
 

De Effenaar, 1971

Citation for published version (APA):
Schippers, J. L. (2009). De Effenaar, 1971. In H. W. Lintsen, & P. Thoben (editors), De canon van Eindhoven
(blz. 181-188). Heinen.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/2009

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/6a6359b5-8005-4423-83d7-ed16c8f3377e


>> PERIODE >> PERIODE
NA 1970: NA 1970:
EEN NIEUW EEN NIEUW
TIJDPERK TIJDPERK

>> COON >> ICOON DE EFFENAAR,
DE EFFENAAR DE EFFENAAR,
1971 1971 1971
>> COON DE REVOLUTIE IN EINDHOVEN
DE EUROPACUP
VOOR LANDS
KAMPIOENEN,
1988 PileEen bijzonder.ltchtornament

>> COON
DE MOSKEE Fite_Ee.Ef~enaarfite_De.Bij

1989

>> COON
BRAINPORT,
DETOEKOMST

V

a... eel ~jI~ i~llll II



p.182

Peter Koelewijns carrière nam later een
andere wending en tot een optreden in
de poptempel de Effenaar is het nooit
gekomen. Maar wat betreft zijn eerste
plaat zou hij er zeker hebben thuis
gehoord. ‘Kom van dat dak af’ was in
1959 de eerste, heuse rock-’n-roll hit
van eigen bodem. Koelewijn, in 1940 in
Eindhoven geboren als zoon van een uit
IJmuiden afkomstige vishandelaar, had
goed geluisterd naar de Amerikaanse
legerzender AFN, waarop de nieuwste
muziek uit de VS te horen was. Zwarte
zangers als Little Richard en Chuck
Berry en hun blanke navolgers Jerry
Lee Lewis, Bill Haley en Elvis Presley
introduceerden daar een nieuwe vorm
van amusementsmuziek, rock-’n-roll,
die afweek van alles wat daaraan vooraf
ging. Rauw, opstandig en wars van con
venties. Koelewijn zou je met enige over
drijving de aankondiger van de grote
verandering kunnen noemen die zich
vanaf het midden van de jaren zestig
op tal van terreinen in Eindhoven
(en Nederland) voltrok.

HET CITYPLAN EN DE OPSTAND IN DE STAD

In Eindhoven kwam de nieuwe geest
waarschijnlijk het duidelijkst tot uiting
bij de worsteling rond het Cityplan van
de twee ‘Nieuwe Bouwen’-architecten
Van den Broek en Bakema. Ontevreden
over de voorstellen van de eigen dienst
gemeentewerken deed het Eindhovense
gemeentebestuur eind 1966 een beroep op
het gerenommeerde tweetal om een nieuw
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plan voor het stadscentrum te ontwerpen EEN BESCHEIDEN OMWENTELING IN Aft. p. 181

dat als een soort stedenbouwkundig tegen~ HET STADHUIS Dc Ettenaar steal

wicht kon fungeren van de tot in het hart Grote verliezer van de eerste verkiezingen anno 2009 no pens
a gen zeggen be-

van de stad dominante Philipsbebouwing. na de opwinding rood het Citypl4n was de kend als andehjk

Van den Broek en Bakema kwamen in Katholieke Volkspartij (KVP), die he). plan gewaardeerde as

‘ 1967 met een plan waarbij de Eindhovense door dik en dun had gesteund. De partij gerenommeerde

binnenstad als het ware was geconcen- verloor bij gemeenteraadsverkiezingen in cOb, met:

‘ treerd in een 400 meter lang en 40 meter 1970 ruim 12% en ging van bijna 56 naar bovenal grens

hoog ruggengraatgebouw met daaronder 44% van de stemmen. Het zware verlies is verleggende

eer~ parkeergarage met 3000 plaatsen. Het echter niet alleen toe te schrijven aan het

[ Cityplan, waarvoor veel van de bestaande Cityplan-avontuur. Dc katholieke zuil was,bebouwing in het centrum, waaronder een zowel landelijk als in Eindhoven, al enige muziek, kunst

deel van de Mark, Huize Ravensdonck en tijd bezig aan een electorale terugtocht. cultuur, I testy e
as n euwe media.

bet Stratumseind, zoo moeten verdwijnen, In de jaren twintig en dertig was de Hat begon ella

werd in juni 1969 met een ruime meerder- Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP), mae beseheiden

heid door de Eindhovense gemeenteraad de voorloper van de KVP, nog almachtig in mrenthoumast

aangenomen. Eindhoven. Zij behaalde gemiddeld onge- 9e

Een groot deel van de burgerij dacht veer 70% van de stemmen en maakte in de 1969, als Para+

er echter anders over. Het plan wekte veel stad volledig de dienst uit. Na de Tweede Jongerencentrum,

weerstand vanwege de grootschaligheid en Wereldoorlog zette deze lijn aanvankelijk met ondereen yoga-ruimte.
de afbraak van veel wat er nog aan historie door. Bij Tweede Kamerverkiezingen in Na verbouwing

in de binnenstad restte. Op informatie- 1966 scoorde de KVP nog ruim 66%. Enkele n 1974 kreeg

bijeenkomsten, met bezwaarschriften en jaren later begon echter de grote afbrokke- hetde aan de

in brieven in het Eindhovens Dagblad werd ling, waarbij de katholieke partij, versterkt ~

geprotesteerd tegen dc kolos’, ‘het stenen met de protestants-christelijke partijen (1970)

monster’, ‘de monoliet’ die Van den Broek terugviel tot ongeveer 35% van de stemmen
en Bakema de Eindhovense burgerij door in de jaren zeventig.
de strot wilden duwen. Vooruitgang boekten vooral de sociaal- en omgeving

Opvallend was dat de protesten tegen democratische Partij van de Arbeid (PvdA) vanatde1aren

het plan afkomstig waren van een breed en de liberale Volkspartij voor Vrijheid en zestig steedsmeer can reglo
politiek front, dat bestond uit extreem- Democratie (\IVD), die in 1977 respectie- neal centrum voor

linkse, populistisch-rechtse en meer velijk bijna 30% en ongeveer 15% van de hat alternatieve

gematigde groepen als het kort daarvoor stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen gebeures.Vriiwel

opgerichte D66. Algemene noemer van kregen. Bij verkiezingen voor de gemeente
de links gerichte protesten was de zoge- raad lag dit percentage door de lagere ot beweg ngen

heten ‘geest van de jaren zestig’, met zijn opkomst vooral voor de socialisten wat hadden erwel

pleidooien voor grotere autonomie van de lager. Vanafmidden jaren zeventig maakten ~
burger en verzet tegen opgelegd gezag. De zowel PvdA als VVD regelmatig deel uit Zo ook de

ludiek-anarchistische Provo-beweging — van bet Eindhovense college van B&W Nederlandse

rock ‘n roll voor intellectuelen — was van de Vrij spectaculair was de opkomst in bet- Veren 9in9
. . . ussr Sexuelenieuwe geest de spreekbuis. zelfde decennium van partijen ter linker- Hervorm sg.

Het gemeentebestuur reageerde eind zijde van de PvdA, waarbij vooral de van de (1980)

1969 op de protesten door het organiseren KVP afgescheiden Politieke Partij Radicalen
van een tentoonstelling over het City- (PPR) enige tijd furore maakte. Dc opkomst
plan in bet Van Abbemuseum. Centraal van deze partij leidde in Eindhoven tot de
punt hierin was een manshoge ‘doorloop- vorming van een progressieve combinatie
maquette’ van bet plan. Dc tentoonstelling van PvdA, PPR en de links-socialistische
trok biermee landelijke belangstelling. Het PSP. Als reactie daarop splitste een
Cityplan werd hierna aangepast, maar dccl van de rechtervleugel van de
uitgevoerd is bet nooit. Na lange beroeps-. Eindhovense PvdA zich af om een
procedures werd het plan ten slotte als te aparte partij op te richten. Deze reactie
duur beoordeeld. kreeg landelijke navolging in de



De jeugd
cultuer kent
vele subculturen,
met leder een
elgen scene en
bijvoorbeeld
kledingscode.
De hardcorelief
hebbers konden in
2003 onder meer
terecht in het
Beursgebouw bij
het housefeest
Masters of
Hardcore.
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Democratisch Socialisten ‘70 (DS 70), die
tot in de jaren tachtig in de Eindhovense
gemeenteraad en de tweede kamer verte
genwoordigd zou zijn.

Spectaculair en duidelijk door de tijd
geest beInvloed was de opkomst van D66.
Deze links-liberale partij die de inspraak
van de burger hoog in het vaandel had
staan, kreeg bij de gemeenteraadsverkie
zingen in 1970 vanuit het niets bijna 14%
van de stemmen. D66 zou in de daarop
volgende jaren een — wat resultaat betrof
overigens sterk wisselende — constante in
de Eindhovense politiek vormen. De veran
deringen in de politiek werden misschien
wel het best gekarakteriseerd door de
benoeming in 1973 van de PvdA-politicus
mc J. van der Lee tot burgemeester. Tien
jaar daarvoor zou dit nog ondenkbaar
zijn geweest.

EN DE ECHTE’ REVOLUTIE VAN DE

RODE JEUGD

Dc benoeming van Van der Lee was
tevens bedoeld om de politieke situatie
in Eindhoven wat te laten bekoelen. Die
was enigszins oververhit geraakt door het
optreden van de plaatselijke afdeling van
de Rode Jeugd. Deze op het Chinese corn
munisme georienteerde groepering was
ontstaan in 1967. In Eindhoven vormde
zich rond kopstukken Henk Wubben,
Evert van den Berg en LuciOn van Hoesel
een actieve kern. Ben aantal van de vrij
wel zonder uitzondering oorspronkelijk
katholieke leden van de Rode Jeugd had
een Philips-achtergrond, in die zin dat
vader of soms de betrokkene zeif bij het
bedrijfwerkte of had gewerkt.

Verzet tegen het almachtige concern
dat samen met het katholieke establish
ment al decennialang de dienet uitmaakte
in de stad was waarschijnlijk een belang
rijke verkiaring voor bet curieus heftige
karakter dat het optreden van de radicalen
in Eindhoven kenrnerkte. De verburgerlijk
te’ PvdA en de ‘softe’ partijen ter linkerzijde
ervan namen naar hun mening onvoldoende
afstand van de bestaande machtsstructuren.

Hoe zoiets kon escaleren bleek bij een
begin 1969 door de groep georganiseerde
demonstratie tegen de bouw van een

Philipsfabriek in het door een militaire
junta geregeerde Griekenland. Na een
vreedzaam verlopen bijeenkomst trok
ken veel demonstranten aangevoerd
door Wubben en Van den Berg naar bet
standbeeld van Anton Philips op het
Stationsplein om daar een krans van
prikkeldraad te leggen. De Eindhovense
politie, geleid door hoofdcommissaris
Odekerken, zag hierin een onaanvaardbare
aantasting van de goede naarn van de
grondlegger van het concern en trad hard
op. Bij de confrontatje zouden ook door
leden van de Philipspolitie, die daar geen
enkele bevoegdheid had, rake kiappen zijn
uitgedeeld.

Een rd was geboren, die er ten slotte na
talloze schermutselingen toe zou leiden dat
de auto van Odekerken werd opgeblazen.
Aanslagen met molotov-cocktails op onder
meer het huis van burgemeester Witte, het
kantoor van weekblad Groot-Eindhoven en
het Evoluon waren daaraan voorafgegaan
of zouden nog volgen. De pogingen van
de Rode Jeugd om via een stadsguerrilla
vanuit Eindhoven de wereidrevolutie op
gang te brengen, waren toen overigens
al uitgelopen op een kwalijk soort radi
calisme, dat elke band met de werkelijke
situatie in de stad had verloren.

Voorman Van Hoesel, wiens vader
manager bij Philips was, werd in 1972
tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld
wegens verboden wapenbezit. Dit bete
kende tevens het eind van de revolutie in
Eindhoven. De meeste leden van de Rode
Jeugd vertrokken uit de stad. Enkele van
hen zouden de wereldrevolutie daarna nog
tot in Jemen, China en Noord-Korea blijven
najagen, maar behalve desillusies leverde
dat weinig op.

DE EFFENAAR ALS (ALTERNATIEVE)

MUZIEKTEMPEL

De Effenaar is hiervoor al genoemd in
verband met Peter Koelewijn. Het gebouw
en alles wat er voor staat, is waarschijnlijk
het best bewaarde monument van de kri
tische tijdgeest van rond 1970. Zij het dat
de tegenwoordige functie van de Effenaar,
een landelijk bekend poppodium, wezen
lijk verschilt van die bij de start. Dc leeg
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staande linnenweverij van Van den Briel
en Verster aan de Dommelstraat kreeg
in 1971 een tweede leven onder de naam
Open Jongerencentrum Para+. Hier kon de
Eindliovense jeugd zijn hart luchten over
politieke en maatschappelijke wantoestan
den, perikelen op school en niet-deugende
ouders. Mm of meer ongestoord konden de
bezoekers er ook softdrugs gebruiken. Dc
huisdealer zorgde voor een goede kwaliteit
tegen een redelijke prijs.

Weinig bekend is overigens dat de
naam van het gebouw met de mooie gevel
rechtstreeks ontleend is aan het textiel
verleden. Een effenaar is een soort kam
om draden te geleiden op het weefgetouw,
waardoor weefsel effen, viak wordt. Na een
jaar of vijf, de naam luidde inmiddels al
enige tijd de Effenaar, verlegde de leiding
van het centrum de aandacht naar cultuur.
Hierbij bleefaanvankelijk de maatschappij~
kritische oriOntatie gehandhaafd. Geleide
lijk aan won binnen die culturele richting
de muziek aan belang. De voorkeur van
de medewerkers bleef daarbij de eerste
tijd wel uitgaan naar wat werd genoemd
alternatieve groepen.

Vanaf de tweede heift van de jaren
tachtig werd de muziekprogrammering
gericht op een breder publiek. Er vonden
optredens plaats van onder meer The
Ramones, Sex Pistols, Red Hot Chili
Peppers en REM. Met deze programme-
ring veroverde de Effenaar zich een plaats
in de eerste rijen van het Nederlandse
popcircuit.

Gm aan de top te blijven was nieuw
bouw van de inmiddels volledig uitge
woonde oude fabriek noodzakelijk. Hierbij
speelden ook zaken als geluidsoverlast en
eisen van optredende bands en de concur
rentie tussen de verschillende podia een
rol. In 1997 kreeg het Rotterdamse archi
tectenbureau MVRDV de opdracht voor
het ontwerp van het nieuwe gebouw. Na
talloze plannen, eindeloos geharrewar met
diverse wethouders en de politiek was de
nieuwe Effenaar in 2005 een feit. Die heeft
twee zalen, een met 1300 plaatsen voor de
grotere bands en een kleine van 400
plaatsen voor kleinere en regionale
groepen.

De artiestenfoyer is ‘hufterproof’
ingericht en het publiek kan uit door
zichtige barkasten zijn flesje bier kiezen,
want ‘drinken op fles’ hoort bij de Effenaar.
Zo lijkt hat net of de ongebonden geest
uit de beginperiode er toch nog een beetje
rondwaart.

Hans Schippers

5. Jongeren
vroegen en kregnn
n Ce jaren zest p
b~r’ elgen, aparte
orderkorrers
zoals dnV ucht
heuve en Metro
voor de werkende
jeugd. Hieruit
ontstond het
jonqerencentrsm
Dynamo, van
waarmt een reeks
succesvoie open
uchtevenementen

onder de naam
Dynamo Open Ar
werden georgan
seerd (stagedvzen,
1993)
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