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Halve-eeuwfeest in Hillegom
Vijftig jaar geleden waren veel teenagers, zoals tieners toen nog heetten, idolaat van
de Britse rockband de Beatles, vier langharige knapen uit Liverpool. Toen de Beatles
dan ook in de eigen contreien zouden optreden, wilden veel Hillegommers er coûte que
coûte naartoe, ook al zou hun 24 uursritme er sterk onder lijden.
Op 5 juni 1964 vond dit fameuze tv-optreden plaats, het eerste concert van de Fab Four
in Nederland, in het inmiddels gesloopte complex Treslong. Later waren er nog twee
liveoptredens in de Veilinghal Op Hoop Van zegen in Blokker. Ringo Starr was ziek en zijn
remplaçant was Jimmy Nicol.
Zonder dit historische optreden tekort te willen doen, valt het niet te loochenen dat
het te kort was, slechts 30 minuten. Toch heeft dit optreden een onuitwisbare indruk
gemaakt en geleid tot menige panegyriek of eulogie. Schreeuwen, gillen en blèren
– nogal on-Nederlandse taferelen – kon je bij de latere rondvaart door de Amsterdamse
grachten horen en zien. In de drukte leek het daarbij wel of je een body-to-bodymassage
onderging.
Nu, 50 jaar later, is de zestigerjarenmuziek opnieuw populair en lijkt er een beatificatie
plaats te vinden van deze inmiddels tot rockbrontosaurussen uitgegroeide muzikanten,
die mede de overgang van de rock-’n-rollmuziek naar de latere rockmuziek vormgaven.
Degenen die destijds aanwezig waren zijn inmiddels AOW’ers. Zij organiseerden een
spetterende 5 juniviering en op 26 juli een ruil- en verzamelbeurs waar verzamelaars
hun verzameling lp’s [ook: elpees], singletjes, cd’s, boeken en memorabilia konden
showen, ruilen of verkopen.
In het Den Hartogh Ford museum, waar je geen gewone deux-chevauxtjes vindt maar
T-Fords en Rolls-Royces wordt nog tot 14 september een unieke tentoonstelling gewijd
aan de Beatles met o.a. levensgrote lp-hoezen [elpeehoezen]. Volwassenen met een
65+-kaart [met cijfers ook goed: 65-pluskaart, anders: vijfenzestigpluskaart] en kinderen
krijgen korting. Ook interessant voor niet-autofanaten.
In de collecties van het Noord-Hollands Archief zijn recentelijk nog 75 ongepubliceerde
foto-opnames van ons illustere viertal ontdekt. Deze foto’s zijn door het archief voor
iedereen beschikbaar gesteld.
Wie had van tevoren kunnen bevroeden dat 50 jaar na dato in hetzelfde Hillegom,
tientallen enthousiastelingen een taaltechnische IQ-test zouden afleggen over dit
viertal? Naar wij hopen heeft niemand een writer’s block.

