
 
 

4 mei 2020     -     Dodenherdenking     -     Taptoe vanaf de Omloop 
 
 
 
‘Mijn grote wens had ik jaren geleden al een keer 
kenbaar gemaakt: ‘Ik wil vanaf de toren blazen!’ 
Echter deze wens kwam niet uit. En eigenlijk hoor 
ik ook gewoon bij de rest beneden. Met beide 
benen op de grond voor de poort van het kerkhof, 
waar wij elk jaar met Erato onze koraaltjes 
spelen, gevolgd door het Wilhelmus. Daarna 
speel ik de Taptoe. 
Ik sta dan achter de graven van de jonge 
vliegeniers die wij herdenken en hier hun laatste 
rustplaats hebben. Zij hebben hun leven gegeven 
voor onze vrijheid, met nog zovele andere 
helden. 
 
En nu, 4 mei 2020, gaat mijn wens, door de Corona 
dan toch in vervulling. Hoe bizar is dat? 
Nou, Menno, eindelijk wat je al jaren wilt: nu mag 
je hoog van de toren blazen. 
 
Ieder jaar word ik een beetje emotioneel van dit 
optreden. En ik vind het best spannend ook. 
Ik krijg dan tranen, wat niemand ooit gezien heeft 
overigens. Maar dat is zo en daar ga ik niet stoer 
over doen. 
 
Mijn vader wilde graag dat ik muzikant zou worden en geen groenteboer zoals hij. Ik kreeg thuis 
privéles op een waldhoorn vanaf mijn 10e tot mijn 15e. Toen begon de pubertijd plots op te spelen 
en wilde de Menno van toen niet meer toeteren. Tot groot verdriet van mijn vader, die hier veel 
tijd en geld in gestoken had. 
30 jaar later, mijn vader was al enige jaren geleden overleden, ging ik bij Erato. Niet op een 
Waldhoorn, maar op een Trompet. Want daar was behoefte aan. Het eerste concert waar ik aan 
mee deed, was voor mij al emotioneel. Gezien de minder leuke herinnering, van mijn vader dan. 
Ik keek naar boven en zei in mijzelf: ‘Ja pa, hier zit ik dan toch. Kon je het maar zien. Het is toch nog 
een beetje goed gekomen met mij.’ 
 
En dit heb ik ook steeds weer als ik de Taptoe mag spelen. Een klein traantje en dan denk ik: ‘Kom 
op Menno, je kunt het! Voor je vader en die helden!’ Daar doe ik het voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
En nu stond ik 4 mei 2020, op de omloop van ’t Kerkhuys, de Taptoe te blazen. Heel bijzonder en 
super gaaf om te mogen doen. Ik heb vele positieve reacties ontvangen en dat is natuurlijk altijd 
fijn om te horen.  
Dank hiervoor! 
 

Menno Nieuwhof 
 


