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de directrice mij in eerdere instantie 
had gevraagd of ik een voorwoord 
wilde schrijven, krijg ik op mijn ver-
zoek een pre-view van de lay-out 
van dit gedenkboek.  
“Marijke, alleen op voorwaarde dat 
er niet in de tekst gestreept gaat 
worden” had ik bedongen en daar 
was mij ingestemd. 
De aanwijzingen van de vormgever 
zette mij echter meteen aan het 
denken en op het verkeerde been.
Wat moest ik er van denken als je 
bijdrage al geheel vormgegeven is 
zonder een woord tekst geschreven 
te hebben?
En een andere vraag is natuurlijk 
“Wat is dat toch een rare ouderwet-
se idee dat als iets -tig jaar bestaat 
dat er dan een boek gemaakt moet 
worden?” 
Ambtshalve heb ik gedurende 
de afgelopen 15 jaar al een hele 
boekenplank gedenkschriften uit 
het zogenaamde clubcircuit in 
ontvangst mogen nemen, en in een 
aantal gevallen voorzien van mijn 
pennevruchten; altijd op verzoek 
van de jubilaria en veelal leidend tot 
algemene hilariteit.
 

Op 21 juni 1996 gaf ik op verzoek 
van de voorbeeldige Ton van Gool 
een lezing met lichtbeelden in de 
Effenaar over de toestand in het 
clubcircuit, e.e.a. t.g.v. het 25-jarig 
bestaan. Een jubileum seminar 
moest het worden, i.p.v. een feest. 
Het Eindhovens Dagblad kopte de 
dag erna: “Clubcircuit moet stuk 
professioneler;
                                                                                                     
Seminar in Effenaar: ‘Van overheid 
is niets te verwachten’ 
En ergens in de tekst stond: “...
Ten slotte mocht Willem Venema 
van boekingskantoor Double You/
Mojo het seminar afmaken in een 
rede die idere discussie overbodig 
maakte.”
Alle issues zijn stomgenoeg anno nu 
nog steeds aan de orde, met dien 
verstande dat er toen werd geijverd 
voor een btw-verlaging van 17,5 
naar 6%, die later door Wouter Bos 
als staatssecretaris werd ingevoerd. 
Tja, kom daar nu nog maar eens 
om. In al mijn voorzienigheid pleitte 
ik zelfs onder meer voor een herijk-
ing van de Buma inclusief Conamus; 
en toen wisten we nog niet eens 
wat een Balkenende norm was.
En ook leuk, de toenmalige 
staatssecretaris Aad Nuis bleek net 
zo’n onbetrouwbare vlerk te zijn 
als de huidige Stellverträter van de 
vakminister; waarbij opgemerkt dat 
diens voorganger ook niks heeft 
opgeleverd ondanks al zijn cultuur-
schetenwappelijke prietpraat. 
Nuis rook dat ie er ter plekke 
ongenadig van langs zou krijgen en 
stuurde daarom een slappe knecht, 
die ook niks te bieden had en die de 
klappen mocht inkasseren. 

Omdat
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En op zo’n moment denk ik nog 
wel eens weemoedig terug aan de 
tijden dat de onhandige politieke 
brokkenpiloot Eelco Brinkman -die 
ook helemaal 0,0 verstand van pop-
muziek had- her en der langs kwam 
om wat subsidie uit te delen. En 
telkens dacht ik dan “waarom kan 
fatsoenlijk ‘links’ dat niet, en zo’n 
Protestante CDA-knoeier wel?” 
Een maand later viel een zgn. 
Naheffingsaanslag van de Politie 
Eindhoven Afdeling Parkeerbelast-
ing in de bus van hfl. 77,25 omdat 
ik ook na 18.00 uur geld in de 
automaat had moeten doen; ik had 
moeten begrijpen -ofschoon het 
nergens vermeld stond- dat het 
vrijdags koopavond is in Eindhoven. 
Ik zal de lezer de nasleep van de 
daaropvolgende correspondentie 
besparen, maar parkeren bij de 
Effenaar doe ik voortaan achter het 
electrisch te bedienen traliehek van 
De Effenaar.
 

Ik kreeg nadien wel meer verzoeken 
voor dit soort hilarische voorstel-
lingen. Maar ik doe dat niet meer 
zo vaak, want het onderwerp 
‘clubcircuit’ is voor de ongeoefende 
luisteraar te complex en voor 
de gemiddelde popjournalist ‘te 
moeilijk voor het grote publiek’, en 
ik kom derhalve veelal niet verder 
dan de eigen parochie, terwijl het 
bij mijn kruistocht gaat om zieltjes 
winnen, en dat is zelden het geval.  
Waarom dan toch weer wel zo’n 
voorwoord?
Dat komt waarschijnlijk doordat 
ik iets met Eindhoven heb, en de 
mensen bij de Effenaar aardige, 
goedwillende mensen vind. 
Ik ben er geboren, en heb mijn 
jeugd in de periferie van de Lichts-
tad gesleten, vooral als kromge-
groeid Philips-kind. 
En ik heb ook niks tegen De Ef-
fenaar, ik kom graag af en toe even 
naar mijn geboortegrond.
Mijn eerste Cuby album kocht ik 
met korting in de Philips Person-
eelswinkel. De hele familie werkte 
bij Philips. En alle opa’s en oma’s 
woonden in Eindhoven. Als kleuter 
mocht ik achterop de fiets met m’n 
opa (die een muziekhandel had in 
De Dommelstraat) mee naar PSV, 
niet per se om naar de wedstrijd te 
kijken, maar om de grammofoon-
muziek vóór en na de wedstrijd en 
tijdens de pauze te draaien. Veel 
Dorus met Meneer Cor Steijn, Dutch 
Swing College Band, marsmuziek 
Toby Rix, Malando etc. Ik heb niks 
gemist.

Een straat verder dan Para+ (zo 
heette De Effenaar aanvankelijk) zat 
-om de hoek- naast het ziekenhuis 
de Eindhovense Muziekschool, waar 
een vervelende meneer mij voor 
25 gulden per les geprobeerd heeft 
piano te leren spelen; tevergeefs 
zelfs na het groene, rode en blauwe 
boekje met oefeningen.
Ook vlak bij De Dommelstraat 
volgde ik verplicht het tienvinger-
blindsysteem van Scheidegger, 
waarvan ik pas jaren later moest 
bekennen dat dat een goede invest-
ering was geweest van mijn ouders.
Ook in de Dommelstraat maakte ik 
een begin met mijn vinylcollectie 
middels de aanschaf van de 7’ van 
Bobby Vinton en een high-fidelity 
langspeler uit maar liefst Amerika 
van Yodelin’ Slim Clark.
In de tweede helft van de jaren 
zestig zocht ik op zondagmiddag 
heimelijk mijn toevlucht tot Het 
Zoldertje of het liefst Carlton, alwaar 
ik in het kader van de Beat-In-Club 
ik zo’n beetje de hele Nederbeat 
van After Tea tot ZZ & De Maskers 
aan mij voorbij heb zien trekken. 
Dat neemt niemand mij meer af. 
Carlton was -net als het nog ver-
derfelijkere White Horse- absoluut 
verboden terrein, waar volgens mijn 
moeder alleen maar kermisvolk of 
jeugd van het woonwagenkamp 
kwam met vieze haren, spijker-
broeken, gympies en leren jackies. 
En laat dat nou net helemaal mijn 
interesse coveren in die tijd. Ik 
wendde voor dat ik ging dansen 
bij Zaal Need, waar ik per slot van 
rekening dansles volgde, maar waar 
ik in werkelijk maar 2x keer ben 
komen opdraven. Vandaar dat ik 
nooit heb leren stijldansen (alleen 
het woord al).

De locale bands ( zoals Mickey 
Finn en de Fallouts) hadden niet de 
klasse en vooral niet het imago van 
bands als Brainbox, The Outsiders, 
Q65 en Cuby & The Blizzards. Dirty 
Underwear en Armand (naar verluidt 
een heel ver familielid) kwamen een 
beetje in de buurt.
 
Tijdens carnaval 1971 kwam ik 
eigenlijk meer per ongeluk tussen 
de hippies van terecht in Para +. 
Dat thee-drinken en blowen op die 
manier zocht ik niet.
In de AOR kwamen echte 
spannende rockbands en veel 
aantrekkelijke, wilde verpleegsters 
en kleuterjuffen.
In de Stadsschouwburg zag ik 
niet alleen een dope optreden van 
The Byrds en Iron Butterfly, maar 
was ik voorgoed verkocht aan The 
Soft Machine. Later zag ik daar 
een legendarisch concert van The 
Matching Mole.
Mijn vinyl-collectie begon nu in de 
categorie 33-toeren de 20 stuks te 
naderen, met als highlights  “Soft 
Machine 1” en “2”  en  “Revolution” 
van Q65, niet alleen milestones, 
maar drie tijdloze albums.
Inmiddels was Para+ omgedoopt 
naar Open Jongerensentrum De 
Effenaar, een rare naam voor een 
dergelijke instelling. Recentelijk 
kreeg ik de uitleg middels het 
fantastisch geïllustreerde, gedocu-
menteerde en vooral gedetailleerde 
boek van de hand van tijdgenoot 
Frans Dekkers “Beatstad Eind-
hoven; hoe het ware leven begon” 
(een aanrader).
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Inmiddels was ik in Nijmegen gaan 
studeren en wat er in De Effenaar 
speelde, kon ik ook in Doornroosje 
of Diogenes zien. Ik denk dat het 
zo’n beetje ophield bij een paar 
concerten van o.a. Suzy Q en de 
Mr. Albert Show, en later Sweet 
d’Buster.
Inmiddels was ik zelf clubpromoter 
van Diogenes (van Diamond Five 
tot Ferre Grignard en van The Police 
via The Talking Heads tot vooral 
Herman Brood & His Wild Romance 
etc.) en localpromoter voor Paul 
Acket (Dire Straits, AC/DC etc), een 
beetje zelfstandig concertorganisa-
tor geworden en lieerde mij uitien-
delijk aan de concertgigant te Delft, 
waarvan een van de directeuren 
partime tourmanager was van 
mijn indertijd favoriete sympho-
psychadelische jazzrockgroep 
Alquin (in de OOr encyclopedie m.i. 
abusievelijk betitteld als progrock).
Ten tijde van het Midzomernac-
htspektakel kwam ik nog een keer 
in De Effenaar alwaar gerepeteerd 
werd door van allerlei gelegen-
heidsformaties, en daarvan kan ik 
mij alleen nog de kookprestaties 
van de keukenbrigade en de kwasi 
amoreuze persstrappatsen van 
Herman und die Nina heugenen, 
en niet te vergeten de tennisballen 
met witte poeders die The Brecker 
Brothers bestelden.
 

Via via kwam ik ergens eind jaren 
zeventig/begin jaren tachtig in 
contact met een Nederlandse dame 
die vanuit London opereerde en die 
diep in de postpunk zat. Minou had 
verkering met of woonde samen 
met, whatever, met een van die 
gasten van de Gang of Four en had 
hele verhalen aan de telefoon over 
al die fantastische bands van het 
Factory label.
Ik moest komen kijken, vooral naar 
Joy Division. Ik denk dat het de 
show in Doornroosje is geweest 
(maar het kan ook de show in De 
Effenaar geweest zijn)  die ik gezien 
heb. Ik vond het helemaal niks, ging 
zelfs voortijdig naar huis. De zanger 
kwam op mij over als een verveeld 
spastisch persoon met nare trekjes 
en een soort masochistisch min-
achting voor zijn publiek; hij stond 
ook voornamelijk met z’n rug naar 
het publiek gedraaid. In mijn ogen 
droevige namaak-punk met synthe-
sisers van een muzikaal armetierig 
niveau, en nog slecht gedaan ook. 
En de naamgeving van de band 
(naar een afdeling van een concen-
tratiekamp) vond ik net als de naam 
voor het vervolg, heel kwestieus en 
rieken. Kwestieus in de zin van een 
hele andere orde dan Blondie of het 
geflirt met swastika’s door Brian 
Jones of Siouxsie.
Op zeker (zou de latere program-
meur en culinair enthousiasteling 
en kritische rasoptimist Rene de 
Wever zeggen) heb ik een interes-
santer dubbelconcert gezien in De 
Effenaar met labelgenoten Certain 
Ratio en Section 25. Vooral Certain 
Ratio met die rare neurotische dis-
codreuntjes vond ik niet verkeerd.

Dezelfde official liet nooit na om mij 
fijntjes na elke voorstelling uit te 
duiden dat hij alleen maar proble-
men had met arrogante Amerikanen 
of Engelsen naar gelang de nation-
aliteit van de optredende band.
De onhandige kleedkamer die 
indertijd makkelijk toegankelijk was 
voor het publiek had een deur aan 
de publiekskant en het was bijna 
altijd een probleem om die toegang 
te laten bewaken door De Effenaar 
want dat vond men allemaal maar 
flauwekul.
 
Inmiddels was er een nieuwe 
directrice aangetreden, toevallig 
een vriendin en buurvrouw van 
mijn ouders, en ook nog eens van 
dezelfde politieke signatuur.
Nadat Marijke het recept voor de 
mosterd had binnengehengeld,  
stond de roep om een nieuwe tent 
of een grootscheepse verbouwing 
boven in het vaandel.
En zo volgde een kruipende tocht 
op zoek naar financiële en vooral 
politieke steun, waarbij haar eigen 
partij, die ik verder niet bij name zal 
noemen, diverse malen overspel, 
dubbelspel en stokken in haar wie-
len stak. Ik kan mij herinneren dat 
ik op verzoek in oktober 2002 de 
verantwoordelijke kameraden van 
de  “Linkse Kerk” in de gemeenter-
aad schriftelijk heb opgeroepen zich 
te kwijten van hun verantwoordeli-
jkheden en verder af te zien van 
NSB-achtige praktijken en andere 
politieke obstructie.
Een ware gang naar Canossa werd 
gemaakt, maar een nieuwe Effenaar 
kwam er toch.
 

In het boek “Hey Ho, Let’s Go” over 
poppodia in Nederland, waarin 
de redactie hoog opgeeft over al 
die architectonische wonderen, 
wordt melding gemaakt van de m.i. 
merkwaardige indeling van de grote 
zaal. “Eén zijde van de nagenoeg 
vierkante zaal wordt ingenomen 
door het podium, en ook de bar is, 
als apart vormgegeven meubel, 
prominent aanwezig in de grote 
hoge, balkonloze ruimte.” en “Net 
als in de oude Effenaar draait alles 
maar om één ruimte, de zaal, en 
één ding, de muziek.” Nagenoeg 
vierkant? Ik begrijp nog steeds niet 
waarom er gekozen is voor een 
podium op de lange kant en dat 
rare gat in het midden van de zaal 
met trappen, een typisch niet prak-
tische gedachtenkronkel van het 
architektenkantoor (MVRDV; what’s 
all in a name), dat bekend staat ‘om 
zijn experimentele architectuur en 
bijdrage aan de vernieuwing van 
architectuur in Nederland’. Een 
vergelijkbaar misverstand is het 
gebouw van de Vpro waar ik mij 
ook zo heerlijk aan kan ergeren, 
en waar elke keer als ik de tent 
verlaat, blij ben dat ik daar niet hoef 
te werken. Terreur is het, van die 
tekentafelterroristen.
En met een nieuwe Effenaar kwam 
ook de doorgeslagen profession-
alisering op gang. Het hutje op de 
hei, de deeltijdbanen, onderneming-
sraad, de atv, de pappa en mamma-
dag, een heuse skybox, en andere 
modernismen die in mijn ogen hond 
in de pot zijn voor een pop-, dan 
wel cultuurpodium. 
 

In 1991 vierde De Effenaar het 
zoveeljarige bestaan. Onderdeel 
daarvan was een voetbaltournooi 
op de sportterreinen van de RPI te 
Eindhoven. Mijn toenmalige club, 
Double You Concerts moest haar  
team versterken met tijdelijke 
transfers en zo kwamen we toch 
nog aan een paar sterspelers uit de 
krochten 020 en uit de geledingen 
van Claw Boys Claw (die overigens 
fantastische en vooral uitverkochte 
shows in De Effenaar gaf), waarmee 
we konden scoren.
Tijdens de wedstrijd waar ik zelf 
als linksback een sterrol vervulde 
was het mij opgevallen dat de 
scheidsrechter snel beïnvloedbaar 
was in zijn beslissingen. Bij elke 
ons ongelegen beslissing snauwde 
ik de in een heus scheidsrechterpak 
gehesen jongeling mijn versie van 
het gebeuren toe: “ben je nou gek 
geworden, malloot!”
In de pauze zat ie aan een tafeltje 
aan de appelsap en toen ik bij ‘m 
aanschoof om ‘m nog eens aan 
een nader verhoor te onderwerpen, 
begon ie hard te janken. Wat nu?
Bleek dat ie een patient van de Ri-
jks Psychiatrische Inrichting was die 
ook een keer graag scheidsrechter 
wilde zijn, en zo iemand kreeg 
natuurlijk de kans van De Effenaar.  
Na de pauze verloren we alle kost-
bare punten door beslissingen van 
een vervangende scheidsrechter en 
werden we smalijk 4e.
 
Per vandaag heb ik met maar liefst 
twee programmeurs te doen, soms 
zelfs tegelijk.
Ik kan de lezer van dit epistel ga-
randeren: ik heb met ze te doen.
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De verantwoordelijke program-
meurs hadden ergens mijn 
stiekeme respect terwijl ik eigenlijk 
met bont en blauw ergerde aan hun 
geforceerde neen tegen een hoop 
artiesten uit mijn koker.
En de op zich levenslustige Jorn, 
was ook al als programmeur niet 
bepaald het zonnetje in huis.
Op een gegeven moment had ik 
toch een voet tussen de deur met 
het continentaal debuterende Echo 
& The Bunnymen, die met een 
gigantische truck met aanhanger 
het continent teisterden, met elke 
dag wel een nieuw probleem.
Zo reed de chauffeur, een verknipt 
ex-Hell’s Angel, in Nijmegen de 
schutting om. Een uitverkochte 
avond in Tivoli werden door 
dezelfde chauffeur in overleg met 
de tourmanager op de dag van de 
show afgelast (net als het optreden 
op het festival Pinkpop-Binnen) 
omdat de truck de gracht niet op 
mocht/kwam.
In de Effenaar gaf het een ander 
probleem.
Harry “de Mack”, de tourmanager, 
die er een beetje uitzag als een 
geniepig varkentje in een legerout-
fit, had het al snel gehad met de 
eigenzinnige technische official 
van De Effenaar, toen hij zijn eigen 
handel naar binnen wilde kruien. 
Hoe het precies zat ben ik vergeten, 
maar de batterij pa-versterkers van 
de band was al voor de soundcheck 
opgeblazen met alle nare discussie 
van dien.


