Precies vijftig jaar geleden werd het slaperige Lochem wakker geschud toen het eerste openluchtpopfestival in
Oost-Nederland daar in openluchttheater De Zandkuil plaatsvond. Hemelvaartsdag, vanouds de dag waarop je
vroeg uit de veren kwam om te gaan dauwtrappen, werd door de pop- en cultuurminnende jeugd gebombardeerd tot de dag bij uitstek voor popfestivals. Erik Meinen van het Poparchief Achterhoek en Liemers beschrijft
hoe de Achterhoekse jeugd van een gezapige wandel- en fietsdag de dag maakte waarop je kon genieten van
stuwende beat en ludiek vermaak in de open lucht.

Hoe Lochem het bedevaartsoord voor
de Achterhoekse jeugd werd
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Dauwtrappen
naor
De Koele
‘Al vroeg in de ochtend van 23 mei 1968 trekt
een bont uitgedoste stoet van jongeren door
de binnenstad richting de Paasberg’

(Foto Hugo Jaartsveld)

Erik Meinen

Beatmarathon
Wat de jeugd mist is een doel, een goede
reden, om er op Hemelvaartsdag op uit te
trekken. Daar komt verandering in als beatclub Shabby (Doetinchem) en beatclub
Ever Play (Winterswijk) in 1967 de handen
ineen slaan en een beatmarathon organiseren in de Houtkamphal in Doetinchem.
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Van oudsher trok men er op Hemelvaartsdag in alle vroegte, als de dauw nog boven de velden hing, op uit om, dikwijls
in groepsverband, een wandeling door
de natuur te maken. Het dauwtrappen of
dauwtreden sloeg op het gebruik om zingend en blootsvoets op het gras te dansen.
De dauw op het gras zou een zuiverende,
heilzame werking hebben. Het dauwtrappen, net als bijvoorbeeld de paasvuren
een van oorsprong heidens gebruik, was in
vroegere tijden populair onder de ‘kleine
luyden’. Het jaarlijkse verzetje ging echter
nogal eens gepaard met een buitensporig
plengoffer aan Bacchus. Geen wonder dat
de diverse drankbestrijdingsorganisaties
hun ‘Blauwe Week’ hielden in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Met name in de Achterhoek en Twente
worden in de loop van de twintigste eeuw
op Hemelvaartsdag de wandelschoenen
steeds vaker vervangen door het rijwiel.
Dauwtrappen wordt trappen op de pedalen. De traditie blijft ook na de Tweede
Wereldoorlog in zwang bij ouders met
jonge kinderen of bij hen die reeds op
gevorderde leeftijd zijn. Jongeren hebben
er steeds minder mee. Tradities zijn vanaf
eind jaren 50 sowieso iets om je als jongere
tegen af te zetten.

13

23 mei 1968, jongelui uit Doetinchem onderweg naar het Openluchttheater
in Lochem. (Foto collectie Jan Dekker, Doetinchem)

‘Lang voordat het woord vergrijzing in de
mond wordt genomen, is Lochem al de meest
vergrijsde gemeente van Gelderland’
Het wordt een elf uur durend spektakel met landelijke
topbands als The Ro-d-Ys, De Maskers, The Shoes,
The Mack en The Golden Earrings. Het evenement op
Hemelvaartsdag 4 mei 1967 is het allereerste grootschalige indoor popfestival in ons land.
Al vroeg in de ochtend is het een drukte van belang
op het plein voor de markthal, waar duizenden tieners
en twens zich verzamelen die ‘dauwtrappend’, per
fiets of bromfiets of met bus of trein, naar Doetinchem
zijn getrokken. Om 11 uur schallen de eerste beatklanken uit de luidsprekerboxen. De happening in de
Houtkamphal is een doorslaand succes en smeekt om
een vervolg. Zo ver zal het niet komen. Het uitblijven
van een schriftelijk fiat van burgemeester Cornelissen
van Doetinchem trekt in 1968 een lelijke streep door
de rekening. Er zal dat jaar op Hemelvaartsdag geen
beatmarathon in Doetinchem plaatsvinden. Gelukkig
springt men elders in de Achterhoek, onbedoeld, in
de ontstane leemte en wordt een openluchttheater
het decor van een nieuw muzikaal popfestijn.
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De Zandkuil in Lochem
Voor 1915 zijn er wel openluchtspelen in ons land
maar nog geen theaters die speciaal hiervoor zijn
aangelegd. De openluchttheaters in Oisterwijk en
Valkenburg zijn de eerste in ons land. Als gevolg van
de crisis in de jaren 30 worden er in het kader van de
rijkswerkverschaffing meer openluchttheaters gebouwd. Een ‘zinvolle vrijetijdsbesteding’ en ‘verheffing
van het volk’ worden als argumentatie gebruikt bij de
besluitvorming rond de aanleg. In 1938 krijgt ook de
Achterhoek zijn eerste openluchttheater.
Op de westelijke flank van de Paasberg bij Lochem
werd vroeger zand gewonnen. Als kort na 1900 de
zandwinning verboden wordt, blijft er een zandkuil achter die al snel een geliefde speelplek wordt
voor de Lochemse jeugd. In de weekenden spreiden

gezinnen er op kleedjes de inhoud van hun picknickmanden uit en met Pasen wordt er een enorm vuur
ontstoken.
Vanaf 1935 ontstaat bij de Vereniging Lochem Vooruit
het plan om van ‘De Zandkuil’ een openluchttheater
te maken. De crisis van de jaren 30 en de daarmee gepaard gaande hoge werkloosheid maken merkwaardigerwijs de aanleg ervan mogelijk. Ruim vijftig arbeidsloze Lochemmers worden voor de klus ingezet. Op
10 januari 1938 gaat de eerste spade de grond in en
zeven maanden later al kan het theater, een ontwerp
van gemeentearchitect H. Wessel, worden opgeleverd.
Op vrijdag 29 juli 1938 opent burgemeester Van
Luttervelt De Zandkuil en de dagen daarop wordt er
William Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream
opgevoerd.
Nog meer openluchttheaters
Ook elders in de Achterhoek ontstaat de behoefte aan
een accommodatie voor toneelvoorstellingen in de
open lucht. Daar waar een overdekt gebouw vanwege
de hoge kosten geen haalbare kaart is, is de aanleg
van een betrekkelijk goedkoop openluchttheater een
goed alternatief. Nog voor de oorlog opent in Gendringen openluchttheater Engbergen haar poorten.
Eind jaren 40 kunnen in Winterswijk (openluchttheater De Huininkmaat) voorstellingen in de open lucht
plaatsvinden en vijf jaar later is ook Eibergen met een
theater (openluchttheater De Maat) gezegend. De
vroegere gemeente Gorssel beschikt in de jaren 50
ook over een openluchttheater. Het theater raakt later
in verval, maar wordt in 2013 door de dorpsraad weer
in ere hersteld. ’t Galgenveld in Borculo, ooit ten tijde
van de bisschop van Munster de plek waar ter dood
veroordeelden werden opgehangen, krijgt in de jaren
30 een waterplas. In 1992 wordt de zwemaccommodatie uitgebreid met een openluchttheater. Daarmee

1968, de band FAGHM liet zich ook horen in de zandkuil. Op de achtergrond
zien we Bennie Jolink (met zonnebril) die op het festival een action painting act
verzorgde. (Collectie Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, foto’s Hugo Jaartsveld)

is ’t Galgenveld het zesde vaste openluchttheater in
de Achterhoek dat ook heden ten dage nog in gebruik is.
Worden de theaters in het begin vooral gebruikt voor
toneelvoorstellingen, vanaf de jaren 60 vindt er ook
andersoortig amusement plaats, zoals kindervoorstellingen, uitvoeringen van gym- en zangverenigingen,
fanfares en orkesten, openluchtfilms, dans… en
popmuziek.

Crazy Beat Club
Lang voordat het woord vergrijzing in de mond wordt
genomen, is Lochem al de meest vergrijsde gemeente
van Gelderland. In de negentiende eeuw reeds vestigen zich in de toenmalige gemeenten Lochem en
Gorssel vermogende renteniers om er hun oude dag
te slijten. Toerisme, speciaal gericht op ouden van
dagen, is een belangrijke pijler van de Lochemse economie. Er zijn pensions uitsluitend bedoeld voor deze
doelgroep.
Je zou haast vergeten dat er ook nog jongeren wonen
in het slaperige Lochem. Toch beginnen deze zich ook
hier, net als elders in het land, te roeren. Als midden
jaren 60 de beatclubs als paddenstoelen uit de grond
schieten, blijft ook Lochem niet achter.
In 1966 organiseert de Crazy Beat Club avonden in
de congreszaal van de Lochemse schouwburg. De
groep Les Baroques uit Baarn is wel vijf keer te zien,
maar ook andere bekende bands als The Outsiders,
Q’65, The Golden Earrings en The Zipps staan op het
podium.
De beatpret in de schouwburg is van korte duur. In
het daarop volgende jaar is er, op wat disco-avonden
in hotel-café-restaurant De Hooiplukker na, weinig
te beleven in Lochem. Wel brengt een aantal Lochemse jongeren onder de naam KOOF een eigen,
onregelmatig verschijnend, beatblad uit dat tot in de
verre omtrek verspreid wordt. Op het hoogtepunt, in
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Kösterskoele
In Markelo, op slechts enkele kilometers van de grens
met de provincie Gelderland, ligt openluchttheater
De Kösterskoele. Leden van de plaatselijke beatclub
Skee 1863 besluiten om op Hemelvaartsdag 4 mei
1967 in De Kösterskoele een openlucht beatfestival te
organiseren. Het fenomeen van een open air pop
festival is op dat moment in Nederland al niet geheel
nieuw meer. Zo vindt er in het Amsterdamse Bos in
september 1966 – eveneens in de ambiance van een
openluchttheater – al een eenmalig festival plaats met
The Alan Price Set, Cuby & The Blizzards, The Incrowd,
Armand, The Subterraneans en The Road Runner Sect.
Het evenement in De Kösterskoele is achteraf bezien
wel het oudste openlucht muziekfestival in ons land
dat gedurende meerdere jaren (tot en met 1975) heeft
bestaan.
De eerste editie in Markelo is een bandcompetitie met
lokale en regionale beatgroepen. Uitsmijter van de
dag is een optreden van The Golden Earrings. Deze
Haagse topgroep is later op de dag even verderop
in het oosten van ons land de afsluitende act op de
beatmarathon in Doetinchem. De jury voor de bandcompetitie bestaat uit vertegenwoordigers van grammofoonplatenmaatschappij EMI. De winnende band,
The Rowdies uit Enschede, mag auditie doen bij de
Haarlemse firma Bovema, onderdeel van EMI.

Het podium bestaat uit drie platte boerenkarren,
opgesteld onder een kapschuur. Er is geen omkleedruimte en zelfs geen enkel toilet op het terrein. Professionele bewaking of een eerste hulppost ontbreken.
Er wordt uitsluitend Sinalco limonade en Hengelo bier
verkocht. De entree bedraagt vijf gulden. De organisatie rekende op vijfhonderd bezoekers, maar het
werden er veel meer.
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Het bestuur van jongerencentrum De Vergulde Os. Van links naar rechts:
Peter Mense, Paul van Maanen, Gerth Beltman, Eric Krijger en René
Boom. (Foto Kees Tabak)
Het eerste popfestival in Lochem op 23 mei 1968 werd gehouden onder
de naam Pilgrimage Trip.
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augustus 1968, is de oplage vijftienhonderd stuks en
worden zelfs jongeren in Deventer, Arnhem en Winterswijk van de plaatselijke beatscene op de hoogte
gehouden.
In het voorjaar van 1967 trekt de Lochemse jeugd er
vooral op uit, op de Puch of Tomos, naar beatclubs in
de regio: Trente-Quatre in Neede, Skee 1863 in Markelo of zelfs helemaal naar zaal Meijer in Groenlo waar
beatclub Red Rooster zetelt.
In het openluchttheater De Zandkuil in Lochem wordt
op Hemelvaartsdag 1967 de traditiegetrouwe dansmiddag voor de jeugd georganiseerd.
The Roamers staan op het programma, een dansorkest uit Haaksbergen. Keurige heren in strakke pakken die de jongens en meisjes laten (stijl)dansen op
de toonaangevende hits van die tijd. Muzikanten die
hun vak verstaan, maar alles netjes binnen de lijnen,
beslist geen wilde beatmuziek. De hoofdonderwijzer
van de school, namens de plaatselijke VVV organisator van het jaarlijkse evenement, ziet er op toe dat er
volgens de regels gedanst wordt, niet te dicht tegen
elkaar aan.
Een deel van de Lochemse jeugd zit niet langer te
wachten op deze suffe bedoening in De Zandkoele en
bromt die dag voor meer opwindend vertier richting
Doetinchem voor de beatmarathon of, iets dichter bij
huis, naar het openluchtfestival in Markelo.

mse burgemeester Hendrik Nicolaas Cornelis van Tuyll
van Serooskerken.
Het draaiboek voorziet in het organiseren van een
festival op 23 mei 1968 in het openluchttheater van
Lochem ten behoeve van de dauwtrappers. Voor het
festival, dat tussen 9.00 uur en 17.30 uur zal plaatsvinden, zullen twee dansvloeren worden ingericht, één
boven op het tegelvloertje bij de theeschenkerij en
één onder in het theater op te bouwen schotten. Er
zal doorlopend door bandjes worden gespeeld, afwisselend boven en onder in het theater. Hiervoor zullen
enkele groepen uit de omgeving worden aangetrokken. Jonge dichters en declamators zullen hun verzen
en gedichten ten gehore brengen en de mogelijkheid
bestaat om ook de creativiteit van het publiek in te
schakelen. Uit de beeldende kunstsector zullen enige
jonge topkunstenaars worden aangezocht om hun
talenten te ontplooien in de vorm van een ‘action
painting’ show.
Er zullen vijfhonderd affiches worden verspreid in
een straal van veertig kilometer rondom Lochem en
via krant, radio en tv zal in ruime mate publiciteit
gemaakt worden. Er wordt uitsluitend koffie, thee en
frisdrank verkocht.

Draaiboek
Een aantal Lochemse jongeren, de broers Joost en
Paul Carlier, Gerth Beltman en Peter Mense, vindt het
hoog tijd voor een nieuwe invulling van Hemelvaartsdag. Tot hun eigen verbazing is de VVV bereid om
voor 1968 de organisatie aan hen toe te vertrouwen.
Er wordt een plan opgesteld waarin de initiatiefnemers in bedekte termen hun bedoeling uiteenzetten.
Het plan krijgt zowaar de goedkeuring van de Loche-

Pilgrimage Trip
De initiatiefnemers voor het festival investeren elk
vijftig gulden en gaan aan de slag. Het festival krijgt
de treffende, meerduidige naam ‘Pilgrimage Trip’ mee.
Daar waar binnen de religie de bedevaart of pilgrimage een reis is naar een oord van openbaring of
van een bovennatuurlijk wonder, moet voor de jeugd
het openluchttheater in Lochem de eindbestemming
worden van haar jaarlijkse dauwtrip, een plek om

Les Baroques, in een line-up met zanger Michel van Dijk en gitarist Ferdy Karmelk.
Geheel rechts een deelnemer aan de action painting act op het Lochemse festival van
1968. (Collectie Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, foto’s Hugo Jaartsveld)

tevens presentator van de dag.
De dichters Theo Twijnstra en Bert de Wilde brengen
poëzie ten gehore, mede-organisator Peter Mense
vertoont als fakir zijn magische kunsten op een
spijkerbed en er is een ‘Diggers Shop’ waar kettingen,
kraaltjes, kleding, wierook etc. geruild of goedkoop
gekocht kunnen worden.
Ondanks het feit dat er in 1968 op Hemelvaartsdag
ook weer een popfestival in het nabijgelegen Markelo
is, wordt het Lochemse evenement met tweeduizend
in plaats van de verwachte vijfhonderd bezoekers een
enorm succes.
De Vergulde Os
Als onder de noemer ‘Provadya?’ overal in ons land
culturele avonden voor de alternatieve jeugd worden georganiseerd en in het voorjaar van 1968 het
magisch centrum Fantasio in Amsterdam zijn deuren
opent, borrelen in de zomer van dat jaar ook soortgelijke ideeën in de hoofden van een aantal Lochemse
‘creatievelingen’ op. René Boom, Paul van Maanen,
Gerth Beltman, Frank Colijn en Peter Mense richten de
stichting Mouse op. Een onbewoonbaar verklaarde
woning aan de Oosterwal in Lochem wordt het onderkomen van de stichting. De woning wordt opgeknapt
tot een ‘kosmisch ludiek centrum’ compleet met theehuis en ‘diggersshop’. In januari 1969 gaat men onder
de naam De Vergulde Os open. Via een VPRO-radiouitzending van Wim Noordhoek en Jan Haasbroek wordt
de nodige publiciteit gegenereerd en in korte tijd
weet de besloten club een groot aantal leden aan zich
te binden.
In het centrum vinden allerlei activiteiten plaats:
lezingen over verdovende middelen, yoga, macrobiotisch voedsel, seks, dienstweigeren en de existentiefilosofie van Jean-Paul Sartre, optredens van schrijvers
en dichters, onder andere Remco Campert en die van
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samen te komen voor het opdoen van een bijzondere
ervaring of trip, al dan niet door drank of drugs gestimuleerd, een plek ook waar je bij geweest moet zijn
om andere gelijkgestemden ontmoet te hebben.
De entree voor het festival bedraagt 3,50 gulden.
Heimelijk wordt er ook bier verkocht, één gulden per
flesje. In geval van slecht weer zal uitgeweken worden
naar de Congreszaal van de schouwburg.
Al vroeg in de ochtend van 23 mei 1968 trekt een
bont uitgedoste stoet van jongeren door de binnenstad richting de Lochemse berg. Het openluchttheater
is al snel goed gevuld. In het theater staat een zelfgebouwd podium opgetrokken uit planken van oude
kratten en pallets. De optredende artiesten brengen
hun eigen versterkers en speakers mee. Meer geluid
dan dat van een gitaarversterker of zangzuiltje is er
niet. Op het theaterterrein is zegge en schrijve één
toilet aanwezig.
De enige landelijk bekende band die optreedt is Les
Baroques uit Baarn. De groep FAGHM, waarvan de
naam gevormd wordt door de eerste letter van de
voornamen van de bandleden, komt uit het Overijsselse Hengelo. Uit Ede wordt, als een andere band
plotseling verstek moet laten gaan, te elfder ure de
groep Inshore ‘ingevlogen’. Lokale optredende acts
zijn The David Copperfield Style, met Lochems bekendste muzikant, zanger-gitarist Appie Daalmeijer en
Dizizion Superflu, een band waarin mede-organisator
Gerth Beltman zingt. Het Balkan Trio uit Den Haag laat
van zich horen en in de pauzes wordt draaiorgel De
Flierefluiter aangezwengeld.
Naast muziek is er volop ruimte voor andere creatieve
uitingen. De ‘action painting’ show waarbij jongens en
meisjes al dan niet (half ) ontbloot vol met verf worden gesmeten om vervolgens over een doek gerold te
worden, is in handen van kunstacademiestudent Ben
Jolink. De latere frontman van popgroep Normaal is
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Links: Mr. Plug (alias Peter Mense) spuwt vuur op het Lochemse festival
van 23 mei 1968. Het festivalpubliek geeft zich over aan de muziek.
(Collectie Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, foto’s Hugo Jaartsveld)

de eigen playbackgroep Sjoeperzoolpleebekekt.
In de zomer van 1969 is de Markt van Lochem het
toneel van Projekt Os, een ‘ludiek totaalgebeuren’.
Vanwege lage entree- en consumptieprijzen, consequent en uit principe gehanteerd, ontstaat er in 1970
een nijpend geldgebrek. Als het bestuur geen
concessies wenst te doen aan haar ideële uitgangspunten, besluit de club in oktober 1970 de handdoek
in de ring te gooien. De Vergulde Os wordt met een
laatste symbolische happening in een doodskist ten
grave gedragen. In het pand waar de Provadyanen
zetelden, richt de Lochemse fotograaf Kees Tabak zijn
donkere kamer in. Hij zal later een van de bekendste
popfotografen van ons land worden.
Begin jaren 70 doet met jongerencentrum Ungha het
gesubsidieerde jeugdwerk in Lochem haar intrede.
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Popmeeting
Na het succes van de eerste editie is er op 15 mei 1969
weer een dauwtrapfestival in De Zandkuil. Mede-initiatiefnemers Gerth Beltman en Peter Mense hebben
hun aandacht inmiddels verlegd naar De Vergulde Os.
Vanaf nu zijn vooral de broers Carlier de kartrekkers
van het festival, dat ditmaal onder de naam Popmeeting plaats zal vinden. Er zijn optredens van onder
andere Blues Dimension, Group 1850, FAGHM, Han
Bennink en het Willem Breuker Kwartet. Simon Vinkenoog leest voor uit eigen werk, Mr. Plug spuwt vuur,
Marios de Goochelos demonstreert enkele absurdistische trucs en Neerlands eerste ‘bellenblaasmasjiene’
wordt aan het publiek gepresenteerd. Het festival
trekt opnieuw zo’n tweeduizend bezoekers.
In Doetinchem slaagt men er in 1969 wél in om op
Hemelvaartsdag een beatmarathon van de grond te
krijgen. Onder auspiciën van het Doetinchemse Sjoek
en beatclub Imagination uit Winterswijk stelt men een

indrukwekkend programma samen met klinkende
internationale namen als Amen Corner en Wallace
Collection en nationale topacts als The Motions, Cuby
& The Blizzards, Rob Hoeke, Pepper & Soul, Brainbox,
Blues Dimension en Moan.
Er komen maar liefst vijfentwintighonderd popliefhebbers op af.
Ook in Markelo zit men niet stil. Voor de derde achtereenvolgende keer wordt er in De Kösterskoele een
beatfestijn gehouden, ditmaal onder andere met
Shocking Blue, Peter & The Rockets, Tee-Set en Johnny Lion & The Jumping Jewels. Met vijftienhonderd
bezoekers is ook hier sprake van een geslaagd evenement.
Internationale allure
Daar waar bij de eerste edities nog sprake is van een
mengelmoesje van muzikale en allerhande andere
creatieve uitingen gaat in de loop der jaren de popmuziek de boventoon voeren. De Lochemse Popmeeting wordt volwassen en krijgt steeds meer internationale allure. De muziekliefhebber kan genieten van The
Flying Burrito Brothers, Fairport Convention, Slade,
Mud, The Kinks, Motörhead, The Stray Cats, The Clash,
Mink DeVille, The Boomtown Rats en vele anderen. De
Achterhoekse band Normaal breekt met zijn debuutoptreden in 1975 definitief door.
Ieder jaar trekt het festival meer bezoekers, maar de
kleinschaligheid van het besloten openluchttheater
stelt zijn grenzen aan de groei. Na afloop van het
gebeuren blijft er op het natuurterrein een enorme
ravage achter, alsof er een bom ontploft is. Ieder jaar
moet organisator Joost Carlier met de gemeente
Lochem om de tafel en als Brugman praten om weer
een volgende editie veilig te kunnen stellen. Om meer
bezoekers te kunnen herbergen dan in De Zandkuil

Links de poster voor het Lochem fesitval van 1980.
De band Normaal debuteerde in 1975 op het festival van
Lochem en zou er nog regelmatig terugkeren. (Collectie
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, foto Hugo Jaartsveld)

Mañana Mañana
Daar waar dauwtrappend Overijssel zijn oor nog

Het artikel verscheen eerder in Oer #27, tijdschrift van
het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers.
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mogelijk is, wordt in 1981 en 1982 uitgeweken naar
festivalterrein De Luchte aan de weg tussen Lochem
en Zutphen.
Met de steeds grotere geldstromen nemen ook de
risico’s toe. Slecht weer en een lage publieke opkomst
zorgen meer dan eens voor een enorme financiële
strop. In 1986 wordt het festival in Lochem voor de
laatste keer gehouden.
Na het vertrek van de Popmeeting raakt het openluchttheater in de vergetelheid. Niemand kijkt er meer
naar om, het natuurtheater groeit dicht. Even wordt
De Zandkuil nog commercieel geëxploiteerd. Er komt
een overkapping, in de blokhut wordt een theatercafé
gerund en een aantal malen per week is er een voorstelling. Bewoners van de zojuist verrezen, nabijgelegen nieuwbouwwijk vinden alle toeloop maar niets
en komen in het verweer. Na een aantal rechtszaken
pakt de eigenaar van het theater, met medeneming
van de overkapping, zijn biezen.
Het lot van het openluchttheater lijkt definitief bezegeld. Defensie heeft plannen voor een militair oefenterrein en de gemeente Lochem overweegt De Zandkuil aan de natuur terug te geven.
Een groep bezorgde Lochemers, verenigd in de stichting Openluchttheater Lochem, keert op de valreep
het tij. Sinds het theater maximaal twaalf keer per
jaar een groot evenement mag organiseren en buurtbewoners weten wat hen te wachten staat, zijn de
verhoudingen genormaliseerd.

te luisteren kan leggen bij onder andere Dauwpop
(Hellendoorn) en Jannarok (Diepenheim) heeft de
Achterhoek al lang geen Hemelvaartsfestival meer dat
vergelijkbaar is met de Popmeeting.
Het Huntenpop festival in Varsselder-Veldhunten begint in 1990 nog wel op Hemelvaartsdag, maar wordt
na een aantal jaren naar het weekeinde daarop getild.
Tegenwoordig vindt Huntenpop in augustus plaats.
Het outdoor dancefestival Festivaart dat vanaf 2011
op Hemelvaartsdag wordt gehouden op het DRU Park
in Ulft trekt duizenden bezoekers, maar is muzikaal
van een geheel andere orde.
Weliswaar niet op Hemelvaartsdag, maar qua geest en
sfeer wellicht het best te vergelijken met het eertijdse
Lochemse festival is Mañana Mañana, vanaf 2013
gehouden op het landgoed Enghuizen in Hummelo
en sinds 2017 neergestreken op een locatie rondom
kasteel Vorden.
Met zijn bonte aanbod van muziek en andersoortig
vertier doet Mañana Mañana, dat zich afficheert als
‘het meest relaxte festival van Nederland’, in de verte
denken aan hoe het in Lochem ooit begon, al zijn de
verschillen groot. Daar waar de Pilgrimage Trip het
exclusieve domein van tieners en twintigers was, is
het Mañana-programma toegesneden op een veel
breder publiek, van piepjong tot jongbejaard. Voor
het hedendaagse festival wordt een vuistdik werkplan opgesteld waarbij over ieder detail nauwgezet is
nagedacht.
Heel wat anders dan de eerste Lochem-editie, een
daad van jeugdige overmoed, waarvan de opzet met
gemak op één enkel A4-tje paste.

19

