek naar Rotterdam voor Concours Hippique (Intern. 
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Algem. Sp.). 4 keer op  terrein gespeeld daar. 4 
Consumptiebonnen. Pakje Lucky Strike. 3 belegde broodjes. 
Prinses Beatrix en Armgard gezien. Verschrikkelijk veel 
regen. Veel succes gehad. Don Squirten Kozakkenshow nog 
gezien. Met 2 bussen door naar Delft. Laatste taptoe. Te 
weinig geld voor grote kroegentocht. Wel een paar pilsjes 
gedronken. Na afloop met de bussen naar 
Alexanderkazerne. Ingeladen. ± 0.30 uur vertrek 
Amersfoort. Idsinga vond het zo maar goed dat ik bij 
Oudenrijn  zou uitstappen. Zo gedaan. Lopen verder naar 
huis. ± 2.00 uur thuis.  
 
zondag, 6 september 1964 
verlof naar Woerden. 
 
maandag, 7 september 1964 
verlof naar Utrecht. Laatste reisgelegenheid naar 
Amersfoort. 
 
dinsdag, 8 september 1964 
optreden Ouderdag te Ede. Daar gegeten. Pilsje in kantine.  
’s Middags terug Amersfoort. Groot corvee en poetsen. 17.00 
uur inspectie. Idsinga goed. Naar huis. Sleutelring met 
lampje als souvenir Taptoe Delft gehad.  
 
(woensdag en donderdag verlof) 
 
vrijdag, 11 september 1964 
6.00 uur reveille. 9.00 uur vertrek Elspeeter heide. 
Commando-overdracht 102 Tankbataljon. Terug 
Amersfoort. In ceremonieel opgetreden Ouderdag SR Indas. 
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Omkleden 1e grijs. Defilé. Eten. Appèl. ’s Avonds optreden 
Huize “te Maarn”  voor huwelijksfeest res. off. Cavalerie. 
Heel leuk. Onder de aanwezigen Prinses Beatrix. 
 
zaterdag, 12 september 1964 
7.30 uur reveille. ± 10.00 uur vertrek Deventer. Reünie 4e 
Halfregiment Huzaren. Goed gegeten. Na afloop kader op 
moeten halen van de bar. Duurde erg lang. Verlof 
 
(zondag en maandag verlof) 
 
dinsdag, 15 september 1964 
repetities nieuwe marsen. ’s Avonds HMT emailleren. 
 
woensdag, 16 september 1964 
6.00 uur reveille. ± 9.30 uur vertrek Kampen. Reünie. Voor 
zover alleen 1 generaal met familie aanwezig. Ook 
Trompetter van Gen. K. Dienst voor Infanterie signalen. 
Goed gegeten in Onderoff. Mess. Terug Amersfoort. 
 
donderdag, 17 september 1964 
6.00 uur reveille. ± 8.30 vertrek Oirschot. Koffie “De Lucht” 
Beëdiging 8 officieren Sytzama. Regen. Koffie KMT aldaar. 
Amersfoort. Hakkert gebeld. Nog niet klaar. 
 
vrijdag, 18 september 1964 
6.00 uur reveille. 8.00 uur, na appèl exercitie van Idsinga 
voor ’t eerst sinds tijden. Daarna repetitie, voornamelijk 
“African Waltz” o.l.v. Hardmoed Grefe gespeeld. Eten. 
Groot corvee. ’s Avonds A.P. naar PMT. Na televisietijd met 
tehuismoeder zitten praten. In 1e en 2e Kamer was de boel 
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behoorlijk op stelten gezet. Boer hield ons tijden wakker. 
Had overdag met stoeien zijn rug bezeerd/spieren verrekt 
en kon moeilijk in slaap komen.  
 
zaterdag, 19 september 1964 
om 8.20 uur gewekt. 9.00 uur Eten (2 rolmopsen). Tijd 
verveeld. Mochten in de stad koffie gaan drinken. Met 
Geurt weggeweest. Espresso. 11.00 uur warm eten. 11.30 uur 
vertrek Santpoort. Tas en lage schoenen meegenomen. In 
Santpoort eerst voor het huis van de burgemeester 
gespeeld. Daarna naar  Manege Kennemergaarde voor 10-
jarig bestaan. Klein prutserig Concours Hippique. Zijn niets 
tekort gekomen. Leuke sfeer. Om ± 21.00 uur mocht ieder 
op eigen gelegenheid naar huis of ± 22.00 uur met de bus. 
Station was vlak bij de Manege. � Haarlem � Amsterdam 
� Woerden. 
 
(zondag en maandag verlof) 
 
dinsdag, 22 september 1964 
6.00 uur reveille. ’s Morgens Utrecht voor mantoux. 
Repetities. Geldzaken onder repetitie besproken. HMT 
emailleren.  
 
woensdag, 23 september 1964 
6.00 uur reveille. Repetities.  
 
donderdag, 24 september 1964 
’s Morgens naar Amsterdam. Jongens naar de West 
uitgeleide gedaan. “Willemstad” Daarna via cafeetje in 
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Ankerveen naar Boskamp Amersfoort. Beëdiging. Geen 
marsmuziek vanwege rouw om wmr. Krijt. 
 
vrijdag, 25 september 1964 
Utrecht mantoux reactie. Daarna repetities. Jan en ik vanaf 
13.30 – 15.00 uur stad in voor harpjes en rieten. Daarna 
repetitie voor begrafenis wmr. Krijt voor zaterdag. 
 
zaterdag, 26 september 1964 
9.00 uur reveille. Eten. Groot corvee. (gedoucht). ’s Middags 
begrafenis Wmr. Krijt.  ± 15.00 uur vertrek met verlof. 
 
(zondag, maandag, dinsdag, 27 t/m 29 september verlof) 
 
woensdag, 30 september 1964 
6.00 uur reveille. Inlijving nieuwe militairen.  
 
donderdag, 1 oktober 1964 
6.00 uur reveille. 9.00 uur vertrek Ede. Beëdiging en ’s 
middags medaille-uitreiking. Daartussen gepassagierd in 
Ede.  
 
vrijdag, 2 oktober 1964 
6.00 uur reveille. Groot corvee. Om 9.00 uur op rapport EC 
voor moeilijkheden met de wachtmeester van de week 
over brandende sigaret op tafelrand. Tijdens appèl 
(gisteren) gepraat als Brugman. Twee dagen licht.  
’s Middags 16.00 uur vertrek Bernhardkazerne. Mochten er 
eerst niet uit vanwege z.g. uitgebroken nekkramp. Op 
Bernhardkazerne gespeeld voor uitreiking rood koord aan 
Trompetter chauffeur Engelsen wegens bijzondere diensten. 
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Aan de uitgang Bernhardkazerne pillen geslikt voor 
nekkramp.  Gegeten. In kantine 2 pils voor de 
koorduitreiking.  
19.00 uur vertrek voor aubade bij kolonel Van de Wall-
Bake. Aldaar paar borrels gekregen. Terug op kazerne. 
Afgemeld bij de wacht als zijnde licht gestraft. Samen met 
Ries Hendriks, Jac Turken. Ries had al behoorlijk gedronken 
en was een klein beetje teut.  
 
zaterdag, 3 oktober 1964 
7.00 uur reveille. Regelmatig op de zolder van de dominee 
gezeten. Gelezen. Radio geluisterd en televisie gekeken.  1 x 
25 minuten te laat op appèl. 2x helemaal niet. Van 
adjudant Bouma gezellige uitbrander. 22.00 uur naar bed.  
 
zondag, 4 oktober 1964 
6.00 uur uit bed gekomen en naar Woerden gegaan. ± 8.45 
uur bij Mart. 
 
maandag, 5 oktober 1964 
12.00 uur terug Willem III. Werken op achterterrein, 
behalve Harkema, Roelofsen, Schimmer. Sprokkereef en ik 
schrijven Overste. 
 
dinsdag, 6 oktober 1964 
weer geschreven. Anderen gespit. 
 
woensdag, 7 oktober 1964 
’s morgens geschreven. ’s Middags waren de kaarten op. 
Hebben ons gedrukt. 
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donderdag, 8 oktober 1964 
’s morgens niets gedaan (althans gedrukt). ’s Middags om 
15.00 uur weer kaarten gaan schrijven. ± 17.00 uur klaar.  
 
vrijdag, 9 oktober 1964 
beëdiging in ’t Harde. ± 12.30 uur terug. ’s Middags groot 
corvee. Sas liep in ’t burger rond omdat het zijn laatste 
dienst-dag was. Om ± 17.00 uur serenade gebracht aan Sas. 
Hij was diep ontroerd. Gezellig samenzijn  in kantine. Sas 
kreeg grammofoonplaat en wij 3 pils. Erg gek gedaan 
allemaal tot 18.30 uur. Daarna A.P. 
 
zaterdag, 10 oktober 1964 
reveille 8.00 uur. Stad in tot 10.30 uur. Omkleden in gala. 
Optreden reünie tot 12.00 uur. Naar huis met verlof. 
 
(zondag en maandag, 11 en 12 oktober 1964 verlof) 
 
dinsdag, 13 oktober 1964 
reveille 6.00 uur. Repetities. 14.30 uur vertrek Amsterdam. 
Inhalen Oranjestad. ± 17.00 uur terug. 
 
woensdag, 14 oktober 1964 
reveille 4.30 uur. Vertrek ’t Harde 05.30 uur. Muzikale 
reveille. Daar gegeten. Prijsuitreiking aldaar opgeluisterd. ’s 
Middags parade i.v.m. 150 jaar bestaan MGD Juliana van 
Stolberg. Daarna nog Off. Mess Bernhardkazerne. 
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donderdag, 15 oktober 1964 
reveille 6.00 uur. ’s Morgens werken achterterrein tot vlak 
na kantinepauze. Gestaakt vanwege de regen. ’s Middags 
groot corvee. Harmonieus verlopen. ’s Avonds film. 
 
vrijdag, 16 oktober 1964 
repetities. ’s Middags excursie Phoenix  Brouwerij 
Amersfoort. Aardig. Naar station gerend. 
 
(17, 18 en 19 oktober verlof. Verhuisd) 
 
dinsdag, 20 oktober 1964 
reveille 6.00 uur. Repetitie o.l.v. Harkema tot 9.30 uur. Tot 
10.30 uur daarna gewacht op bezoek van delegatie 
Schiedamse politie. Hoofdinspecteur/dirigent muziek aldaar 
en ex-muzikant Trompetterkorps. Agent. Propaganda voor 
politiekorps te Schiedam. ± 7 geïnteresseerden ’s Middags 
o.l.v. Roelofsen  (daarvoor Loff) gespeeld. Daarvoor tyfus-
spuit gehaald.  
 
woensdag, 21 oktober 1964 
gewerkt op achterterrein. Hele kapel stelde zich aan als 
ziek vanwege de tyfus-spuit. Erg pijnlijk. Zelf ook naar MGD 
geweest. 2 x daags rode lamp.  ± 17.00 uur met Jan poort 
uit A.P. 
 
donderdag, 22 oktober 1964 
Hele kapel verplicht ziekenrapport. ± 10.00 uur vertrek ’t 
Harde Geblazen bij aankomst treinen met verloofdes en 
meisjes van het ZVE t.g.v. het 1-jarig bestaan. Op 
paradeplaats gespeeld om op afgooien surprises te 



47 

 

wachten. Helikopter liet verstek gaan. Kantinepauze. 
Sportvliegtuigenshow i.p.v. helikopter. Bloemetjes voor 
dames. Eten. Filmzaal. Thé dansant voor feestgangers. 
Trompetterkorpsband en rock&rollband muziek. Kreeg nog 
de hoofdfilm van de WZZ te zien. Slaatje gegeten en pilsje. 
Af naar Amersfoort. 
 
vrijdag, 23 oktober 1964 
repetitie ’s morgens. Aan Van Kleef gevraagd ’s middags 
lyra te mogen halen om dan door te gaan naar huis. 
Akkoord. TdC optreden SROC. Zelf ± 17.00 uur Woerden. 
 
(zaterdag en zondag, 24, 25 oktober 1864 verlof) 
 
maandag, 26 oktober 1964 
voor 12.00 uur terug van verlof 
’s Middags repetitie (met lyra) 
 
dinsdag, 27 oktober 1964 
kapel werk achterterrein. Zelf lyrapartijen schrijven. 
 
Stuk ontbreekt wellicht omdat ik op 6 november 1964 ben 
getrouwd 

?  jongens naar Duitsland 
 
woensdag, 4 november 1964 
overdag repetities. ’s Avonds af met huwelijksverlof tot 
maandag (avond) 16 november 1964. 
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dinsdag, 17 november 1964 
repetities. ’s Middags  15.00 uur vertrek concert 
Schaarsbergen. Hoefde niet mee. Naar huis gegaan. 
 
 
 
woensdag, 18 november 1964 
repetities. ’s Middags op rapport voor verzoek thuis te 
mogen slapen. Niet toegestaan. Moet per rekwest. Naar 
huis. 
 
donderdag, 19 november 1964 
’s Middags naar ’t Harde. Met eigen lichting 63-6 gefeest 
over 1-jaar diensttijd. Aardig. 
 
vrijdag, 20 november 1964 
8.00 uur vertrek Weert. Gepauzeerd in “de Ketting” in 
Boxtel. Optreden Weert KMS. Goed optreden. Aldaar Joop 
Moest (kpl I) even gesproken.  (n.b. Joop Moest was een 
jongere collega in het Utrechtse orkest) 
Gegeten in O.O.-mess. ‘s Avonds eredienst in ceremonieel 
voor offic. feest. Taptoe. Daarna consumpties in O.O.-mess 
 
zaterdag, 21 november 1964 
’s morgens consumpties in O.O.-mess. 9.45 uur vertrek 
Opening Ruitersportcentrum Leusderweg. ± 12.30 uur naar 
huis. 
 
(zondag, 22 november 1964 verlof) 
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maandag, 23 november 1964 
voor 12.00 uur terug. ’s Middags repetitie. 
 
dinsdag, 24 november 1964 
6.00 uur reveille. Muzikale reveille Huzaren van Boreel. 
Viering 151e jaar bestaan Regiment. Generaal appèl. Afmars 
met muziek naar Grand Theater. Film “De Inspecteur” van 
Jan den Hartog. ’s Middags repetitie. Daarna gespeeld bij 
prijsuitreiking in de kantine.  
 
woensdag, 25 november 1964 
5.00 uur reveille. 7.00 uur vertrek Seedorf. Gestopt 
Denekamp/grens. Later in Wildeshausen. ’s Middags ± 15.00 
uur aankomst Seedorf. 16.15 uur optreden 1e grijs 151 jarig 
bestaan KMT aldaar. ’s Avonds 2x Zapfenstreich en 1x 
optreden voor de huzaren.  
 
donderdag, 26 november 1964 
7.00 reveille. Beëdiging. Parade. 13.00 uur vertrek 
Amersfoort volgens schema. Om 14.30 uur kwam kader pas. 
In Zeven moest door de wachtmeester nog gegeten worden. 
16.30 uur vertrek vanuit Zeven. Aankomst ± 23.00 uur. 
Wagens nog niet aangekomen. Gewacht en uitgeladen. 
Naar bed.  
 
vrijdag, 27 november 1964 
6.00 uur reveille. Repetities. 
’s Middags groot corvee. 
’s Avonds galataptoe legerplaats Nunspeet t.g.v. generaal 
Bartels. Na afloop nog naar huis gegaan. Laatste trein/bus. 
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(zaterdag en zondag 28 en 29 november 1964 verlof) 
 
maandag, 30 november 1964 
voor 12.00 uur terug. Met Tol achter verzoek aangezeten. 
Zit nog steeds niet goed. Repetitie. 
 
dinsdag, 1 december 1964 
optreden kleine kapel in Grand Theater. Voor ons achter- 
terrein. 
Jan en ik lyrapartijen.  
 
woensdag, 2 december 1964 
optreden kleine kapel in Grand Theater. Sinterklaasfeest 
kinderen beroeps. Optreden in gala.  
 
donderdag, 3 december 1964 
Sanatorium militairen. ’s Middags militair Hospitaal 
Amersfoort. ’s Avonds feest kantine – op speciaal boekje – 
Sleutelring. 
 
vrijdag, 4 december 1964 
naar Bernhardkazerne. ’t Sneeuwde behoorlijk (vies). 
Daarna lopende met Sinterklaas naar BLO-school. Daar 
poos gezeten. Koffie en sigaret. 
’s Middags groot corvee. Trammelant met Ritmeester. Naar 
huis met militaire trein. 
 
(zaterdag en zondag, 5 en 6 december 1964 verlof) 
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maandag, 7 december 1964 
6.00 reveille. Werk achter-terrein. Jan en ik lyrapartijen. 15 
man P.V. op appèl. ’s Avonds mededeling over belangrijke 
inspectie dinsdagmorgen. Alles moest op de kazerne blijven.  
Ik mocht met A.P. Gelukkig, want de rest had zitten 
poetsen en kreeg om 21.00 uur alarm.  
 
 
dinsdag, 8 december 1964 
groot paniek vanwege inspectie. Om 9.00 uur inspectie 
Ritmeester. Baretten en gespen, daarna PSU. ’s Middags 
MIO inspectie. Goed verlopen. Hebben schriftelijk 
compliment gehad van Overste Laurillard.  
 
woensdag, 9 december 1964 
repetities 
 
donderdag, 10 december 9164  
repetities 
 
vrijdag, 11 december 1964 
repetitie. 10.00 uur vertrek Schoonhoven. In hotel 
“Lekzicht” heel snel kopje koffie gedronken. Optreden t.g.v. 
huwelijk van een luitenant voor Stadhuis. Naar gelegenheid 
van het feest (Fotozaak). Pils. Weer optreden aankomst 
bruidspaar. Af naar Bernhardkazerne. Medaille-uitreiking. 
Naar Willem III. Afmars militaire treinen. 
 
(zaterdag 12, zondag 13 en maandag 14 december 1964 
verlof) 
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dinsdag, 15 december 1964 
repetities 
 
woensdag, 16 december 1964 
repetities. Bezoek van ex-kapelmeester Wisman. 
Kapelmeester Reijnhoudt weer aanwezig.  
 
 
donderdag, 17 december 1964 
repetitie 
 
vrijdag, 18 december 1964 
repetitie. 
 
(zaterdag 19 en zondag 20 december 1964 verlof) 
 
maandag, 21 december 1964 
verlof tot eerste reisgelegenheid voor 12.00 uur. Repetitie. 
 
dinsdag, 22 december 1964 
Kerstsamenkomst. Kleine kapel. Zwaluwenberg.  Repetitie. 
 
woensdag, 23 december 1964 
Opluistering Kerstdienst St. Joriskerk. Gen. K. troepen 
Bergkerk. Kleine kapel. 
 
donderdag, 24 december 1964 
Seedorf. Heiligenabend te Zeven. Kerstnachtdienst te PMT. 
Kerstnachtmis KMT. Kerstmaaltijd   ± 1.30 uur. 
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vrijdag, 25 december 1964 (1e Kerstdag) 
opluistering Kerstdienst PMT (kleine kapel)  
Opluistering Kerstdiner Huzaren van Boreel (kleine kapel) 
Kerstconcert Martin Luther Krankenhaus (gezamenlijk) 
Concert kerstdiner (kleine kapel) 
 
zaterdag, 26 december 1964 (2e Kerstdag) 
naar Bergen-Hohne. Showoptreden 41e Tankbat.  Optreden 
te Bergen (kerstliederen) Borrel aangeboden door 
burgemeester Bergen. Tijdens terugkeer ongeluk met 
vrachtwagen. Kind overreden.  
 
zondag, 27 december 1964 
opluistering Prot. Kerkdienst (kleine kapel) Allemaal wel 
mee naar Haus der Jugend voor deze dienst. 
Opluistering start veldloop.  
Bremervörde voor Platzkonzert met mars door de stad. 
 
maandag, 28 december 1964 
Terug Amersfoort. Delmenhorst, Wildeshausen, 
Cloppenburg (gepassagiert), Lingen am Ems, Nordhorn, 
Denekamp, Apeldoorn, Amersfoort. Vertrek met verlof 
 
(29, 30 en 31 december 1964 verlof 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 januari 1965 verlof) 
 
maandag, 11 januari 1965 
verlof tot eerste reisgelegenheid  
 
dinsdag, 12 januari 1965 
Ermelo Ouderdag 

54 

 

woensdag, 13 januari 1965 
repetitie 
 
donderdag, 14 januari 1965 
repetitie 
 
vrijdag, 15 januari 1965 
opluistering opening Scania Vabis fabriek Zwolle door ZKH 
Prins Bernhard. Opname. Welkomstmuziek. 
’s Avonds naar televisie gekeken in café, doch waren niet te 
zien. Verlof 
 
(zaterdag 16, zondag 17 januari 1965 verlof) 
 
maandag, 18 januari 1965 
’s maandagsmorgens 400 C. Controle arts: Griep 
’s Avonds opgenomen in Sypesteinkazerne.  
 
dinsdag, 19 januari 1965 
naar Hospitaal van 19 januari 1965 tot 19 februari 1965 
-> 
-> 
donderdag, 18 februari 1965 
Trompetterkorps brengt mij een serenade vanwege 
langdurig verblijf in Hospitaal. Fruitmand en platenbon 
(Jan en Geurt)  
 
vrijdag, 19 februari 1965 
ontslag Hospitaal 
Voor niets wezen melden te Amersfoort. Trompetterkorps 
der Cavalerie had verlof. 
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(zaterdag, 19 en zondag 20 februari 1965 verlof) 
  
maandag, 21 februari 1965  
eerste gelegenheid. Vrij van praktische dienst. 
 
maandag, 1 maart 1965 
optreden Leiden. Ontvangst nieuwe burgemeester. 
Vrij van praktische dienst. 
 
zaterdag, 6 maart 1965 
Rotterdam. Optreden Studenten Rijvereniging. ’s Morgens 
mars door Amersfoort met flinke borrel op. 
 
(zondag, 7 maart 1965 verlof) 
 
maandag, 8 maart 1965 
Amsterdam. Inhalen Oranjestad. 
 
dinsdag, 9 maart 1965 
Ermelo 
 
vrijdag, 12 maart 1965 
ouderdag Pr. Willem III kazerne 
Medaille-uitreiking Bernhardkazerne 
 
(13, 14, 15 en 16 maart 1965 verlof) 
 
woensdag, 17 maart 1965 
verlof tot 12.00 uur. Repetitie 
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donderdag, 18 maart 1965 
repetitie. Groot corvee 
 
vrijdag, 19 maart 1965 
beëdiging Oirschot 
 
(20 en 21 maart 1965 verlof) 
 
maandag, 22 maart 1965 
beëdiging Geneeskundige Troepen Amersfoort 
 
dinsdag, 23 maart 1965 
beëdiging Prins Willem III Boreel Amersfoort 
 
woensdag, 24 maart 1965 
jeugddag 102 Verk. ’t Harde 
 
donderdag, 25 maart 1965 
medaille-uitreiking Ossendrecht 
Beëdiging 
 
vrijdag, 26 maart 1965 
beëdiging ’t Harde 
Ouderdag SROC Amersfoort 
Groot corvee 
 
(27 en 28 maart 1965 verlof tot laatste reisgelegenheid) 
 
maandag, 29 maart 1965 
7.00 vertrek Hohne Dld 
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dinsdag, 30 maart 1965 
beëdiging 1e luitenant Hohne 
Terugkeer Amersfoort 
 
woensdag, 31 maart 1965 
inlijving nieuwe rekruten. Medaille-uitreiking 
Bernhardkazerne 
 
donderdag, 1 april 1965 
jeugddag 102 Verk. ’t Harde 
 
vrijdag, 2 april 1965 
repetitie. Groot corvee 
 
zaterdag, 3 april 1965  
verlof (ik). Rest naar Breda 
 
(4 en 5 april 1965 verlof tot laatste reisgelegenheid) 
 
dinsdag, 6 april 1965 
Leiden. Kokschool MOVEO-dag. Oorlogsinvaliden. 
 
donderdag, 8 april 1965 
Begrafenis vaandrig te Driebergen. 
 
vrijdag, 9 april 1965 
Hh dienst. Opname marsen Wisman. ’s Avonds optreden 
voor herhaler Bernhardkazerne. 
Met nachtpermissie tot zaterdagmorgen.  
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zaterdag, 10 april 1965 
optreden huwelijk luitenant Alexander te Oegstgeest. 
 
(11 en 12 maart 1965 verlof) 
 
dinsdag, 13 april 1965 
medaille-uitreiking Bergen op Zoom 
 
woensdag, 14 april 1965 
tandarts 
 
(donderdag 15 t/m maandag 19 april 1965 verlof) 
 
dinsdag, 20 april 1965 
serenade Wisman in Westbroek 
 
woensdag, 21 april 1965 
overdag naar huis gegaan. Omgekleed in burger. ’s Avonds 
naar Heerde. PGV – conferentie 
 
donderdag, 22 april 1965 
Heerde. ’s Avonds naar huis.  
 
vrijdag, 23 april 1965 
onderzoek te Utrecht. ’s Avonds voor 20.00 uur Willem III. 
Geld voor Duitsland. 
 
zaterdag, 24 april 1965 
Reünie Pantsertroepen te Vught 
Daarna doorreis naar Seedorf. 
Gegeten in Ratskeller te Minden 
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zondag, 25 april 1965 
Sölsingen Concours Hippique. Serenade voor 90 jarige en 
pas getrouwde Hollander-Duitse 
 
maandag, 26 april 1965 
Commando-overdracht 103 ZVE. Serenade officieren 
 
dinsdag, 27 april 1965 
naar Hohne. Mars over legerplaats. 2x Schietbaan. 
Optreden Off. Mess. ’s Avonds schietbaan. 
 
woensdag 28 april 1965 
8 x schietbanen. Optreden te Celle. Daar gegeten in 
Ratskeller. Terug Seedorf 
 
donderdag, 29 april 1965 
Commando-overdracht voeding en 2 medaille-uitreikingen. 
Serenade officieren. (’s Morgens O.O.-Mess kleine kapel) 
 
vrijdag, 30 april 1965 Koninginnedag 
buitengewone vlaggenparade. Defilé. Serenade O-mess. 
Opening school te Zeven. Serenade O.O-Mess. 
 
zaterdag, 1 mei 1965 
Terug Amersfoort. Verlof 
 
(zondag 2 mei 1965 verlof) 
 
maandag, 3 mei 1965 
1e reisgelegenheid voor 12.00 uur. Repetitie. Naar Utrecht. 
Gegeten. GMF-collecte. 
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dinsdag, 4 mei 1965 
’s morgens repetitie. ’s Middags voorparade Vlasakkers . ’s 
Avonds naar huis. 
 
woensdag, 5 mei 1965 Bevrijdingsdag 
buitengewone vlaggenparade. ± 11.00 uur vertrek 
Vlasokkers in ceremonieel. Opmars Vlasakkers en opstelling 
naast  Koninklijke loge. 12.00 aankomst Koningin. Parade. 
’s Middags vrij. De stad in met Jan. 19.00 uur vertrek 
Naarden. Taptoe. Tot 0.00 uur weer de stad in.  
 
donderdag, 6 mei 1965 
beëdiging Juliana van Stolbergkazerne. 
Jeugddag Willem III 
Naar Utrecht GMF-collecte 
 
vrijdag, 7 mei 1965 
Amsterdam. GFM-collecte 
In Zeist huwelijk Wmr. Hoogendijk. 
 
(zaterdag 8 en zondag 9 mei 1965 verlof) 
 
maandag, 10 mei 1965 
voor 10.30 uur terug.  Optreden buitenlandse officieren  O-
Mess Bernhardkazerne (België, Duitsland. Engeland, USA, 
Italië, Frankrijk). 
Na appèl verlof. (P.V.) 
 
dinsdag, 11 mei 1965 
verlof. Verplicht P.V. tot laatste reisgelegenheid. 
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woensdag, 12 mei 1965 
Kamercorvee + Sprokkereef. (Achterterren) 
 
donderdag, 13 mei 1965 
repetitie 
 
vrijdag, 14 mei 1965 
koffiedrinken. Ouderdag Pr. Willem III. 
Reünie Eindhoven Rebequekazerne. Veel drank.  
 
zaterdag, 15 mei 1965 
koffie stad.  
Dodenherdenking Voorthuizen. Zelf stad Amersfoort. 
Reünie Willem III. Verlof 
 
(zondag 16 mei 1965 verlof) 
 
maandag, 17 mei 1965 
voor 12.00 uur. Opname Madurodam. 
 
dinsdag, 18 mei 1965 
repetitie. Groot corvee. 
 
woensdag, 19 mei 1965 (fornuis inleveren) 
repetities. ’s Avonds mars t.b.v. GMF-collecte te 
Veenendaal, daarna concert op Markt. Was fantastisch. 
 
donderdag, 20 mei 1965 
5.00 reveille. ± 7.00 uur vertrek Duitsland. Passagieren 
Denekamp/grens. Voorts passagieren te Diepholz. 
Aangegaan bij Onkel Nickel, alwaar Idsinga lazarus raakte. 
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Naar Kamp Fallingbostel voor legering. Eten in kamp 
Hohne. Gespeeld voor Officiersmess. Zapfenstreich. 
Daar herrie en vechten. Kersten-Idsinga. Bezopen rotzooi. 
Geslapen Fallingbostel. 
 
vrijdag, 21 mei 1965 
± 7.00 uur uit bed. Geen eten gehad. Naar Hohne voor 
beëdiging. Eerst naar Engelse kantine voor broodjes, koffie. 
Beëdiging. Gegeten in Hohne Officiersmess. Vertrek over 
mooie weg  naar Osnabrück. 2 uur gepassagierd met Geurt. 
Gezellige stad. Door naar Holland. Bij Hengelo in café 
“Frans op den Belt”. Metzger aan overkant blijven steken. ± 
0.30 uur Amersfoort. 
 
zaterdag, 22 mei 1965 
Boekaticlub Bernhardkazerne. ’s Middags Boskamp. 
 
(zondag, 23 mei 1965 verlof) 
 
maandag, 24 mei 1965 
voor 12.00 uur terug. Naar ’t Harde beëdiging Boreel. 
± 17.30 uur terug. 
 
dinsdag, 25 mei 1965 
zelf Utrecht onderzoek. Kapel ’s middags overdracht 
commando Reg. Prins Alexander. ’s Avonds Willem III 
generaal appèl speciaal Trompetterkorps erekoord 
Harkema en diverse tevredenheidsbetuigingen. 
 
woensdag, 26 mei 1965 
vrij van dienst. ’s Avonds Platzkonzert Naarden. 
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donderdag, 27 mei 1965 Hemelvaartsdag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


