
Begin 80-er jaren was het Lubberiaanse crisis. Lichtingen schoolverlaters belandden in de 
bijstand. De regeltjes waren nog niet zo repressief. Destijds geen gedwongen tewerkstelling, 
dat zou anderen maar brodeloos maken, maar de uitvinding van VUT en Melkert-banen. 
De tijd van kraken en kernwapens. In alle stadvernieuwingswijken huisden, voortgejaagd 
door de aanstaande renovatie, krakers-scenes. Sommige gingen zwaar aan het gas door 
opkomende heroine, andere waren dogmaties Marxisties/Leninisties/Maoisties gepoliti-
seerd. Wij van Kralingen-west leefden er vrolijk op los; fun punks die Dodewaard als een 
leuk uitje op de camping zagen. Ook wij waren tegen nieuwe kernwapens (eerst de oude 
opmaken). 
Voor ons vermaak waren we aangewezen op het open jongerenwerk. Geld hadden we 
niet dus verzamelden we in het weekend in de Sophiastraat en mikten op het tijdstip dat 
de kassa bij jongerencentrum Eksit opgeheven werd, kon je nog net een paar nummers 
van de band meepikken. We hebben wat staan koukleumen tussen gekke Bertus en de 
andere huisdealers aan de deur. We leerden dat je aan kon melden als vrijwilliger; in ruil 
voor inroostering als glazenophaler het recht op gratis entree plus 10 biertjes per dienst. 
Ook zetten we een van ons aan de deur om hash te verkopen, strikt voor ons eigen ge-
bruik. Zo leerden we de economiese wetten van omzetsnelheid (man, wat waren wij per-
manent stoned). Drank, drugs en rock-and-roll, wat wilden we nog meer? 
Opzij geschoven van de arbeidsmarkt wilden we toch enige zingeving, geen hooggestem-
de idealen maar binnen handgreep. Het was de tijd dat in de buitenwijken open jonge-
rencentra als paddestoelen uit de grond schoten; Villa in Alexanderpolder, Nullis in Schie-
broek, Uitbraak in Zuidwijk. KaaSee in Overschie. Al die tenten draaiden op jongerenzelf-
bestuur maar wij, in het centrum, waren aangewezen op Eksit waar je maandelijks je 
dienstrooster opgestuurd kreeg.  
Een heftige strijd brandde los. De Anglo-saksische muziekindustrie beschouwde Nederland 
als springplank om het continent te veroveren. Amsterdam was Paradiso en Melkweg 
maar, le histoire ce repete, ook toen had deze stad geen fatsoenlijk poppodium. De druk 
een volstrekt ontoereikend, sloopwaardig, schoolgebouw als poptempel te laten functio-
neren maakte elk initiatief van onderop onmogelijk. Ons bezwaar was dat de vermaaks-
industrie dit liet betalen uit sociaal geld dat voor jongerenwerk bestemd was. Hadden we 
over meer analyties vermogen beschikt, was de strijd anders gevoerd (hoewel, 35 jaar la-
ter hebben velen zich de tanden er op stukgebeten en is het probleem immer actueel). We 
claimden onze rechten en leerden in onze eigen speeltuin Eksit de wetten van repressieve 
tolerantie en propaganda. Met een geritselde stencilmachine en gejat papier rammelden 
we op de Helvetica van mijn opa ons fanzine RAMPO in elkaar, just for the fun of it. Die 
erfenis heb ik bij elke verhuizing trouwhartig meegesleept en is nu gedigitaliseerd.  
Adolescentie is een periode waarin je persoonlijkheid zich vormt. De ruimhartig geboden 
rechten waarmee machthebbers je tegemoet willen komen misbruiken om ze vervolgens 
in de zeik te zetten en jezelf vervolgens ongrijpbaar te maken door het als humor te clai-
men; a way of life waarmee ik (tot nog toe) alles overleefd heb. Wie meent dat je door 
veel blowen suf wordt beleeft aan de RAMPO weinig leesplezier 

Rampo 












































