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Aanloop  

 

 

In 1967 werden in Nederland de eerste grootschalige popfestivals gehouden. Op 4 mei 1967 
vond in de Houtkamphal in Doetinchem een negen uur durende Beatmarathon plaats, 
georganiseerd door Beatclub Shabby en Everplay. Deze festivals waren allemaal nog ‘indoor. 
Maar op Hemelvaarstdag 4 mei 1967 vond het eerste jaarlijks terugkerend openluchtfestival 
in het openluchttheater de Kösterskoele te Markelo plaats. Dit festival is jaarlijks, op 
hemelvaartsdag, gehouden tot 1975 

Vrede, liefde, drugs, seks en bovenal muziek. Sinds de eerste popfestivals is wel duidelijk dat 
we niet vies zijn van een feestje. in een paar weken organiseerden Hans Wiegant en Herbert 
Spier een festival, dat in één dag zo’n drieduizend bezoekers heeft getrokken. De organisatie 
zorgde ook voor parkeergelegenheid, beveiliging, eten en drinken. Een goede organisatie, 
promotie, de combinatie van verschillende muziekstijlen en de afwisseling tussen bekende en 
onbekende artiesten maakten het beatfestival in de Kösterskoele populair. Het festival was 
redelijk makkelijk te bekostigen omdat alle artiesten voor weinig geld optraden. Bekende 
namen op de affiches zijn destijds  Livin’ Blues, Shoes, Long Tall Ernie en Mungo Jerry. 
Onbekende artiesten zoals HUN, The Moans, Honest Men en Leftside worden met hun 
optreden op het beatfestival  beroemd. Het beatfestival was het fundament voor de festivals 
van de toekomst, maar het is ook het startschot van de globale rock- en jongerenbeweging. 
Het beatfestival in de Kösterskoele was de inspiratie voor festivals in heel Nederland, 
waaronder het popfestival in Lochem, Lowlands en Pinkpop. Een dag vol muziek, liefde en 
vrede. Het beatfestival in de Kösterskoele te Markelo was het bekendste festival in Twente uit 
de hoogtijdagen van de jaren zestig. Het feest was geïnspireerd op de hippiebeweging uit de 
Verenigde Staten.   
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Fietsend met een groep vrienden, stoer op de tomos, of nog hipper, als beginnend automobilist 
in een oude eend of kever, trokken honderden en later duizenden jongeren vijftig jaar geleden 
naar één van de vele openluchtfestivals in de Achterhoek en Twente. „We wilden naar een 
eigen plek waar je ongestoord kon luisteren, dansen, roken, drinken en een leuk meisje 
versieren”, is de uitleg die Pel Kotkamp (73) en Henk van de Wetering (67), beiden uit Hengelo, 
geven aan de jeugdcultuur van eind jaren zestig. De 'ouwe rockers' zijn actief in het Poparchief 
Twente, leggen met andere vrijwilligers de geschiedenis van muzikanten, groepen, beatclubs, 
discotheken, concerten en festivals vast. Ook is het duo betrokken bij de komende reünie van 
het beatfeest Markelo. Het festival in Markelo gaat op herhaling. Markelo maakt alsnog zich 
op voor een lustrumfeest. De verlate tiende editie van het beatfeest is op Hemelvaartsdag (10 
mei) in de oude vertrouwde Kösterskoele. Jongeren kozen in de roerige jaren zestig steeds 
vaker hun eigen weg, zetten zich af tegen het gezag, gingen niet meer met hun ouders naar de 
kerk, sloten zich aan bij de protestbeweging, kozen eigen vrije haardracht en kleding en 
experimenteerden met softdrugs.   

 tomos    puch 
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Introductie  

 

Dat wat we tegenwoordig met een heel algemene term 'popmuziek' noemen ook een bron van 
politiek protest en verzet zou kunnen zijn, dat popmuzikanten politiek geladen teksten zouden 
schrijven en uitvoeren en zelfs zouden uitgroeien tot politieke en ideologische symbolen en 
idolen, dat alles was in de eerste vijftien jaar van de naoorlogse populaire muziekcultuur 
nagenoeg ondenkbaar. Begin jaren zestig werd dat ondenkbare toch bewaarheid: in de schoot 
van de Amerikaanse en later ook Britse en in mindere mate continentaal-Europese populaire 
muziek kwam een opvallende protestcultuur tot leven, die gedurende enkele jaren één stem 
leek te hebben: de stem van de jongste generatie die haar ouders in de beklaagdenbank 
plaatste, ouders die verantwoordelijk leken voor racisme en koloniale oorlogen, en voor 
uitbuiting en onderdrukking in het algemeen.  

 

HUN, niet de beste, maar wel de allerleukste band van het beatfeest 1968 en 2018 

Aanvankelijk werd de term 'popmuziek', althans in Europa, gebruikt om de muziek mee aan 
te duiden die grofweg door en voor jongeren werd gemaakt en met name via singletjes (45-
toeren grammofoonplaten) werd verbreid en meer en meer via gespecialiseerde radiostations 
(pop- en jongerenzenders) te beluisteren was. Popmuziek was de eerste vijftien jaar (ongeveer 
van 1954 tot 1970) vooral Amerikaanse en Britse muziek die met enige vertraging de rest van 
de wereld bereikte. De eerste vijf, zes jaar domineerde de term rock 'n' rail of rock en roll, en ik 
citeer nu de popencyclopedie: 

Rock and Rail ontstaat als nieuwe muziekvorm in het midden van de jaren vijftig uit zwarte 
rythm en blues en blanke country en western. In de Verenigde Staten, de bakermat van de rock 
and rail, is de term daarnaast in gebruik als equivalent van ons begrip popmuziek. Het 
benadrukt het bijzondere belang van het genre, dat een radicale breuk laat zien met de 
populaire muziek tot dan toe, waarin dansorkesten en 'crooners' zoals Frank Sinatra of Bing 
Crasby de toon aangeven. De rauwere, aan rythm en blues ontleende dansritmes zijn nieuw 
voor het grote blanke publiek. Bovendien doen met de rock a rail jongeren voor het eerst, en 
naar snel blijkt voorgoed, hun intrede als zelfstandige publieksgroep en als invloedrijke factoren 

voor de hitlijsten. 



6 

 

 

Q 65 

Dit citaat geeft de dubbele culturele breuk aan die popmuziek aanvankelijk 
vertegenwoordigde. Dat is de breuk met een populaire muziektraditie van amusements- en 
dansmuziek voor 'alle generaties' en de opkomst van een vorm van populaire dansmuziek die 
specifiek voor en vooral ook door jongeren werd gemaakt. Daarnaast de breuk met bestaande 
nationale en continentale muziektraditie in Europa dankzij het succes van de uit Amerika 
geïmporteerde jongerenmuziek rock-'n-roll. Dat popmuziek een dergelijke culturele breuk 
vertegenwoordigde, een conflict tussen twee generaties en twee emotioneel nogal verschillende 
muziektradities, maakte haar vermoedelijk tot een geschikte voedingsbodem voor de opkomst 
van artiesten die een nadrukkelijke verzetshouding aannamen. Met andere woorden de 
houding van de jongere of de adolescent die zich sterk afzet tegen de cultuur van zijn of haar 
ouders. Dat een dergelijke houding in de jaren vijftig succesvoller en sterker was dan voorheen 
had alles te maken met het gegeven dat jongeren, en vooral werkende jongeren, over meer 
geld en andere materiële middelen beschikten dan in de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Dat gold aanvankelijk in het bijzonder voor jongens, en niet voor niets groeiden twee typische 
werkende volksjongens als Elvis Presley en James Dean uit tot de vroegste symbolen en idolen 
van de nieuwe generatie van 'zelfstandige' en eigenzinnige jongeren.  

 

Golden Earring tot 1969 zonder s, in 1961 opgericht, 



7 

 

 

Golden Earrings  

Wat wij nu protestliederen noemen heeft een voorgeschiedenis die weinig gemeen heeft met 
de hedendaagse popcultuur. Zoals rock-'n-roll dankzij radio, platenindustrie en later televisie 
snel uitgroeide tot een haast mondiaal genre, terwijl haar 
'bronnen' rythm en blues en countrymuziek typisch regionale en ook raciale muzikale genres 
waren en tot op grote hoogte ook bleven, zo was ook de voorgeschiedenis van de politieke 
popsong een nogal lokale aangelegenheid. Dat gold allereerst voor de uitvoeringspraktijk: veel 
politieke liederen werden alleen live uitgevoerd en kwamen hooguit bij uitzondering op de 
plaat terecht, of werden hooguit in kleine oplagen verspreid en op vrij amateuristische wijze 
opgenomen. Pas veel later werd die politieke muziekcultuur door etnografen en historici 
verzameld en opnieuw uitgebracht. In Europa is het mogelijk om drie verschillende tradities 
van het politieke lied te onderscheiden: de traditie van de doorgaans strak georganiseerde 
strijdcultuur van politieke partijen en vakbonden die de idealen van het socialisme of 
communisme, maar ook die van het fascisme uitdroeg. Daarnaast de uit het artistieke avant-
gardisme voortgekomen traditie van het politieke muziektheater, met als bekendste namen 
die van Bertold Brecht, Hans Eisler en Kurt Weill als tekstschrijvers en componisten, en 
bijvoorbeeld Lotte Lenya als één van de beroemdste vertolkers. Tot slot kenden diverse 
Europese landen een sterke traditie van volksliederen waarin de alledaagse ellende van het 
gewone volk of van de boeren en arbeiders werd bezongen en waarin soms nadrukkelijk een 
opstandige toon of een scherpe aanklacht doorklonk.  

Tussen 1964 en 1972 klonk de toon van protest nadrukkelijk door in de popmuziek. Dat zou 
je achteraf de echte 'rebelse' jaren zestig kunnen noemen. Maar anders dan vaak wordt 
gesuggereerd had dit protest een weinig uitgesproken politiek karakter. De meeste artiesten 
hielden zich juist verre van welke politieke beweging ook, al was het maar omdat politiek in 
de jongerencultuur werd geassocieerd met de zittende elite. Men wilde juist van de politiek af, 
men wilde vrijheid, individuele ontplooiing, vrije liefde, en experimenteren op elk terrein - men 
wilde ook samenleven in egalitaire communes op het platteland, en men wilde vooral af van 
de complexe grootschaligheid van de moderne industriële maatschappij ('het systeem').  

Romantiek was belangrijker dan politiek, spiritualiteit belangrijker dan verzet. Dat werd alleen 
maar sterker in de jaren zeventig. Totdat in 1977 de muzikale rebellie van de punk op zijn 
beurt de pijlen van protest juist weer richtte op de al te 'softe' cultuur van de hippies. Wat de 
punkrevolte, en niet lang daarna de hiphop, bewees was dat de popcultuur niet alleen een 
goed geolied product van 'de muziekindustrie' is. Ze kent altijd ook een onderstroom  van 
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weerbarstige, soms ronduit opstandige culturele en politieke geluiden. Die willen zich niet 
neerleggen bij de wetten van de hitmachine die de muziekindustrie het liefst wil zijn.  

"1 Want to Bite the Hand that Feeds Me" zong Elvis Costello (the brains of punk) in 1978 over 
de BBC-radio die al te makkelijk optrad als censor van de geluiden die door punk- en new 
wave-bands werden voortgebracht. Diezelfde CosteUo schreef één van de 
mooiste protestsongs uit de geschiedenis van de popcultuur: Shipbuilding. Hij schreef het lied 
voor de invalide ex-drummer van de experimentele sixtiesband The Soft Machine, Robert 
Wyatt. Die ontpopte zich later als een marxistische activist en protestzanger. 
In Shipbuilding wordt op indirecte wijze de oorlog tussen Engeland en Argentinië over het bezit 
van de Falkland eilanden bekritiseerd. Dat is niet vanuit een pacifistische stellingname, maar 
door op uiterst subtiele en ironische wijze aan te geven dat deze door Thatcher doorgedreven 
oorlog om niets wellicht nieuwe kansen zou bieden voor de werkloze havenarbeiders. En voor 
de scheepswerven die al jaren stil lagen maar nu wellicht nieuwe oorlogsschepen konden gaan 
bouwen. En dat alles om straks naar lijken te gaan speuren in de Atlantische Oceaan. Bron: 
IS geschiedenis. 

Nederland telt in 2019 maar liefst 863 festivals die 18,2 miljoen bezoekers verwachten, volgens 
een analyse van FM Cultuur. Maar liefst drieenvijftig procent van al deze festivals draaien om 
muziekbeleving. Een overvolle markt dus, al helemaal als je bedenkt dat die Nederlandse 
festivals ook nog eens moeten concurreren met andere populaire Europese 
muziekevenementen, zoals het Belgische Rock Werchter of Sziget in het Hongaarse Boedapest. 

 

 

Bintangs 
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Toch zie je ieder jaar tal van nieuwe spelers opduiken; ondernemers die vastberaden zijn de 
nieuwe Duncan Stutterheim te worden voor de dance of een popfestival te lanceren dat alle 
herinneringen aan Lowlands doet vervagen. Wat zijn ingrediënten waardoor je als ondernemer 
succesvol een nieuw festival in de markt zet? 

Muziekfestivals zijn heel erg hip. Was het fenomeen zo'n vijftien jaar geleden nog echt iets voor 
de liefhebber die in de zomer één festival bezocht, tegenwoordig is het heel normaal om 's 
zomers naar vier of zelfs vijf festivals af te reizen. De vraag onder consumenten is toegenomen 
en als eventondernemer kun je daar je voordeel mee behalen. Bedenk echter wel dat een 
festival valt of staat met je positionering. Opereer je in een nichemarkt, bijvoorbeeld die van 
countrymuziek, dan heb je een duidelijker signatuur dan wanneer je het zoveelste Dauw-, 
Paas- of Pinkpop wil worden. Racoon kan bovendien niet op meerdere plaatsen 
tegelijkertijd spelen. 

In Amerika zijn de festivals ontstaan tijdens de flowerpowerbeweging in San Francisco. Deze 
groep jongeren, ook wel hippies genoemd, bestond grotendeels uit studenten en was 
idealistisch ingesteld. Het bekendste festival was het eenmalige Woodstock in 1969. De San 
Francisco-beweging draaide om termen als: terug naar de natuur, love-ins, drugs, lightshows, 
underground radio etc. en manifesteerde zich in (meestal gratis) popfestivals. Er bestond in 
de VS al een traditie van muziekfestivals, maar die draaiden alleen om muziek. De San 
Francisco-beweging heeft de motieven en uitwerking van de muziekfestivals ingrijpend 
veranderd. Zo ontstonden er ook multimediafestivals, zoals het Trips Festival in San 
Francisco, waar ook schrijvers en schilders optraden. 

 

 

 

The Motions 

 

In 1967 werden in Nederland de eerste grootschalige popfestivals gehouden. Op 4 mei 1967 
vond in de Houtkamphal in Doetinchem een negen uur durende beatmarathon plaats, 
georganiseerd door beatclub Shabby en Everplay. Deze festivals waren allemaal nog ‘indoor’, 
maar op hemelvaarstdag 4 mei 1967 vond het eerste jaarlijks terugkerend openluchtfestival 
in het openluchttheater de Kösterskoele te Markelo plaats. Dit festival is jaarlijks, op 
hemelvaartsdag, gehouden tot 1975. Het werd georganiseerd door Hans Wiegant en Herbert 
Spier. Het tweede openluchtfestival vond plaats op 16 juli 1967 in het openluchttheater van 
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het Twentse dorp Hertme. In augustus 1968 volgde Utrecht met ‘Flight tot Lowlands Paradise’’ 
georganiseerd door de Utrechtse kunstschilder Bunk Bessels. Deze achttien uur durende 
happening had geen beroemde acts. In die tijd lieten artiesten het vaak afweten. Het festival 
te Urecht had wel experimenteel theater, dans, wierook, dichters, films, bodypainting en 
vloeistofdia’s. De entree was tien gulden, inclusief ontbijt. In 1968 werd een derde 
openluchtmanifestatie gehouden in het Gelderse Lochem: ‘Pilgrimage'. Het was de eerste 
versie van het Lochem Festival dat in 1986 ophield te bestaan. 

In 1970 werd voor het eerst een meerdaags openluchtfestival georganiseerd. Het driedaagse 
Holland Pop Festival vond plaats in het Kralingse bos te Rotterdam. Op de Tielse 
Waalkade vond het tweedaagse Betuws muziekfestival plaats, met vele bekende artiesten. Op 
de Gulperberg werd op tweede pinksterdag Pinknick georganiseerd, dat een jaar later verder 
ging als Pinkpop. Daarna was er een omslag naar grootschalige en publieksgerichte festivals. 
Naast doorgaande schaalvergroting is er ook een verandering te bespeuren in de motivatie van 
de organisatoren. De eerste popfestivals waren georganiseerd op grond van ideële motieven. 
Groepen traden bijna gratis op en de prijs van de toegangskaartjes was gebaseerd op 
kostendekking. Vaak was de organisatie zo amateuristisch dat de helft van het publiek over 
het hek klom.  
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De ideële motieven werden steeds meer door commerciële motieven vervangen. De 
organisatoren hoopten veel geld te verdienen en aan de andere kant vroegen de artiesten 
steeds hogere gages. Toen de festivals grootschaliger werden was de winstmarge – als je iets 
meer toegangsgeld vroeg – heel aantrekkelijk. Daarnaast moest er meer geld worden 
geïnvesteerd om grote artiesten te kunnen boeken. 

De gedachte achter de oprichting van de Stichting Holland Pop Festival in 1970 was 
commercieel van aard. Door middel van een stichting ben je als organisator niet aansprakelijk 
voor verlies en krijg je eerder het vertrouwen van artiesten en de overheid. Het omvatte ook 
een ideëel doel, namelijk de belangstelling voor de cultuur en speciaal voor de moderne 
uitingen daarvan te bevorderen en op deze wijze bij te dragen tot verbetering van de 
intermenselijke verhoudingen. Het festival was een groot succes. Volgens ooggetuigen waren 
er ruim honderdduizend bezoekers en de organisatie verliep goed. Van politiek engagement 
zoals in de VS was niet veel te merken. Dat is vanwege de taalbarrière (de politieke 
boodschappen van de bands zijn in het Engels) en aan het feit dat de Nederlandse samenleving 
op dat moment niet belast was met de urgentere problemen waarmee de VS toen te kampen 
had, zoals het racisme en de Vietnamoorlog. Het publiek bestond overwegend uit scholieren 
en studenten of mensen met een afgeronde opleiding. 

Er ontstonden in de jaren zeventig ook andere popfestivals, zoals Pinkpop en het 
Lochemfestival, die steeds grootschaliger werden maar ook steeds professioneler om het 
festival zo goed mogelijk te laten verlopen. In de jaren tachtig werd het kleinschalige 
Tegentonen voor het eerst georganiseerd. In de jaren tachtig en negentig ontstonden de eerste 
festivals die zich richtten op één specifiek genre, zoals het metalfestival Dynamo Open Air in 
Nederland, the Reggea Sunsplagh te Loreley, Duitsland, nu Summerjam en Graspop Metal 
Meeting in België. Begin jaren negentig vond de eerste editie van Lowlands in 
Biddinghuizen plaats, dat later het bezoekersaantal van Pinkpop zou evenaren. Sindsdien 
worden vele kleinere festivals georganiseerd. Begin 2000 zijn er jaarlijks tweehonderd in 
Nederland. In navolging van de festivals voor metal, punk en alternatieve rock, ontstonden na 
2000 de eerste dancefestivals, zoals Tomorrowland in België.   
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Het oorspronkelijke Woodstock, van 15 tot en met 18 augustus 1969, geldt als een hoogtepunt 
van het hippietijdperk. In plaats van de verwachte 200.000 bezoekers kwamen er ruim 
400.000, waarvan de meesten niet hadden betaald. Er waren optredens van Jimi Hendrix, 
Janis Joplin en Santana.  Er zijn een album en een film van de concerten gemaakt. In 2017 
werd het festivalterrein tot erfgoed verklaard en opgenomen in de National Register of Historic 
Places.  
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Woodstock, augustus 1969  

 

Janis Joplin 
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Jimi Hendrix 

 

Santana  
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1967, Kösterskoele Markelo  
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1970, Holland Pop 
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The Jinx 

 

The Jinx bestond uit drie jongens uit Goor: Woldemar Aman (bas), Hans Assink (drums) en 
Wim Braakhuis (slaggitaar) en twee uit Hengelo,  Adri Banis (sologitaar) en Bert Freriks (zang). 
Jongens van zestien en zeventien jaar. The Jinx speelde anderhalf jaar in die samenstelling. 
Daarna viel de band uit elkaar, Adri Banis ging naar FAGHM, een band die enige jaren in 
Twente erg succesvol zou zijn. De bandleden uit Goor gingen met een nieuwe zanger verder 
onder de naam For Sale. Bert Freriks kijkt in het hiernavolgende persoonlijke verslag terug 
op die periode. Hij heeft zijn tekst voorgelegd aan vroegere bandleden. Dat leidde tot een aantal 
aanpassingen en wijzigingen.  

Voorjaar 1965 leert Adri Bert gitaar spelen en repeteerden ze bijna dagelijks op zijn 
slaapkamer, waarbij Bert zong. Een paar maanden later vroeg Adri of Bert wilde proefzingen 
voor een aantal jongens uit Goor, waarmee hij al enige tijd samen speelde. Ja, natuurlijk wilde 
hij dat, en zo reden ze de eerstvolgende zondagmiddag met de bus naar Goor. Adri met zijn 
gitaar, Bert met zijn multoband met ingeplakte teksten. Adri stelde Bert voor aan Wim, 
Woldemar en drummer Hans en zei daarna: “Laten we maar direct beginnen. Bert je kent You 
really got me wel, hè?” Natuurlijk kende hij You really got me. Die plaat had hij in oktober 
1964 gekocht. Hans tikte af en Adri begon met de befaamde power-akkoorden van Dave 
Davies. Toen het nummer was afgelopen gingen ze direct verder met Time is on my Side, van 
de Rolling Stones. Adri zag al snel aan de reacties dat het wel goed zat. Zo werd Bert op 
zestienjarige leeftijd zanger in de beatgroep Jinx. Die naam had een broer van drummer Hans 
bedacht. Waarschijnlijk was hij een liefhebber van tekenfilms. Een kat zou het logo worden. 
Al gauw bepaalden Adri en Bert het repertoire en speelden ze vooral nummers van de Rolling 
Stones en de Kinks. Alleen maar Kinksnummers waar Ray Davies zong; de nummers van zijn 
broer Dave vond Bert maar niets. Verder speelden ze nummers van Them, Gloria natuurlijk, 
maar bijvoorbeeld ook For your love, een mooi nummer van de Yardbirds. Wanneer Adri en 
Bert zondags ‘s middags tegen een uur of een met de bus uit Hengelo arriveerden, stond de 
installatie al klaar, voor een deel gebouwd door Vrieling. Ze noemden hem alleen bij zijn 
achternaam. Vrieling had een eigen bedrijfje, hij repareerde televisietoestellen en was de 
technicus van de groep. Ook reed hij vaak het busje als ze ergens moesten optreden. Soms 
werden ze vervoerd in een Volkswagenbusje van de Goorse aannemer Rouweler. Zijn zoon zat 
achter het stuur. Regelmatig waren ze bij de ouders van de Goorse bandleden op bezoek, die 
erg trots waren op hun zonen. De ouders van bassist Woldemar hadden zijn versterker betaald 
en dwongen hem ook min of meer om zijn haar te laten groeien. Woldemar had zelf zijn Fender 
basgitaar gebouwd. Bij Woldemar in de buurt hadden zij ook de eerste fotosessie. Want ook 
fotosessies hoorden erbij. 

Al vrij snel hadden zij het eerste optreden in het plaatselijke Sint Jozefgebouw voor een 
katholieke jongerenvereniging. Bert was de hele week grieperig geweest en droeg constant 
buiten en binnen een sjaal om zijn stem te sparen. Veel bleek het niet te hebben geholpen. 
Hij was ontzettend schor en het moet dan ook erg slecht hebben geklonken. Er was één 
voordeel, gitaren en drums overstemden de zang helemaal; de zanginstallatie bleek die ruimte 
niet aan te kunnen. In de kassen kon het gitaargeluid alle kanten uit, hier verdronk de zang. 
Toch was de zaal enthousiast. Een paar maanden later volgde een tweede optreden bij 
dansschool Reiners in Goor, ongetwijfeld weer geregeld door de bandleden uit Goor. Er was 
geen podium, zij stonden vlak voor de dansende mensen, op gelijke hoogte. Toch was er 
absoluut ook afstand tussen het publiek en de band. Als er in de pauzes platen werden 
gedraaid dansten ze mee, maar het was duidelijk ‘de band’ die danste, zij waren niet zomaar 
wat dansende jongens. Het was de eerste keer dat Bert met Annie danste. Annie, symbolisch 
voor zijn eerste verliefdheid. Er hangt daarom iets weemoedigs rond Annie. Dat speelde de 
hele tijd, dat hij bij Jinx was en – eerlijk gezegd – ook jaren daarna nog. In de pauzes werden 
van de hits van dat moment gedraaid: Beach Boys: Sloop John B. en Monday, Monday van de 
Mamma’s en Papa’s bijvoorbeeld. En nog steeds wordt hij overvallen door melancholie als hij 
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die nummers hoor. Monday, Monday het nummer van Annie, maar ook van alle gemiste 
kansen in zijn leven. 

Elk voorjaar wordt in Goor het School- en Volksfeest gehouden. Gedurende een aantal dagen 
is er kermis en een grote biertent, waar bands spelen. De moeder van Woldemar had voor 
deze gelegenheid shirts voor de band gemaakt; blauwwit geblokt met een bijbehorend zwart 
strikje. Zwarte broeken completeerden het geheel. “Dan zie je pas echt dat jullie een band zijn, 
net zoals The Beatles.” Afschuwelijk vond Bert dat. Hij heeft uniformen altijd vreselijk 
gevonden. Ook nu moest er een fotosessie worden gehouden. Je ziet de band op de kermis, 
onverbrekelijk verbonden met het School- en Volksfeest. Vergezeld door de fans van het eerste 
uur. Vaak al jarenlang vrienden en vriendinnen van de bandleden uit Goor. Ze waren er bijna 
altijd bij, bij het oefenen en bij optredens en hadden zelfs een fanclub opgericht met alles wat 
daar zo bij hoort: lidmaatschapskaarten, T-shirts met Jinx op de rug enz.  De bandleden 
gingen ’s avonds naar het huis van de ouders van Wim, draaiden muziek en praatten over 
muziek. Aftermath van de Stones was net uitgekomen; die draaiden ze voortdurend. Vreemde 
muziek, die afweek van de platen daarvoor. Bert probeerde naar de teksten te luisteren, Look 
at that stupid girl, Under my thumb. Vrouwonvriendelijk heet dat nu, maar zo luisterden ze 
er toen niet naar. 

 

Eind juni traden ze op in Arnhem. De zus van Bert, Reiny, zat bij het cabaret van de 
natuurvrienden-organisatie NIVON. Via haar was dit optreden geregeld. Tijdens de pauzes 
zochten Adri en Bert de akkoorden uit van het net uitgekomen Rolling Stones-nummer Paint 
it, black, dat vervolgens ook op het repertoire kwam. Maar zonder sitarspel, dat nu juist dit 
nummer zo bijzonder maakte. Van het optreden zelf herinnert Bert zich niets meer. Wel dat 
er een jongen rondliep in hippie-outfit: bloemetjesbroek, dito overhemd. Terwijl zij dat geblokte 
shirt met dat strikje droegen. “Ik ben van Hitweek en kan jullie wel aan een platencontract 
helpen”, zei de hippe jongen. Zij hebben echter nooit meer iets van hem gehoord. En dat 
verbaasde Bert niets. Er hingen vaak mensen (vooral mannen) om hen heen, die zeiden iets 
voor hen te kunnen doen, iets voor elkaar te kunnen krijgen. En bijna altijd was dat 
grootspraak. 
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Die zomer gingen zij met de band en enkele mensen van de fanclub op vakantie naar het 
westen van Nederland. Met zijn tienen in een volkswagenbusje op elkaar gepropt. De tenten 
lagen op een aanhangwagen. Een sloep met een polyester kuip en een buitenboordmotor ging 
bovenop de bus. Ze gingen naar een camping bij de Vinkeveense Plassen, waar met de sloep 
gevaren kon worden. Vanzelfsprekend stond ook een dagje Amsterdam op de agenda. Bert 
kocht een paarse trui in een zogenaamde ‘alternatieve’ boetiek. Alternatief betekende vaak dat 
het een slechte kwaliteit was. De trui gaf zo erg af, dat niet alleen het hemd dat hij er onder 
droeg paars was, maar de verf ook in zijn huid was gedrongen. Dagen later was dat nog te 
zien. Op een avond bezochten ze een danstent bij de Vinkeveense Plassen. Daar bleken The 
Shoes te spelen. Zij hadden nog nooit van die band gehoord. Dat kwam omdat die band lange 
tijd in Duitsland gespeeld had en dat kon je horen. Het klonk strak, op elkaar ingespeeld, 
professioneel. Het meest opvallend was de zanger met zijn uitzonderlijke stemgeluid. “Theo 
van Es heeft een kotsstem,”, zo noemden ze dat al gauw. Theo zong niet, hij kotste de woorden 
eruit. Prachtig. De nummers, vooral de songs van de Walker Brothers, kregen daardoor een 
aparte dimensie. De drummer en de bassist, de ritmesectie, waren tweelingbroers, identiek 
geklede en gekapte, slungelachtige types. Iemand van het Jinx-gezelschap maakte in de pauze 
een praatje met een van de bandleden van de Shoes. Trots zei hij dat zich nog een andere 
band in de zaal bevond. Zij kregen vervolgens het verzoek om ook een tweetal nummers te 
spelen. Dat overviel hen gigantisch. De Shoes waren een goed ingespeelde band en daar kon 
Jinx niet aan tippen.  Bert overlegde met Adri wat het eerste nummer moest zijn. “Ik doe het 
liefst een Kinks-nummer, die zitten er goed in, de gitaren kloppen, de drums kloppen, laten 
we maar een Kinks-nummer doen ”, zei Bert.  Adri was het daar mee eens, maar toen ze dat 
tegen de anderen zeiden, protesteerde Woldemar. Tamelijk geagiteerd, vreemd, zo was hij 
anders nooit. “Wij moeten een nummer spelen van de Outsiders, daar heeft iedereen het over, 
daar kunnen we hier goede sier mee maken”, aldus Woldemar. ‘Wij hebben Lying all the time 
nog nooit tijdens een optreden gespeeld. Het is een mooi nummer. Maar verdomme. Woldemar, 
wij kunnen dat nummer nog niet goed spelen’. Enfin, Woldemar won, geen idee waarom, want 
zo ging het meestal niet en zo was het eerste nummer Lying all the time van de Outsiders. Dat 
ging slecht en rommelig. Adri en Bert overlegden vervolgens koortsachtig over het tweede 
nummer. De rest stond wat onbeholpen op het podium. En het duurde en duurde, tenminste 
in de herinnering. Maar plotseling zette Wim op eigen houtje een nummer in. Een drie 
akkoordennummer zonder tekst, waarbij alleen zo nu en dan Let’s go geschreeuwd werd. Het 
nummer stond nog niet op het repertoire en is er trouwens ook niet op gekomen. Maar ja, 
Wim vond het een mooi nummer en toen hij eenmaal begonnen was en ook drummer Hans 
inviel, kon de rest niet meer terug. Het werd een debacle. Bert was blij dat hij van het podium 
af kon, wilde zich het liefst verstoppen. Pas veel later op de avond durfde hij aan iemand die 
ook op de camping stond te vragen hoe het korte optreden was geweest. "Niet zo goed", was 
het antwoord. Waarschijnlijk een poging om hen niet helemaal af te breken. Maar Bert  
begreep wel wat hij met dat “niet zo goed” bedoelde. En was het daar helemaal mee eens. Op 
een van de laatste avonden gingen een paar mensen nog op stap met het Volkswagenbusje en 
vergaten dat de sloep nog daar bovenop stond. Een viaduct waar ze onderdoor reden bleek te 
laag, ze knalden er tegenaan. In elkaar gedeukt en versplinterd donderde de sloep van het 
busje af op straat en veroorzaakte een behoorlijke ravage. Uren bleven ze weg, natuurlijk 
kwam er politie bij, moest er een verklaring worden opgemaakt en de boel worden opgeruimd. 
Op de terugweg gingen zij nog even naar Amsterdam. Adri’s vriendin Lenie, die hij tijdens deze 
vakantie had versierd, had gezegd dat zij de single Lying all the time van The Outsiders had. 
Die mocht Adri wel hebben van haar. Dan zouden zij dat nummer beter kunnen spelen. Goed 
bedoeld, maar het drukte ons wel weer even op dat echec.  
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Op 27 augustus 1966 speelden zij in café Lentelink in Goor, georganiseerd door de fanclub, 
die al meer dan honderd leden telde. Bert droeg zijn Amsterdamse paarse trui met daar 
overheen een schapenvacht met de letters IK achterop. Dat was ‘in’ of ‘hip’. Het was een echte 
thuiswedstrijd en werd een van de beste optredens. Alles klopte en als alles klopt, kun je ook 
boven jezelf uitstijgen. En dat deden ze. Zo maakten ze van Gloria een meer dan twintig 
minuten durend muziekstuk, wisselden harde passages af met zachte passages en gingen op 
het laatst helemaal ‘los. Adri lag op zijn knieën te soleren, Bert  sloeg wild op zijn tamboerijn 
en Wim ragde op zijn gitaar, in opperste extase. Een kleine week later deden ze mee met een 
talentenjacht in Borculo. Ze waren nog steeds in blakende vorm en wonnen zowaar de eerste 
prijs: een grote beker. Die kreeg een prominente plaats bij de familie Braakhuis. Bert vond de 
band die op de tweede plaats eindigde echter veel beter en was vooral onder de indruk van de 
zanger. Zij speelden Out of time van Chris Farlowe en een aantal andere nummers van de 
Rolling Stones, die trouwens Out of Time ook geschreven hebben. De jury gaf echter de 
voorkeur aan het wat lievere bandje Jinx. 
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Weer een week later speelden zij op een zondagmiddag in Winterswijk in het naprogramma 
van Q’65. Die was op dat moment een van de ruigste groepen van Nederland. In juli van dat 
jaar hadden ze een hit met The life I live. Een nummer over het leven van een popmuzikant 
met veel drank en vrouwen die ongesteld zijn. Jinx was niet de meest voor de hand liggende 
band om samen met Q’65 te spelen, ook al was het maar in het na-programma. En wie regelde 
zo’n optreden eigenlijk, wie waren er allemaal bij het management betrokken? Het ging 
allemaal aan Bert voorbij. ‘s Middags speelde de ‘Kjoe’, zoals zij door hun fans werden 
genoemd; in de namiddag trad Jinxj op. In de kleedkamer, achter het podium, praatten zij in 
de pauzes met de band. Wim, Woldemar en drummer Hans voelden zich al gauw geïntimideerd 
en gingen naar de zaal, veilig in het warme bad van de fanclub. Want die was natuurlijk 
meegegaan. Adri en Bert bleven wel in de kleedkamer. Bert wilde dit absoluut niet missen en 
zeker onthouden. De tamelijk corpulente zanger Willem Bieler zong steeds de eerste regel van 
een nieuw nummer van de Beatles: Yellow Submarine. Maar omdat Willem sliste, had hij het 
de hele tijd over een gele ‘sjubmarine’. Tijdens de pauzes besprak de band wat er in de 
volgende set ging gebeuren. Willem was overduidelijk de baas. “Bij You’re the Victor ga ik op 
de grond liggen en dan beginnen jullie met je gitaren naar mij te steken.”  Jinx stond daarna 
tussen de coulissen en het was inderdaad opwindend om te zien. Maar het verloor toch aan 
glans als je die voorbereiding had gezien. Dat het niet spontaan was, maar afgesproken. Er 
was besloten dat Jinx weer die blauwwit, geblokte shirts zou dragen. Maar deze keer paste 
Bert er toch voor. Eén keer was genoeg geweest. Allemaal hetzelfde shirt en dat zwarte strikje. 
Dat in 1966! In het na-programma van Q’65? Dat kan toch helemaal niet. Wat een kutfiguur 
sla je dan, dan wordt je toch niet serieus genomen! Bert had een donkere trui aan, en na 
afloop kreeg hij te horen dat hij zo slecht te zien was geweest. Had hij maar gedaan wat de 
anderen deden. Dan was het een echte band geweest. Wat een onbegrip. Ze begonnen de set 
overdonderend. Dat wil zeggen, dat was de bedoeling. Het podium was voorzien van grote 
gordijnen en een aantal leden van de fanclub had bedacht dat het mooi zou zijn als ze het 
eerste nummer zouden beginnen met de gordijnen dicht. Die zouden vervolgens met een ruk 
worden opgehaald. Dat stond professioneel. Maar helaas, de gordijnen gingen niet echt open, 
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maar bleven halverwege hangen. Zodat de zaal alleen de benen zag. Professioneel? Niet echt. 
Gelukkig werd het euvel snel verholpen. Toen zij de set begonnen, werd het al snel minder 
druk. Tegen het eind van de middag, om een uur of zes, hadden de meeste mensen de zaal 
verlaten. Toch was er nog een behoorlijk groepje, vooral meisjes, dat Jinx veel beter vond dan 
Q’65. Zij waren voor hen ook veel ‘aaibaarder’. Na afloop bleven zij om de band hangen, 
groupiegedrag. Adri was weer met een meisje naar buiten verdwenen. De rest moest 
handtekeningen zetten op de foto’s van de band. Wim zette zijn handtekening op het T-shirt 
van zo’n meisje en kon het niet nalaten om aan haar borsten te zitten. Hetgeen ze gewillig 
toeliet. Bert stond er bij en keek er naar.  

Tijdens het soundchecken voor het optreden in café Lentelink hadden zich een paar mensen 
van De Ark uit Hengelo gemeld. De Ark was een wijkgebouw waar soms beatavonden werden 
gehouden. De Spiders hadden daar al enkele keren gespeeld. Dat waren medeleerlingen van 
Bert van de Hengelose scholengemeenschap Bataafse Kamp. Tot dat moment had Jinx nog 
niet in Hengelo opgetreden, de uitvalsbasis was Goor. Maar nu was er dan voor het eerst 
belangstelling uit Hengelo. Ze werden gecontracteerd voor een optreden op 24 september. Het 
optreden in de Ark beschouwt Bert als een soort breekpunt. ‘s Middags in Goor hadden ze 
eerst een gesprek met de vader van Woldemar. Hij wilde wel eens wat terug zien van het geld 
dat hij in de installatie van zijn zoon, en daarmee in de band had gestoken. Hij wilde daarom 
manager worden. Adri en Bert voelden daar niets voor. Volgens hen had Woldemars vader niet 
echt verstand van muziek en ook niet van ‘managen’. Het was een indringend en vervelend 
gesprek. Tot dat moment werd het geld dat zij verdienden in de apparatuur gestoken en dat 
vond Bert ook wel goed zo. Misschien had hij wel een voorgevoel wat er allemaal zou 
veranderen als geld verdienen belangrijk zou worden. Meer spanningen bijvoorbeeld. Ze 
gingen in ieder geval behoorlijk opgefokt naar Hengelo. Er was veel belangstelling voor het 
optreden van Jinx in De Ark. Blijkbaar waren zij op dat moment toch al bekend in Hengelo. 
Bij de ingang sneuvelde een ruit. En het optreden zelf? Voordat ze begonnen kwam er een 
man op hen af die zei dat hij van Buma/Stemra was. Zij moesten op een lijst invullen welke 
nummers ze speelden, wat de uitvoerende artiesten waren en wie die nummers geschreven 
hadden. Het was de eerste keer dat ze zoiets moesten doen en het kwam erg onverwacht. Bert 
wist niet wie die nummers geschreven hadden. Enfin, hij was nog steeds opgefokt door het 
gesprek met de vader van Woldemar en dit gedoe maakte het alleen nog maar erger. 
Verzachtende omstandigheden voor een slecht optreden. Al tijdens het eerste nummer sloeg 
Bert met de tamboerijn zijn microfoon kapot, maar merkte dat pas nadat ze een paar nummers 
hadden gespeeld. Hij wist ook dat er veel mensen zeer kritisch stonden te luisteren, de Spiders 
en aanhang bijvoorbeeld. Zij stonden ergens tussen al die mensen en Bert voelde zich niet op 
zijn gemak. Vooral twee nummers sprongen er uit, helaas in negatieve zin: As tears go by van 
de Stones en Tired of waiting for you van de Kinks. Bij dat eerste nummer speelde Adri, die 
ook veel zenuwachtiger was dan normaal, de verkeerde akkoorden. Bert probeerde aan te 
geven dat hij fout zat, maar Adri was zó gespannen dat hij maar doorging, terwijl Bert in een 
andere toonhoogte bleef zingen. Ook het refrein van Tired of waiting for you was erg vals. Bert 
werd er wekenlang mee gepest door de leden van de Spiders. Maar misschien waren zij ook 
wel opgelucht, dat die concurrerende band uit Goor het er zo slecht van af had gebracht. Wie 
zal het zeggen? Waarom beschouwt Bert dit optreden als een breuk? De stemming was 
veranderd. Iedereen had het optreden slecht gevonden, maar echt doorgepraat werden die 
dingen niet. Zij oefenden wel nieuwe nummers, probeerden het repertoire te veranderen. 
Allerlei hits verdwenen van het repertoire en werden vervangen door wat oudere Rolling 
Stones-nummers, wat meer traditionele R&B nummers. En Bert schreef een eigen nummer, 
dat ook op het repertoire werd gezet: Every time. Over een meisje, dat Bert elke morgen op 
weg naar school tegenkwam. Hij keek elke ochtend naar haar en zij naar hem, ze glimlachten 
tegen elkaar, maar daar bleef het vervolgens bij. 
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Maar de inspiratie van het eerste jaar was weg. Er werd over geld gepraat, over de 
verschillende investeringen die gemaakt waren en hoe dat zou moeten veranderen. En er werd 
weer gesproken over een manager, maar niemand nam enig initiatief. Een van de laatste 
optredens was opgenomen op een cassettebandje. Dat draaiden ze een paar keer na het 
oefenen. De muziek klonk slecht, de zang nóg slechter. Woldemar suggereerde dat Bert 
zangles moest nemen. Daar had hij wel gelijk in, Bert was de eerste om dat te bevestigen. 
Maar hoe moest dat financieel? Zanglessen waren toch veel te duur. Bovendien vond Bert dat 
er veel vaker meerstemmig gezongen moest worden. Ze probeerden bijvoorbeeld het nummer 
Substitute van de Who. Daar hoorde absoluut een tweede stem bij. En niet alleen in de 
koortjes. Maar hoe Bert er ook op hamerde, dat Wim en/of Adri tijdens het gehele nummer 
die tweede stem gingen zingen, het gebeurde niet. En Bert wist gewoon, dat het min of meer 
afgelopen was met Jinx. Zij kwamen gewoon niet verder. Het vernieuwde repertoire van Jinx 
was het eind van het jaar voor het eerst te beluisteren tijdens een optreden voor het NIVON.  
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Begin 1967 was het afgelopen. Adri was al enige tijd aan het oefenen met een aantal jongens 
uit Hengelo. Die hadden al een keer opgetreden in Goor. De jongens van Jinx waren bij dat 
optreden geweest. Adri zei op een zondagmiddag dat hij ermee ophield. Prompt kondigde Bert 
ook aan dat hij wil stoppen. Mompelde iets over ‘meer tijd besteden aan mijn studie’. Zo gingen 
zij uit elkaar. De multomap met teksten en de tamboerijn waren verdwenen. Bert was er niet 
rouwig om. Voor de rest had hij geen geld in de band geïnvesteerd. Hij had er trouwens ook 
geen cent mee verdiend. Maar wel een mooie herinnering aan zijn eerste bandje. 
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Beatclub Skee 1863 

 

De jaren zestig waren van doorslaggevende betekenis voor de jeugdcultuur in Europa en 
Amerika. De naoorlogse jeugd – de babyboomers – begonnen zich steeds meer af te zetten 
tegen de traditionele waarden en normen van voor de Tweede Wereldoorlog. Men begon steeds 
meer zelfstandiger te denken en te handelen. In steden als Parijs en Amsterdam ontstonden 
protestbewegingen die veelal luidruchtig van zich lieten horen. De jeugd begon zich te roeren. 
Er waren protesten tegen de oorlog in Vietnam en tegen de voortdurende rassendiscriminatie 
in Amerika. Ook het hoger en universitaire onderwijs kreeg er van langs. De jeugd wilde dat 
de oude vastgeroeste regels en de hiërarchie op de universiteiten overboord werden gezet. Men 
eiste inspraak. In Nederland ging men over tot de bezetting van het bestuurlijk centrum van 
de Universiteit van Amsterdam, de zogenaamde Maagdenhuisbezetting. De vrouwenbeweging 
stelde zich weerbaar en strijdbaar op en organiseerde zich onder de naam Dolle Mina. Ook in 
het Oost Nederland waren de vrouwen actief. Ze organiseerden meetings in de jongerencentra 
in de regio. De Dolle Mina's gaven seksuele voorlichting, eisten dat voorbehoedsmiddelen 
gratis verstrekt werden en dat abortus uit de illegaliteit werd gehaald.  ‘Baas in Eigen Buik’ 
was het motto van de feministen. Men sprak dan ook terecht van de roerige jaren zestig.  
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Dixieland, ooit de muziek van de jeugd 
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Hoewel de jaren vijftig te boek staan als een rustige decade, waarin de wederopbouw en de 
geur van spruitjes hand in hand gingen, sloeg af en toe de vlam in de pan. Zoals bij een 
optreden van de Rivertown Dixieland Jazzband (RDJB) begin september 1956 in Tivoli 
Utrecht. 

‘Het op rellen bewuste deel van de jongelui beklom de stoelen onder oorverdovend gefluit en 
gekrijs, stampte uit de maat en begon met allerhande voorwerpen te gooien’, aldus het 
Utrechtsch Nieuwsblad. Net als bij het geruchtmakende optreden van de Stones in het 
Kurhaus in 1964 werd de show gestopt. Terwijl de politie met harde hand de menigte van 
vijftienhonderd toeschouwers uiteen dreef, wisten de muzikanten te ontsnappen via de 
achteruitgang. 
 
Het is een van die smakelijke anekdotes in 'Clarinet Shuffle', waarop auteur Henk Kleinhout 
de lezers trakteert. Het is bijna niet meer voor te stellen maar dixieland was ooit de muziek 
van jongeren. Daar kon je op dansen, swingen, sjansen, de behoefte daaraan was na de oorlog 
erg groot. Met de geallieerden kwam de jazz mee en dat vertaalde zich in de oprichting van 
diverse bands. Een daarvan was de RDJB met leden uit Zutphen en Deventer, die later, in de 
slipstream van de Dutch Swing College Band, een grote naam zou worden in herrijzend 
Nederland. 

Na de grote steden volgden de kleinere steden en dorpen op het platteland. Eerst in Hengelo, 
en later ook in Enschede en Almelo kwamen geleidelijk aan protestbewegingen op gang. De 
teloorgang van de textielindustrie in Oost Nederland was van grote invloed op de jeugd. Er viel 
een stabiele zekerheid weg. Generaties lang was men in Twente verzekerd van een vaste baan 
in de textiel. Het wegvallen van deze zekerheid versterkte de strijdbaarheid en de 
actiebereidheid, niet alleen bij de jeugd, maar ook bij de oudere textielwerknemers.   

. 
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In 1964 breekt het echte poptijdperk aan in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Van invloed 
hierop was ook het verschijnen van piratenpopstations zoals Radio Caroline en Radio London 
voor de Nederlandse kust. Er was geen betere promotie voor een net uitgebrachte plaat 
denkbaar dan dat hij regelmatig op de radio te horen was. De in Amsterdam opgerichte 
muziekkrant Hitweek levert een grote bijdrage tot een groter zelfbewustzijn van de nederpop. 

Overal in Nederland werden beatbands opgericht. Den Haag speelde in de jaren zestig een 
hoofdrol hierin. In de binnenstad waren rock-cafe’s waar bandjes en solisten konden 
optreden. De Haagse beatscene levert tussen 1960 en 1965 vrijwel alle belangrijke 
rockgroepen, zoals Golden Earrings, Q 65, Motions.  Shocking Blue was de eerste Nederlandse 
popgroep die in 1969 een eerste plaats in de Amerikaanse hitparade bereikte met het nummer 
‘Venus’. ‘Please Go’ van de Golden Earring kunnen we met recht de eerste grote beat-hit 
noemen.  ‘Please Go’ werd uitgebracht in september 1965. In november 1965 brengen de 
Motions ‘Wasted Words’ uit. Het wordt de hoogst genoteerde plaats van het jaar. De 
melodieuze stem van Rudy Bennet is vooral geschikt voor rustige nummers. De Motions 
passen hun drukke muziek aan de stem van Rudy aan en hebben veel succes. Ze behoren tot 
de meest legendarische groepen uit de jaren zestig met elf top 40 hits. 

Een spraakmakende band was zeker Q 65. Ze werden ook wel de Nederlandse Rolling Stones 
genoemd. Samen met de Outsiders waren ze de schrik van de ouders. In 1966 brengen ze de 
eerste single ‘Youre the Victor’ uit. De opvolger ‘The Life I Live’ wordt een geweldig succes. De 
debuutelpee ‘Revolution’ behoort tot de klassiekers van de Nederlandse popgeschiedenis. 
Moeilijkheden met drugs en onaangepast gedrag. Tijdens optredens waren er vaak 
ongeregeldheden. Desondanks kocht de jeugd de rauwe beatmuziek, zoals de prachtige 
ballade ‘World of Birds’. De zanger van de Q, Wim Bieler, overlijdt in 2000.  

The Outsiders,, met zanger Wally Taks, werden ook wel langharig werkschuw tuig genoemd. 
Ze zijn erg populair omdat de optredens een ware sensatie werden genoemd. Hun grote 
doorbraak was in 1966. Ze spelen dan in het voorprogramma van de Rolling Stones. Bekende 
hits zijn ‘Lying All the Time, ‘Keep On Trying’ en ‘Touch’.  Er waren drie top tien hits in 1966. 
In 1969 verlaat Wally Taks de groep. De Outsiders blijven met hun aansprekende muziek een 
van de populairste bands in de Benelux. Wally Taks overlijdt in 2005, arm en berooid in zijn 
woning in Amsterdam-Oost. 

 

Wally (Waldemar) Taks 
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Het wegvallen van de textielindustrie was grotendeels te wijten aan het wegvallen van het 
Indonesische marktsegment. Na de oorlog bleef het in Indonesië onrustig. Men wilde het 
koloniale verleden van zich afschudden en geen inmenging meer van de Nederlandse regering 
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in de binnenlandse politiek. Soekarno, de eerste president van Indonesië, maakte korte 
metten met de Nederlandse betrekkingen. De Nederlandse fabrieken werden gesloten of 
overgenomen door de Indonesiërs en de uitvoer van textiel vanuit Nederland naar Indonesië 
kwam volledig tot stilstand, met desastreuze gevolgen voor Nederland, met name Oost 
Nederland.  

De uittocht van de repatrianten en KNIL-militairen, die massaal wegvluchtten voor de 
represailles van de Indonesische strijdmachten, zorgen in Nederland voor een volledig nieuw 
fenomeen: het opvangen van een vreemde bevolkingsgroep. Tussen 1945 en 1965 zijn 
ongeveer 325.000 Nederlanders, Indo-Europeanen en Indonesiërs vanuit Indonesië naar 
Nederland vertrokken. Nederland was al eerder een toevluchtsoord geweest voor onderdrukte 
en bedreigde bevolkingsgroepen. Aan het eind van de zestiende eeuw kwamen de Portugese 
joden, die op de vlucht waren voor de inquisitie naar Nederland. In 1914 kwamen ongeveer 
een miljoen Belgische vluchtelingen naar Nederland.  

In 1951 kwamen vierduizend Molukse KNIL-militairen met hun gezinnen naar Nederland. 
Deze gezinnen werden opgevangen in kampen. Ook in Oost Nederland waren er kampen met 
Molukse gezinnen ingericht, met als gevolg dat de Molukkers integreerden in de dorpen in de 
regio. De geschiedenis heeft geleerd dat dit een moeizaam proces was, maar zoals gebruikelijk 
was het de jeugd die elkaar het eerste vond. De Indo’s  (zoals de uit Indonesië afkomstige 
nieuwelingen al gauw genoemd werden) en de Molukse jongens en meiden bleken zeer 
muzikaal te zijn en al gauw ontstonden er her en der beatbandjes met gitaristen en 
zangeressen uit ons voormalig Indië.  Voorbeelden zijn The Blue Diamonds en Anneke 
Grönloh. 
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Als Anneke Grönloh op 22 april 1961 voor vijfenzeventig gulden in Instuif Kokra optreedt voor 
een volle zaal begeleiden The Swinging Foxtails uit Hengelo haar. Eind 1960 komt men in 
contact met de Stichting “d‘ Oprechte Amateur”. Deze organiseert audities in het gehele land 
voor amateur artiesten en bands. The Swinging Foxtails komen steeds goed voor de dag en 
krijgen op 26 april 1961 het diploma van deze stichting. Dit diploma zorgt voor veel 
uitnodigingen voor optredens. Zo treedt de band op Hemelvaartsdag 1961 op in Apeldoorn in 
Berg en Bos tijdens de Grote AVRO Show. Op dit festival treden ook The Witterlands, Guitar 
Brothers met The Starlight Sisters op. Rex Gildo zou komen, maar verschijnt niet en daardoor 
breken er nozemrellen uit waar de politie aan te pas moet komen. De bekendheid wordt groter 
en groter. De NCRV nodigt de band uit voor tv en radio opnames op 20 november 1961. Dat 
is voor de muzikanten een hoogtepunt, maar helaas worden de opnames nooit uitgezonden.  

 

The Swinging Foxtails 
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De broers Ruud en Riem De Wolff, van Indonesische afkomst, vieren grote triomfen in het 
begin van de jaren zestig. De eerste single brengen ze uit in 1959: ‘Till I kissed You’. Ze worden 
al snel de Nederlandse Everly Brothers genoemd.  In 1960 brengen ze een single op de markt: 
‘Ramona’. Dat wordt hun grootste hit en breekt alle bestaande Nederlandse verkooprecords. 
The Blue Diamonds waren populair bij een breed publiek. Met de komst van het beatgeweld 
in 1964 verdwijnen The Blue Diamond steeds verder naar de achtergrond. Na de 
succesperiode werken ze vaak in Duitsland en ze blijven sterren in hun geboorteland. In 
december 2000 overlijdt Ruud De Wolff op negenenvijftigjarige leeftijd. In september 2017 
overlijdt ook Riem De Wolff, op vierenzeventigjarige leeftijd.  

 

Rudi Wairata en de Kilama Hawaiians 

 

The Kilama Hawaiians 
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De Kilima Hawaiians was een groep die in 1934 werd opgericht door gitaris Bill Buijsman. Zij 
speelden Hawaï-muziek, met als kenmerk de steelgitaar, die in de jaren dertig en veertig van 
de vorige eeuw populair was in Nederland. Er bestonden talloze orkestjes, die Hawaï-muziek 
speelden. De Kilima Hawaiians, in hun bijpassende tropische outfits, waren het meest 
bekend. 

Theo Ehrlicher was in 1945 de opvolger van Vic Spangenberg. Als steelgitarist was hij een van 
de belangrijkste leden van de band en verantwoordelijk voor hun kenmerkende sound. In de 
periode 1945-1950 kende het succes van de groep een hoogtepunt. In de jaren vijftig nam de 
interesse in hun muziekstijl langzaam maar zeker af. Theo Erhlicher verliet de Kilima's in 
1958. Hierna nam Coy Pereira het spelen op de steelgitaar over. De band bleef tot in de jaren 
zeventig actief. Intussen zijn alle bandleden overleden. 

 

 

 

1967, Skee 1863 Tweede Kerstdag in de middag traden op Moody’s  Act bij Hargeerds, 
Markelo. Rechts voor Jan Waanders. 

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd geprobeerd, voor zover dat mogelijk was, het gewone 
dagelijkse leven weer op te pakken. De oorlog had een volledig ontspoord en getraumatiseerd 
Europa achtergelaten. De samenleving moest op de puinhopen van het Nationaal Socialisme 
– met het onverwerkte trauma van de Eerste Wereldoorlog en de gevolgen van de grote 
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beurskrach van 1929 nog in het achterhoofd – de zaak weer op de rails zien te krijgen. Deze 
trauma's – twee wereldoorlogen en een beurskrach binnen dertig jaar – zouden een blijvend 
stempel drukken op het denken en doen van de westerse samenleving. Zowel betreffende 
politiek als spiritueel. In die tijd was er nog steeds een generatie actief die amper bekomen 
was van de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. In tegenstelling tot de middeleeuwse 
conflicten en de huidige mondiale fricties lag de oorzaak van zowel de Eerste- als de 
Tweede Wereldoorlog niet verscholen in religieus fanatisme, maar eerder in een masculine 
aandrang tot gebiedsuitbreiding en controle op fossiele grondstoffen. Beide oorlogen werden 
overigens overdadig gevoed met nationalisme en patriottisme.   

 

 

1968, Vietnam-demonstratie in Hengelo  

 

Na de Tweede Wereldoorlog, was Europa, met financiële steun van Amerika, logistiek en 
economisch weer op de rails gezet. Het betrof de zogenaamde Marshallhulp, genoemd naar de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, George Marshall. Er ontstond weerstand en 
ontevredenheid over de wijze waarop Amerika de Europese en mondiale economie en politiek 
naar zijn hand zette. Begin jaren zestig lieten de studenten van diverse universiteiten in de 
grote Europese steden steeds meer van zich horen. Het begon met interne discussies en 
inspraakavonden binnen de muren van de universiteit, maar al spoedig liepen er grote 
groepen jongeren met spandoeken over straat. Ze waren ontevreden over de Amerikaanse 
bemoeienis op de buitenlandse politiek. Door de jaren heen ontstond er steeds meer weerstand 
tegen de Amerikaanse inmenging in Vietnam en de wijze waarop de Amerika op bloedige wijze 
de mondiale wapenwedloop in stand hield.    

Ook in Duitsland was er weerstand tegen de Amerikaanse bemoeienis, met dit verschil dat in 
Duitsland de kaarten op een volledig andere manier op tafel lagen. Duitsland had wel wat 
anders aan het hoofd dan zich druk te maken over de Vietnamoorlog. Het land was na 1945 
volledig knock-out geslagen door de misdaden en de nasleep van het Nationaal Socialisme. 
Bovendien lag het land voor meer dan veertig procent letterlijk in puin. Het Ruhrgebied, meer 
dan honderd jaar het economisch kloppend hart van Duitsland, was totaal van de kaart 
gebombardeerd, net als Berlijn, Keulen, Hamburg en Dresden. Dat zijn de grote historische 
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steden van Duitsland. Ook Hengelo en Enschede werden vaak bij vergissing gebombardeerd, 
omdat de Engelse piloten dachten dat ze nog boven Duitsland vlogen en daarom restbommen 
uitwierpen. Soms werd er ook doelgericht gebombardeerd door de geallieerden op plekken die 
voor de Duitsers strategisch van belang waren. De wederopbouw en de nieuwe infrastructuur 
van steden als Hengelo en Enschede werd voor een groot deel bepaald door de enorme gaten 
die door de bombardementen waren geslagen.  

 

Long Tall Ernie and the Shakers 

In deze roerige tijden groeide er een nieuwe generatie op, de zogenaamde babyboomers. Het 
was de eerste generatie die opgroeide zonder oorlog en armoede. De babyboomers genoten 
volop van de materiële mogelijkheden en welvaart die zich vanaf de jaren vijftig in het bevrijde 
Europa in toenemende mate manifesteerde. Het was een generatie die zelfstandig begon te 
denken en bezig was zich los te weken van de nog steeds sterk verzuilde samenleving. Religie 
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en het daarbij horende vernauwende en verstikkende verzuilde denken bepaalden nog steeds 
in grote mate het doen en laten. Jan Wolkers, geboren in 1925, beeldend kunstenaar en 
schrijver, vertelde tijdens een interview dat hij het einde van de Tweede Wereldoorlog zag als 
een markering. Het was het moment waarop voorgoed afscheid zou worden genomen van de 
schijnheilige benepenheid en hiërarchische structuren, waarin hij en zijn generatiegenoten 
waren opgegroeid. Groot was de teleurstelling toen we na de oorlog weer diezelfde hooghartige 
en benepen stemmen hoorden die ons al voor de oorlog jaren lang belerend en vermanend 
hadden toegesproken, aldus Wolkers. Ook de in Enschede geboren kunstenaar en schrijver 
Jan Cremer heeft zich in al zijn boeken laatdunkend uitgelaten over de benepenheid en 
hypocrisie die volgens hem de voor- en naoorlogse samenleving teisterden.  

Jonge mensen waren vanaf de vroege jaren zestig in denken en doen gelijkgezind. Ze droegen 
dezelfde kleding en hadden dezelfde muzieksmaak. Ze reden op een puch, een tomos, een 
zundapp of een kreidler. En hadden behoefte aan een eigen plek. Ze creëerden eigen plekken 
waar ze met rust werden gelaten en waar ze naar eigen muziek konden luisteren. Er 
ontstonden subculturen van gelijkgezinde jongeren. Oude schuren of andere afgedankte 
lokalen werden ingericht als jeugdcentra. Er werden oude matrassen, visnetten, koelkasten, 
oude fauteuils en lage tafeltjes naar binnen gesleept en er werd er een pick-up geïnstalleerd. 
Tegenwoordig heet dat chillen, maar in vroegere tijden, vanaf midden jaren zestig, noemde 
men dat relaxen. In de jaren zestig waren er ook al hangplekken in Enter. Die behoefte van 
de jeugd aan een eigen plek is zo oud als de weg naar Rome. In de vroege Romeinse tijd, nog 
voor de officiële jaartelling, in de tijd van Julius Caesar, was er in Rome al sprake van 
baldadige jeugd. Die verzamelde zich op obscure plekken in de stad, om vervolgens op andere 
plekken in de stad rotzooi te schoppen.   
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Amsterdam, bij het standbeeld het Lieverdje werd geprotesteerd 
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De popcultuur van de jaren zestig is superieur aan de cultuur van latere jaren. 
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H            HUN 
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Protesten tegen de oorlog in Vietnam 
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Het oudste openluchtpopfestival van 
Nederland, Europa en de Wereld 

 

Langzamerhand ontstonden er in de regio, vaak op initiatief van lokale overheden, 
jongerencentra. Overal in het land kwamen de jongerencentra als paddenstoelen uit de grond. 
De sociale academies leverden ieder jaar zogenaamde jongerenwerkers af die voor het grootste 
deel aan het werk gingen in de jongerencentra en buurtcentra. Ook Markelo ontkwam niet 
aan de vernieuwingen die vanuit Amerika naar Europa waren overgewaaid. Een paar jeugdige 
initiatiefnemers namen het voortouw. Ze besloten op 4 mei 1967, op Hemelvaartsdag, een 
beatfeest te organiseren in de Kösterskoele. Dat is een openluchttheater aan het 
Beukenlaantje in het buitengebied van Markelo. Er werd een vergunning aangevraagd  met 
de aankondiging om als afsluiter van het beatfeest de landelijk bekende band Golden Earrings 
op te laten treden. De vergunning werd toegezegd en het allereerste beatfeest was een feit. Het 
was het begin van een reeks succesvolle popfestivals op Hemelvaartsdag in de Kösterskoele 
in Markelo. Hemelvaart is al honderden jaren een vaste traditie in de rooms katholieke wereld, 
zeker in Oost Nederland. Langzamerhand verdween de religieuze noodzaak van het in 
oorsprong streng religieuze feest en werd de verplichte vrije donderdag gebruikt om vroeg in 
de morgen te gaan wandelen, het zogenaamde dauwtrappen. Of men bezocht op de fiets of de 
brommer in de omgeving een van de regionale evenementen. Vanaf 1967 had men dus de 
mogelijkheid om in de Kösterskoele in Markelo een beatfeest bij te wonen.  

De vraag waar die behoefte in Markelo aan een beatfeest vandaan kwam is vrij simpel te 
beantwoorden. Er was behoefte aan een eigen plek waar ongestoord geluisterd, gedanst en 
gedronken kon worden en waar ook, in afgelegen, schemerige uithoeken van de 'koele' illegaal 
een jointje kon worden weggehoest. Wat overigens gevaarlijk was want de politie infiltreerde 
met zogenaamde stillen. Maar het gedoogbeleid was begonnen. Er zijn nooit mensen 
aangehouden. De prachtige locatie was voor de bezoekers uit de verre omtrek, waarvan de 
meesten op de fiets arriveerden, van doorslaggevende betekenis. Het vooruitzicht om met 
gelijkgezinden onder elkaar de hele dag ongestoord, onder het genot van een drankje, naar 
goede popmuziek te kunnen luisteren, was voor het merendeel van de bezoekers de 
belangrijkste trigger om het festival blijvend te bezoeken. In het begin was er alleen Sinalco-
limonade en Hengelo’s bier te verkrijgen. Het concept van het eerste beatfeest in de 
Kösterskoele in Markelo werd al een jaar later in Lochem overgenomen. Ook in Lochem was 
in het buitengebied een openluchttheater dat bij uitstek geschikt was voor het houden van 
beatfeesten.  

Het verschijnsel openluchtfestival was niet nieuw. Amerika had al vanaf 1959 het Newport 
Folk Festival, dit als tegenhanger van het bekende Newport Jazz Festival. Zeker in Amerika 
waren de country-, folk- en jazzfestivals niet op een hand te tellen. Volgens welingelichte 
bronnen is het festival in de Kösterskoele in 1967 in Markelo het eerste echte 
openluchtpopfestival. Het beatfeest in de Kösterskoele had jarenlang een vaste groep 
bezoekers die naar Markelo kwamen. Ze waren ieder jaar benieuwd welke bands de 
organisatie voor hemelvaartsdag gecontracteerd had.  

Dit artikel is ontstaan door te zoeken naar berichten in kranten, tijdschriften en de 
documenten en aantekeningen van Herbert Spier, mede organisator vanaf 1968. Het wordt 
aangevuld met opmerkingen van Lex Honigh en Wim Nijenhuis. Wim organiseerde met Hans 
Wiegant en Wil Oosterveld het eerste beatfestijn op 4 mei 1967. Het festival vond plaats in het 
openluchttheater de  Kösterskoele, Dit artikel is aangevuld met opmerkingen van muzikanten 
en deelnemers.     
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Vergunning van de Burgemeester van Markelo, afgegeven 26 april 1967 
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De Jokers uit Hengelo 
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Ik ben met de bus van half tien uit Enter gegaan richting de Kösterskoele. Het was een  zonnige 
ochtend, die van de vierde mei van het jaar 1967. Vier sneetjes brood en drinken in de rugzak. 
In Goor aangekomen was de bus naar Markelo net weg. Het duurde een uur eer de volgende 
kwam. Dus maar lopen en proberen een lift te krijgen. Maar iedereen was al in het 
openluchttheater. De enkeling die mij achterop kwam nam me niet mee. Ruim een half uur 
later had ik al meerdere optredens gemist. Het festival begon immers al om negen uur. Kennis 
gemaakt met de organisatoren waarvan enkelen mij kenden van mijn werk voor Promotion 
Office. Het was bijzonder naar de optredens te luisteren in de openlucht met veel meer publiek 
dan in een zaal. De dag verliep rustig en in harmonie. Er is geen onvertogen woord gevallen. 
De OAD had na afloop extra bussen ingezet zodat ik niet langer dan een kwartier hoefde te 
wachten. Dat dit festival het eerste van de wereld was kon ik toen niet bedenken. En dat ik 
een jaar later verkering had met Hans Wiegant, met hem trouwde en drie kinderen kreeg, kon 
ik toen ik helemaal niet weten. 

 

1967, programma en speelschema  
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1968 Ivonne (Miepje) en Frits Tupker  
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1968 
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Anneke Koers   
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1968 op de voorgrond Jan Koers 
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1968 parkeerplaats, Jan Koers, Anneke Koers en Ivonne 
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1968 
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1968 

 

 

Het eerste  festival  -  Beat-concours met hoofdact The Golden Earrings  

Hemelvaartsdag 4 mei 1967 

Lex Honigh uit Delden, Hans Wiegant uit Goor, Willie Oosterhuis uit Goor 
en Wim Nijenhuis uit Markelo waren een stel jonge vrienden van de HTS. Ze waren de 
oprichters van Beatclub Skee 1863 in Markelo. Ze kwamen op het idee om in de Kösterskoele, 
met hemelvaartsdag op 4 mei 1967, een beatfestijn te houden. Nu, vijftig jaar later, blijkt dat 
dit beatfestijn het oudste Openlucht- Popfestival van de wereld is. Dit eerste beatfestival was 
een bandjes-concours met lokale rock- en beatbands met als hoofd act The Golden Earrings 
uit Den Haag. The Golden Earrings hielden een afscheidsconcert van zanger Frans 
Karsenburg. Zijn opvolger Barry Hay was al lid van de band.. In de pauze speelde de Indoband 
The Jackals. Iedere band speelde op eigen geluidsinstallatie.  De jury was van 
grammofoonplatenmaatschappij EMI. De winnaar kreeg de gelegenheid voor een platenauditie 
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bij EMI. Het podium bestond uit drie platte boerenkarren, opgesteld onder een kapschuur. Er 
was geen omkleedruimte en een enkel toilet op het terrein. De jongens van Skee regelden het 
hele festival. Er was geen professionele bewaking of EHBO. Regels voor openluchtfestivals 
waren er niet. De verkoop van limonade en Hengelo’s bier was uitbesteed aan Bennie van 
Bill’s Bar. De entree was vijf gulden. Hans, Lex, Wim en Wil rekenden op vijfhonderd man 
publiek, dan draaiden ze niet met verlies. Dat pakte anders uit.  

Het weer op die dag:  Zeer zonnige en fris-warme (max 15,2°C) dag met ruim 9 en een half uur 
zon. De lucht was half tot zwaar bewolkt, er was een matige wind (3 Bft) met harde 
windstoten, tot 54 km/u (7 Bft). 

 

  

4 mei 1967, het eerste beatfestijn in de Kösterskoele te Markelo. 

 

Optredende bands: 
The Goldens Earrings          Den Haag        hoofdact 
The Jackals                           Hengelo          tussenact 

Deelnemers aan het beat-concours: 
The Rowdy’s                             Enschede        winnaar 
Blitz                                       Almelo             2e prijs 
S5                                           Zutphen         3e prijs                       
HUN                                       Enschede       
Vipers                                     Markelo 
For Sale                                  Goor 
Not Easy                                 Haaksbergen 
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Math                                        
Tik Sound '66                         Almelo 

Poison and Ivy 

Tijdens de wisseling van bands werden plaatjes gedraaid door de Top Twenty uit Delden. 

 

Recensie in de krant van vrijdag 5 mei 1967, krantenartikel Tubantia 5 mei 1967 

 
Markelo - In het openluchttheater in Markelo hebben gisteren tien beatgroepen uit geheel 
Overijssel deelgenomen aan een beatconcours, dat georganiseerd is door SKEE 1863 en een 
grammofoonplatenmaatschappij. Het concours werd gewonnen door The Rowdy’s uit Enschede. 
Het concours werd bijgewoond door tweeduizend mensen. De eerste drie prijswinnaars waren:   
 
The Rowdy’s     (528 punten)          Enschede,  
Blitz                   (501 punten)          Almelo, 
S5                       (486 punten)         Zutphen. 
 
The Rowdy’s kregen voor hun optreden een zilveren plaat en de gelegenheid voor een 
platenauditie.  
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De Rowdy’s 
 
 
De Rowdy’s zijn ontstaan aan het eind van het jaar 1963 met Siegbert Seliger, Martin Koops, 
Klaas Dikken, Rene Elschot en Frans Fonferek, later aangevuld met Eddy Becker en Arno ter 
Stege. Jongens die geïnspireerd waren door muziek van Jerry Lee Lewis, Little Richard, Fats 
Domino, Chuck Berry en nog vele andere rockers van die tijd, eind vijftig en begin z. 
 
 
Klaas Dikken van The Rowdy’s vertelt: het enige wat ik me verder kan herinneren is dat er geen 
kleedkamer was. We moesten ons achter de bühne om kleden in de openlucht. Die plaat ligt 
allang op de schroothoop. Was geen zilver. Was een persmal waar toendertijd LP’s mee werden 
geperst. Blik dus.  Er is een auditie geweest bij Bovema in Haarlem. Probleem was dat wij geen 
eigen nummers hadden. We waren een coverband en daar zaten ze niet op te wachten. Ons 
eerste platencontract kregen wij toen we  “Rodeo” van de NCRV in 1969 gewonnen hadden. 
 
De Rowdy’s scoorden vier hits: Take Her Home, Just Fancy, Nothing To Change A Mind (1967) 
en Sleep, Sleep, Sleep (1968). 
 

Recensie uit tijdschrift KOOF 

Skee 1863 uit Markelo (zeg maar skie) kan men tot één van de beste Beatclubs van het Oosten 
rekenen. Deze club is begonnen te Markelo met goedkope bandjes. Dit waren voor het 
merendeel bandjes, die behoorlijk bekend waren in de buurt. Om enkele te noemen: Roomers 
+ R&B For Sale en Not Easy. Na enige tijd lekker te hebben gedraaid, riskeerde het actieve 
Skiebeat om een topband te nemen. En dat in dat kleine dorpje (meer is het niet). Dit werd dan 
de  Rowdijs. Deze groep was bekend door de plaat, “Take her home”. 
Op Hemelvaartsdag organiseerden ze een groot Beatconcours in de Kösterskoele te Markelo. 
Dit evenement trok duizenden jongelui. Er speelden ongeveer tien bands op dit festijn. Om er 
wat te noemen: Not Easy, HUN, Spiders, Tik Sound, For Sale, Blitz en S-5 (inmiddels 
ontbonden). In de pauze speelden the Jackals (vakwerk). Veel nummers van James Brown en 
Wilson Picket. Als attractie waren aangetrokken de Golden Earrings, nog met zanger Frans 
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Krassenbur). Deze zanger is ondertussen vervangen door Barry Hay van de voormailge Haigs. 
Enige tijd geleden kwam Skee weer met een enorme  stunt. Voor maar één kwartje entree voor 
leden op zondagmiddag bij Hargeedrs in Markelo  .Er werden country en blues (Cuby and the 
Blizzards) uit Grollo gecontracteerd. Resultaat: stampvol en bloedheet. Weer een succesvolle 
zondagmiddag, evenals alle andere avonden. Dit beat, blues seizoen werd geopend door: 
Group 1850 (van opa’s horloge). Dit vond plaats op 19 augustus. Wat een gein. Zanger gaat 
op gegeven ogenblik ook drummen.  In de toekomst zullen we nog vele (topgroepen worden 
aangetrokken. 

HIERBIJ KONDIGEN WIJ (KOOF) AAN, DAT SKEE DE BEATCLUB VAN DE MAAND IS. 

Een z.g. Kove Bietkoofklup! Ga ’s kijken. 

 

 

HUN 

Repeteren deden ze vaak, HUN, soms wel drie keer per week, in de voorkamer van het ouderlijk 
huis van Bertie ten Donkelaar. Met hulp van familie en vrienden werden de eerste optredens 
georganiseerd, in een houten gebouwtje achter de Jannink-fabriek, het Zuiderspoor. HUN was 
een van de eerste groepen die het haar liet groeien en echte rock-kleding droeg. Diverse 
clubhuizen en speeltuingebouwen in Enschede werden voorzien van voor die tijd ruige muziek. 
De fans kwamen van het Pathmos, Acacia, Boswinkel, Stadsveld en Twekkelerveld. Ze 
vergezelden de groep op puchs, tomos, mobiletjes en kreidlers. Bandleden zijn Bertie ten 
Donkelaar, Ipo Oosterhuis, Henk van de Wetering , Wim ter Maat en Henri Wilmink. 
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Lex Honigh, één van de organisatoren, vertelt dat het festival een groot succes was.  

De gemeente zei dat er wel 3000 man was geweest . Die schattingen waren er ook.  Dat hadden 
wij ook wel gezien maar de helft kwam natuurlijk voor niks binnen, over het lage hek. Maar er 
kwam gemor in Markelo. Er was een hoop rumoer die paar dagen daarna. De boeren begonnen 
te mopperen want de jongelui struinden door de roggevelden. Er was geen bewaking. Toen 
hebben Hans en ik gezegd; Weet je wat we doen? We laten Cuby and the Blizzards spelen in 
ons dorp. Johan Derksen was toen managers van C+B in die tijd. Wij hem bellen. Ze moesten 
op een zondagavond in de Achterhoek spelen en toen vroeg ik; kun je dan zondagmiddag niet 
bij ons spelen? Dan gaat de opbrengst van dat concert naar de gemeente Markelo. Het optreden 
kostte iets van 450 gulden. Die hebben we toen in zaal Hargeerds laten optreden. Ze kosten 
normaal zo’n 1000 gulden, of zo. In die tijd was de gemeente bezig om een potje geld te vullen 
voor een openlucht zwembad.  We  hebben toen de opbrengst, zo’n 800 gulden,  geschonken. 
De burgemeester zei toen;  Alles wat jullie organiseren in Markelo gaat vanaf nu door! 

  

 Tweede festival  -  Beatfestijn - Hemelvaartsdag 23 mei 1968 

Het weer van 23-5-1968, zonnige en fris-warme (max 18,0°C) dag met 6 uur en ruim 3 
kwartier zon. De lucht was half bewolkt, er woei een zwakke wind (2 Bft) met matige 
windstoten (4 Bft). 

Vanaf het tweede festival zijn er ieder jaar, tot en met 1975, met Hemelvaartsdag festivals in 
de Kösterskoele te Markelo, georganiseerd door Herbert Spier en Hans Wiegant. Lex Honigh 
moest, vanwege dienstplicht, er mee ophouden. Herbert had op 16 juli 1967 het éénjarig 
bestaan van de Koala Beat Club van Hengelo in het openluchttheater van Hertme gevierd. Dat 
is het tweede openlucht beatfestijn in Nederland. Gelijktijdig vindt dit jaar met 
Hemelvaartsdag in het openluchttheater van Lochem een festival plaatst genaamd; A 
Pilgrimage Trip. Zoals nu blijkt het derde openlucht popfestival in Nederland.  
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Hemelvaartsdag 1968. het tweede Beatfestijn in de Kösterskoele  

Optredende bands: 
Tee-set                                   Delft 
Faghm                                    Hengelo 
The Jokers                             Hengelo 
Sun Set                                   Enschede 
Underground Team               Lochem 
 
In de pauzes: de zanger Henry VIII  uit  Hengelo 

 

Faghm speelt die zelfde dag ook in Lochem. Adri Banis van Faghm vertelde dat het nog een 
heel gedoe was. De geluidsinstallatie moesten op beide plekken op- en afgebouwd worden en 
vervoerd van Markelo naar Lochem. Iedere band speelde op z’n eigen geluidsinstallatie.  
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Aankondiging in de krant - Beat-feest in open lucht 

Markelo – Op Hemelvaartsdag zal in de openluchttheater Kösterkoele aan de weg van Goor 
naar Markelo een groot beat-festival gehouden worden. Een groot aantal groepen zal vanaf 
half elf ‘s morgens tot vijf uur ’s middags op een paar platte boerenwagens hun nummers ten 
beste geven. Regen of geen regen de tiener of twen die bereid is de entree te betalen krijgt zijn 
portie blues en andere soorten muziek opgediend. Als het regent kan hij onder een dak van 
zeildoek zijn maaltijd veroberen. Voor het geval het nog eens mooi weer mocht worden er zo’n 
2500 bezoekers verwacht en heeft de hondenclub Goor de medewerking toegezegd om de orde, 
als het moet, te bewaren. Voor het begin van het feest is er een puzzeltocht georganiseerd die 
eindigt, hoe kan het anders, bij de Kösterskoele. Aan het feest werken o.a. mee , Tee Set (Delft), 
The Jokers (Hengelo), Faghm (Hengelo), Sun Set (Enschede), Underground Team (Lochem), 
en de folk-singer Henry VIII-ste uit Hengelo.  
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Recensie in de krant - Beatfestijn 
 
 
Markelo – Ruim tweeduizend jongeren uit Twente en de Achterhoek hebben Hemelvaartsdag 
het openluchttheater Kösterskoele in Markelo bevolkt om te luisteren naar beat, ritme en blue 
en folksongs. Het meeste succes was ook nu weer weggelegd voor Faghm uit Hengelo. Verder 
traden op Tee Set uit Delft, The Sun Sets uit Enschede, Underground Team uit Lochem en 
Breakfast uit Goor. Het festijn was georganiseerd door Hans Wiegant uit Goor en Herbert 
Spier uit Hengelo. 
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Recensie in de krant - Beatfeest trok 2000 jongeren 

Markelo – Zo’n 2000 beat-enthousiastelingen waren gisteren aanwezig in het openluchttheater 
de Köstershoele langs de weg Goor-Markelo. Voor de organisatoren was het een onverwacht 
succes. Het was echter niet de befaamde Tee-Set-groep, die de show stal maar het Hengelose 
Faghm, dat met een enorme ‘act” zijn stempel drukte op dit festival. Diverse medewerkenden 
aan dit muzikale gebeuren waren: The Jokers (Hengelo), Sun Set ( Enschede) Underground 
Team (Lochem) en in de pauzes vullende zanger Henri VIII uit Hengelo.  
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Recensie - Beatfestijn Markelo 

 

In het Poparchief Twente staat bij The Jokers:  In Twente nemen ze deel aan het door Herbert 
Spier georganiseerde jaarlijkse festival in de Kösterskoele in Markelo. Daar zijn ook Tee-Set, 
Sun Set, Faghm en Underground Team aanwezig. Bijzonder is dat vanuit bar “de Peuk” in 
Hengelo, met start aan de Langestraat, een puzzeltocht annex rijvaardigheidsproef voor 
brommers plaats vindt. De bedoeling is dat de brommers net vóór het begin van het festival in 
de Kösterkoele aankomen en zo het festival kunnen bijwonen. 
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Derde festival - Beatfeest - Hemelvaartsdag 15 mei 1969 

Het weer van 15-5-1969: Redelijk zonnige en fris-warme (max 19,2°C) dag met 4 uur zon. De 
lucht was zwaar bewolkt, er was een matige wind (3 Bft) met krachtige windstoten, tot 41 km/u 
(6 Bft).  

 

 

Hemelvaartsdag 1969. Het derde Beatfestijn in de Kosterkoele 

Optredende bands: 
Shockin Blue                                                   Den Haag 
The Sensation Rockets                                    Goor 
Peter en de Rockets                                         Eindhoven 
Tee Set                                                            Delft 
Johnny Lion and the Jumping Jewels             Den Haag   
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Bericht in dagblad Tubantia op 13 mei 1969 - Prijs beatfeest overgeschilderd  

 
Markelo/ Enschede – De organisatoren van een groot beatfestijn, dat op Hemelvaartsdag in het 
openluchttheater van Markelo zal worden gehouden, verdenken de initiatiefnemers van een 
soortgelijk feest in Lochem van het uitvoeren van oneerlijke concurentiestrijd. Op de tientallen 
affiches voor ’t Markelo festival, die in Enschede en Hengelo zijn opgehangen, hebben 
onbekenden in het duister van de afgelopen nacht namelijk valselijk de toegangsprijs bijna 
verdubbeld. Van het bedrag van f 4,50 werd de vier namelijk overgeschilderd en veranderd in 
een acht. 



68 

 

Pop Archief bij The Sensation Rockets - In Markelo in openluchttheater De Kosterskoele traden 
we op met Peter en de Rockets, Tee Set, Johnny Lion and the Jumping Jewels. Door het slechte 
weer werd het evenement verplaatst naar zaal Hargeerds in Markelo. Leuk om te vertellen is 
dat bassist Joop Oonk van de J.J. door zijn wilde manier van bewegen door het toneel zakte. 
Hij kroop eruit en speelde door: The Irish Washer Woman.  

 

 

 

Recensie in de krant - Beatfeest in de Kösterskoele 

Markelo – In de Kösterskoele werd gisteren voor de derde achtereenvolgende keer het jaarlijks 
beatfeest gehouden. Er waren ongeveer 1500 bezoekers. Het was een prettig en geslaagd feest. 
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 Vierde festival - Beatfestijn - Hemelvaartsdag 7 mei 1970 

Het weer van 7-5-1970: Zonnige en lekker warme (max 21,2°C) dag met 9 uur zon. De lucht was 
licht bewolkt, er was een matige wind (3 Bft) met vrij krachtige windstoten, tot 35 km/u (5 Bft).  

 

 

Optredende bands: 
Secund Crew                          Goor 
The Bintangs                          Beverwijk 
Rowing Gamblers                   Stockholm 
Faghm                                    Hengelo 
Relation                                  Munster 
Honest Man                            Enschede  
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Aankondiging in de krant – 4 mei 1970 - Zweedse groep bij beatfestijn 

Markelo – Dit jaar voor de vierde maal wordt het internationaal beatfestijn in Markelo gehouden 
op Hemelvaartsdag. Het wordt evenals voorgaande andere jaren weer gehouden in het 
openluchttheater Kosterskoele aan de rijksweg Goor-Markelo. Er komen groepen uit Nederland, 
West Duitsland en zelfs Zweden. 
Sprong in 1967 de groep ‘ Golden Earrings’ er uit als de beste groep, een jaar later was het een 
nek aan nek race tussen Tee Set en Faghm en vorig jaar werd de groep Shocking Blue de 
grootste trekpleister. Dit jaar zullen zeker The Rowling Gamblrels uit Stockholm ( Zweden) aan 
populariteit winnen. Gestart wordt om tien uur met de Secund Crew, waarna de Bintangs uit 
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Beverwijk optreden. Om één uur spelen The Rowling Gamblers uit Stockholm, gevolgd door ( 
voor de derde keer Faghmamatic uit Enschede. Om vier uur komt de laatste groep, uit van 
Duitslands topformaties “Relation” uit Munster. Om vijf uur wil men sluiten. 
De heren H. Spier en H. Wiegant, resp. uit Hengelo en Goor, verzorgen de organisatie en groot 
is het aantal medewerkers, o.a. de politie uit Markelo en de gemeente Markelo. De Zweedse 
groep maakte onlangs nog een trip naar Engeland en zijn nu reeds geëngageerd door 
Leeuwarden, Dokkum, Amersfoort en Den Bosch. De groep was ook te zien en te beluisteren in 
een Ingmar Bergmannfilm. Ze bestaat uit Thomas Rydberg (drums), Ulf Wahlberg ( basgitaar), 
Björn Ohlsen (sologitaar) Peter Stolt ( orgel en zang) en Hans Hohnson (ritmegitaar).  
 
 

 
 
Recensie in de krant - 1500 jongeren in Kösterskoele 
 
 
Markelo – Ruim vijftienhonderd jongeren hebben gisteren een bezoek gebracht aan het 
traditionele Hemelvaart-beatfestijn in het zonovergoten openluchttheater De Kösterskoele in 
Markelo. Om 10 uur precies ging als eerste de Secund Crew uit Goor van start. Hun optreden 
was vrij matig gelijk hun installatie. Pas toen de Bintangs uit Beverwijk optraden kwamen de 
spastisch zittende, liggende moe kijkende jongeren tot leven. De sound van de Bintangs 
knetterde velen malen versterkt de Markelose dreven in over de hoofden van de hip uitgedoste 
jeugd.  Van allerlei soorten kledij was er te zien: Afghaans, leren cowboy-jacks, laarsen, breed 
gerande hoeden, verder een woud van zonnebrillenen enkele mannen met witte jasjes aan; die 
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waren er zeker voor de verkoop van ijs en limonade. Zij hadden het veel te druk om zich om de 
muziek te bekommeren. Twee zaken die erg in waren: Militaire helmen en rugzakken. Hadden 
de Bintangs al voor enige opleving gezorgd en evenals de groep vooral ritmisch een goede indruk 
achterlieten, de Honest Man uit Enschede stalen de show. Zij presteerden het als enigen het 
relaxende publiek te doen opveren. Met een perfecte show slaagden zij er in o.a. in de 
bondgekleurde menigte op de kniën te brengen en toen Hand in hand kameraden te laten 
zingen. Ook de derde bekende groep Faghm deed het uitstekend. Toen de laatste 
groep  Relation  uit Munster optrad zetten de eersten zich reeds naar de uitgang begeven…( 
verder onleesbare tekst) 
 

   

The Honest Men  

 

The Honest Men is een close harmony groep uit Enschede met leadzanger Henk Bruinewoud 
(later naar The Buffoons). Op het repertoire staan ook nummers van The Hollies en The 
Fortunes. Bandleden zijn Henk Bruinewoud, Aloys van der Zwaan, Simon Duivelaar, Johan 
Aldenkamp, Henny Lubben, Martin Hofman. 

In 1964 richt Herman Brood zijn eerste band op, The Moans. Daarna wordt hij gevraagd voor 
de groep Cuby en The Blizzards. Het is zeker dat Herman dankzij deze groep enige bekendheid 
krijgt. 

De eerste beatgroepen die in Arnhem in 1964 begonnen waren The Crabs, The Roosters, The 
Chaet Five en The Howls. In de band The Howls zaten jongens, die elkaar kenden van de 
kunstacademie. De naam werd al snel veranderd in The Moans. Die was afgeleid van de 
bekende song ‘Moanin’ van Art Blakey. De bandleden waren Jaap Van Eik, Herman Brood, 
Erlend Josephy, Alfons Haket en Alan McFarlane.  Ze waren de eerste band die beat en rhythm 
en blues speelden op een wilde manier, ruig en vooruitstrevend. Hun kleding, lange haar en 
optreden werd door ouderen als vies en ongehoord van de hand gewezen. De jongeren 
accepteerden The Moans zoals ze waren. Vaak werd hen de toegang geweigerd tot zalen en 
hotels en werd een show halverwege afgebroken. Er bleven echter genoeg gelegenheden over 
om voor honderden gillende en stampende fans een concert te geven. The Moans werden een 
begrip en kregen aandacht van de pers. De tijdens van droog brood waren voorbij. The Moans 
waren een publiekstrekker geworden. Hits waren ‘Empty Heart’ en Bye Bye Johnny’. 
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Brood kreeg zijn eerste pianolessen in 1959. Op school kon hij niet goed meekomen; het liefst 
zat hij wat op een piano te pingelen in het verlopen fabriekje van zijn vader in Zwolle. Brood 
ging in 1964 naar de kunstacademie in Arnhem en werd lid van de lokale beatgroep The 
Moans. De band deed veel optredens voor Amerikaanse militairen in West-Duitsland en Brood 
kreeg weleens een pilletje toegeschoven om wakker te blijven. Zo begon zijn verslaving. In 
1967 stapte hij over naar Cuby and the Blizzards (album Groeten uit Grollo).. Hij ontmoette 
de toenmalige Miss Groningen Tekie Bussink, met wie hij een kortstondige relatie had. Op 24 
mei 1968 werd hun zoon Marcel geboren. Toen de platenmaatschappij vernam dat hij drugs 
gebruikte werd hij uit de band gezet. Er volgde een onduidelijke periode waarin Brood 
regelmatig in de gevangenis belandde wegens inbraken en handel in drugs.   

 

 

The Moans  
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Vijfde festival - Beatfestijn - Hemelvaartsdag 20 mei 1971 

Het weer van 20-5-1971: Zeer zonnige en fris-warme (max 17,8°C) dag met 12 en een half uur 
zon. De lucht was vrijwel onbewolkt, er was een matige wind (3 Bft) met vrij krachtige 
windstoten, tot 33 km/u (5 Bft). 

Optredende bands: 
Livin’ Blues                 Den Haag 
The Shoes                   Zoeterwoude 
The Moans                  Arnhem 
Honest Men                Enschede 
Odin Storm                Engeland  (niet gekomen) 

Pauze: drive-in discotheek “Baff” met diskjockey Jaap Premier (Jaap Heerze). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging in de krant - Popfestijn in Markelo 
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Markelo – Op Hemelvaartsdag wordt in het Openluchttheater “Kösters Koele” te Markelo het 
jaarlijkse popfestival gehouden. Organisator Herbert Spier en Hans Wiegant hebben 
gecontracteerd: de Livin’ Blues uit Den Haag, de Shoes uit Zoeterwoude, The  Moans uit Arnhem, 
de Honest Men uit Enschede en de Odinstorm uit England. Naast de muzikale attracties is er 
ook een pretpark met o.m. gokautomaten, terwijl er tussen de bedrijven door een plaatje wordt 
gedraaid door de Drive-In-Discotheek “Baff” met de disc-jockey Jaap Premier. Het festival begint 
om 10.00 uur ‘s morgens en zal rond vijf uur ‘middags eindigen. De organisatie rekent op zo’n 

drie tot vierduizend man publiek. Foto: de Arnhemse groep The Moans.  
 
 
Op deze Hemelvaarstdag waren er al veel popfestivals in de regio. De krant doet verslag van 
drie Popfestivals, in Losser, Markelo en Lochem.  
 
 
De krant kopt; Circa 16.000 man bij popfestivals. 
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Snerpende gitaren, dreunende drums, overgemoduleerde zang.  

Markelo- De grote verrassing van het Markelose popfestival was ongetwijfeld de Arnhemse 
formatie “Moans”. De groep die slechts bekend is door de hitsingle “Lets drink in the health of 
freedom” bleek over een uitstekend Bühnerepertoire te beschikken, voornamelijk bestaande uit 
blues- en rocknummers. Jammer was dat een groot deel van het publiek “The Moans” heeft 
moeten missen, omdat men eerder tevergeefs had geprobeerd in het uitverkochte Lochem nog 
een plaatsje onder de popzon te bemachtigen. Mede daardoor kwam Markelo op drieduizend 
bezoekers. In de “prijzen” viel ook de Baff-Drive-In-Show uit Hengelo, die de gaatjes tussen de 
diverse optredens moest opvullen. De landelijk nog onbekande “plaatjesdraaiers” bleken 
minstens  van gelijkwaardige kwaliteit in vergelijking met de professionel “drine-in’s van VARA, 
AVRO of KRO. Tegenslag was wel ,dat de Engelse formatie “Odin Storm” liet afweten in verband 
met een sterfgeval. Volgens de krant kwam Markelo op 3000 bezoekers omdat Lochem al (met 
9000) vol zat. 

Drugs gesignaleerd 

Lochem was het festival waar de meeste drugsgebruikers door de mand vielen. Het speciaal 
samengesteld drugsteam” had werkelijk de handen vol, evenals trouwens de EHBO, die te 
kampen had met voerwonden in verband met het lopen op blote voeten over het terrein, dat 
bezaaid lag met glasscherven. Exponent van het twijfelachtige druggebruik was rond half zes 
de komst van een ambulance die een razend geworden overdose-gebruiker moest wegvoeren 
(zie foto). 

  

Zesde festival - Beatfestival - Hemelvaartsdag 11 mei 1972 

Het weer van 11-5-1972: Zeer zonnige en fris-warme (max 16,3°C) dag met ruim 10 uur zon. De 
lucht was half bewolkt, er woei een zwakke wind (2 Bft) met matige windstoten (4 Bft). 
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Optredende bands: 
Cuby and the Blizzards                            Grollo 
Long Tall Ernie and the Shakers              Arnhem 
The Moans                                               Arnhem 
Panda 
Cobra 

Avro’s toppop drive-in-discotheek (niet gekomen)  

 

 

Aankondiging in de krant: Markelo beleeft de zesde pop-explosie 
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Markelo - Ook Markelo is dit jaar opgenomen in de lange rij van plaatsten waar op 
Hemelvaartsdag ( 11 mei) een popfestival wordt gehouden. De zesde popexplosie in successie 
vindt ook nu weer plaats in het openluchttheater de Kösterskoele, waar 4000 mensen van 9.00 
uur tot 18.00 uur naar puike pop kunnen luisteren. De organisatoren hebben contracten met 
Cuby and the Blizzards, Cobra, Moans, Panda en Long Tall Ernie and the Shakers. De laatste 
groep heeft zich geheel toegelegd op de aloude rock 'n roll. Verder is aanwezig de Baff Drive-
indiscotheek. In diverse kraampjes kan men eten, drank, grammofoon platen en dump-artikelen 
kopen.   
 
 
 

 
 

Recensie in de krant - Record-aantal bezoekers bij popfestival in Markelo 
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Markelo- Voor de zesde keer vond gisteren in het Markelose openluchttheater De Kösterskoele 
een openluchtfestival plaats op Hemelvaartsdag. Dit  keer sloeg het bezoek alle records. 
Ongeveer 4000 popliefhebbers brachten het grootste deel van de dag door in het sfeervolle 
openluchttheatertje. Groepen als Cuby and the Blizzards, Cobra, Panda en Long Tall Ernie and 
the Shakers stonden er borg voor dat er op popniveau bijzonder veel te beleven en vooral te 
horen was. Er waren ook veel bezoekers uit het buitenland. Het gebeuren in het Markelose 
openluchttheater had geen enkel wanklank, alleen kwam Avro’s toppop drive-in-discotheek niet 
opdraven, waardoor er enige vertragingen ontstonden. Het popfestival werd omringt door 
kermisattracties met allerlei soorten eet- en  snoepkramen en een patatshop etc. 

 Zevende festival - Beatfestival - Hemelvaartsdag 31 mei 1973 

Het weer van 31-5-1973: Een donkere en fris-warme (max 17,7°C) dag zonder zon. De lucht 
was geheel bewolkt, er woei een zwakke wind (2 Bft) met vrij krachtige windstoten, tot 31 km/u 
(5 Bft). 

Optredende bands: 
Dizzy Man’s Band                                           Zaandam 
Livin’ Bues                                                       Den Haag         
Mothers of Pearl                                              Enschede 
Tony Maceroni and the Swinging Devils.      Hilversum 
Celt- Slipper 
 
Pauze acts: 
Vara Drive In Discotheek 
Barend Servet 
Cees van Zijtveld 

 

Markelo - Het openlucht-popfestval in de Kosterskoele  Markelo mag men na zeven vette jaren, 
rustig een fijne traditie noemen. Sfeer is er altijd volop in de Markelose bossen en de 
organisatoren weten altijd weer groepen van klasse aan te trekken. Dit jaar komen er twee 
groepen die men rustig tot de krenten in de pap mag noemen , namelijk The Dizzy Mans Band 
en Livin' Blues. Dizzy Mans Band komt in de gebruikelijke super-acht bezettingen en zal de 
nummer laten horen waarmee ze de hitlijsten bestormden of dat nog doen. Ticket Too 
Jumbo. Livin' Blues zal voor een met een twee uur durende show voor de dagafsluiting van het 
festival zorgen .dat van een dauwtrap-tijdstip van negen uur 's morgens begint. 

Behalve genoemde groepen zullen tussen negen en zes uur in de middag nog tal van andere 
optredens en evenementen plaatsvinden. Eén van de meest veelbelovende is het optreden van 
Toni Macaroni en The Swinging Devils een echte jeugdsentimentele rock and roll-groep uit 
Amsterdam. Met het brengen van die groep hoop  het Popfestival Markelo de naam te bevestigen 
die het in de loop van de jaren heeft gekregen namelijk; " Het ontdekkingsfestival". Want waren 
vorig het vorig jaar niet Long Tall Ernie and the Shakers, die onmiddellijk na het festival een 
stroom van aanbiedingen kregen? En waren het niet groepen als Shoking Blue, Tee Set, Cobra, 
Blues Dimension en Golden Earring, die zich na het optredens in Markelo plotseling naar het 
eerste plan werkten? 

Verder zal het programma naast een optreden van de Enschedese groep Mother of Pearl nog 
worden doorspekt met bijvoorbeeld de Vara Drive-in Discotheek met Cees van Zijtveld, met 
parodist Celt Slipper, met kermisattracties, koek en sopie. Maar het gekste hebben we voor het 
laatst bewaard, Want wie komt ook? Juist, Barend Servet, die tegenwoordig op geen popfestival 
ontbreekt  en die ook in Markelo voor een verrassing zal zorgen. 
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Recensie uit de krant - Popfeest Markelo   

Markelo – Voor zo’n 3000 jongeren was Hemelvaartsdag een popdag. Van ‘s morgens negen tot 
‘s middags vijf waren zij getuige van een afwisselend en omvangrijk popgebeuren in het knusse 
openluchttheater De Kösterskoele. Het gevarieerde menu van muziek en parodie bestond 
voornamelijk uit klinkende namen: Dizzy Man’s Band, Livin Blues (foto boven),  Mother of Pearl, 
Toni Macaroni and The Swinging Devils, parodist Celtslipper, Vara’s Drive-inshow met van Cees 
Zijtveld en niemand minder dan Barend Servet in eigen persoon. In een ontspannen sfeer 
rondom het podium gezeten lieten de jongeren de geluidsgolven over zich heen spoelen, genoten 
van het goede muzikale niveau van de meeste groepen en ook van het overige vermaak. Het 
beste bewijs hierover was wel dat de jeugdige bezoekers bij de regenbuien die soms neerdaalde 
gewoon doorzichtig plastic voor de dag haalden en rustig bleven zitten. 

 
 
Achtste festival - Beatfestival - Hemelvaartsdag 23 mei 1974   (meer dan 25.000 
bezoekers) 

Het weer van 23-5-1974: Niet zo zonnige en koele (max 13,5°C) dag met bijna 1 uur zon. De 
lucht was zwaar bewolkt, er woei een zwakke wind (2 Bft) met matige windstoten (4 Bft). 

Volgens de kranten was het regenachtig weer en moest het publiek regelmatig onder plastic 
schuilen. 

Optredende bands: 
Living Blues                                                   Den Haag 
Kayak                                                             Hilversum 
Tony Maceroni and the Swinging Devils      Hilversum           
Mothers of Pearl                                             Enschede 
Maceao Nego               

(Dizzy Man’s Band ging niet door)   

Pauze-acts: 
Vara’s Drive-in Discotheek 
DJ - Willem Velderman uit Goor 
Eddy Achterberg en Eppie Drost zorgden voor een muzikaal vermaak. Volgens de krant 
zongen ze een vijftal liedjes. Ze zongen het nummer “ eenmaal zullen wij de kampioen zijn”. 
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Aankondiging in de krant - Donderdag achtste popfestival in Markelo 

 

Markelo - Als op Hemelvaartsdag om negen uur de poorten van de Kösterskoele in Markelo open 
gaan betekend dit, dat dan voor de achtste maal het Popfestival in Markelo begint. Dit 
Popfestival is daarmee  het oudste regelmatig terugkerende festival in Nederland. Dit jaar hopen 
de organisatoren de 25.000ste bezoeker te ontvangen. Die zal flink in de bloemen worden gezet. 

Het festival staat ook dit jaar geheel in het teken van de Nederlandse popmuziek. En wij 
Nederlanders kunnen heel wat kwaliteit op de planken brengen. Dat hebben ze tegenwoordig 
zelfs in het buitenland door. Er komen donderdag drie Nederlandse top-formaties in Markelo te 
weten: Livin' Blues, Dizzy Man's Band en Kayak. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat er 
een enkele regionale groepen zullen optreden. Daarover wordt nog onderhandeld. De 



84 

 

organisatie wil de ruimte tussen de topgasten echter niet te druk bezetten om de grootste 
attracties zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Zo verzorgt Kayak een concert van twee 
uur. De groep heeft de laatste tijd veel van zich laten horen. Zeker na de tweede elpee hoort de 
groep tot de Europese topklasse met verfijnde techniek en eigentijdse pop-klanken.  

Als het op een enorme show aankomt is de Dizzy Man's Band niet te kloppen. Dat is al jaren 
zo. Op het punt van de blues is er ook een onverbeterlijke Nederlandse groep gecontracteerd, 
namelijk de Livin' Blues. Sinds hun nieuwste ( vijfde) elpee en optreden in Nederpopscene is de 
naam van de groep voorgoed gevestigd.  

Zoals gebruikelijk is dit jaar weer een "bekende persoonlijkheid" uitgenodigd. Vorig jaar was 
het Barend Servet. Dit jaar is het onze eigen Eddy Achterberg, die op het voetbalveld al even 
onstuimig is als in de lichte muziek. Eddy zal diverse nummers van zijn Diekman-sound-elpee 
laten horen. Natuurlijk ook de toekomstmuziek "Eenmaal zullen wij de `kampioen zijn".  

Om de verschillende groepen en optredens aan elkaar te praten is een diskjockey nodig. De 
keus is dit jaar gevallen op Willem Velderman uit Goor. Het popgebeuren in Markelo is dit jaar 
traditioneel omkranst door allerlei kleurrijke stands waar men zich zowel lichamelijk als 
geestelijk kan laven.   
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Recensie in  de  krant - Achterberg en Drost stalen de show op popfestival 

 
Markelo – Ondanks regenbuien en concurrentie van Lochem is het  Markelose popfestival in het 
openluchttheater De Kösterskoele ook gisteren weer een aangename en plezierige 
popgebeurtenis geworden. Kayak, Dizzy Man’s Band. Livin’ Blues, Maceao Nego en Eddie 
Achterberg en Epi Drost zorgden voor veel muzikaal vermaak. Ruim 4000 jongelui uit alle 
windstreken waren in het knusse openluchttheater hiervan getuige. Ze moeste zich helaas 
regelmatig onder plastic verschuilen omdat het vrij geregeld regende. Opmerkelijk was dat de 
twee Twentevoetballers met een vijftal liedjes de show stalen. Eddy Achterberg merkte op dat 
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de popliefhebbers nog enthousiaster meezongen dan vak Q in het Diekmanstadion. Dizzy Man’s 
Band met zijn bekende show, vormde voor de echte popliefhebbers wel het hoogtepunt van dit 
popfestival. Nelly van Rossum uit Raalte werd gehuldigd als 25.000ste bezoeker van 
de  Popfestivalserie op Hemelvaartsdag in Markelo.  Het is de achtste keer dat hier het 
popfestival wordt gehouden, waarmee dit het oudste popfestival van Nederland is.   
 
 

 

Recensie in  de  krant - Goede muziek en regen in Markelo 
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Markelo -  Voor de achtste keer werd gisteren in het openluchttheater Kosterskoele te Markelo 
een popfestival gehouden en evenals vorig jaar kan de bij tijd en wijle gestaag neerdruppelende 
regen de vele merendeel jeugdige bezoekers er niet van weerhouden zich al dan niet onder een 
plastic dakje in het gras neer te vleien. 

Het programma bood drie Nederlandse topgroepen:  Livin' Blues, Kayak en de Dizzy Man's 
Band. Daarnaast trad de Enschedese voetballer-caféhouder  E. Achterberg op met het nummer 
" Eenmaal zullen wij de kampioen zijn."  Deze voetballer heeft op de groene velden  een prima 
collectie gele kaarten bemachtigd en vandaag heeft hij er weer één aan zijn verzameling 
toegevoegd; het is nu eenmaal verboden om op een festival te playbacken.  

Wat de muziek betreft, de Livin' Blues die de spits moest afbijten verging het slecht. Enerzijds 
door hun veel te geringe volume, en anderzijds door een door een heftige regenbui behoorlijk 
gedrukte stemming kwamen zelfs de geijkte swingers als de L.b boogie woogie en Wang wang 
doodle deprimerend over. Dit effect werd nog eens versterkt door het  ongeïnteresseerde gepruts 
van Ted Oberg op gitaar en de slechte conditie waarin de stem van Mico Christiaansen blijkbaar 
verkeerde. John La Grand kon dat feilen in zijn eentje op harmonica niet compenseren.  

Vakwerk 

Kayak was de tweede topconferentie die na lang wachten van zich liet horen. Deze formatie die 
zich begin '73 rond de slagwerker Pim Koopman en pianist Ton Scherpenzeel vormde, heeft zich 
sindsdien met professionele maar toch originele muziek tussen de vaderlandse topgroepen 
geworsteld. Kayak combineert instrumentaal vakwerk, waarbij de moeilijkheden geenszins uit 
de weg gegaan worden met uitstekende vocalen en ook de teksten, meestal het zwakke punt 
bij vaderlandse popgroepen, zijn om aan te horen. Uitstekende composities als Graveyard en 
See see the sun, het titelstuk van hun eerste elpee, bevestigden dit. Kayak's geluid steunt niet 
alleen op goede muzikanten maar ook op een goede technische begeleiding. De man achter de 
knoppen, Rein Peter de Klerk, verzorgt de afwerking van het geluid tot in de finesses. Hij was 
ook degene die de derde vaderlandse topgroep Dizzy Man's Band van de ondergang redde. 
Deze groep moest namelijk wegens tijdgebrek spelen op de apparatuur van Kayak en in de 
pophistorie zijn weinig gevallen bekend waarin zo'n experiment goed afliep. Rein Peter klaarde 
het zaakje professioneel en zo kon het gebeuren dat de Dizzy Man's Band, terwijl de regen maar 
bleef vallen, evenals vorig jaar het klapstuk van het festival werd. The Craziest Band Of The 
Continent zoals Jacques Kloes, de zanger, zijn groep graag noemt is er in de eerste plaats op 
uit het publiek te entertainen en daarbij speelt de uiterst  actieve veel te dikke roadie Bobby de 
hoofdrol. Tussen de grappen door gleden de hits achter elkaar de regen in. Jmbo, mony the 
phony, Fire en the show zijn nummer waarop je uitstekend, tussen de regendruppels door, kunt 
swingen wat dan ook naarstig geprobeerd werd. Er was gisteren veel te veel regen maar voor 
de volhouders was er nog veel meer goede muziek en vooral amusement. 

 
Reactie van diskjockey Wim Velderman. Hij was DJ in 1970, 1974 en 1975. 
Het Popfestival in 1974 was het festival (sinds 1967) met de meeste bezoekers. Op een dinsdag 
in het voorjaar heb ik  bij Herman Stok op Hilversum 3 het programma van het Popfestival van 
Markelo al aangekondigd. Tijdens de bandwisseling werd de tijd gevuld met een muziekkwis. 
Ook Epi Drost was er, en Eddy Achterberg presenteerde zijn lied; Eenmaal zullen wij de 
kampioen zijn. De hele Kösterskoele deinde mee.  
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Negende festival - Beatfestival  - Hemelvaarstdag 8 mei 1975 

 

Het weer van 8-5-1975: Redelijk zonnige en fris-warme (max 16,8°C) dag met 3 uur en ruim 3 
kwartier zon. De lucht was zwaar bewolkt, er woei een zwakke wind (2 Bft) met vrij krachtige 
windstoten, tot 30 km/u (5 Bft).  

 

Optredende bands: 
Long Tall Ernie and the Shakers      Arnhem 
Livin’ Blues                                      Scheveningen 
Left Side                                           Volendam 
Mungo Jerry                                     England 

Pauze act: DJ Willem Velderman uit Goor 

  

Aankondiging in de krant - Popfestival van Markelo al voor de 9de keer van start 
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Aankondiging in de krant - Negende popfestival in De Kosterskoele 
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Recensie in de krant - Hemelwater bedierf pophemelvaartsdag 

 



92 

 

Markelo – Het negende popfestival van Markelo en daarmee het oudste van Nederland zit er 
weer op. Als organisatoren kan je alles tot in de puntjes regelen. Een ding heb je nooit in de 
hand: het weer. Zaken die ongeveer 3000 festivalgangers in het openluchttheater De 
Kosterskoele in de ochtenduren nog af en toe een zonnetje. ’s Middags begon het daarentegen 
gestaag te regenen. De fleurig uitgedoste jongeren waren ’s middags dan ook onherkenbaar in 
groene legerjassen en plasticzeil gestoken en de geplande ontvangst van de 3000 ste bezoeker 
moest daarom het tienjarig jubileum van het Markelose popgebeuren volgend jaar verschuiven. 

Op het programma stonden dit jaar drie groepen van eigen bodem en één Engelse band. De 
Arnhemse “spijkerboys” Long Tall Ernie and the Shakers zouden het merendeels jeugdige 
publiek met rock en roll wel even plat spelen, maar het kostte zanger Ernie Treffers enige moeite 
om de blijkbaar ingeslapen jongeren te inspireren. Door een wervelende act,  een saxofonist die 
op een piano ligt en een gitarist op het dak van een transportwagen, en het spelen van de hit 
Get yourself together, kregen de in leren pakken gestoken Arnhemmers tenslotte de 
popliefhebbers toch mee. 

Als tweede trad de groep  Livin’ Blues op, die vorig jaar op dit festival als beste uit de bus kwam. 
Gitaarwonder Ted Oberg heeft een nieuwe groep rond zich geformeerd die o.a. een hit maakte 
met Boogiewoogie Woman. Deze veelbelovende nieuwe Livin’ Bleus speelt strakke hardrock, die 
af en toe doet denken aan de voormalige Engelse groep The Free. Een optreden dat voor velen 
langer had mogen duren. De presentatie van dit festival was in handen van de Goorse disc-
jockey Willem Velderman, die aanvankelijk te kampen had met een kapotte microfoon. 

Na de middag traden de meer dan tien jaar oude Volendamse band Left Side en de Engelse 
groep Mungo Jerry op. De reputatie van de laatstgenoemde groep, met hits als The Summertime 
en Alright, Alright, zorgde er waarschijnlijk voor dat velen in de stromende regen bleven tot dit 
laatste optreden. Opvallend was de perfectie waarmee de Engelsen speelden en het zal wel 
aan de regen hebben gelegen dat het niet zo’n happening werd als enkele jaren geleden in het 
Kralingse Bos in Rotterdam. Toch een opwekkende afsluiting van een verregende dag. 

Producent Herbert Spier wil het tienjarig jubileum volgend jaar met vermoedelijk een tweedaags 
festival vieren, waarbij misschien niet meer bestaande, bekende groepen opnieuw zullen 
optreden. Het vele hemelwater speelde opnieuw een belangrijke rol op deze negende 
pophemelvaartsdag in Markelo. Bron: Henk Van de Wetering. 
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Muziekfeest  

 

Het festival in de Kösterskoele onderkende het belang van een krachtige eigen identiteit die 
inspeelde op de vraag waarom bezoekers naar het festival gingen en die zorgde voor een 
memorabele beleving. Het heeft zo veel indruk gemaakt dat de mensen het vanzelf lang hebben 
onthouden. Het heeft te maken met emotie. Bij vlagen is het ook een complex verhaal. De 
vraag naar beleving betekent begrijpen wat emoties zijn. De kernvraag naar de festivalbeleving 
is samen te vatten door de vraag te beantwoorden wat emoties zijn en wat een emotionele 
beleving is. Hoe toegankelijk was het festival voor de bezoekers? In de Kösterkoele kon je in 
de voorverkoop een kaartje kopen of bij de ingang en er was een parkeerterrein. Je hoefde niet 
ver te lopen om op het terrein te komen. Het festival speelde zich af in de openbare ruimte. 
Het openluchttheater werd omgetoverd tot een danszaal. Nog een doel was het creeeren van 
een unieke ervaring. Door de organisatie van het festival op die specifieke plek (openlucht 
theater) en het specifieke moment (hemelvaartsdag) was ieder festival anders en moest je erbij 
zijn geweest om het ‘echt’ te hebben ervaren. De Tukkers hebben iets ervaren wat ze nergens 
anders konden meemaken. 

De bands speelden op platte boerenwagens als podium. Er werd een situatie gecreeerd waarin 
bezoekers ontspannen waren en plezier beleefden. Ze waren minder geremd omdat ze in een 
situatie verkeerden die relatief veilig was en waarin sociale status, onderlinge rolverhoudingen 
en de eigen dagelijkse identiteit tijdelijk niet dominant waren. Door het festival buiten de 
alledaagse werkelijkheid te plaatsen bood het allerlei interpretaties over de symbolische 
waarde hiervan. Aan de bezoekers werd de mogelijkheid geboden zich anders te gedragen en 
anders te voelen dan in de alledaagse werkelijkheid. Ook was er de mogelijkheid tot gewoon 
consumptief gedrag. Zittend met een patatje luisteren naar de muziek. Het festival kwam 
tegemoet aan de behoefte van mensen om de eigen identiteit te bevestigen in een tijd van 
sociale veranderingen en globalisering door met gelijkgezinden te ontspannen en plezier te 
maken. Het festival had economisch voordeel voor de  gemeente en de horeca door de grote 
hoeveelheid bezoekers. 
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Schepping  

 

Een (festival)organisatie heeft ook nog een duidelijke keuze te maken in de manier waarop de 
verschillende media strategisch worden ingezet. Een model gaat uit van een dominant 
medium, bijvoorbeeld televisie, en zet andere media in om dit dominante medium te 
ondersteunen. Er wordt bijvoorbeeld een internet-community gebruikt om nieuwe items te 
selecteren en verdere informatie te geven. Een tweede model is het model waarin het concept 
centraal staat en waarbij vervolgens verschillende media worden ingericht die alle hetzelfde 
concept uitdragen. En niet te vergeten wat de verwachtingen zijn die door de 
festivalorganisatie zijn gewekt en wat voor reactie de bezoeker daarop heeft. Dit laatste maakt 
duidelijk dat het ook gaat over communicatie, tussen organisatie en bezoekers en tussen 
bezoekers onderling die van grote invloed kan zijn op de belevenis van festivalbezoekers. De 
beleving van de bezoeker moet centraal staan. Mond-tot-mondreclame is ook erg belangrijk. 
Tegenwoordig gaat dit vaak digitaal via twitter en andere nieuwe media. Verder zijn de 
merchandise materialen, zoals het polsbandje en de t-shirts, belangrijk. Daarbij worden de 
trends bij het publiek gepeild. Zijn gebreide mutsjes populair? Dan zijn die op het festival te 
koop. Waarom gaan mensen naar het festival in de Kösterskoele? Dat is een belangrijke vraag. 
Het antwoord hierop maakt het mogelijk het festival beter af te stemmen op wat bezoekers 
willen en verwachten. Daarmee wordt de kans vergroot dat bezoekers plezier beleven aan het 
festival, het festival positief waarderen, er in positieve bewoordingen met anderen over praten 
en mogelijk een volgende keer terugkomen. 

Gratis vervoer naar het festivalterrein aanbieden of de prijs van het bier laag houden? Dit 
soort afwegingen dienen plaats te vinden. Zo kunnen bepaalde gewoontes bijdragen aan de 
tevredenheid van festivalbezoekers, aan de beleving of aan de loyaliteit. Ook kan de vraag 
gesteld worden: wanneer is wat belangrijk? Is het programma vooral belangrijk om vooraf 
bezoekers te trekken maar is tijdens het festival vooral een prettige en schone omgeving van 
belang waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? In enquêtes worden de sfeer en beleving als 
de belangrijke redenen genoemd om naar een festival te komen. Via allerlei factoren kan 
daarop aangestuurd worden, bijvoorbeeld in het programma. Mijn voorstel was om in de 
verschillende factoren van de identiteit van het festival een onderscheid te maken tussen 
factoren die kunnen bijdragen aan tevredenheid en beleving en factoren waarvan je verwacht 
dat ze er zijn en die pas bij afwezigheid opvallen en afbreuk doen aan de tevredenheid van 
festivalbezoekers. Met andere woorden deze laatste factoren kunnen alleen ontevredenheid 
bewerkstelligen door disfunctioneren. Door bijvoorbeeld te weinig toiletten of vieze toiletten. 
Of te lang moeten wachten om op het festivalterrein te komen. Van tevoren meedelen dat er 
eten uit verschillende culturen is en op de dag zelf alleen een patat- of viskraam aanbieden. 
Weten waarom mensen naar het festival komen maakt het mogelijk het festival beter af te 
stemmen op wat bezoekers willen en verwachten. Hoe meer je weet van de intrinsieke 
motivaties van festivalgangers, hoe beter je je festival daarop kunt afstemmen. 
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Mijn ervaring  

 

Ik kon niet zo erg goed leren, moest er teveel moeite voor doen. En dat is nog steeds zo, er is 
niets veranderd. Ik ging met mijn vriendinnen van de lagere school in Enter naar de Ulo in 
Rijssen. Echter het contact verwaterde omdat ik met de kerst een klas terug werd  gezet. Ik 
was het eerste jaar voorwaardelijk overgegaan. In de zomervakantie moest ik huiswerk doen. 
Niet dus. Toen ik voor de tweede keer in de eerste klas zat leerde ik Manna Wibbelink uit Goor 
kennen. We waren jaren vriendinnen. Toch verwaterde dat ook omdat ik uit een andere wereld 
kwam, een arbeiders wereld. Manna kwam uit de wereld van ondernemers. Toen we de leeftijd 
hadden bereikt dat we gingen stappen zijn we voor het eerst naar een beatclub gegaan. In 
Nijverdal organiseerden de jongeren van de gereformeerde kerk in het clubgebouw een avond 
voor jongeren. Er werden plaatjes gedraaid. Manna kreeg verkering met Harrie Otter en die 
bracht zijn vriend Joop Post mee om met zijn vieren op stap te gaan. We reden op 
zaterdagavond in de auto van Joop naar Oldenzaal en Glanerbrug om er te dansen. De 
verkering met Harrie raakte uit. Hij werd door haar moeder op een nette manier de deur uit 
gezet omdat hij meer wilde dan Manna hem toestond. Daarna zijn we nog een keer naar 
Hengelo geweest om te dansen. Maar Manna wilde naar heel erg nette gelegenheden waar je 
op een stoel zat aan een tafel. Ik ben echter nooit in de societeit in Goor geweest. Ik vond er 
niets aan. Ik wilde in spijkerbroek en de oude jas van mijn moeder uit de oorlog naar Kobus 
of de Ster in Goor en niet in een jurkje en nylon kousen en hakken naar een societeit. Dat 
was in de jaren 1965-1966.  

Dus schreef ik een advertentie in Hitweek: vriendin gezocht om op zaterdagavond te gaan 
stappen naar beatclubs in de omgeving. Nooit een reactie op gehad. Wel reageerde Robert uit 
Amsterdam. Hij had een promotiebureau en wilde bandjes laten spelen in mijn omgeving. Ik 
werd zijn contactpersoon in Twente. Meldde me met een introductiebrief, die ik had 
geschreven in de pauze (ik werkte toen bij Dikkers aan de Wilhelminastraat te Hengelo) en 
foto’s van de bands die hij in de aanbieding had. Ik had intussen een groot netwerk opgebouwd 
en kende alle beatclubeigenaren in de omgeving. Zo heb ik Hans Wiegant leren kennen. Robert 
is één keer in Enter geweest. Hij meldde zich bij mijn huis aan de Julianastraat. Ik was er nog 
niet, waarschijnlijk boodschappen doen voor mijn moeder. Hij werd ontvangen door mijn 
moeder en Manna, die erg nieuwsgierig wat voor iemand hij was en hoe hij eruit zag. Volgens 
de twee vrouwen was zijn haar, dat tot over zijn schouders kwam. veel te lang. Binnen tien 
minuten was dat afgeknipt tot net boven zijn oren. ’s Avonds zijn we naar de Cosy gegaan 
waar Hans Wiegant met zijn club Skee 1864 een beatfeest organiseerde. Ik had met Hans 
afgesproken dat Robert die nacht bij hem zou slapen. We hebben een beetje lopen vozen in 
het Beukenlaantje en daarna was het tijd voor mij om naar huis te gaan. De laatste bus kwam 
om half twaalf in Enter aan. Dus nachtwerk is dat nooit geworden. Hans heeft ook nog op 
zondagmiddag in de bar van Hargeerds plaatjes gedraaid. De bar was verlicht met kaarsen en 
het was nooit heel druk. Het was er gezellig en intiem, zo met die kaarsen zonder elektrisch 
licht. Een heel andere sfeer dan de drukke beatavonden. 

Ik heb nog maanden contact gehad met Robert van de Nieuwe Prinsengracht 55-57. Ik ging 
zaterdags avonds stappen in Nijverdal, Rijssen, Goor, Borculo, Markelo, net waar er een leuke 
band optrad.  Heb Cuby and the Blizzards en Tee Set gezien, de Motions, Bintangs in Nijverdal 
en de Outsiders in Borne. Ik kende intussen veel beatclubeigenaren en wanneer ik me 
verveelde zat ik een tijd achter de kassa en kon bv Frans Tibbe de zaal in en socialisen. Met 
een groepje jongeren vanuit Kobus, waar Frans Tibbe een beatclub had, gingen we even op en 
neer naar Borculo om te kijken hoe het in hun beatclub ging. Ik had Hans Wiegant intussen 
beter leren kennen en we kregen verkering. Dat schreef ik aan Rob uit Amsterdam. Die had 
gedacht dat hij en ik iets hadden en werd heel kwaad dat hij mij kwijt was. Toen op een 
middag de politie een inval deed in huize Wiegant. Robert had aangifte gedaan bij de politie 
met de mededeling dat er wapens in huis zouden zijn. Hans had hem namelijk kogelhulzen 
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laten zien die hij had gekregen van de zwager van zijn broer. Met zes man werd de hele woning 
op de kop gezet. Maar wapens werden er niet gevonden. Hans is op een zonnige dag met Frits 
Tupker naar Amsterdam gegaan om met Robert af te rekenen. Bey, bey, Robert. Nooit meer 
iets van gehoord. Hij werd in de hal van zijn eigen huis in elkaar geslagen. 

Toen ik Hans Wiegant leerde kennen zat hij op de HTS in Hengelo. Hij had zijn diploma 
gehaald op het lyceum de Grundel en kon dus doorstromen naar de HTS. Op de 
klasseavonden van de HTS speelde een Big Band. In die tijd werd een milde vorm van jazz 
gespeeld waar weinig improvisatie aan te pas kwam. Deze muziek werd gekenmerkt door 
zoetgevooisde, romantische melodieën. Tot Hans in de commissie kwam die de avonden 
organiseerde. Toen was het afgelopen met big band muziek en stijldansen. Er werd een blues 
band gecontracteerd met Hans Theessink. De Silly Skiffle Group was een band van enkele 
vrienden uit Enschede en Oldenzaal. Hans Theessink kwam uit Enschede en was de zanger 
en gitarist van de band. Begin jaren tachtig verhuist Theessink naar Wenen, waar hij trouwt 
met zijn manager, Milica Djokic. Ik vond het prachtige muziek en stond (bijna) met open mond 
te luisteren. Mijn broer Jan (Koers) is wel de grootste fan van Hans Theessink. Hij gaat met 
een van zijn vriendinnen elk jaar naar Enschede waar Hans Theessink optreedt voor Folk 
Club Twente. En altijd willen ze met Hans op de foto. Jan werkte in het jaar 2009 voor Radio 
Hengelo. Dat was in de tijd dat Hans Theessink naar Enschede kwam om er familie en 
vrienden te bezoeken en op te treden voor de Folk Club. En raad eens. Jan mocht Hans 
Theessink interviewen. Ik mocht niet mee en vroeg Jan niet vergeten te vragen of Hans mij 
nog kende. Dat was inderdaad het geval. Maar hij vond ik dat teveel flirtte. Thuisgekomen 
bleek dat Jan vergeten was het opnameapparaat op play te zetten. Drie uur voor niks gepraat.  
In het jaar 2000 was er een optreden van Theessink in de Meervaart (Amsterdam). Ik woonde 
in Amsterdam en had hele fantasien hoe wij na afloop van het concert de stad in gingen en ik 
hem de leuke kroegen en restaurantjes zou laten zien. Er is niks van gekomen. Hij was niet 
mijn type. Wel heb ik al zijn cd’s gekocht. Hij is een van de grootsten op het gebied van de 
blues, wordt er beweerd. Dat valt nog wel mee, vind ik. Maar zijn muziek is echt leuk om naar 
te luisteren. Hij is mij nooit vergeten. Ik heb geen al te beste indruk gemaakt want hij wil ook 
geen vrienden met mij worden op facebook. 

 

 

Hans Theessink  
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Er was eens  een klasseavond van de HTS. Van te voren zou er iets gebeuren waar ik niet mee 
naar toe mocht. Hans kende mij intussen goed genoeg om te weten dat ik het een belachelijk 
idee zou vinden. En dat was ook zo. Wat hadden zijn vrienden voor hem bedacht? Te gek voor 
woorden dat hij er aan mee deed. Er was kermis in de stad met een beroepsbokser. Iedereen 
die wilde kon zich aanmelden om tegen hem te vechten. Hans, die een paar maanden op 
boksles zat, zou wel tegen de bokser op de kermis gaan boksen. Dat ging allemaal goed tot 
Hans te bijdehand ging doen en een keer flink uithaalde. Toen kreeg hij er toch van langs. 
Resultaat was een blauw oog en dikke lip. Met hem werd ik verwacht te pronken op het 
schoolfeest. Nou, dacht het niet. Ik heb de hele avond met Frits Tupker gedanst. Tot grote 
ergernis van Hans die zich beklaagde bij zijn klasseleraar. En weet je wat die leraar zei tegen 
hem: 'Och, je moet maar zo denken, zij is degene die met jou meegaat naar huis'. Meisjes die 
op het feest waren fluisterden het volgende jaar tegen elkaar: 'Ze is toch wel verloofd met hem', 
toen ze mijn ring zagen en toch wel weer met hem mee was gekomen naar het schoolfeest. Er 
zal wel flink gekletst zijn. 

Aan de voet van de Herikerberg, langs de oude Hessenweg (de oude weg Deventer naar 
Munster), staat herberg ‘de Pot’.  Herberg ‘De Pot’, oorspronkelijk uit 1583, maar in 1830 
grotendeels afgebrand, is een horecagelegenheid in authentieke stijl. 

Er zijn drie zalen, de Deel, de Pothoek en de Cosy. De Cosy was van oudsher een ‘Cosy-Inn’, 
ook wel gezellige herberg. De Cosy is  Oud-Hollands ingericht.  U kunt hier terecht voor een 
kopje koffie in het authentieke café of het grote tuinterras. De 'kleine' gasten kunnen zich 
eindeloos vermaken in de klassieke speeltuin. Herberg ‘De Pot’ dateert dus al van 1583 en 
was een pleisterplaats voor trekkende handelaren die de hessenweg van Munster naar 
Deventer per postkoets of te voet gebruikten. 

De Potbeek loopt langs herberg De Pot en voert het water van de Pothoek af naar de Regge. In 
de zeventiende eeuw fungeerde de beek als vaarweg tussen de Schipbeek en de Regge. De 
beek is gegraven om de tol op de Regge en Schipbeek te ontlopen. Toen de beek, die met de 
hand is gegraven, klaar was, werd de tol opgeheven. De beek is nooit gebruikt om met zompen 
te bevaren. Het beekdal scheidt de Friezenberg van de Herikerberg. 

In de directe omgeving van de herberg, aan het Beukenlaantje, ligt het stokoude erve Daalwijk 
met een heel laag rieten dak. Over dit erve is nog een legende bekend. Zo bespotte een knecht 
van Daalwijk de witte wieven bij de Potbeek. Hij geloofde niet in witte wieven, maar toen ze 
dichterbij kwamen werd de knecht toch bang en nam de benen. Hij kon nog net op tijd de 
boerderij binnen vluchten. Een van de witte wieven gooide een spit (waarmee je een zeis slijpt) 
naar de knecht. De spit kwam tegen de niendeur terecht. De beschadiging is nog steeds te 
zien. 

Tijdens en na het beatfestival in de Kosterskoele op hemelvaartsdag werd er ook bier 
gedronken in de herberg. De herberg is op steenworp afstand van het openluchtheater de 
Kösterskoele. Er werden die dag goede zaken gedaan. En generaties speelden in de speeltuin 
en dronken er een biertje terwijl de kinderen en kleinkinderen in de speeltuin speelden. Mijn 
kleinzoon Joa  van drie (de tweede kleinzoon van Hans Wiegant) vroeg aan mij: ‘Vinden jullie 
het nog wel leuk? Ja? Dan ga nog maar even bier drinken’. Het was midden in de winter en 
stervenskoud. Maar wij zijn, net als de kinderen, diehards, en drinken bier buiten in de kou. 
De kinderen waren te klein om zonder toezicht te spelen.  De achterliggende gedachte van Joa 
was dat als oma een goeie tijd heeft hij buiten kan blijven spelen. 

Ik ben Faghm, met de frontman Gertie Morsman, nooit vergeten. De hele zaal lag plat als ze 
de grote hit ‘Amen’ ten gehore brachten. Gertie met zijn wilde haar en excentrieke kleding was 
een feest om naar te luisteren en kijken 

A a men, A a men, A a a a a a men. Het geroezemoes verstomd en iedereen zingt mee als Gertie 
het Amen inzet.  
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Nog één keer Ámen’ met de Hengelose band Faghm 
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Achter het podium is de mooiste plek om de band te zien en te horen. Het is er gezellig want 
iedereen die met de band of de organisatie te maken heeft is daar. Er wordt druk genetwerkt: 
afspraken gemaakt, ervaringen en telefoonnummers uitgewisseld. Om te dansen ga ik naar 
beneden naar de zaal. Daar kom ik bekenden en familie tegen en kan een praatje maken als 
ik dat wil. Drugs waren nog geen gemeengoed. Er wordt hoofdzakelijk gedronken en sigaretten 
gerookt. Alleen Frans Tibbe wilde nog wel eens speed gebruiken en deed dan raar vond het 
groepje om hem. Alles wat hij weet druk pratend vertellen. Geblowd werd er in de bescherming 
van de huiskamer en op zolderkamers. Ik rookte mijn eerste joint samen met pa en ma 
Wiegant. Pa vond er niets aan, hij had liever een borrel. Ma vond het leuk en Hans, bang om 
te kort te komen, rookte een hele joint alleen op. Boontje kwam om zijn loontje. Hij heeft de 
hele nacht op bed gelegen, niet in staat om te praten of te lopen. Pas tegen de ochtend kwam 
er weer wat leven in. Ik raakte uit mijn evenwicht na een joint en ging beentje over lopen. 
Alcohol dronk ik voor het eerst op de bruiloft van Ans Broens, ons buurmeisje. Ik was toen 
negentien jaar. Hans maakte mij duidelijk dat hij het belachelijk vond dat ik nog steeds cola 
of seven up dronk. Ik moest maar eens een bessen proberen. Ik heb het wel geleerd, alcohol 
drinken. Maar jenever zakt me in de benen en bier in de blaas. Van het ene kan ik niet meer 
lopen en van het andere te vaak. Na een jaar onthouding kiepte ik pardoes om na twee borrels. 
Met Jan kon ik dagen drinken. Gezellig was dat. Als we maar tussendoor water dronken en 
een vette hap aten, bleven we redelijk nuchter en kon ik zonder problemen naar huis rijden. 
Verhalen genoeg om te vertellen. Zijn vriendinnen vonden er niets aan, dat gepraat over al die 
(voor hen) vreemde mensen en gebeurtenissen. Ze zagen mij met lede ogen aankomen. Wat 
zal Els blij zijn dat ik niet meer kom drinken. Dan heeft ze Jan helemaal voor zichzelf. 

Ik heb wat rond gedoold in de jaren tachtig. Was bij een vriendin geweest en liep terug naar 
huis. Maar het was erg mistig en door de dikke mist kon ik de uitgang (er was er maar één) 
van het hofje niet vinden. Het was aan de overkant van de weg waar ik aan woonde. Heb uren 
gezocht en toen de mist optrok was ik binnen een minuut thuis. Met een groepje mensen 
dwalen in de doolhof op de kermis en geen uitgang kunnen vinden. Het heeft ook uren 
geduurd tot we bevrijd werden door mensen van buiten die ons zagen dwalen. Er werd een  
deur open gemaakt  zodat we naar buiten konden gaan. Ik kon Arnhem niet meer uit vanwege 
het eenrichtingsverkeer. Had een afspraak met eerste kamerlid Martha Vonk (PvdA) over de 
organisatie van het 1 mei feest op de paasheuvel. Uiteindelijk voor de stoplichten een 
rijschoolhouder aangehouden die met een leerling rondreed. Hem gevraagd of hij voorop wil 
rijden zodat ik de stad uit kon. Ik was op de heenweg langs Sonsbeek gereden en wilde ook 
weer langs die weg de stad uit. Maar dan moet je de weg weten. Nu overkomt me dat niet meer 
dankzij de navigatie in de auto. Ik kan nog steeds goed opschieten met jongeren. Volg hun 
muziek en doen en laten. Ik was met een vriendin in Bill’s Bar. De jongeren, kinderen in mijn 
ogen, voelden zich ongemakkelijk en gingen niet naar de dansvloer. Tot ze doorkregen dat ik 
er niet was om hen te controleren, maar om naar de muziek te luisteren en om bier te drinken. 
Het duurde niet lang of de eerste kwam vragen wie ik was. Het werd een gezellige avond waar 
nog al plotseling een eind aan kwam. Een van de jongeren viel pardoes van zijn barkruk. Even 
tevoren had hij nog een rondje besteld maar redde het niet meer. Op de terugweg fietsen we 
naar huis met een groepje jongeren en moesten stoppen omdat een van hen moest kotsen. 
Ja, dan moet je maar niet willen opdrinken tegen een ervaren drinker. Ik heb heel lang in 
jongerencentra gewerkt, zowel met Nederlandse als met Marokkaanse randgroepjongeren.  
Toen ik de jongeren organiseerde werd mij al snel duidelijk gemaakt: jij geen problemen 
maken, wij geen problemen maken. De Marokkaanse jongeren hebben een tafeltje gescoord 
en zitten te kaarten in de kelder van de flat waar ik woon. Ze gaan bereidwillig aan de kant 
als ik er langs moet om mijn fiets in de schuur te zetten en bieden koeken aan. Ach, ik denk 
nog steeds dat ik achtentwintig ben. 

Ik houd van hele harde muziek, daar word ik wakker van. Wanneer ik muziek hoor die ik niet 
ken vraag ik de jongeren om de mooiste op te schrijven zodat ik er een cd van kan kopen. Ik 
kwam op een keer met een lijstje in een platenwinkel. De jongen die er werkte vroeg: 'Mevrouw, 
bent u gestuurd? 'Nee, ik koop de muziek voor mij zelf'. Hij  vond dat zo mooi dat ik een gratis 
cd van hem kreeg. Dat had hij nog nooit meegemaakt. 
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Dat ik geen achtentwintig jaar ben is een waarheid als een koe. Mijn drie kinderen fietsten  in 
1987 naar Biddinghuizen vanuit Lelystad. Tenten en kratje bier achter op de fiets naar A 
Campingflight to Lowlands Paradise of kortweg Lowlands. Het jongerencentrum (waar ik 
werkte) van de SSKWL (sociaal kultureel werk Lelystad) was betrokken door de gemeente 
Dronten om beleid te maken betreffende het festival. Ilja (mijn oudste zoon) is intussen 
vierenveertig geworden en heeft geen enkel probleem om met zijn moeder op stap te gaan. 
Vorig jaar waren we samen drie dagen naar Lowlands. We vonden dezelfde muziek mooi met 
als hoogtepunt Noel Gallagher en Muse. We worden oud, verzuchten mijn kinderen geregeld. 
Maar ik ben oud, denk ik dan. 
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In 1969 of 1970 trad tijdens het beatfestival in de Kösterskoele op Amos Tamela and his 
Mustang Souls uit Zeewolde. De muziek stond bekend als freakbeatsoul. Amos kwam van 
oorsprong uit Ambon.  Hij had een contract voor een optreden met tien zangeressen, de 
Mustang Souls. Bekend was echter dat hij steeds kwam met minder begeleiding; zo ook in de 
Kösterskoele. Hij kwam met vijf zangeressen. Na het optreden kreeg hij niet de afgesproken 
gage omdat hij zich niet aan het contract had gehouden. Hij bracht immers maar één zangeres 
mee. Amos kreeg dus minder betaald. En daar was hij niet blij mee want hij wilde het 
afgesproken bedrag hebben. Amos werd kwaad en begon te dreigen. Daarom werd hij het 
terrein afgezet. Maar hij liet dat niet op zich zitten, kwam terug en wilde het podium op gaan 
om tegen het publiek te zeggen dat de organisatie van het festival, Hans en Herbert dus, zich 
niet aan de afspraken hielden. Toen is hij door een paar sterke mannen naar zijn auto 
gebracht. Hij werd door hen nagezeten tot voorbij Winterswijk. Daarna is er nooit meer iets 
gehoord van Amos Tamela.  

 

 

 

Cuby en de Blizzards waren gecontracteerd door de beatclub Skee 1864. Ze zouden op een 
zaterdagavond optreden bij hotel Kobus in de Grotestraat te Goor. Hans Wiegant had een goed 
idee om de mensen te bereiken. Hij bedacht een stunt waarbij heel veel mensen zouden 
komen. Voor mensen met een geldig lidmaatschapsbewijs met pasfoto was de entree 
vijfentwintig cent. Dat was een groot verschil, vijfentwintig cent of zeven en halve gulden. Op 
het lidmaatschapsbewijs stond echter geen pasfoto. Drie mensen waren zo slim om op de 
lidmaatschapskaart een pasfoto te plakken. Niemand verder had gelezen dat er een pasfoto 
op moest. Er kwamen veel mensen op af die, toen ze bij de kassa stonden, niet meer 
weggingen. Die avond waren meer dan tweehonderd mensen binnen, volle bak dus. 

De eerste podia van de beatfestivals bestonden uit twee naast elkaar geplaatste platte 
boerenwagens. Iedere band bracht zijn eigen versterkers en speakers mee. Achter in het 
theater was het geluid matig. De wind waaide de muziek uiteen. Door degenen die bij de 
organisatie hoorden werd veel gelopen. Er waren geen portofoons en de mobiele telefoon was 
er nog niet. Alles werd cash afgerekend. Bij de entree stond Frans Wiegant. Hij herinnert zich 
dat hij geregeld op een stoel op de geldkist zat als hij moe was van het staan. Fastfood, zoals 
patat en hamburgers, bier en frisdrank was uitbesteed aan horecaondernemers uit de buurt. 
De boeren die land hadden in de directe omgeving van de Kösterskoele waren niet blij. Het 
land werd vertrapt door bezoekers van het festival. Ze werden dan ook gecompenseerd met 
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een paar honderd gulden. Bij de organisatie hoorden ook een groep jongeren die de grenzen 
van het theater bewaakten; je kon er zo in en uit. Er was een weiland gehuurd waar je je auto 
kon parkeren. Tom Wiegant, de broer van Hans, zwaaide hier een paar jaar de scepter. Mijn 
broertjes, Jan en Henk Koers werden ingezet bij de kassa, resp. de bewaking.  Mijn twaalfjarig 
broertje mocht dus meehelpen bij de bewaking rondom de Koele. Jaren later vertelde hij dat 
hij heel veel mensen naar binnen had gelaten voor de helft van het geld. En dat hij dat geld 
in zijn eigen zak had gehouden. 

Tussendoor gingen Hans en ik op bezoek bij de broertjes Carlier. Die hebben in Lochem vanaf 
1968 op hemelvaartsdag in het openluchttheater een popfestival georganiseerd. Even kijken 
hoe de zaken daar liepen. Joost Carlier claimt dat zijn festival het eerste popfestival is van 
Nederland. Dat klopt echter niet want in de Kösterskoele werd het al een jaar eerder 
georganiseerd. Hoogtepunt is voor mij nog steeds de band The Moans uit Arnhem met Herman 
Brood.  

Het theater de Kösterskoele aan het Beukenlaantje werd in juli 1961 officieel in gebruik 
genomen. Mevrouw Meengs-Heilersig, de eerste voorzitter van het stichtingsbestuur en één 
van de initiatiefnemers, opende de Koele”. Het theater was groot opgezet en bood ruimte aan 
wel zevenhonderd mensen. Het oude gebintwerk van de oude boerderij ‘Loosboer’ werd in het 
achterste gedeelte opgetrokken en bedekt met riet. Zo kwam er een unieke achtergrond voor 
de vele voorstellingen die zijn opgevoerd. De stichting om de bestuurlijke verantwoordelijke 
onder te brengen werd in december 1961 opgericht. 

 

 

Anneke en Pel schrijven geschiedenis 

 

Dag Anneke. Het poparchief Twente is er achter gekomen dat het allereerste buiten popfestival 
in Nederland georganiseerd werd op Hemelvaartsdag 1967 in de Kösterskoele. Daar is 
inmiddels in de pers al wat aandacht aan geschonken. Wij willen echter nog verder gaan en 
het festival in de Kösterskoele nieuw leven in blazen en wel op 10 mei a.s.  Hemelvaartsdag. 
Nu zoeken we nog foto's of krantenartikelen e.d. uit 1967 en de volgende jaren. Volgens ons 
was jij daar in 1967 ook bij betrokken. Kun je ons helpen? Groetn Pel Kotkamp 
 
 

 
  
 

Breakfast in beeld? Breakfast was een bandje uit Goor; uit de jaren zestig met Herman 
Sanders, Rob van Riel, Bert Colijn, Freddie (Frats) Brunnekreef, Frans Groenendijk, Henk 
Geerdink, Evert Heimer. 
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Nou, een beetje. The Explosive Breakfast, daar zou ook nog in hebben gezeten trompettist 
Harry Schwankhuizen. En die ken ik wel. Verder heb ik nog meer namen die er ook in zouden 
hebben gezeten zoals Reyer Velders en Annis Toemaratang. Ik zou graag iemand uit die band 
interviewen voor hun verhaal. Als jij van hen telefoonnummers hebt, houd ik me aanbevolen. 
Verder ken ik uit Goor Jinx , For Sale, Second Crew (heb contact met Henk Eeftink ) en Capra 
Ibex (latere jaren 80 band) meer niet en al helemaal geen band uit Markelo. Jij wel?  
 
Johan Nijenhuis, maar ja, dat is geen band. Wel van Hargeerds, nu Bills bar. Ik ga wel eens 
even mijn licht opsteken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dank je wel voor de foto's. Inmiddels hebben we FB pagina Beatfestijn Markelo. 
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Anneke, zou het mogelijk zijn om jou na de jaarwisseling een keer te ontmoeten. Je hebt 
vast nog wel leuke anekdotes over het festival te vertellen. 
 
 Bandjes van toen uit Enter 
 

- de 3 Harries  
- Allowed  
- Blue Funk 
- Apple 
-  

coverbands van nu uit Enter 
- 7 NA, Oscar Otten, Bjorn Michorius  
-  Waggon, Harrie Cox  
-  de Mojo's Twenty five  
- Ventura Nights classic rock met Leonard Nollen, Stan Kreijkes, Christoffer 

Rutenfrans, Ruben Bouwmeester. 
 

Wie ik persoonlijk erg leuk vind is Red Beard Funk Circus uit Zwolle met Rick Slagers uit 
Enter op sax. 
En 7 NA spelen niet onverdienstelijk rock covers. 
Op de facebooksite van Waggon vind je hun repertoir, ook covers. 
De Mojo's en Twenty Five ken ik alleen van naam. 
 
 
 

 
 
 
Blue Funk  uit Enter met o.a. Henk Slagers, Bertus Slagers, Tonnie Coesant 
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Dat zijn er nogal wat. Maar poparchief zoekt op dit moment alleen jaren 50, 60 en nog net 
70 bandjes. Ik ga die namen wel even googelen 
Van Rijssen weet ik er ook een paar. Komen eraan. 
 
 

- FBB 
- Hard Board 
-  Holiday  
- Spoetnick  
-  The Switch Combo met Frans Timmerman, Willy Oortgiesen, Switch volg het 

combo op, 
-  Twiligh met Harold Lammertink (uit Enter), drums Richard Zijlstra bas, Erik 

Mensink gitaar, Harry Nijkamp trompet, Rinus en de Tuut'n Zangers met oa Rien 
Kienhuis, 

- Havenzangers 1987-1995 met Harry Nijkamp, zanger/drums 
 
 
 
Bedankt, ben heel wat wijzer. Fijne jaarwisseling en we zien elkaar binnenkort. 
Jij ook goed uiteinde en een gelukkig nieuw jaar, 
Nog een tip: Moaty Snoetenboek (Marcel Mentink) van Twents Dialect komt uit Almelo en weet 
hoogstwaarschijnlijk wel oude bandjes uit Almelo. Hij heeft een eigen site: Moaty Snoetenboek 
en beheert de site Twents Dialect. 
 
Promotion Office was een bureautje in Amsterdam die bandjes promootte. Ik was de 
tussenpersoon voor Twente. Zo heb ik Hans Wiegant leren kennen die jongeren middagen en 
avonden organiseerde, Vraag me er naar als je bij me bent, dan vertel ik je hoe het afliep, 
 
Dansen op zondagmiddag bij Deters, je moest een kaartje kopen om naar de wc te kunnen 
gaan.  
 
Top, leuk om daar met jou over te praten. Dat dubbeltje voor de wc in Deters vind ik echt 
bijzonder. Was dat in de Easy-Beat Club? Welk jaar? Ik was daar de discjockey van 1965 tot 
1966 en later in de Koala Beat Club (club van Herbert). Ik kan me niets herinneren van dat 
dubbeltje. Heel apart. 
easy beat club, 1965  
 
 

 
 
1968, Hans Wiegant en Anneke Koers 
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Ik ga het een en ander opschrijven over mijn reis langs de verschillende beatclubs, ik weet 
niet zoveel namen meer maar nog wel de zalen waar het georganiseerd werd,  
 
 

 
 
1965, Rijssen Sint Jozefgebouw 
 
 
Heb je de tijd om samen te kijken in Enter, Goor en Markelo? Met andere woorden: niet een 
uurtje voor een interview want dan kunnen we dat net zo goed via deze weg doen... ik wil je 
de plaatsen laten zien waar ik vroeger kwam, even een biertje drinken bij Henk van de Pot, 
In de easy beat club was ook Tonnie Kroeze uit Enschede, ik kwam hem weer tegen in 
Venray, hij was getrouwd met Jeanine Schuitemaker met wie hij een kindje had gemaakt. 
Hij was jaren mijn buurman, de broers van Janine speelden in een band en hadden veel 
werk in Duitsland,  
 
 
Geweldig idee, de oude clubplekken af. Gaan we regelen 
30-12-2017 17:50 
fijne jaarwisseling 
30-12-2017 21:04 
 
  
Toen ik de leeftijd had bereikt dat ik ging stappen ben ik voor het eerst naar een beatclub 
gegaan.  
 
In Nijverdal organiseerden de jongeren van de gereformeerde kerk in hun clubgebouw een 
avond voor de jongeren. Er werden plaatjes gedraaid. 

1 
Eerst een kroket kopen bij Bone Fried (nu de bistro) (Enter) en dan naar Tonnie Dreijerink 
waar in de zaal bij het cafe een band speelde.  
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1965. Enter, Bone Fried  

1 
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Het is in de zomer van 1969. Het plan is om naar Hengelo te gaan. We hebben afgesproken 
met Herbert Spier van de Koala Beat Club. We gaan liften en na vijf minuten stopt er een 
sportwagen. We mogen beide mee, ik moet bij Hans op schoot zitten, want er zijn maar twee 
zitplaatsen. Dan gebeurt er iets waarvan we alledrie vreselijk schrikken. De man van de 
sportwagen trapt flink op het gas. Hij is trots op zijn auto die waarschijnlijk nog veel harder 
kan. Het portier aan mijn kant vliegt open. Waarschijnlijk niet goed dicht gedaan. De man 
zet de auto aan de kant en moet eerst bekomen van de schrik. Voor hij verder kan rijden 
controleert hij of het portier goed gesloten is. We zijn tussen Delden en Hengelo aangekomen. 
Ik moest me toch al goed vast houden aan de rugleuning, dus geen centje pijn. Ik ben er niet 
uitgevlogen. Hans zat in de gordels, maar ik niet dus. Het had maar zo gekund dat ik ergens 
tussen Delden en Hengelo dood aan de kant van de weg lag. Maar het is goed gegaan. Ik leef 
nog. 
 
Wat een laatste verhaal. Heftig 
31-12-2017 01:21 
 
Vind je het nog leuk? 
31-12-2017 10:36 
 
Ja, zeker ik vind het hartstikke leuk en bovenal erg interessant hoor. 
31-12-2017 13:31 
 
31-12-2017 14:52 
 
Ik ben Faghm, met de frontman Gertie Morsman, nooit vergeten. De hele zaal lag plat als ze 
hun grote hit ‘Amen’ ten gehore brachten. Gertie met zijn wilde haar en excentrieke kleding 
was een feest om naar te luisteren en kijken.  
 
 

 

 
1968, Gertie Morsman 
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01-01-2018 19:34 
Ik was even nieuwjaar winnen bij mijn zwager Frans Wiegant. Hij herinnerde zich de 
volgende anekdotes. 
 
De Mustang Souls waren gecontracteerd en kwamen optreden op het Beatfestival. Bekend 
was echter dat Amos Tamela steeds kwam met één zangeres; zo ook in de Kösterskoele. Na 
het optreden kreeg hij niet de afgesproken gage omdat hij zich niet aan het contract had 
gehouden. Hij bracht immers maar één zangeres mee. Amos kreeg dus minder betaald. En 
daar was hij niet blij mee want hij wilde het afgesproken bedrag hebben. Amos werd kwaad 
en begon te dreigen. Daarom werd hij het terrein afgezet. Maar hij liet dat niet op zich zitten, 
kwam terug en wilde het podium op gaan om tegen het publiek te zeggen dat de organisatie 
van het festival, Hans en Herbert dus, zich niet aan de afspraken hielden. Toen is hij door een 
paar sterke mannen naar zijn auto gebracht. Hij werd nagezeten tot voorbij Winterswijk. 
Daarna is er nooit meer iets gehoord van Amos Tamela. 
 
Cuby en de Blizzards waren gecontracteerd door de beatclub Skee 1864. Ze zouden op een 
zaterdagavond optreden bij hotel Kobus in de Grotestraat te Goor. Hans Wiegant had een goed 
idee om de mensen te bereiken. Hij bedacht een stunt waarbij heel veel mensen zouden 
komen. Voor mensen met een geldig lidmaatschapsbewijs met pasfoto was de entree 
vijfentwintig cent. Dat was een groot verschil, vijfentwintig cent of zeven en halve gulden. Op 
het lidmaatschapsbewijs stond echter geen pasfoto. Drie mensen waren zo slim om op de 
lidmaatschapskaart een pasfoto te plakken. Niemand verder had gelezen dat er een pasfoto 
op moest. Er kwamen veel mensen op af die, toen ze bij de kassa stonden, niet meer 
weggingen. Die avond waren meer dan tweehonderd mensen binnen, volle bak dus. 
 
 
 
 

 

 
Ik heb ’s middags geprutst om ’s avonds gratis naar binnen te kunnen. 



115 

 

 



116 

 

In Diepenheim zeggen ze dat als je dood gaat je kleiner gaat wonen. 
 
Het blijven mooie verhalen. Ik wens je een heel goed 2018 toe. Tot later. groetn Pel 
 
02-01-2018 21:32 
ik was even bij de zus en de jongste broer van Hans, die weten niets meer van het festival. 
Ook Jan Waanders, een vriend van Hans, was er niet bij betrokken. Dus mijn bronnen zijn 
opgedroogd, ik weet ook niets leuks meer, later... 
 
Ik ben van plan Jaap te vragen om de dj te zijn komende hemelvaartsdag in de Koele 
03-01-2018 23:12 
 
04-01-2018 08:45 
 
In het kort dan even een stukje geschiedenis van mij. In 1964 ging ik buiten schooltijd werken 
in de muziekwinkel van Ter Horst aan de Telgen. De Easy-Beat Club begon even later in 
Deters. Vanwege het feit dat ik in die platenwinkel werkte en gemakkelijk aan de laatste hits 
kon komen, vroeg de Easy-Beat of ik dar discjockey wilde worden. Dat deed ik en ontmoette 
er ook Hetty die in 1972 mijn vrouw werd. De Easy-Beat bestond tot half 1966 en daarna 
kwam de Koala-Beat Clun in Deters en de baas was Herbert Spier en die vroeg mij om daar 
ook te gaan draaien, maar dan samen met Gertie Morsman. Gertie is een goede vriend van 
mij geworden .Dat deed ik tot begin 1968 toen ik in militaire dienst moest. Na dienst kreeg ik 
een gewone baan en deed niets meer met muziek, behalve naar veel concerten gaan. Ik zat 
achter de geraniums, maar werd een half jaar later (2014) gevraagd voor het net opgerichte 
poparchief. De eerste bijeenkomst was geweldig, Gertie was er, maar ook Adri Banis van 
Faghm. Een feestelijke avond. Het leek mij wel, dat poparchief en ging in het bestuur, en werd 
even later voorzitter van de werkgroep Hengelo (waar Goor Borne Delden Markelo ook onder 
valt. Eén van de eerste afspraken die werd gemaakt, was met Herbert Spier. De reden was 
omdat ik die als baas had gehad in de Koala en ik hem nog goed kende. Vlak vóór die afspraak 
overleed hij echter. Ik heb later wel contact gehad met zijn weduwe Hermie Spier, maar een 
verhaal over de Koala kon ik er niet mee maken.   
 
 

 
 
 
Ook Hans is overleden. Een paar jaar geleden werd een aneurisma aan de hartslagader 
geconstateerd. Hij kwam niet voor een operatie in aanmerking omdat het aneurisma een paar 
milimeter kleiner was dan in het protocol voor een operatie werd aangegeven. Hij heeft een 
jaar lang angstig zitten afwachten tot het aneurisma knapte. En dat gebeurde in 2013. Een 
uur later was hij dood. Een aneurisma is een blaas (net als op een fietsband) op de aorta 
(hartslagader). Toen die knapte liep zijn maag vol bloed. Zo kwam Hans Wiegant aan zijn 
einde. 
Ik ben in 1980 van hem gescheiden om diverse redenen, had niet zo'n erg leuk leven met hem 
toen de kinderen kwamen. 
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Wel een verschrikkelijk einde van zijn leven, ja, dat gun je niemand. En hij was niet in staat 
om de rotzooi die hij achterliet op te ruimen. Ik heb daar lang last van gehad, ook mijn 
kinderen waren niet blij met hem, en dat is nog aardig gezegd, 
 
Tsjonge dan heb jij toch wel een moeilijke tijd gehad. Maar wel mooi dat je weer contact hebt 
met je schoonfamilie. En ik ben wel blij dat je bent ingegaan om jouw verhaal te vertellen over 
Kösterskoele en de andere muzikale evenementen die je meegemaakt hebt. Daar kunnen we 
mooi de komende weken een keer verder op in gaan. 
cool 
In de eerste instantie had ik daar geen zin om, om terug te gaan naar die tijd toen het nog 
goed was tussen Hans en mij, 
Schrijf maar wanneer je kunt of bel maar. 
Ik vind het wel leuk om jou die plaatsen te laten zien waar ik vroeger kwam, 
 
 
Top 
kunnen we nu een afspraak maken, 
dan laat ik je mijn woonomgeving zien, is ook interessant 
en dan gaan we op pad 
en praten ondertussen over de Kosterskoele en de beatclub, 
 
 
Overdag kan ik vr 12, do 18 (middag) vr 19 di 23 di 30. Moet dan wel redelijk weer zijn. Kun 
je in principe afspraak maken en waar dan en hoe laat en zo, 
per telefoon afspraak gemaakt dus, donderdag 18 januari om 13.00 uur, tot dan, 
 
 
De mensen van de jaren zestig uit Enter zijn niet geinteresseerd, uitzonderingen 
daargelaten. Die houden zich alleen maar bezig met zaken in Enter. Het aankomende 
festival zal dus wel een hoog gehalte aan grijze hoofden hebben. Onderzoek toont aan dat als 
er goeie bands optreden er wel publiek komt. kww 
 
Ja, dat zeker .... kww 
15-01-2018 20:20 
 

 

 
1967, Achterstraat, Goor, op de zolder was een beatclub waar muziek werd geluisterd en hasj 
werd gerookt, 
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1967, Goor 
 
Kijk even op de site (facebook) van Harrie Cox, Waggon, Waggon is de naam van de band 
waar hij in speelt. 
 
  
19-01-2018 04:46 
Weet je het nog? 
We zijn begonnen bij de Zon, waar je drie fotos maakte. Toen liepen we de Grotestraat in waar 
je een foto maakte. Aan de linkerkant is nu een restaurant, de vroegere discotheek E8. We 
zijn doorgelopen naar de Ster. Daar heb je drie foto’s gemaakt en toen terug door de 
Grotestraat richting de Zon. Halverwege maakte je een foto van de straat waar aan de 
linkerkant nu appartementen staan maar waar vroeger hotel Kobes was. Toen naar de 
Hengeveldestraat waar Lentelink was waar je kon dansen op zaterdagavond. 
 
Richting Markelo naar de Zwaan. Vroeger was daar Hargeerds waar Hans op zondagmiddag 
in een door kaarsen verlichte bar bier tapte en plaatjes draaide. Er werd ook geblowd. Later 
werden er de grote zalen aangebouwd en werd het Bil's Bar. Na een scheiding van het echtpaar 
dat de tent runde is er een doorstart gemaakt onder de andere naam. Toen naar de Pot waar 
niemand aanwezig was en waar even later het alarm afging. Je maakte een foto van de Cosy, 
van de herberg en nog een paar van de achterkant van de Cosy. 
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Herberg de Pot 
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De Cosy  
 

 
 
Markelo, de Kroon 
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1967 suikerzakje 
 
 
Daarna zijn we naar Enter gereden waar we de plaats waar Tonny Dreijerink zijn cafe en 
zaal had opzochten. Daarna naar de bistro T bone van Roetgerink. Vroeger was dat een 
cafetaria van Bone Fried. De Bone is de bijnaam voor Roetgering en Fried is de afkorting 
voor Frederik. De vader van de man die nu de bistro runt werd zo genoemd. 
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1970, cafe Dreijerink, Enter 
 
 
Wanneer is het hemelvaartsdag? 
 
10 mei 
oke, moet je nog veel regelen? De laatste band gecontracteerd? 
 
 
Bands zijn rond. De rest doen anderen. 
 
Goed zo, moet jij die dag veel doen? 
 
 
Nee, bands beetje in de gaten houden en bekenden ontvangen. 
Leuk om te doen, welke band komt er uit Gelderland? 
 
Die heet Lovin' End uit Deventer/Apeldoorn 
 
Ken ik niet. 
 
 
Staat wel iets op Youtube 
 
Kijk jij naar het schaatsen? 
 
Ja ik kijk zeker en mis niks. Fantastisch 
 
Ik heb weer twee boeken op stapel staan. 
Het zijn korte verhalen over Enter en over Wierden 
 
 
Heb gezien dat je behoorlijk veel boeken hebt geschreven. Top 
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Ik heb mijn jongste zoon bereid gevonden om ze op de site te zetten en Harrie Cox maakt de 
covers. 
 
 
Heb je het toch mooi voor elkaar 
 
Cool he? 
 
15-02-2018 21:37 
Bewaar je een affiche (van Hemelvaartsdag) voor mij? 
6-02-2018 08:15 
 
Ja hoor, komt in orde. 

 

Het oudste openluchtpopfestival                  

 

De jaren zestig waren van doorslaggevende betekenis voor de jeugdcultuur in Europa en 
Amerika. De naoorlogse jeugd – de babyboomers – begonnen zich steeds meer af te zetten 
tegen de traditionele waarden en normen van voor de Tweede Wereldoorlog. Men begon steeds 
meer zelfstandiger te denken en te handelen. In steden als Parijs en Amsterdam ontstonden 
protestbewegingen die veelal luidruchtig van zich lieten horen. De jeugd begon zich te roeren. 
Er waren protesten tegen de oorlog in Vietnam en tegen de voortdurende discriminatie in 
Amerika. Ook het hoger- en universitair onderwijs kreeg er van langs. De jeugd wilde dat de 
oude vastgeroeste regels en de hiërarchie op de universiteiten overboord werden gezet. Men 
eiste inspraak. In Nederland ging men over tot de bezetting van het bestuurlijk centrum van 
de Universiteit van Amsterdam, de zogenaamde Maagdenhuisbezetting. De vrouwenbeweging 
stelde zich weerbaar en strijdbaar op en organiseerde zich onder de naam Dolle Mina. Ook in 
het Oost Nederland waren de dames actief. Ze organiseerden zgn. meetings in de 
jongerencentra in de regio’s. De Dolle Mina's gaven seksuele voorlichting, eisten dat 
voorbehoedsmiddelen gratis verstrekt werden en dat abortus uit de illegaliteit werd gehaald , 
“Baas in Eigen Buik” was het motto van de feministen. Men sprak dan ook terecht van de 
roerige jaren zestig.  

Na de grote steden volgden de kleinere steden en dorpen in de regio's. Ook in Oost Nederland. 
Eerst in Hengelo, en later ook in Enschede en Almelo kwamen geleidelijk aan 
protestbewegingen op gang. De teloorgang van de textielindustrie in Oost Nederland was van 
grote invloed op de jeugd. Er viel een stabiele zekerheid weg. Generaties lang was men in 
Twente verzekerd van een vaste baan in de textiel. Het wegvallen van deze geborgde zekerheid 
versterkte de strijdbaarheid en de actiebereidheid, niet alleen bij de jeugd, maar ook bij de 
oudere textielwerknemers.  

Het wegvallen van de textielindustrie was grotendeels te wijten aan het wegvallen van het 
Indonesische marktsegment. Na de oorlog bleef het in Indonesië onrustig. Men wilde het 
koloniale verleden van zich afschudden en geen inmenging meer van de Nederlandse regering 
in de binnenlandse politiek. Soekarno, de eerste president van Indonesië, maakte korte 
metten met de Nederlandse betrekkingen. De Nederlandse fabrieken werden gesloten of 
overgenomen door de Indonesiërs en de uitvoer van textiel vanuit Nederland naar Indonesië 
kwam volledig tot stilstand, met desastreuze gevolgen voor Nederland. Met name Oost 
Nederland.  
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De uittocht van de repatrianten en KNIL militairen, die massaal wegvluchtten voor de 
represailles van de Indonesische strijdmachten, zorgen in Nederland voor een volledig nieuw 
fenomeen: het opvangen van een vreemde bevolkingsgroep. Tussen 1945 en 1965 zijn 
ongeveer 325.000 Nederlanders, Indo-Europeanen en Indonesiërs vanuit Indonesië naar 
Nederland vertrokken. Nederland was al eerder een toevluchtsoord geweest voor onderdrukte 
en bedreigde bevolkingsgroepen. Aan het eind van de zestiende eeuw kwamen de Portugese 
joden, die op de vlucht waren voor de inquisitie naar Nederland. In 1914 kwamen ongeveer 
een miljoen Belgische vluchtelingen naar Nederland.  

In 1951 kwamen vierduizend Molukse KNIL militairen met hun gezinnen naar Nederland. 
Deze gezinnen werden opgevangen in kampen. Ook in Oost Nederland waren er kampen met 
Molukse gezinnen ingericht, met als gevolg dat de Molukkers integreerden in de dorpen in de 
regio. De geschiedenis heeft geleerd dat dit een moeizaam proces was, maar zoals gebruikelijk 
was het de jeugd die elkaar het eerste vond. De Indo’s  (zoals de uit Indonesië afkomstige 
nieuwelingen al gauw genoemd werden) en de Molukse jongens en meiden bleken zeer 
muzikaal te zijn en al gauw ontstonden er her en der beatbandjes met gitaristen en 
zangeressen uit ons voormalig Indië.  

Na de Tweede Wereldoorlog werd geprobeerd, voor zover dat mogelijk was, het gewone 
dagelijkse leven weer op te pakken. De oorlog had een volledig ontspoord en getraumatiseerd 
Europa achtergelaten. De samenleving moest op de puinhopen van het Nationaal Socialisme 
– met het onverwerkte trauma van de eerste wereldoorlog en de gevolgen van de grote 
beurskrach van 1929 nog in het achterhoofd – de zaak weer op de rails zien te krijgen. Deze 
trauma's – twee wereldbranden en een beurskrach binnen dertig jaar – zouden een blijvend 
stempel drukken op het denken en doen van de Westerse samenleving, zowel politiek als 
spiritueel. In die tijd was er nog steeds een generatie actief die amper bekomen was van de 
gevolgen van de eerste wereldoorlog. In tegenstelling tot de middeleeuwse conflicten en de 
huidige mondiale fricties lag de oorzaak van zowel de eerste als de tweede wereldoorlog niet 
verscholen in religieus fanatisme, maar eerder in een masculine aandrang tot 
gebiedsuitbreiding en controle op fossiele grondstoffen. Beide oorlogen werden overigens 
overdadig gevoed met Nationalisme en Patriottisme. Na de tweede wereldoorlog, toen Europa 
met financiële steun van Amerika, de zogenaamde Marshallhulp, genoemd naar de 
Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, George Marshall, logistiek en economisch 
weer met beide benen op de Europese grond was gezet, ontstond er weerstand en 
ontevredenheid over de wijze waarop Amerika de Europese en mondiale economie en politiek 
naar zijn hand zette. Begin jaren zestig lieten de studenten van diverse universiteiten in de 
grote Europese steden steeds meer van zich horen. Het begon met interne discussies en 
inspraakavonden binnen de muren van de universiteit, maar al spoedig liepen er grote 
groepen jongeren met spandoeken over straat om hun ontevredenheid over de Amerikaanse 
bemoeienis op de buitenlandse politiek te uiten. Door de jaren heen ontstond er steeds meer 
weerstand tegen de Amerikaanse inmenging in Vietnam en de wijze waarop de Amerika op 
bloedige wijze de mondiale wapenwedloop in stand hield.  
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1968, Vietnam-demonstratie in Hengelo  

 

Ook in Duitsland was er weerstand tegen de Amerikaanse bemoeienis, met dit verschil dat in 
Duitsland de kaarten op een volledig andere manier op tafel lagen. Duitsland had wel wat 
anders aan het hoofd dan zich druk te maken over de Vietnamoorlog. Het land was na 1945 
volledig knock-out geslagen door de misdaden en de nasleep van het Nationaal Socialisme. 
Bovendien lag het land voor meer dan veertig procent letterlijk in puin. Het Ruhrgebied, meer 
dan honderd jaar het economisch kloppend hart van Duitsland, was totaal van de kaart 
gebombardeerd, net als Berlijn, Keulen, Hamburg en Dresden, de grote historische steden van 
Duitsland. Ook Hengelo en Enschede werden vaak bij vergissing gebombardeerd, omdat de 
Engelse piloten dachten dat ze nog boven Duitsland vlogen en daarom restbommen 
uitwierpen. Soms werd er ook doelgericht gebombardeerd door de geallieerden op plekken die 
voor de Duitsers strategisch van belang waren. De wederopbouw en de nieuwe infrastructuur 
van steden als Hengelo en Enschede werd voor een groot deel bepaald door de enorme gaten 
die door de bombardementen waren geslagen.  

In deze roerige tijden groeide er een nieuwe generatie op, de zogenaamde babyboomers. Het 
was de eerste generatie die opgroeide zonder oorlog en armoede. De babyboomers genoten 
volop van de materiële mogelijkheden en welvaart die zich vanaf de jaren vijftig in het bevrijde 
Europa in toenemende mate manifesteerde. Het was een generatie die zelfstandig begon te 
denken en bezig was zich los te weken van de nog steeds sterk verzuilde samenleving. Religie 
en het daarbij horende vernauwende en verstikkende verzuilde denken bepaalden nog steeds 
in grote mate het doen en laten. Jan Wolkers, geboren in 1925, beeldend kunstenaar en 
schrijver van naam vertelde tijdens een interview dat hij het einde van de tweede wereldoorlog 
zag als een markering, een moment waarop voorgoed afscheid zou worden genomen van de 
schijnheilige benepenheid en hiërarchische structuren, waarin hij en zijn generatiegenoten 
waren opgegroeid. Groot was de teleurstelling toen we na de oorlog weer diezelfde hooghartige 
en benepen stemmetjes hoorden die ons al voor de oorlog jaren lang belerend en vermanend 
hadden toegesproken, aldus Wolkers. Ook de in Enschede geboren kunstenaar en schrijver 
Jan Cremer heeft zich in al zijn boeken laatdunkend uitgelaten over de benepenheid en 
hypocrisie die volgens hem de voor- en naoorlogse samenleving teisterden.  
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Opknappen bedrijfskantine Heemaf, voor jongerencentrum het Beetshuis 

 

Jonge mensen die vanaf de vroege jaren zestig in hun denken en doen gelijkgezind waren, 
dezelfde kleding- of muzieksmaak hadden, op een Puch of een Tomos, een Zundapp of een 
Kreidler rondjakkerden, hadden behoefte aan een eigen plek. Ze creëerden eigen plekken waar 
ze met rust werden gelaten en waar ze naar eigen muziek konden luisteren. Er ontstonden 
sub-culturen van gelijkgezinde jongeren. Oude schuurtjes of andere afgedankte lokaaltjes 
werden ingericht als jeugdcentra. Er werden oude matrassen, visnetten, koelkasten, oude 
fauteuils en lage tafeltjes naar binnen gesleept en er werd er een pick-up geïnstalleerd. 
Tegenwoordig heet dat chillen, maar in vroegere tijden, vanaf midden jaren zestig noemde 
men dat relaxen. In de jaren zestig was er nog geen sprake van hangplekken. Die behoefte 
van de jeugd aan een eigen plek is zo oud als de weg naar Rome. In de vroege Romeinse tijd, 
nog voor de officiële jaartelling, in de tijd van Julius Caesar, was er in Rome al sprake van 
baldadige jeugd die zich op obscure plekken in de stad verzamelde, om vervolgens op andere 
plekken in de stad baldadigheid uit te halen.  
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Inrichting van jongerencentrum Het Beetshuis in Hengelo 

 

Langzamerhand ontstonden er in de regio, vaak op initiatief van lokale overheden, 
jongerencentra. Overal in het land rezen de jongerencentra als paddenstoelen uit de grond. 
De sociale academies leverden ieder jaar massa's jongerenwerkers af die voor het grootste deel 
aan het werk gingen in de jongerencentra en buurtcentra. Ook Markelo ontkwam niet aan de 
vernieuwingen die vanuit Amerika naar Europa waren overgewaaid. Een paar jeugdige 
initiatiefnemers nam het voortouw. Men besloot om op 4 mei 1967, op Hemelvaartsdag, een 
Beatfeest te organiseren in de Kösterskoele, een openluchttheater aan het Beukenlaantje in 
het buitengebied van Markelo. Er werd een vergunning aangevraagd met het bijkomende 
verzoek om als afsluiter van het Beatfeest de landelijk bekende Golden Earrings te mogen 
laten treden. De vergunning werd toegezegd en het allereerste Beatfeest was een feit. Het was 
het begin van een reeks succesvolle popfestivals op Hemelvaartsdag in de Kösterskoele in 
Markelo. Hemelvaart is al honderden jaren een vaste traditie in de Rooms Katholieke wereld, 
zeker in Oost Nederland. Langzamerhand verdween de religieuze noodzaak van het in 
oorsprong streng katholieke feest en werd de verplichte vrije donderdag aangegrepen om vroeg 
in de morgen te gaan wandelen, het zogenaamde Dauwtrappen, of men ging op de fiets of de 
bromfiets om in de omgeving een van de regionale evenementen te bezoeken. Vanaf 1967 had 
men dus de mogelijkheid om in de Kösterskoele in Markelo een Beatfeest bij te wonen.  

De vraag waar die behoefte in Markelo aan een beatfeest vandaan kwam is vrij simpel te 
beantwoorden. Er was behoefte aan een eigen plek waar ongestoord geluisterd, gedanst en 
gedronken kon worden. En waar ook, in afgelegen, schemerige uithoeken van de 'koele' illegaal 
een jointje kon worden weggehoest. Wat overigens gevaarlijk was, want de politie infiltreerde 
met zogenaamde stillen. De prachtige locatie was voor de bezoekers uit de wijde omtrek, 
waarvan de meesten op de fiets arriveerden, van doorslaggevende betekenis. Het vooruitzicht 
om met gelijkgezinden onder elkaar de hele dag ongestoord, onder het genot van een drankje 
– in het begin was er alleen Sinalco-limonade en Hengelo’s bier te verkrijgen –  en naar goede 
popmuziek te kunnen luisteren, was voor het merendeel van de bezoekers de belangrijkste 
trigger om het festival blijvend te bezoeken. Het concept van het eerste Beatfeest in de 
Kösterskoele in Markelo werd al een jaar later in Lochem herhaald. Ook in Lochem was in het 
buitengebied een openluchttheater dat bij uitstek geschikt was voor het houden van 
Beatfeesten.  Bron: Bennie Waanders, 30 november 2017.  
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Juul Samson en Jan Talman zijn al een tijdje bezig, samen met enkele andere jongens, om 
een beatclub op poten te zetten. Ze hebben zelfs al een naam voor de club. Er is een bandje 
in Enschede, The Loosers genaamd. Bij hen lopen ook enkele jongens die connectie met dat 
bandje hebben. De naam van dat bandje wordt verwerkt in de naam van de nieuwe beatclub, 
de First Loos Club. Die jongens haken echter al gauw af waardoor Juul Samson en Jan 
Talman overblijven.  

 

 

Henk Van Rees van First Loos 

Begin 1966 kun je dansen in het Witte Huis, op de Oude Markt. Daar heeft  de 
band The Centurions z’n thuisbasis. Begin 1966 houdt deze band op te bestaan en de jongens 
zijn bezig een nieuwe band te formeren. Dit wordt The Move. Er wordt vaak gerepeteerd. Als 
de band een redelijk repertoire heeft opgebouwd wordt het tijd om zich aan het grote publiek 
te presenteren. 

Juul en Jan vinden het wel wat om het eerste optreden van The Move te gaan regelen. Ze gaan 
met de eigenaar van schouwburg Irene in gesprek en regelen het kleine bovenzaaltje voor de 
vrijdagavond. Op zaterdags zit de Cottontown jazzband erin. The Centurions waren al 
behoorlijk bekend en populair in Enschede, dus zijn we niet bang dat we met een lege zaal 
komen te zitten. Het wordt inderdaad een volle bak. Zo erg zelfs dat er veel mensen buiten 
moeten blijven staan omdat ze er niet bij in kunnen. 
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The Move, later First Move 

Op een dag benadert Paul Acket (Impresario) hen over een Australisch bandje dat hard aan 
de weg timmert en ook in Nederland bekend wil worden. Of dat niet iets voor hen is. Ze 
bekijken het en voelen er eigenlijk niets voor. Het zijn The Bee Gees, vlak voor hun grote hits. 

Je kunt wel nagaan dat ze daar later enorm veel spijt van hebben gehad. 

Op een gegeven moment zijn er problemen in de zaal. Een vervelende ruziezoekende bezoeker 
die totaal niet in muziek is geïnteresseerd, deelt een kopstoot uit. Het slachtoffer bloedt 
behoorlijk. Ze sussen het hele gedoe een beetje. Het slachtoffer is van plan om met de 
bromfiets naar huis in Glanerbrug te rijden. Dat vinden ze geen goed idee. Ze gaan eerst met 
hem, in een taxi, naar het ziekenhuis, waar hij onderzocht wordt en verbonden. Daarna met 
de taxi naar huis. Maandag belt de politie. Het slachtoffer is overleden. Ze willen weten wat er 
is voorgevallen. De naam van de ruziemaker is doorgegeven. Die is die even later 
aangehouden. Korte tijd later loopt deze echter al weer fluitend over straat. Er kan niet worden 
aangetoond dat die jongen is overleden door het toedienen van die kopstoot. Alles bij elkaar 
is iedereen er aardig van ondersteboven. Op hetzelfde moment zijn er ook problemen met de 
zaaleigenaar van schouwburg Irene. Er was een periode met grote successen met de First Loos 
Club, het liep als een trein. De zaal is echter niet altijd bezet dus komen er steeds meer 
gelukzoekers die de zaal ook wel willen huren. Er worden bandjes neergezet die geen volle 
zalen trekken en er wordt met de kas gerommeld. Al met al is Irene op een gegeven moment 
geen toplocatie meer. Daar komt nog bij dat de disco’s in opkomst zijn. De toeloop wordt in 
ieder geval minder. 

 

 

Posters First Loos Club 
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Er komt een gesprek met Herbert Spier, die in Hengelo actief is in hotel-restaurant Deters. Hij 
stelt voor te fuseren. Ze gaan in Hengelo draaien onder de naam Koala Beat 68. In Enschede 
gebeurt er ook af en toe wat, maar de hoofdzaak komt in Hengelo te liggen. Mooi is o.a. het 
optreden van, de net herenigde formatie van Cuby en the Blizzards met Herman Brood. 

Samen met Ed Politiek van Club 66 in Apeldoorn, wordt een optreden geregeld van The Kinks, 
dat plaats zal vinden in Apeldoorn. In eerste instantie heeft Ed Politiek The Small Faces 
geregeld. De band kan echter niet komen. Hij krijgt dan The Kinks aangeboden. Hij begint 
hem een beetje te knijpen en weet niet of hij daar de zaal wel mee vol krijgt. Hij vraagt ons of 
First Loos mee wil doen om het risico te delen. Ze gaan akkoord. Het is een mooi optreden 
maar financieel gezien is het geen klapper. 

In Hengelo zijn er ook af en toe problemen. Op de avond dat op de televisie de film Magical 
Mistery Tour van The Beatles wordt uitgezonden, hebben zij de band After Tea in huis. Als 
lokkertje stellen ze overal kleurentelevisies op zodat het publiek bij ons de film in kleur kan 
bekijken. De kleurentelevisie heeft op dat moment net z’n intrede gedaan. De film wordt tussen 
19:00 uur en 20:00 uur uitgezonden. Eerder horen we dat After Tea problemen heeft. Er wordt 
eerst gemeld dat de band onderweg is met een andere gitarist, omdat de eigen gitarist 
longontsteking zou hebben. Later horen we dat de band helemaal niet komt. Of het goed is 
dat The Sandy Coast komt. Nou ja… je moet wat. Dus laat maar komen. Het loopt dan al tegen 
achten. Om halftien arriveert The Sandy Coast. Het publiek is al flink aan het mopperen en 
een deel daarvan wil het geld terug. Het loopt al tegen tienen als de band begint te spelen. Ze 
beloven dat ze wat langer blijven spelen. 

In de pauze gaat Herbert Spier in gesprek met de band en deelt ze mede dat ze niet het volle 
pond betaald krijgen. De band speelt daarna nog enkele nummer en meldt dan aan het 
publiek dat ze ermee kappen. Jullie worden opgelicht weet Hans Vermeulen te melden. Jullie 
betalen om een band te zien spelen, en de band wordt niet betaald. Stekkers eruit en de band 
is in een mum van tijd weg. Het publiek gaat hevig te keer. Ze willen hun geld terug. Ook First 
Loosleden mopperen op Herbert, hoe kan hij dat nou doen? Ze probeert het publiek nog te 
sussen. Op vertoon van het kaartje van die avond mogen ze de volgende keer voor niets naar 
binnen. Op een gegeven moment komt er soms ook vervelend publiek in de zaal die de sfeer 
verpesten met gevolg ruzie en vechtpartijen. Dan gaat de lol er gauw af. Ze draaien met allerlei 
top bands tot eind 69. Dan nemen de disco’s het helemaal over. 

Tot overmaat van ramp worden zij geconfronteerd met een behoorlijke belastingaanslag. Het 
organiseren van beatavonden nog lang niet zo aan regels gebonden en er komt weinig of niets 
op papier. Dus ze rommelen maar een beetje door. Ze worden ontboden op het 
belastingkantoor en na veel heen en weer gepraat wordt, tot onze opluchting, uiteindelijk de 
belastingaanslag vernietigd. Al met al hebben ze een prachtige tijd gehad die ze niet hadden 
willen missen. Bron: Henk van Rees, door Herman Mulstege en Jan Talman. 
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Het eerste beatfeest 

 
The Jokers,  Johnny Neuber, Errol Scoop, Freddy Felix, Gilbert Paulina, Boy Schobaar, 
Richard Oleana, van oorsprong uit Curacoa. 
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1967, optreden For Sale, foto Maria Van Essen  
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1967, optreden For Sale, foto Maria Van Essen 
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1967, optreden For Sale, foto Maria Van Essen 

 

 

 
1968, foto stichting heemkunde Markelo 
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1968, foto stichting heemkunde Markelo 
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1968, foto stichting heemkunde Markelo 
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Optreden op 4 mei 1967 
 
 
 

 
 
Optreden op 4 mei 1967 
 
 
 



138 

 

 
 
1968, DJ: Jaap Heerze en Anneke Koers. Het is rustig in de Herberg in Hengelo. Het is 
zondagavond. Ik verveel me, ga bij Jaap zitten en zoek plaatjes uit om te draaien. Jaap had 
toen nog geen playlist. 
 
 

 
 
Controlepost: Frans Wiegant en Henk Koers 
 



139 

 

 
 

Hans Wiegant - mede organisator vanaf het eerste uur (staande links). 

 

Foto: heemkunde Markelo 
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Het beatfestival te Markelo was het eerste popfestival ter wereld. Het vond plaats op 4 mei 
1967 op Hemelvaartsdag in de Kösterskoele. 

 

 

1966, Goldens Earrings 
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1967 optreden For Sale, foto is van Maria Van Essen  
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1967 optredens van The Jackals en The Goldens Earrings 
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1968 foto’s van stichting 
heemkunde Markelo 
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1968, Sunset foto van stichting heemkunde Markelo 

 

1968 Bennie van Bils Bar, foto van stichting heemkunde Markelo 
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1968 foto’s  van stichting 
heemkunde Markelo 
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1968 foto van stichting heemkunde Markelo 

 

1968 Teeset foto is van Helmut Brune 
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1969 foto’s van stichting heemkunde Markelo 
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1970 Honest Men foto van Piet Selle 

 

 

1971, Jaap Heerze alias Jaap Premier, foto is van Jaap Heerze 
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Groot muziekfeest Lochem  

 

 
 

Stel je eens voor… een grote open plek in het bos. Een kuil van tientallen meters doorsnede 
met aan één kant heuvelopwaarts geplaatste tribunes, geheel omringd door bomen. Een 
openluchttheater in een sprookjesachtige omgeving, waar op een doorsnee middag niets 
anders te horen is dan fluitende vogels en de wind die door de bomen ruist. Al deze kenmerken 
zijn van toepassing op het Lochemse openluchttheater, dat dit jaar 75 jaar bestaat. Op deze 
plek werd vroeger zand gewonnen uit de flank van de Paasberg en de plek werd als snel door 
kinderen als speelterrein ontdekt. Reeds in 1938 kreeg “de Zandkuil” de status van theater. 
In de loop der jaren heeft het openluchttheater van Lochem vele artiesten mogen verwelkomen. 
Het was zelfs de basis voor één van Nederlands grootste muziekfestivals: Lowlands. 

 

1975 Normaal 

 

De jaarlijkse dansmiddag die elk jaar met hemelvaart wordt georganiseerd, staat er weer aan 
te komen. Een onschuldig evenement waarbij een dixielandorkestje brave dansmuziek speelt 
en de jeugd wat heen en weer schuifelt – niet te dicht op elkaar natuurlijk. De zeventienjarige 
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Joost Carlier vindt dat het tijd wordt om eens een frisse wind door de dansmiddag te laten 
waaien en klopt aan bij de organisatie,  de hoofdonderwijzer van school. Onder het genot van 
een kopje thee en een plakje koek stellen Joost en zijn broer Paulus hun idee voor en de 
onderwijzer is snel overtuigd. “Nemen jullie het maar over, maar houd het netjes. Geen seks.” 
De eerste editie van het festival, met als hoofdact de nationale rockband Les Baroques en met 
kralenshops en draaiorgel, wordt met drieduizend in plaats van de verwachte duizend 
bezoekers direct een doorslaand succes. Kunstenaar Bennie Jolink is, als vriend van de zusjes 
van Joost Carlier, vanaf het begin betrokken bij het festival in Lochem. Hij ontwerpt de affiches 
en praat de boel aan elkaar. Daarnaast was hij “action painter”; hij smeet mensen vol met 
emmers verf in allerlei kleuren, rolde ze daarna over een doek heen en hing dat dan op. Later 
zouden ook de optredens van Jolink en zijn band Normaal zeer populair worden op het 
Lochemse Popfestival. 

Natuurlijk was het niet allemaal rozengeur en maneschijn; Carlier en de overige leden van de 
organisatie hadden ook tegenslagen te verwerken. Wat te denken van de vechtpartij tussen 
de Nederlandse bluesgiganten Rob Hoeke en Cuby en The Blizzards. Of het legendarische 
concert van Herman Brood, die tussen de bedrijven door (er zijn geluidsopnamen van) in 1979 
al een rake toekomstvoorspelling deed met zijn kreet: When I do my suïcide for you. Eén van 
de bands die schitterde door afwezigheid is Thin Lizzy De band had geen zin in een concert 
maar incasseerde wel 75.000 gulden gage om vervolgens het podium af te laten keuren door 
de roadies. Een van de bands die wél kwam spelen op de Lochemse Popmeeting was de Golden 
Earring. Die pakte dan ook behoorlijk uit met een Quadrafonische geluidsinstallatie en 
spectaculaire lichteffecten. Zo spectaculair zelfs, dat bij het aanslaan van de eerste noot en 
het inschakelen van de verlichting direct half Lochem zonder stroom zat. Dát waren nog eens 
tijden!  

 

 

Rob Hoeke 
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Ook Lochem ging terug naar de eerste jaren van hun Popfestival. 
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Joost Carlier claimt dat zijn popfestival in 1968 het eerste festival is van Nederland. 
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Langzaam maar zeker groeide het evenement uit zijn voegen en besloot de gemeente dat het 
niet meer verantwoord was om zoveel mensen bij elkaar te laten komen in het Lochemse 
openluchttheater. Jammer voor Carlier, die afscheid moest nemen van zijn geesteskind. Of 
toch niet? Carlier, inmiddels door de wol gewassen ervaringsdeskundige, richtte zijn 
evenementenbedrijf LOC7000 op; gespecialiseerd in facilitaire dienstverlening op grote 
evenementen. In samenwerking met concertorganisator MOJO verplaatste hij het jaarlijkse 
evenement naar Biddinghuizen. Eerder had hij de naam “A Flight to Lowlands Paradise” 
gekocht; dit was de naam van een muziekfestival dat in 1967 en 1968 was georganiseerd door 
kunstschilder Bunk Bessels in de Utrechtse Jaarbeurs. Onder deze nieuwe naam zouden 
LOC7000 en MOJO vanaf 1993 een jaarlijks terugkerend, driedaags muziekfestijn 
organiseren. 
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Weer beatfeest in de Markelose 
Kösterskoele? 

 

MARKELO - Het beatfeest in de Markelose Kösterskoele op Hemelvaartsdag 1967 was het 
eerste popfestival in de openlucht. Henk van de Wetering weet het zeker. De 67-jarige 
Hengeloër is werkzaam bij het Poparchief Twente en heeft plannen voor een revival. 

Van de Wetering schreef er tien jaar geleden over op zijn weblog. Het beatfeest was 'een 
ongenadig succes', volgens Van de Wetering. En daar hadden de organisatoren Lex Honigh en 
Hans Wiegant niet op gerekend. Ze verwachtten zo'n vijfhonderd belangstellenden. Er kwamen 
er tweeduizend. Van de Wetering, toen zestien jaar, speelde zelf ook op het beatfeest. "Het 
festival stelde niet zoveel voor. Er waren geen toiletten, er was geen beveiliging en alle 
muzikanten brachten hun eigen versterkers mee. Het podium bestond uit drie platte 
boerenkarren onder een kapschuur." 

Afgelopen zomer dook Van de Wetering in de geschiedenis van de popfestivals. "Ik heb toen 
een oproep op Facebook geplaatst over de beatfeesten bij de Kösterskoele en ik kreeg veel 
reacties. Veel mensen stuurden foto's en informatie." 

Het resultaat was een artikel, dat te lezen is op de website van Poparchief Twente:  . Maar er 
is meer, er zijn plannen voor een nieuw beatfeest in het openluchttheater. "Het is nog niet 
zeker", zegt Van de Wetering. "We zijn nog in overleg met de Kösterskoele. Maar het zou mooi 
zijn als we die tijden kunnen herbeleven, met alle oudjes en andere geïnteresseerden bij 
elkaar." 
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Beatfestijn Kösterskoele 2018 

 

 

 

Onder de naam beatfestijn Markelo klimmen vijf bandjes uit de regio op Hemelvaartsdag  2018 
weer op het podium van de Kösterskoele in Markelo. Daar vond in 1967 het eerste openlucht-
popfestival van de wereld plaats. De doelgroep is volgens Henk van de Wetering en Pel 
Kotkamp van Poparchief Twente de babyboomers en hun nazaten. De organisatie hoopt op 
veel bezoekers die er in die jaren ook bij waren.    



161 

 

 

 

 

Pel Kotkamp en Henk Van de Wetering 
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Het beatfestijn uit de jaren zestig en zeventig wordt op donderdag 10 mei nog eens dunnetjes 
overgedaan in de sfeervolle zandafgraving aan het Beukenlaantje. Ongetwijfeld zullen er veel 
bezoekers komen die er ook die eerste keer bij waren. Of in de daarop volgende jaren, want de 
festivals liepen door tot 1975. 

 

 

Het podium bestaat weer uit twee platte boerenwagens 

 

De bands: Lovin’ End uit Deventer, Y-Sect uit Hengelo, HUN uit Enschede, Beatline uit 
Eibergen en The Buzz uit Oldenzaal. Met in elke groep nog een aantal musici die in de jaren 
zestig ook al actief waren, temidden van jongere collega’s. ‘Beatfestijn Markelo’, luidt de naam 
van deze bijzondere muzikale reünie. Mocht het een succes worden, dan komt dit openlucht-
festival jaarlijks terug. 

Kotkamp en Van de Wetering zijn lid van Poparchief Twente. Onder deze paraplu wordt het 
evenement ook georganiseerd. Van de Wetering was er in 1967 ook al bij, als drummer van 
de band HUN. Het was eigenlijk een wedstrijdje, een ‘beatconcours’ met een stuk of tien bands 
uit de verre omgeving. Golden Earrings – toen nog meervoud – kwam ook als hoofdact, buiten 
de competitie. 

De heren hebben de contracten nog. De Haagse band kostte vijfhonderdvijftig gulden, 
exclusief de reiskosten. De organisatie was ook verplicht consumpties te verstrekken: vier 
Sisi, vier cola, vier chocomel. De organisatoren, dat waren de bestuursleden van de Markelose 
beatclub SKEE 1863, die ‘eens gek wilden doen.’ Dat werd dus het ‘beatconcours’ in de open 
lucht, dat meteen ruim tweeduizend bezoekers trok. 

Kotkamp en Van de Wetering willen het nog eens nadrukkelijk gezegd hebben: dat was het 
eerste openlucht-festival. En niet de Lochemse Zandkuil, die dat altijd heeft geclaimd. Dat 
was een jaar later. Afgekeken van Markelo, dat weten de twee zeker. Dat sfeertje uit de jaren 
zestig en zeventig herleeft op Hemelvaartsdag in de Kösterskoele. Kaartjes kosten tien euro in 
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de voorverkoop en twaalfvijftig aan de kassa. Een van de voorverkoopadressen is Popeye aan 
de Drienerstraat. Voor meer adressen: Facebook, Beatfestijn Markelo. 

 

 

 

 

Anneke Koers en Jaap Heerze  
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Pel Kotkamp met blauwe spijkerjas 
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Jaap Heerze en Mans Prinsen 

 
Marinus en Jannie Aaftink 
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Maria Van Essen 
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One for the road  

 

Tegenwoordig is popmuziek een generieke term waarmee nagenoeg alle populaire muziek 
wordt aangeduid, van DJ Tiësto tot André Hazes, van Frank Sinatra tot Beyoncé, of van Elvis 
Presley tot Anouk. Van de meest onschuldige en simpele liefdesliedjes tot de heftigste noise 
en techno, van Heb je even voor mij van Frans Bauer tot de cd Experimental Jet Set, Trash and 
No Star van Sonic Youth - allemaal pop. Je kunt zelfs niet langer spreken van populaire 
muziek in de betekenis van bekend en geliefd bij een breed publiek. Verreweg de meeste 
artiesten die aangeduid worden als popartiesten zijn en blijven totaal onbekend voor een 
massaal publiek en worden desondanks of juist om die reden 'wereldberoemd' bij kleine maar 
over de hele wereld verspreid wonende groepjes fanatieke aanhangers. 

Het verschijnsel openluchtfestival was niet nieuw. Amerika had al vanaf 1959 het Newport 
Folk Festival, dit als tegenhanger van het fameuze Newport Jazz Festival. Zeker in Amerika 
waren de country-, folk- en jazzfestivals niet op een hand te tellen. Volgens welingelichte 
bronnen was het festival in de Kösterskoele in 1967 in Markelo het eerste echte 
openluchtpopfestival ter wereld door jongeren georganiseerd. Het beatfeest in de Kösterskoele 
trok jarenlang een vaste schare bezoekers naar Markelo. Die keken ieder jaar vanaf maart – 
april reikhalzend naar uit welke bands de organisatie op Hemelvaartsdag gecontracteerd had. 

Het beatfestival was het begin van het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van het gebruik 
van softdrugs. Het bier stond metershoog opgestapeld. De aanwezige undercover agenten 
traden niet op tegen de actieve gebruikers. Aanvankelijk werden er vijfhonderd bezoekers 
verwacht. Maar dat werden er drieduizend. De entreeprijs was vijf gulden en er was een prima 
programma. En daar kwamen de jongeren voor. Het werd een jaarlijks terugkerend gebeuren.   

Bijzonder was dat vanuit bar de Peuk in Hengelo, met start aan de Langestraat, een 
puzzeltocht annex rijvaardigheidsproef voor brommers werd georganiseerd. De bedoeling was 
dat de brommers net vóór het begin van het festival in de Kösterkoele aankwamen en zo het 
festival konden bijwonen. 

Tegenwoordig zijn popfestivals massabijeenkomsten waarop meerdere popacts het publiek 
vermaken, soms tegelijkertijd op diverse podia. In 1967 waren er twee platte boerenkarren die 
dienst deden als podium. En ook in 2019 stonden de bands op twee platte boerenwagens. Dat 
kan alleen maar in de Kösterskoele in Markelo.  Het beatfestival van 1967 op 4 mei was het 
eerste popfestival ter wereld. En ik was er bij. Hoe cool is dat!!  

 

Enter, 18 augustus 2019  
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