
Gêên festivals

Veul jonge mense zijn nie te spreke over ’t verbod van aanderande meziekfestivals. 
Dà verbod hebbe ze voor ’n grôôt dêêl aan d’r aaige te danke (truucsies met ’t 
kopiëre van codes en zô), mor ok de Coronao ploeg in Den Haog was nie aals te slim
bezig. Hoe belangrijk meziek voor jonge mense kan weze, herinner ‘k m’n aaige ok 
nog wel.

In mijn jeugd (‘k zal 17/18 jaer gewist weze) was ‘k met ‘n stellechie leeftijdsgenote 
betrokke bij ’t orgaonisere van meziekaevende in De Kurref (De Korf). ’t Hiettende 
toe ‘the Fashion Rythm & Blues Club. D’r speulde bandjies uit de buurt, mor ok 
tradde geregeld landelijk bekende groepe op, zôôas De Bintangs, Cuby & the 
Blizzards en Rob Hoeke. Jammer genogt zijn d’r hêêl waainig foto’s uit die tijd. We 
hadde wel een ‘hoffotograef’, Gert Struijk, mor toe ‘k nae hum z’n overlijje op zoek 
gong naer negetieve, bleek niks meer te vinge. Stom, dat hà ‘k netuulijk veul en 
veul êêder aan hum motte vraege. Geregeld zat ‘k naest hum op de trebune bij de 
vv Slierecht. Foto’s zijn dus hêêl zeldzaom. Eên van m’n vriende van vroeger het ‘r 
nog ’n paor en in ’t digitaole tijdpaarek het ik die nou dus ok.

Mor ’n hortie geleeje dook t’r plotseling weer êêntjie op. Meschie herinnere jullie je
aaige nog ’t stuksie over de grap, die ‘k mè Bas Lissenburreg uithaolde. ‘k Liet deur 
m’n nicht uit Arubao een brief sture naer de redactie van ‘t HVS clubblad over ’n 
foto die daer in sting. Hoewel ik dien brief ondertekende met Ada de Koning. Een 
naom die ‘k me nog herinnerde uit de jaere 60. ‘k Sloot ’t stuksie in de krant af met 
de vraeg of ze nog zou leve.



En jawel hoor, dà bleek ’t geval te weze. ‘k Vong heur viao facebook, simpel deur 
heur naom in te tikke. Daer sting dà ze in Paopendrecht hà geweund en toe was 
êên en êên twêê. Bij ’t berichie dà ze stuurde kwamme twêê foto’s mee. Eêntjie is 
t’r zeker uit De Kurref. Over dien aandere hè ‘k m’n twijfels. Mor daer staon zôôveul
bekende gezichte op dà die zeker in Slierecht is gemaokt. ‘t Jeugdhonk meschie? 
Dà sting in die tijd achter de Prinses Ireneschool aan de Dr. de Visserstraet. D’r zijn 
vast mense die d’r aaige op de foto herkenne, ‘k ben benieuwd. Vedder hè ‘k ’t plan 
om de kommende maonde naer meer foto’s en verhaoltjies over ’De Korf’ op zoek 
te gaon. Hou Slierecht ‘Toen en nu’dus in de gaote.

Gert


