T4

zaterdag 1 oktober 2011

DE TELEGRAAF

Turken heersen bij taptoe
De glorietijd van het Ottomaanse
Rijk, toen de Turken heersten van Boedapest tot Algiers, herleeft bij de 57e
Nationale Taptoe in het Rotterdamse
Ahoy (t/m zondag). De Turken hebben
de Mehter Band van de Turkse generale
staf afgevaardigd: zestig traditioneel
geklede trommelaars en blazers, aangevuld met vaandeldragers en boogschutters. Bij de première reageerde het publiek eerst verbaasd en zelfs wat lacherig, maar ’s werelds oudste militaire
band kreeg hen snel stil met luid gezang
en dreigend getrommel. Want daar is de
Mehtermuziek ook voor bedoeld: angst
inboezemen en de eigen soldaten kracht
geven.
De Turkse ambassadeur Ugur
Dogan keek trots
toe. „Maar ik ga ze
toch zeggen dat ze
wat meer moeten
bewegen en iets
nieuws moeten
doen. Jullie bands
spelen zelfs liedjes van Michael
Jackson”, constateerde hij na afloop. Bij de negen
andere militaire
muziekkorpsen,
waaronder de
Marinierskapel en
de Kapel van de
Koninklijke
Luchtmacht, ging het er
inderdaad dynamischer en
luchtiger aan toe. Niet alleen
marsen, maar ook jazz, dixieland en filmmuziek.
Dogan zat op de viptribune
naast de Zweedse ambassadeur, Hakan Emsgard, die al
even trots keek naar het
optreden van het bereden
muziekkorps van de Zweedse koninklijke garde. Heel
knap hoe de musici zowel
hun instrumenten als hun
paarden beheersten.
Als het aan Sodexo-topman en Taptoe-bestuurslid
Hans Rijnierse ligt, wordt de
taptoe verder gepopulariseerd. „Dat vinden niet alle
taptoe’ers leuk, maar ik zit er
om de taptoe naar de toekomst te brengen. We moeten een breder en jonger
publiek trekken”, aldus Rijnierse. Het evenement, met
liefst 850 muzikanten (!) en
naar verwachting 35.000 bezoekers, kan vooralsnog op
financiële steun van de gemeente Rotterdam rekenen.
„Je moet oppassen dat je
geen beeldbepalende evenementen voor de stad weg
doet. Er is maar één taptoe”,
zei burgemeester Ahmed
Aboutaleb.
Defensie had Ahoy en
omgeving fraai ’versierd’ met
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• Commandant der
strijdkrachten
Peter van
Uhm tussen
Sodexotopman Hans
Rijnierse (l.)
en landmachtcommandant Rob
Bertholee.
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• Eden Hotelgroep-oprichter
Sjoerd Dijkstra (l.) met professioneel hotelovernachter Vincent
van Dijk.
• V.l.n.r. Hampshire Hospitalitycommissaris Leon Dijkstra met
algemeen directeur Etienne
Verkerk, Manor Hotel-directeur
Jan Willem ’t Hooft en architect
Ray Kentie.
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Logeren in oud ziekenhuis
Amsterdam-Oost heeft er een nieuw logeeradres bij: The Manor van de hotelgroep Hampshire Hospitality (gevormd door de in juni gefuseerde Eden Hotelgroep en Hampshire Hotels).
Samen met ontwikkelaar Aedes Real Estate is het oude Burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat omgetoverd tot een hip en duurzaam viersterrenhotel met 125 kamers.

• V.l.n.r. Leden van de Turkse
delegatie adjudant Erhan Akar en
kolonel Kudret Erkan met Stichting Taptoe-erelid Ed van Dam en
dirigent kolonel Mustafa Akten.
onder meer een jachtvliegtuig, kanon en pantserwagens. Een dag tevoren was er
de jaarlijkse veteranendag
van de landmacht, met een
preview van de taptoe voor
10.000 veteranen en familieleden. Ook bij de première,
in aanwezigheid van legercommandant Peter van
Uhm, werden tijdens de
optredens op videoschermen
beelden van onze troepen op
missie getoond.
Voorzitter van het Comité
Nederlandse Veteranendag,

• Bankenvoorzitter en voorzitter
Comité Nederlandse Veteranendag Boele Staal met zijn vrouw
Ingrid.

• De Zweedse ambassadeur Hakan Emsgard (l.) en zijn
Turkse collega Ugur Dogan.
• Voorzitter Nationale Taptoe Ad
van Baal (l.) met burgemeester
Ahmed Aboutaleb.

Boele Staal, constateerde dat
veteranen tegenwoordig
beter behandeld worden.
„We hebben eindelijk geleerd om respect voor veteranen te scheiden van ons oordeel over een missie.” Hij
benadrukte dat zijn organisatie niet alleen de Veteranendag organiseert. „We stimuleren ook lokale veteranendagen. Er zijn nu 350 gemeenten die hun veteranen bij
elkaar halen.”
Tot slot van de taptoe, bij

Ontroering is een aangenaam gevoel, meeslepend als marsmuziek.
Françoise Sagan

de ’Hymn to the Fallen’,
werden ontroerende beelden
getoond van een gesneuvelde
militair die door zijn kameraden naar het vliegtuig wordt
gebracht. Gelukkig waren
Van Uhm en zijn vrouw Inge, die in 2008 hun zoon Dennis in Afghanistan verloren,
voorbereid op deze nare
beelden, vertelde Taptoebestuurder Rijnierse. „De
organisatie heeft aangeboden
de film te schrappen, maar
Van Uhm wilde dat het erin
bleef.”
Voor Van Uhm en landmachtcommandant Rob
Bertholee was het de laatste
keer dat zij de Taptoe in
functie meemaakten. Bertholee draagt eind deze
maand zijn commando over
aan Mart de Kruif. „Ik ben
nu 56, net als Van Uhm, dat
is nog jong. Maar ik weet
nog niet wat ik ga doen”, zei
Bertholee. Van Uhm, die
plaatsmaakt voor Tom Mid-

dendorp, heeft echter nog
veel werk voor de boeg. „Ik
ben volledig met de reorganisatie bezig. Ik ga pas in
juni weg, dus ik heb nog alle
tijd om te bedenken wat ik
daarna ga doen.”

„Wij hebben de eerste drie
maanden proefgedraaid en
dat is vlekkeloos verlopen.
We hadden zelfs een bezettingsgraad van meer dan 90
procent”, vertelde hoteldirecteur Jan Willem ’t Hooft,
die voor het voortraject verantwoordelijk was. „Ik heb
zelfs het linnen voor de eettafels uitgezocht.” Zijn taak als
manager zit er nu op en als
een ware hoteldokter vertrekt hij naar Duitsland om
daar een ander klusje voor
de hotelgroep op te knappen.
„Het loopt daar niet zo lekker”, vertelde van ’t Hooft
tussen neus en lippen door.
Reclameman en schrijver
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• De gasten werden verwelkomd door ’verpleegsters’
Lieke (l.) en Aurelie met portier
René Wielings.

Vincent van Dijk, die een
jaar lang in Amsterdamse
hotels bivakkeerde, schreef
speciaal voor de opening een
hoofdstuk over het nieuwe
hotel: „Dit is een van de betere hotels waar ik ben geweest, alhoewel ik wel een
beetje duizelig werd van het
paars-rode behang op de
gang. Het leek wel of ik Alice
in Wonderland was. Je hoeft
niet te veel te drinken om
daar dronken te worden.
Maar het is natuurlijk leuk
voor stadsdeel Oost dat er
weer wat gebeurt.”
Architect Ray Kentie was
tevreden over het eindresultaat. „Dit zijn schitterende
projecten om te doen.” Kentie is ook met een ander project van Aedes bezig: Het
Hyatt in de oude Openbare
Bibliotheek op de Prinsengracht. Dit project loopt iets
minder soepel dan The Ma-

nor. Begin juli vernietigde
een uitslaande brand een
groot deel van het pand.
„Elke ochtend kijk ik gespannen naar het nieuws of er
niet weer een project van mij
in vlammen opgaat. Het is
echt verschrikkelijk, ik word
nog wel eens zwetend wakker.”
Ook Eden Hotels-oprichter
Sjoerd Dijkstra kwam even
een kijkje nemen bij de opening. Hij was in zijn nopjes
met het nieuwe hotel dat een
van de paradepaartjes van
de keten moet worden.

