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Dit vrijwilligersinitiatief was geen lang leven bescho-

ren. Zoals dat vaker gaat in Zeeuws-Vlaanderen verlie-

ten de creatieve vrijwilligers, na het voltooien van hun 

middelbare-schoolopleiding, noodgedwongen hun 

woonplaats Hulst voor de studentensteden als Breda 

en Eindhoven. De harde kern rond het toenmalig 

OJC Hulst is nog steeds cultureel actief in Eindhoven, 

maar ook ver daarbuiten.

De as Hulst – Eindhoven

In 1984 richtten vier jonge Zeeuws-Vlamingen in 

Eindhoven de Stichting Zesde Kolonne op. Luk en 

Mark Sponselee waren eerder in Hulst betrokken 

geweest bij het Popkollektief P.H.O. (Popgroepen 

Hulst en Omgeving). Paul Verwilligen uit Kapellebrug 

en Edwin van Eck uit Axel vormden samen het expe-

rimentele elektronicaduo Vovokai. In de fabriekshal 

van Interjute B.V. gebruikten zij de machinegelui-

den van de jutestempelaar als basistrack voor hun 

Kaisette-project ‘Fordah Industry’. Daarnaast waren 

Paul en Edwin in het weekend actieve bezoekers van 

het toenmalige OJC in Hulst. Inmiddels studeerden 

zij aan de Sociale Academie van Eindhoven, en waren 

als vrijwilliger betrokken bij het jongerencentrum 

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw kende het vestingstadje Hulst een bloeiende jongerencultuur, met 

sterke wortels in de punkbeweging. D.I.Y. was het credo, Do it yourself of, in goed Nederlands, doe-het-zel-

vers. In de voormalige ambachtsschool aan het Houtenkwartier was van 1981 – 1985 een creatief groepje 

jongeren actief, die wekelijks popconcerten organiseerden in de benedenzaal van het Vormingscentrum 

Jong Volwassenen (VJV). Als Stichting OJC Nu! zette deze vrijwilligersgroep zich niet alleen voor een Open 

Jongeren Centrum in. Het podium OJC Nu! moest aantonen dat er ook in Hulst behoefte was aan grensver-

leggende, niet-commerciële (pop)muziek. 

Simon van Leeuwen

VAN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN NAAR OOST-EUROPA

De Kolonne, eenmaal in beweging …
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de Effenaar. Als Vovokai kregen zij een zolderkamer 

van de Effenaar als tijdelijk oefenhok, waar de Zesde 

Kolonne werd geboren. De crypto-militante naam 

werd aangeleverd door Edwin van Eck, altijd creatief 

met pakkende namen. Elektronicafanaat Van Eck 

is tegenwoordig webdesigner bij zijn eigen bedrijf 

Zomtek. E.Vanek (artiestennaam) had zich als digitaal 

doe-het-zelver van het eerste uur laten inspireren door 

de beladen klank van de term ‘vijfde kolonne’. Als zij-

nde een sluimerend gevaar van binnenin. De Koude 

Oorlog was die dagen op haar hoogtepunt. 

Vanek: ‘De Zesde Kolonne moest een artistieke 

guerrilla-tactiek toepassen op de locaties waar zij 

zich manifesteert en een Digitale Voorhoede vormen 

op het gebied van computer-technologie en kunst. 

Avant-garde betekent in plat Nederlands voorhoede. 

En het woord Kolonne spreekt mij altijd aan.’ Met 

nasale stem: ‘De Kolonne, eenmaal in beweging, kan 

niet worden gestuit!’ Ook al zo’n mooi woord: gestuit. 

Vaneks fascinatie voor strakke woorden inspireerde 

tot een avondstudie Russisch, en uiteindelijk diverse 

culturele uitwisselingen met en in (Wit-)Rusland.

Digitale Stad

Eind jaren tachtig paste de Zesde Kolonne compu-

tertechnologie (Atari!) en zogenoemde robotics al toe 

binnen hun kunstactiviteiten. Naast de Effenaar komt 

een voormalige linnenfabriek, voorheen gebruikt als 

opslagruimte van de Eindhovense politie, vrij. Dit 

buurpand van de Effenaar wordt Autonoom Centrum 

2B, en biedt naast atelier- en repetitieruimtes, een 

expositiezaal, zeefdrukkerij, bronsgieterij, een van 

de eerste computerwerkplaatsen van Nederland. Met 

de komst van de Digitale Stad Eindhoven (DSE) viel 

alles voor Vanek op zijn plek: ‘De Kolonne had niet 

alleen al e-mail in een tijd dat dit medium nog nauwe-

lijks bekend was, de Kolonne maakte met dit nieuwe 

medium zijn naam meteen waar.’ Op inderdaad 

guerrilla-achtige wijze bouwt het ene na het andere 

Eindhovense kunstinitiatief aan zijn eigen ‘huis’ bin-

nen de Digitale Stad. 

Pas veel later, in de jaren negentig, werd het 

steeds gewoner om een webstek oftewel website te 

hebben. Vanek, met sardonische grijns: ‘Toen waren 

wij echt de Zesde Kolonne geworden. Een autonoom 

opererende, digitale voorhoede. Niks meer vlekkerige 

stencilmachines. Strakke computerdesigns. DTP-ont-

werpen, de eerste Digitale flyers… de mogelijkheden 

met Internet waren schier onuitputtelijk. We hadden 

niet alleen een levend netwerk van alternatieve zalen 

in Berlijn, Belgrado, Ljubljana, Minsk; via de univer-

sitaire en studentennetwerken in die steden kon je in 

de jaren negentig steeds makkelijker via Internet con-

tacten onderhouden, en uitwisselingen organiseren. 

Wij zijn enthousiast in dat gat gesprongen, en verder 

Oostwaarts getrokken.’ 

Luk Sponselee is na zijn schooljeugd in Hulst in 

Eindhoven het grafisch onderwijs ingegaan, maar 

tegenwoordig is hij vooral onafhankelijk filmmaker. In 

Zeeland geniet hij enige bekendheid vanwege de korte 

fantasy-film Vlammend Hart spelend in Hengstdijk, 

en de videofilm Oost-Zeeuws-Vlaamse streekverhalen, 

gemaakt in opdracht van de bibliotheek in Hulst. In 

die stad zette hij zich met broer Mark in om een repe-

titieruimte voor lokale popgroepen te realiseren, maar 

eenmaal in Eindhoven studerend kreeg hij snel in de 

gaten dat zijn toekomst daar lag.

Luk: ‘Ik wilde niet alleen graag in Eindhoven 

studeren, in zo’n stad zijn legio oude fabriekspan-

den, opslagplaatsen en kantoorruimtes voorhanden. 

In de jaren tachtig stond veel leeg, en we kregen 

die waanzinnige ruimte pal naast de Effenaar in de 

schoot geworpen. Vlakbij het Centraal Station, aan 

een dommelrijk stadsplantsoentje. In Hulst hadden 

wij waarschijnlijk jaren moeten lobbyen om uitein-

delijk een lullig oefenhok met systeemplafondjes in 

de wacht te slepen, die je ook nog moest delen met 

de carnavalsdweilorkesten. Aan goede wil ontbrak het 

niet in Hulst, de mogelijkheden in Eindhoven waren 

alleen oneindig groter voor wat wij wilden.’ Luk was 

toen nog enthousiast over de samenwerking met pop-

tempel de Effenaar. ‘Ik heb daar als vrijwilliger mee-

geholpen met de filmprogrammering. Toen heerste 

er nog een goede sfeer, en er was volop ruimte voor 

experimenten. In het weekend moest de Effenaar het 

van popconcerten en dansavonden hebben. Nou, dan 

kon in 2B op vrijdag- of zaterdagavond een aanvullend 

filmprogramma draaien. Of een performance, dich-

ters of een kunstinstallatie. Die ruimte was er toen in 

Eindhoven, en daar hebben wij dankbaar gebruik van 

gemaakt.’

Het Wilde Oosten

In de tweede helft van de jaren tachtig was de 

Koude Oorlog op haar hoogtepunt. Demonstraties 

tegen Kruisraketten. President Ronald Reagan die 



60  Zeeuws Tijdschrift 2005/1-2

de toenmalige Sovjet-Unie een evil empire noemt. 

Russische SS-20 raketten die op vliegbasis Volkel 

en Woensdrecht gericht waren, en de toenmalige 

Sovjetbezetting van Afghanistan: het waren verwar-

rende tijden. Toen in korte tijdspanne drie achter-

eenvolgende Sovjetleiders naar het grote Politbureau 

in de wolken afreisden, trad de energieke Mikhail 

Gorbatsjov aan als Partijsecretaris in het Kremlin van 

Moskou. Algauw waren de Russische woorden glasnost 

(openheid) en perestrojka (reconstructie, herstel)  in de 

hele westelijke wereld bekend geraakt. Al in de dagen 

van het OJC in Hulst was het een publiek geheim dat 

het grote Rusland ook een bloeiende ondergrondse 

cultuur kende. Naast de clandestiene samizdat-lite-

ratuur was er ook magnitizdat: clandestiene casset-

tebandjes. Vooral het toenmalige Leningrad kende 

grensverleggende bands met namen als Popularny 

Mechaniky/Pop Mechanika, Avia, Televizor en Zvuki 

Mu. Ook de snoeiharde groep Laibach uit de Federale 

Volksrepubliek Joegoslavië was bekend in de Hulster 

OJC/Zesde Kolonne-kringen. Van Oost-Zeeuws-

Vlaanderen naar Oost-Europa was eigenlijk niet zo’n 

grote stap. 

Vanek: ‘Ik interesseerde mij al vroeg voor Oost-

Europa. Vond het cyrillisch schrift grafisch erg strak 

vormgegeven. Ook die vastberaden Arbeiders-koppen, 

met mijnwerkershelm, gebalde vuisten, rode sterren, 

hamers, tandwielen, elektriciteitsmasten, errug vet 

gewoon. Ik wilde daar wel eens gaan kijken.’ Via de 

Laibach-connectie werd de eerste Zesde Kolonne/2B-

uitwisseling met Ljubljana tot stand gebracht. In de 

gekraakte kazerne Metalkova was het Kollektief Neue 

Slowenische Kunst (NSK) actief. Naast de toentertijd 

zeer omstreden ‘Industriële’ popgroep Laibach (de 

Duitse naam voor Ljubljana, vond Maarschalk Tito 

niet leuk) omvatte dit illustere gezelschap de grafische 

werkplaats Novi Kollektivizm, de schildersgroep Irwin 

en de theatergroepen Rote Pilot en Scipion Nasice. 

Hoewel NSK door de Joegoslavische autoriteiten 

flink werd tegengewerkt, was er in de deelrepubliek 

Slovenië genoeg artistieke vrijheid om een meer dan 

inspirerende culturele uitwisseling tot stand te bren-

gen. Een samenwerking die tot op de dag van vandaag 

voortduurt. Artiesten als Laibach, Marco Brecelj en 

Strelnikov treden regelmatig via de Zesde Kolonne 

in Nederland op. De Kolonne had het ‘Wilde Oosten’ 

ontdekt, en hun honger naar meer was niet te stuiten. 

Via (Oost-)Berlijn, Budapest en Praag werd langzaam 

naar het Socialistische Moederland toegewerkt, de 

CCCP oftewel de Sovjet-Unie. Die Oostblokkers had-

den niet alleen een geestverwantgevoel voor duistere 

humor: de Glasnost-generatie ging voor de hoofdprijs. 

Weg met de muur, weg met de apparatsjiks!

Zombies in de USSR

Begin jaren negentig komt het er eindelijk van: 

Zombies under Stress, het Digital Samplecore-project 

van E.Vanek (synthesizers, sampler, stem) aangevuld 

met Marq Trash (drums, scheepsschroef, metalen) 

gaat op tournee door het nieuwe Rusland van mine-

ralny-sekretar Gorbatsjov. Naast de grote steden 

Leningrad en Moskou waren er ook optredens in 

het voormalig verbanningsoord Gorki, en de provin-

cieplaats Kstova-aan-de-Wolga. Leningrad en Gorki 

hadden net hun oude namen Sankt-Pieterbourga en 

Nizjny-Novgorod in het kader van de perestroika terug-

gekregen. Bands als Avia, Brigada S., Pop Mechanika 

en Televizor rammelden, gelijk de Bolsjevieken 

van 1917, aan de poorten van het Winterpaleis en 

het Kremlin. De Zombies voelden zich even echte 

popsterren. Optreden op een groots technofeest in 

het Jubileina ijshockeystadion van Piter, in de Sad 

Germitazj (Hermitage-tuinen) en in het Huis van 

Cultuur van Nizjny-Novgorod. Terwijl in de taxi’s naar 
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het optreden hun cd’s op de Russische radio gedraaid 

werden, en er elke avond een uitzinnig publiek op die 

Gollandskyoe techna afkwam. Bij de slotnummers 

was de zaal vaak een kolkende massa.

Vanek: ‘Rusland was echt een soort jongensdroom 

die uitkwam. Ik begon bij Z.U.S. Russische teksten 

te declameren, omdat ik die taal zo strak vond. Korte, 

afgemeten zinnen. Raz, dwa, tri, Dawai!!! Een, twee, 

drie en dan gaan. Het was zo’n enorme kick om in 

dat Jubileina ijshockeystadion Kon’chaif Sibiry (Back 

to Siberia) voor duizenden skatende technofans uit te 

voeren. Het toppunt van Waanzin. Dat repeterende 

refrein It’s Hot! te mogen schreeuwen, terwijl het 

buiten sneeuwde, en Russen in de zaal rustig hun 

schaatsbaantjes trokken op het ijs. De podiumverlich-

ting was zo fel, dat ik slechts met moeite dat immense 

stadion in kon kijken. En dan zo’n dikke rij stoïcijns 

kijkende Militiamannen voor het podium, in vol 

uniform, op slagorde gereed. Vot-ete tsjierk, wat een 

circus. Daar doe je het voor, wat een adrenalinestoot 

geeft dat.’

Terug in Eindhoven wordt contact gelegd met 

de Wit-Russische jongerenorganisatie Novy Litsy uit 

Minsk. Evenals Eindhoven een industriestad, met veel 

elektrotechnische industrie. Er ontstond een heuse 

stedenband Eindhoven-Minsk.

Vorig jaar april 2003 presenteerden de ‘Zeeuws-

Eindhovenaren’ in Minsk een twee weken durend 

Cultuurfestival onder de titel Gollandskyoe Natsjestny 

oftewel de Nederlandse Invasie. Na twintig jaar acti-

viteiten bedenken en organiseren heeft de Zesde 

Kolonne een modus operandi ontwikkeld dat kort 

maar krachtig inhoudt dat de kunstinstellingen van de 

gaststad hun culturele bolwerken tijdelijk overdragen 

aan de Kolonne.

Publieke belangstelling

Luk Sponselee: ‘Wat mij vanaf mijn eerste Oost-

Europareizen duidelijk werd, is dat de mogelijkheden 

en de ruimtes er bijna hetzelfde zijn als bij ons. Soms 

een afgetrapt zaaltje, maar ook mooie, haast steriele 

kunstzalen waar je bang bent om een spijker in de 

muur te slaan, voordat de suppoost daar toestemming 

voor heeft gegeven. De sfeer onder het Russische 

kunstpubliek verschilt nauwelijks van een willekeurig 

publiek op een kunstevenement in De Vleeshal dan 

wel de Witte Dame in Eindhoven. Ze komen kunst 

kijken in een zaal of ruimte, die speciaal daartoe is 

ingericht, met gebroken witte wanden en een door-

gaans uitgekiend lichtplan. Alles hangt in een keurig 

lijstje, op een bepaalde hoogte en plek. In Oost-

Europa ligt het tempo misschien iets lager maar hun 

betrokkenheid vind ik heel inspirerend. Als ze je werk 

niets vinden, krijg je dat meteen onderbouwd voor je 

kiezen. Voor Oost-Europeanen is kunst een Serieuze 

Zaak, waar niet mee te spotten valt. Persoonlijk heb 

ik dat  liever dan het Nederlandse publiek, dat op een 

filmfestival rustig door een film heen praat. Kunst is 

dan slechts het decor voor hun sociale contacten. Dat 

mag van mij, maar wat oprechte belangstelling voor 
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de makers ervan betreft, kunnen wij in Nederland nog 

een voorbeeld nemen aan de Kameraadski’s.’

Tijdens een aantal voorstellingen die in april 

2003 in Minsk werden verzorgd, waren vaak lange 

rijen taxi’s voor de locaties waar de Gollandchiki van 

Syestoya Kolon optraden. Het is het ultieme com-

pliment voor een ‘provinciestad’ als Minsk. Ruim 

1.652.900 inwoners, en de taxichauffeurs vinden 

het wachten op passagiers aantrekkelijker bij jou 

voor de deur, dan voor het Centraal Station?!? Waar 

de Zesde Kolonne in Nederland blij is als Omroep 

Brabant komt filmen, was in Minsk de voltallige pers 

op komen draven, dus ook de nationale televizor, de 

tv. De groep kreeg een ontvangst onder de kristal-

len kroonluchters van het Dom Druzhba, het Huis 

der Vriendschap in Minsk. Hier werden tijdens de 

hoogtijdagen van de Sovjet-Unie kameraden als Raul 

Castro, Erich Honecker en Ho-Tsji-Minh ontvangen. 

Nu hield Luk Sponselee in een Delftsblauw maatpak 

een speech in aanwezigheid van de burgemeester en 

vele Belarus kunstbobo’s. Van het gemoedelijke Oost-

Zeeuws-Vlaanderen tot het ‘Wilde’ Oost-Europa; het 

lijkt een grote omweg voor een stel artistieke vrijbui-

ters uit Hulst en omgeving.

 Luk Sponselee is er opvallend laconiek onder. 

‘Het is nu eenmaal een kleine wereld, en de behoefte 

aan goed vermaak is universeel. Wat in Hulst ooit 

amateuristisch begon met de strijd om een oefen-

ruimte en een jongerencentrum, hebben wij ontwik-

keld tot een concept. Geef ons wat ruimte(n), en wij 

verzorgen een prikkelend cultureel aanbod, van films 

tot VJ, en van akoestische muziek tot industriële elek-

tronica.’

Het Zesde Kolonne-programma in Minsk is op Internet te zien 
via www.kolonne.nl/minsk. Een uitgebreide cd-rom met nog 
meer film- en fotomateriaal is te bestellen via www.pravdaDa.org; 
daar is ook een on line demoversie te bekijken. Breedband zeer 
aanbevolen.


