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“Amerika holt de tijdsgeest
achterna. In Manchester is het
allemaal te doen. We hebben
de beste muziek uit Amerika
voor jullie neus weggegrist,
verkopen het terug aan jullie en
niémand heeft het door”
Tony Wilson
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ZELF OP BEDEVAART?
IN DIT BOEK WORDEN VERWIJZINGEN
GEMAAKT NAAR LOCATIES ZODAT JE
MORGEN NOG JE KOFFERS KAN
PAKKEN ! CHECK HET HOOFDSTUK ‘OP
BEDEVAART NAAR MANCHESTER ’.
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VOORWOORD
Het idee? Een muzikale bedevaart om het verhaal achter
Manchester, de stad met een 'M' van muziek, te zoeken.
In een stad die van een industriële krachtpatser de
transitie maakte naar een baken van kunst en cultuur.
Manchester. Ooit dé arbeidersstad van Engeland en
bekend uit de boeken van Dickens. Muziekliefhebbers
kennen Manchester als Madchester en als de thuishaven
van de legendarische nachtclub de Haçienda.
Precies veertig jaar nadat deze club werd opgericht en de
rave haar intrede deed, duiken wij terug in het rijke en
woelige verleden van Factory Records die begin jaren
tachtig deze tempel voor de hedendaagse elektronische
muziek bouwde. “Wat Manchester vandaag denkt, denkt
de wereld rest van de wereld morgen”, zo vertrouwden
locals ons toe.
Dit e-book is samen met de zesdelige podcast onze ode
aan de helden van toen, die veertig jaar geleden – nog
zonder dat ze het wisten – de muzikale geschiedenis
zouden veranderen. Het ebook is een feest der
herkenning voor iedereen die geïnteresseerd is in
muziekcultuur. We strooien rijkelijk met tips om zelf de
stad te bezoeken.
Veel leesplezier!
Hub. en Rens
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PROLOOG: DE OERKNAL
“Het is zo belangrijk waar je
’t hoort, wanneer je ’t hoort
en hoe je ’t hoort”
Eddy de Clercq
Eddy de Clercq veert op uit zijn stoel en krijgt een
twinkeling in zijn ogen. “In één weekend sloeg het om. De
antipathie veranderde in sympathie. Vanaf dat moment
was de RoXY bomvol.” De godfather van de Nederlandse
dance praat met de VPRO over het eind van de zomer van
1988. De Clercq is dan dj van de RoXY, en tevens als medeeigenaar en creatief directeur verantwoordelijk voor het
muzikale beleid, en had anderhalve maand eerder een
ultimatum gesteld gekregen van de bedrijfsleider Hans
Kuipers. “Als die dancemuziek van jou over twee maanden
niet is doorgebroken, dan ga jij eruit.” Zoals wel vaker
maakte weerstand De Clercq alleen maar strijdbaarder en
raakte hij meer overtuigd van zijn eigen gelijk.
De Clercq had zijn nek uitgestoken in 1986 toen hem werd
gevraagd een uitgaansgelegenheid op te zetten in onze
hoofdstad. Het werd Club RoXY die in augustus 1987 werd
geopend, gelegen aan het Singel 465-467. De Clercq
programmeerde hier allerlei elektronische muziek, zoals
techno, acid en house. Dat hij deze muziek naar binnen
bracht was voor niemand een verrassing: de dj had zijn
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voetsporen ruimschoots verdiend en die had hij verdiend
met bovengemiddelde liefde voor elektronische muziek.
Zowel in de Pep Club, de maandelijkse dansavond van
Paradiso, als in De Brakke Grond en daarna De Koer, de
discotheek waar mensen vanaf 1980 massaal gingen
‘koeren’ (stilstaan en alleen met je bovenlijf dansen), had
het publiek allang kennisgemaakt met De Clercqs
voorliefde voor disco en house.
In de RoXY rammelden in de eerste maanden maar bar
weinig mensen aan de gouden leeuwenkoppen aan de
deur; de elektronische dancemuziek sloeg niet aan. DJ
Joost van Bellen, die door De Clercq naar voren was
geschoven, zegt daarover: “Toen mensen doorhadden dat
wij echt geloofden in de dancemuziek, kwam er protest. Ik
kreeg bierglazen naar mijn hoofd, de dansvloer ging in
staking en het personeel ook.” Na een klein jaar is er
paniek bij het management en het noopt bedrijfsleider
Kuipers dan ook tot het stellen van het ultimatum: als aan
het eind van de zomer van 1988 de dansvloer niet gevuld
is, dan wordt er een andere muzikale koers gevaren. Een
klein wonder geschiedt als De Clercq twee weken voor het
aflopen van dit ultimatum, tot dat moment draaien de dj’s
nog steeds voor lege dansvloeren, wordt gebeld door Gert
van Veen, bejubeld muziekjournalist van de Volkskrant. Hij
wil schrijven over dancemuziek die naar zijn smaak aan de
vooravond staat van een revolutie. In de opzet van het
artikel dat hij deelt met De Clercq staat onder andere al
opgeschreven: “Dansen tot je erbij neervalt. Dansen op
de hypnotiserende beat van een zware bass-drum, die
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uit grote speakers boven de dansvloer dreunt. Uur na
uur, in een opzwepende non-stop mix, terwijl de
temperatuur in de ruimte langzaamaan het kookpunt
nadert. Acid house is een stijl zonder enige glamour.” Hij
wil iemand uit de clubscene interviewen als
onderbouwing van zijn artikel, en uiteraard is De Clercq
een gewillig slachtoffer; er is hem alles aan gelegen om
de hype aan te slingeren. Hij krijgt een mooie plek in het
Volkskrant-artikel en laat onder andere de volgende
quote optekenen over de noodzaak van housebeleving
in de club: “Het is zo belangrijk waar je ’t hoort, wanneer
je ’t hoort en hoe je ’t hoort.”
Het artikel in de Volkskrant wordt gepubliceerd op de
ochtend dat tientallen muziekjournalisten vanuit
Nederland op zakenreis gaan naar Engeland. Inderdaad,
we praten over de gloriejaren van de Nederlandse
journalistiek. In het vliegtuig krijgt iedereen het artikel uit
de Volkskrant onder ogen. De houserevolutie waar Gert
van Veen over schrijft – die uiteraard zelf ook mee is op
deze trip – kent weinig bijval onder de andere journalisten.
De befaamde Telegraaf-muziekjournalist Jip Golsteijn
briest bijvoorbeeld tegen Van Veen: “Waar jij over schrijft,
dat speelt zich af op een postzegel!” Oftewel, het is
geneuzel in de marge. Van Veen lacht erom en heeft met
De Clercq gemeen dat de kritiek hem alleen maar sterkt in
zijn missie om het evangelie te verspreiden. Met eigen
ogen zien de journalisten vervolgens op Britse bodem dat
het daar allang het formaat van postzegel is ontstegen: in
Engeland is The Second Summer of Love volop gaande in
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1988. Alle jongeren in Engeland dansen op (acid)
housemuziek, hebben ergens een gele smiley in hun
kleding verwerkt, gaan naar nachtclubs of illegale raves en
zijn onder invloed van een nieuwe partydrug: mdma. Je
hoeft er geen obscure tent voor in te gaan; de Second
Summer of Love is overal in het land.
De meegereisde journalisten zien dat de optimistische
vibe in Engeland, die vaak in één adem wordt genoemd
met het naderende einde van de conservatieve premier
Thatcher, niet op zichzelf staat. Ook in Nederland is de
sfeer al een poosje een stuk optimistischer dan de grauwe
punkjaren die achter ons liggen. Niet alleen is er een
volksfeest ontstaan na het winnen van het EK Voetbal, ook
het naderende einde van de Koude Oorlog zorgt voor
optimistische geluiden in ons land. Daar past de acid
housemuziek perfect bij. En zeker in het vooruitstrevende
Amsterdam, waar op straat en in poppodia nog steeds veel
hippies met hun gedachten bij de jaren zestig lijken te
zitten. Amsterdam is in de jaren tachtig, met een kort
uitstapje naar punk aan het begin van de eighties, nog
bezig met het verwerken van de jaren zestig. De hippies
hoeven hun peace-attributen en lsd-gebruik enkel te
vervangen door acid smileys en mdma-gebruik en ze zijn
weer hip.
De Clercq heeft de tijdsgeest, kortom, beter begrepen dan
het management bij RoXY. Na het weekend waarin
muziekminnend Nederland ziet en beschrijft hoe het
eraan toegaat in Engeland, slaat de sfeer in Club RoXY in
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één klap om. Plotseling komen ook daar mensen
binnenlopen met smileys en zakdoekjes in hun haar. Ook
Nederlanders hebben de muziek opgepikt en omarmen de
hype. In plaats van dat er vanuit de dansvloer
wegwerpgebaren worden gemaakt naar de dj’s, wordt er
nu volop gedanst door de acidhippies. Ook Amsterdamse
drugsdealers valt het op dat er in Nederland ineens
interesse is voor mdma, waar ze eerder vooral druk waren
om de boel naar Engeland te verschepen. Het is
hedonisme in optima forma. Zelfs het personeel van RoXY
moet voorzichtig toegeven dat de elektronische muziek
toch wel ‘iets’ heeft.
Bomvol staat de club vanaf de nazomer van 1988. Club
RoXY floreert. Eddy de Clercq krijgt gelijk en hij draait, net
als andere dj’s in de club, dagelijks voor volle zalen. Zijn
missie, de beste club ter wereld runnen en nieuwe
elektronische dansmuziek pluggen, komt steeds
dichterbij. Hij denkt nog vaak terug aan een jaar eerder,
waar hij de staat van de hoofdstad vergeleek met het
Ramses Shaffy-nummer ‘Het is stil in Amsterdam’. Hij vond
het in Amsterdam een “saaie provinciale bedoening”
waarin “mannen niet eens dansten in de club”. Dat is in
het najaar van 1988 niet meer voor te stellen. Er ontstaat
een nieuwe generatie clubbers: mensen dansen niet
langer maar met één ander persoon, maar met de hele
dansvloer tegelijk. Elektronische muziek wordt in korte tijd
extreem groot. De club iT aan de Amstelstraat wordt een
jaar later in Amsterdam geopend en illegale danceraves
worden en masse georganiseerd aan de randen van de

11

steden. ID&T, Thunderdome, de gabberscene, hardcore,
happy hardcore… in korte tijd komt ons land in de ban van
elektronische muziek en de bijbehorende gedragscodes.
De unieke code van De Clercq, die zichzelf dwingt buiten
bestaande kaders te denken, is dat hij ervoor zorgt dat op
die volle dansvloer – waar iedereen met elkaar danst –
mensen uit velerlei pluimages aanwezig zijn. Gays dansen
met hetero’s. Bankiers met kassières. Jong met oud. Net
als in Engeland. Na de beatmuziek (denk aan de Beatles en
de Stones), de psychedelische muziek (denk aan Bowie en
Pink Floyd), de stadionrock (denk aan Elton John en
Queen) en de punkmuziek (denk aan de Sex Pistols en The
Clash) is ook deze keer Engeland een belangrijke aanjager
van een succesvolle muziekscene in Nederland. In dit
geval: de ravescene. De muzikale oversteek van Engeland
naar Nederland is een terugkerend fenomeen in onze
muziekgeschiedenis. Het is geografisch gezien niet
vreemd en de Britten hebben ons zelden teleurgesteld. En
vice versa: veel muziekstromingen ontstaan in GrootBrittannië – vaak aangeslingerd door de hijgerige media –
en artiesten zoeken het in hun internationale tours
dichtbij huis om vlieguren te maken. Het doorgaans goed
georganiseerde Nederland is traditioneel de perfecte
uitvalsbasis voor Britse muzikanten.
Nederland keek het dan wel af van de Engelsen – en
uiteraard van Amerikaanse steden waar elektronische
muziek al was doorgebroken maar waar nog geen typische
ravescene aan de gang was – maar hoe kwamen de Britten
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op het pad van house en rave? De overgang van de punknaar de ravescene ging in Engeland uiteraard ook niet
vanzelf. Er is één plek in Engeland waar deze transformatie
het meest zichtbaar is. Een plek waar halverwege jaren
tachtig, toen zogenaamde muziekkenners nog dachten
dat alles draaide om Live Aid, de omslag allang was
gemaakt. Een plek van pioniers. Een plek waar
homorechten en gelijke kansen voor alle rassen al lang en
breed waren omarmd voordat er op andere plekken
überhaupt over werd gesproken. Een plek die grote dj’s
wist te inspireren. Dat was niet in het hippe Londen, maar
in de rauwe industriestad Manchester. Om precies te zijn:
in de Haçienda. Een nachtclub die in mei 1982, exact
veertig jaar geleden, werd opgericht.

VERDIEPING – DOCU/PODCAST
30 JAAR DUTCH DANCE (2018)
PRACHTIGE VERHALEN OVER DE

1988 AAN
HAAR OPMARS BEGON ( NPO /VPRO)
STROMING DIE HIER IN
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ANARCHIE IN MANCHESTER
“Ik hoop dat de Pistols weten
door te breken. Wellicht
kunnen ze zich dan kleding
veroorloven die er niet uitzien
alsof ze er ook in slapen.”
Morrissey
Terug naar de échte oerknal: 1976. Halverwege de jaren
zeventig zag de wereld er niet per se rooskleurig uit. Van
de belofte van de hippies een kleine tien jaar eerder, love
and peace, was weinig terecht gekomen. Althans,
muzikaal gezien waren er veel ontwikkelingen op het
gebied van instrumenten en festivals, maar het
beïnvloeden van politiek en maatschappij was nauwelijks
gelukt met muzikaal geluid. En dat terwijl er voldoende
reden was om maatschappijkritisch te zijn. Dat gold voor
Nederland, waar dankzij de oliecrisis, de Koude Oorlog en
de verzuilde samenleving weinig optimisme was, maar dat
was klein bier in vergelijking met Engeland. Extreem
machtige vakbonden lagen continu overhoop met
overheid en werkgevers, een grote stroom immigranten
(Oegandezen) leidde tot vreemdelingenhaat en zowel de
terroristische IRA-aanslagen – onder andere de pub
bombings in Birmingham – als de nucleaire dreiging van de
Koude Oorlog maakten veel mensen angstig. Er waren
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forse overheidstekorten en veel stakingen. Kortom, het
verval was hier halverwege de jaren zeventig hevig ingezet
– eigenlijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.
Engeland zat in korte tijd in een diepe recessie en de
werkloosheid liep hard op. Het hippe Londen had nog
aanzuigingskracht van binnen- en buitenland, maar de
noordelijke industriesteden hadden het extreem zwaar. In
arbeidersstad Manchester woedde de crisis extra hevig:
de textielstad plukte de zure vruchten van het kapitalisme
waarin steeds meer bedrijven uit winstoogpunt hun textiel
uit Azië importeerden. Als geboorteplaats van de
industriële revolutie was Manchester in de jaren zeventig
dan ook verworden tot een grimmige, grauwe stad met
torenhoge werkloosheid en slechte huisvesting. De
vergelijking met Rotterdam is eenvoudig gemaakt: ook
platgebombardeerd door de Duitsers, ook worstelend met
de rol van een arbeidersstad in de tijdsgeest, ook
worstelend met hun rauwe doch grauwe imago.
Geen enkele geschiedschrijver heeft moeite om te
verklaren waarom er op dat moment in de geschiedenis
protest kwam. Punkmuziek ontstond, waarbij de punkers
van Sex Pistols al gauw een voortrekkersrol namen in het
Verenigd Koninkrijk. Een vette markering van de
economische malaise. De band, die in 1975 in Londen
werd opgericht, was extreem goed in choqueren – mede
door hun geniale manager Malcolm McLaren die,
bijgestaan door zijn vrouw Vivienne Westwood, de ene prstunt na de andere bedacht. Deze stunts, gecombineerd
met de heftige liveoptredens en ongepolijste muziek,

15

waren ultieme middelvingers naar de gevestigde orde.
Hier ontstond dan ook het credo do-it-yourself, oftewel:
geen afhankelijkheden van commerciële labels of
ingewikkelde instrumenten. De band wilde maar zeggen:
zo volmaakt is de wereld niet. Of zoals ze zelf zongen: “no
future for you”. Het moest radicaal anders volgens de
punkers van de Sex Pistols en hun fanbase – die heel snel
en heel hard groeide.
De Noord-Engelsen Howard DeVoto en Pete Shelley zagen
in februari 1976 de Pistols spelen in Londen. Het was één
van de eerste concerten van de anarchistische punkgroep.
DeVoto en Shelley raakten geïnspireerd door het concert
en de band – zoals bijna alle jongeren in Engeland in deze
tijd. Meerdere garages werden leeggeveegd en overal in
Engeland startten er punkbandjes, “do it yourself!”, en zo
richtten ook DeVoto en Shelley een punkband op: de
Buzzcocks. Het zou een succesvolle band worden, maar ze
maakten nóg een beslissing die grote impact op de
ontwikkeling van punkmuziek zou hebben: ze boekten de
Sex Pistols in de Lesser Free Trade Hall in het voor hun
nabijgelegen Manchester op 4 juni 1976. The North moest
volgens hen ook kennismaken met deze punkers. De
Lesser Free Trade Hall bood al ruim honderd jaar
huisvesting aan publieke bijeenkomsten, politieke
overleggen of concerten. Iconisch was het ‘Judas’optreden van Bob Dylan tien jaar eerder, waar iemand uit
het publiek de Amerikaanse singer-songwriter uitmaakte
voor Judas omdat hij zijn akoestische gitaar inruilde voor
een elektrisch exemplaar.
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De Sex Pistols stonden, toen ze neerstreken op deze
vrijdagavond in Manchester, aan de vooravond van hun
populariteit en dit zou in het half jaar na dit concert een
vlucht nemen dankzij het uitbrengen van de eerste plaat
(Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols) en
enkele recalcitrante media-optredens. Maar nu stond er
dus nog een tamelijk onbekende band op te treden in de
Lesser Free Trade Hall, op de Peter Street in Manchester.
Slechts een man of veertig wilden de ticketprijs van 50p
betalen om de Sex Pistols aan het werk te zien. Onder hen
veel grote namen die later bekend zouden worden,
waardoor het concert met terugwerkende kracht
legendarisch was. Ga de straat op in Manchester, vraag of
mensen erbij waren, en je hebt in tien minuten veertig
man gesproken die claimen dat ze erbij waren.
Aanwezig waren uiteraard organisatoren DeVoto en
Shelley, die kort daarvoor de Buzzcocks hadden opgericht.
Zij zouden de jaren erna meerdere hits scoren, waarvan
Ever Fallen in Love uit 1978 het meest bekend werd. Ook
Jon the Postman was aanwezig, wiens eerste optreden in
het voorprogramma bij Joy Division was en die een lokale
punkheld werd in Manchester. Leden die later Joy Division
en New Order zouden oprichtten (Bernard Sumner en
Peter Hook) waren er ook. In het publiek waren ook Mark
E. Smith (latere oprichter en frontman van The Fall) en
Mick Hucknall (latere frontman van Simply Red). De toen
zeventienjarige Morrissey recenseerde voor NME (“Ik
hoop dat de Pistols weten door te breken. Wellicht kunnen
ze zich dan kleding veroorloven die er niet uitzien alsof ze
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er ook in slapen.”) en zou later frontman worden van
The Smiths.
En dan zijn we er nog niet. Andere invloedrijke mensen in
de zaal waren Tony Wilson, zijn acterende vriend Alan
Erasmus en zijn heroïneverslaafde vriend Martin Hannett.
Wilson was presentator van het muziekprogramma So It
Goes bij de commerciële omroep Granada TV. Het
programma moest een tegenhanger worden van Top of
the Pops, maar kwam moeizaam van de grond. De
kijkcijfers vielen tegen en het programma had te weinig
kleur. Wilson zag daarom wel wat in de recalcitrante
houding van de Sex Pistols-leden en vroeg na het concert
of zij wilden optreden in zijn tv-programma. En zo
geschiedde. Ruim twee maanden later trad de band op in
zijn show. Het werd hun eerste tv-optreden en het werd
legendarisch. De Sex Pistols zouden hierna grossieren in
spraakmakende tv-optredens (waar de conservatieve
Britse bevolking dan vaak schande van sprak) en So It Goes
bleef trouw aan de ingeslagen alternatieve weg die enorm
goed aansloeg. Bands zoals The Clash, de Buzzcocks en Joy
Division zouden in de jaren erna optreden in Wilsons
show. Het succes van zijn tv-show inspireerde Wilson, die
intussen goed in het wereldje van labels en artiesten
bekend begon te raken. Wilson was een typische
Manunican die hield van zijn stad en uit dankbaarheid iets
terug wilde doen voor de stad die het zo hard nodig had.
Toekomst was er nog steeds niet voor de lokale bevolking
(“no future!”), want lageloonlanden bleken de
werkzaamheden van de inwoners in de textielstad prima
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te kunnen overnemen. En dat deed pijn voor de trotse
stad, ooit voorlopers in de industriële revolutie. De staat
van de stad, het succes van de nieuwe koers van zijn tvprogramma en zijn grote netwerk in de muziekindustrie,
inspireerde Wilson om zich actiever te gaan bemoeien
met de muziek in zijn stad.

Briefje van ene Rob Gretton aan Tony Wilson.
VERDIEPING – BOEK
GELOOF DE HYPE

(2020)

BOEK MET MEER INFORMATIE
OVER DE OPKOMST EN REVIVAL
VAN DE PUNKMUZIEK
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OPRICHTING FACTORY RECORDS
“Schenkt de katholieke kerk
haar wijn in beschimmeld
aardewerk?”
Tony Wilson
En niet alleen Tony Wilson wilde wat aan de stad geven.
Ook zijn vriend Alan Erasmus, net als Wilson gegrepen
door het optreden van Sex Pistols, wilde ‘meer doen’ met
muziek in de stad. Erasmus was acteur en had dus veel
connecties in de culturele wereld. Hij droomde van een
plek waar artiesten en andere creatievelingen samen
konden komen op een plek in de stad. Een
kunstenaarscollectief, met continue creatieve explosies
waar creatievelingen in en uit zouden lopen. Eigenlijk
precies wat Andy Warhol op de East 47th Street in New
York had verwezenlijkt in de jaren zestig. Warhols studio,
The Factory, was in de jaren uitgegroeid tot een
broedplaats van creatieve geesten. Erasmus’ droom was
precies dat en hij dagdroomde erover met Wilson. De
pragmaticus Wilson had geen tijd te verliezen. Manager
worden van een band, een label, een dansclub of
tenminste een clubavond – dat moest toch eenvoudig te
realiseren zijn?
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Op het moment dat de plannen van Erasmus en Wilson
steeds serieuzer werden, liep Wilson ene Peter Saville
tegen het lijf in de Manchester muziekscene. Om precies
te zijn: tijdens een concert van punkgodin Patti Smith.
Saville vertelde over zijn werk als ontwerper en Wilson
hoorde het met interesse aan. Hij was desalniettemin
verbaasd dat hij diezelfde Saville twee weken later tegen
het lijf liep in de kantine van Granada TV – waar Wilson
nog altijd zijn muziekprogramma So It Goes presenteerde.
Saville had nu een map bij zich vol met designs die hij
aansprekend vond, die hij gretig aan Wilson toonde. Het
was dan wel geen eigen werk, maar Wilson was gegrepen
door de vasthoudende designer die ook nog eens smaak
had. Ze spraken af en tijdens hun eerste samenzijn werden
ze direct concreet. Wilson vertelde over zijn snode
plannen en Saville begon direct te schetsen. Samen zaten
ze op de grond dingen te ontwerpen, beoordelen en
finetunen. Binnen korte tijd hadden de twee een eigen stijl
ontwikkeld, waarbij zwart en geel de hoofdkleuren waren.
Het duurde uiteraard niet lang voordat ook Saville en
Erasmus elkaar ontmoeten en samen met Wilson hadden
de drie musketiers verschillende plannen. Ze besloten om
te beginnen met het organiseren van een wekelijkse
clubavond, op vrijdagavond in The Russell Club – een
volkse club aan de Royce Road in Manchester die nog
verlegen zat om klandizie op de vrijdagavonden. De drie
compagnons kwamen meerdere keren per week samen in
het arbeidershuis waar Erasmus woonde aan de Palatine
Road in Withington, ten zuiden van het centrum van
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Manchester. Erasmus deelde het huis met andere
bewoners, maar in zijn woonkamer was voldoende ruimte
voor plannenmakerij. In mei 1978 gingen Erasmus en
Wilson hier over tot de oprichting van hun eigen
platenmaatschappij die ‘toevalligerwijs’ dezelfde naam
kreeg als de grote inspiratie van Erasmus: The Factory. Op
voorspraak van Erasmus werd ‘The’ al gauw uit de naam
gehaald: Factory was naar zijn smaak beter. (Hij was zijn
tijd ver vooruit: later zou de geschiedenis zich herhalen en
zou The Facebook haar naam veranderen naar Facebook.)
De clubavonden in The Russell Club werden dan ook
Factory Nights en het label heette Factory Records. Sinds
2017 herinnert een opvallende blue plaque op Erasmus’
woning aan de Palatine Road nog aan de oprichting van
het label, een verwijzing die de Engelse overheid bij
iconische plaatsen uit de geschiedenis ophangt (zie op de
foto het huis met links de blauwe plakkaat). Anno 2022
woont Erasmus er nog steeds, samen met zijn dochter.
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Uiteraard gaat Peter Saville de boeken in als
medeoprichter. Er wordt direct contact gezocht met twee
bekenden uit de scene die al snel worden gepromoveerd
tot partners: Martin Hannett en Rob Gretton. Hannett,
ook aanwezig bij het eerder benoemde Sex Pistolsconcert, was een geniale producer van onder andere de
Buzzcocks en tegelijkertijd zwaar drugsverslaafd. Rob
Gretton was manager van Joy Division en dit was de band
waar Wilson sinds het Sex Pistols-optreden steeds contact
mee had gehouden en die hij ook had geplugd in zijn
televisieshow. Wilson wilde dat de band toetrad tot zijn
nieuwe label en besefte dat deze band voor een vliegende
start van zijn label kon zorgen. Omdat hij de band een
grote toekomst voorzag, wilde hij Gretton dichtbij
houden. Gretton had op zijn beurt Wilson nodig, die de
hele Manchester muziekscene in zijn directe netwerk had.
Het was dus gauw beklonken: Joy Division werd, samen
met A Certain Ratio en The Durutti Column, de eerste
band die toetrad tot het label Factory Records. Joy Division
noemde zich eerst Warsaw – vrij naar het nummer
Warszawa op David Bowies eerste Berlijn-plaat Low –
maar besloot door verwarring met de band Warsaw Pakt
zichzelf de naam Joy Division aan te meten. Blij met de
platendeal werkten Ian Curtis en consorten aan hun eerste
nummers vanuit Macclesfield, een suburb van
Manchester. Inspiratie haalde Curtis vooral uit Bowie en
niet uit zijn eigen saaie leven, wonend bij zijn ouders in het
troosteloze Macclesfield. De afkomst van buitenwijken
moge overigens geen excuus zijn; ook tijd-, lot- en
landgenoten Mark E. Smith (van The Fall uit Broughton) of
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Robert Smith (van The Cure uit Crawley) groeiden op in de
periferie. Wellicht stimuleerde het juist de geest…
Controlfreaks Wilson en Erasmus gingen samen met
Saville aan de slag voor spraakmakende designs van
platenhoezen en posters die de Factory Nights
aankondigen. Ze zetten een kwalitatief hoogwaardige
standaard neer, waarbij de kleuren geel en zwart het
uitgangpunt vormden. De uitingen moesten aanvoelen als
een glossy. Terwijl overal en nergens platenhoezen en
posters werden gerealiseerd met een matig design,
streefden de heren hier naar perfectie waarbij het design
niet alleen mooi, maar vooral duur moest aanvoelen.
Wilson verwoordde haarfijn waarom design zo’n
belangrijke rol speelde in de totstandkoming van het label
Factory: “Schenkt de katholieke kerk haar wijn in
beschimmeld aardewerk?” Misschien moesten ze ook wel,
aangezien één van de drie oprichters een designer was.
Werkverschaffing of niet, de eerste posters en
platenhoezen zagen eruit om door een ringetje te halen.
In een ultieme poging om het design voor hun te laten
werken, werd besloten om alle uitingen van het label te
nummeren. En vooruit, het was ook een geintje van de
heren. Een postertje voelde als niks bijzonders, maar door
het FAC 1 te noemen, voelde het echt als een product. FAC
1 was dan ook de poster van de eerste Factory Nights in
The Russell Club; FAC 2 was de eerste verzamelaar met
daarop onder andere Joy Division, Durutti Column en
Cabaret Voltaire. Spraakmakend design van deze cover
kwam uiteraard ook van de hand van Peter Saville.
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FAC 1: de eerste poster voor de eerste Factory Nights. De
kleuren geel, wit en zwart zijn hier al zichtbaar.

VERDIEPING – BOEK
FACTORY RECORDS – THE COMPLETE
GRAPHIC ALBUM

(2007)

HEERLIJK PLAATJESBOEK DAT DE HELE
FACTORY-CATALOGUS TOONT
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DE EERSTE PLAAT: UNKNOWN PLEASURES
“Die gasten van Joy Division
hadden geen idee waar ze mee
bezig waren”
Martin Hannett
De Factory Nights waren het begin van grote successen.
Ze verliepen dusdanig goed dat er een wekelijks ritme
werd geïntroduceerd. Wilsons netwerk en zijn gevoel voor
het bespelen van de media bleken onmisbaar. Al gauw
mobiliseerde Ian Curtis zijn Joy Division-bandleden voor
het maken van hun eerste plaat. Wilson nam de band
graag onder zijn hoede, in nauwe samenwerking met
manager Rob Gretton. Ze hoorden tijdens de liveoptredens en het eerste studiowerk dat de muziek van
duistere en sombere schoonheid was. Curtis’ dansmoves
waren een kolderiek gezicht, maar daardoor niet minder
spraakmakend. Zijn stem en onglamoureuze voorkomen
leidde tot vervreemding, wat voor veel mensen
aantrekkelijk was en passend bij de triestige tijdsgeest.
Het metalige geluid van de Rickenbacker basgitaar van
Peter Hook paste er perfect bij. De band vertelde je een
wat negatiever verhaal dan de toen gangbare
punkboodschap, het was nog steeds 1978, waar ‘fun’ en
‘no fun’ nooit ver uit elkaar lagen. Volgens Joy Division was
het vooral ‘no fun’ en sloopte de maatschappelijke crisis je
óók geestelijk. De muziek van Joy Division was moeilijk en
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minimalistisch tegelijk en zowel deprimerend als
dansbaar. De debuutplaat moest er snel komen en Factory
Records nam de volledige kosten voor zijn rekening.
Dat was op zich goed nieuws voor de weinig
kapitaalkrachtige bandleden van Joy Division, maar
anderzijds maakte hen dat ook erg afhankelijk. Wilson
wilde dat de opnames in handen kwamen te liggen van zijn
vriend Martin Hannett, die mede vanwege zijn
verslavingen tijdens de opnames vooral aan het schelden
was naar de muzikanten, geen enkele feedback gaf en ’s
nachts onder invloed van verdovende middelen met de
tapes ging rommelen. Hannett gaf later aan dat de Joy
Division-bandleden voor hem een cadeautje waren omdat
“ze geen idee hadden waar ze mee bezig waren”. Hannett
zorgde ervoor dat de plaat anders werd dan punk, met
name veel experimenteler. Hij schrapte op een avond de
paar typische punknummers van de plaat en eiste dat de
band rond middernacht de studio in kwam om nieuwe
nummers in te spelen, wat dan ook gebeurde. Curtis en
consorten werden na hun opnamesessies steeds weer
verrast met wat Hannett er nu weer van had gemaakt. Dit
project had, kortom, amper kans van slagen.
Waar de band tijdens liveoptredens de handen op elkaar
kreeg met relatief simpele en snelle liederen, werd de
plaat anders. In de Strawberry Studios (Stockport, tevens
de thuishaven van 10cc) liet Hannett Ian Curtis door een
telefoon zingen, een glas breken, nam geluid op van de lift
en plaatste microfoons in de badkamer. Door zijn
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gerommel en vreemde geluidseffecten gaf hij het koude
en donkere geluid van Joy Division een smoel en werd het
daarmee juist een uniek en herkenbaar geluid. Hij liet de
stem van Curtis goed uit de verf komen. Na drie
weekenden van opnames vond Hannett het welletjes en
liet hij het meesterwerk trots aan de band horen. De plaat
zorgde voor consternatie in de band. Drummer Morris en
Curtis vonden het goed, bassist Hook en gitarist Sumner
vonden het niks. Zoals echte (post)punkers betaamt,
hadden zij een hekel aan Pink Floyd en ze vonden dit
experimentele werk teveel als Pink Floyd klinken. Hannett
wilde het juist niet als punk laten klinken; het moest
vernieuwender.
Wilson hakte de knoop door: hij vond het goed genoeg,
ongetwijfeld ook omdat hij geen geld had voor
aanpassingen, en bracht de plaat uit met de iconische
albumhoes die je anno 2022 nog steeds op ieder
rockfestival in de vorm van een T-shirt tegenkomt. Dat is
saillant, want de bandleden wilden in eerste instantie
absoluut niet dat het beeld op T-shirts werd gedrukt. Het
was sowieso een opzienbarende albumcover. Er was geen
bandfoto te bekennen, geen naam van de band en geen
tracklist op de achterzijde van de elpee. Wie anders dan
Saville had de hoes ontworpen, gebaseerd op een beeld
dat hij in een boek had zien staan (zie volgende pagina).
Hij wist toen al dondersgoed dat luisteraars ontvankelijk
waren voor het visuele aspect van covers en ontwikkelde,
niet voor het laatst, een kunstzinnige doch tijdloze cover.
Uit kostenoogpunt werden geen singles uitgebracht in
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aanloop naar de albumrelease. Er werd, kortom, over de
gehele linie gespot met alle muziekwetten en
commercieel leek het een dramatische release te worden.

De recensies van Unknown Pleasures (FACT 10) waren
echter lovend en in het circuit werd erg goed gereageerd
op de plaat. Desalniettemin duurde het zes maanden voor
de oplage van 10.000 was uitverkocht. Daarbij moet
worden opgemerkt dat Wilson bescheiden had ingezet en
de distributie matig op gang was gekomen, simpelweg
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omdat er te weinig geld in was geïnvesteerd. Het was een
typische chaotische Factory-release. Vanwege de valse
start zou de plaat pas later echt op waarde worden
geschat, worden gezien als meesterwerk en start van de
postpunk. Het sloot immers naadloos aan op de
punkconventies, maar het geluid was veel intelligenter.
Daarnaast was het iets dat nooit eerder was gedaan. Het
was een creatief statement, zonder dat het op een
psychedelische trip leek. Met hun zwarte kleding (de
zwarte jassen werden ‘opgevrolijkt’ met het woord HATE
op de achterkant) was de groep ook qua uiterlijk
onderscheidend en geheel passend bij de deprimerende
muziek. De eerste lp van het tamelijk naïeve label Factory
Records was een schot in de roos, en smaakte naar meer.

Murals van Curtis, Saville en Wilson (Manchester, 2022).
VERDIEPING – FILM
CONTROL (2007)
ZWARTWITFILM VAN ANTON CORBIJN
DAT EEN FANTASTISCH BEELD TOONT
VAN HET LEVEN VAN IAN CURTIS
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EINDE VAN JOY DIVISION, REGGAE & R.A.R.
"Kom op, Eric. Wees eens
eerlijk. De helft van je muziek is
zwart. Who shot the Sheriff? Ik
weet zeker dat jij het niet was."
Ingezonden brief in NME
Factory Records heeft het momentum rond 1980; alle
‘kids’ in Manchester genieten volop van de eerste
successen van het label. Naast de Factory Nights en de
debuutplaat van Joy Division, slaan ook andere
geluidsdragers die ze uitbrengen aan. Het succes van Joy
Division ontstijgt al gauw Manchester en ook Engeland.
Niet alleen buurtlanden, waaronder Nederland, worden
bezocht voor live-optredens, ook staat de band aan de
vooravond van een Amerikaanse tour. De band heeft dan
de opnames van de tweede plaat al afgerond, Closer (FACT
25, juli 1980), dat exact een jaar na Unknown Pleasures
zou uitkomen. Peter Saville heeft het coverwerk van
Closer al vertaald in advertenties voor de tour in de
Verenigde Staten (FAC 36) die zowel op billboards als in de
Rolling Stone te vinden zijn. Niets staat werelddominantie
in de weg.
Maar Ian Curtis wilde het niet meer meemaken. Het was
een klap in het gezicht van Factory, maar evengoed van
alle muziekliefhebbers in Manchester en ver daarbuiten,
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dat de Joy Division-voorman zich in mei 1980 in zijn eigen
woonhuis van het leven beroofde. Hoewel pas 23, stond
zijn huwelijk op knappen en leed hij aan ernstige
depressies en epileptische aanvallen, al dan niet verergerd
door drank- en drugsgebruik. Tijdens zijn zelfmoord stond
de plaat The Idiot van punkicoon Iggy Pop op de speakers
– een plaat die werd geproduceerd door Curtis’ held David
Bowie. De bandleden van Joy Division vertelden direct
tegen de Factory-directie dat alle optredens dienden te
worden afgezegd en de band zou stoppen te bestaan, een
belofte die de bandleden elkaar hadden gegeven. Ook de
Amerikaanse tour kon de prullenbak in. Met het materiaal
dat op de plank lag bracht Factory Records nog de single
Love Will Tear Us Apart
(FAC 23) uit en de plaat
Closer – die al was
opgenomen – werd
uitgebracht.
Het
werden allebei grote
successen, ondanks of
dankzij het overlijden
van de voorman. Ian
Curtis werd begraven
op een begraafplaats
vlakbij zijn woonhuis in
Macclesfield. Op zijn
steen
staan
de
woorden ‘Love Will
Tear Us Apart’ (zie foto).
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Maar Factory is meer dan alleen Joy Division, zo willen
Tony Wilson en consorten al gauw aan de buitenwereld
doen geloven. En ze hebben gelijk. Onder andere een 12”
van reggaeband X-O-Dus en Session 25 was uitgebracht
tussen de twee Joy Division-langspelers in, alsook 7”
singles van The Distractions en Crawling Chaos en
volwaardige platen van The Durutti Column en A Certain
Ratio. Met name de band X-O-Dus (FAC 11, zie foto boven)
was opzienbarend, omdat het de enige niet-gitaarband
was van het label. De band was gevormd door zes mannen
van kleur uit de Moss Side, het zwaarst getroffen gebied
van Manchester in de oorlog. Genre: reggae, van het
politieke en progressieve soort. Het contacteren van de
band kon niet los worden gezien van de rol van Alan
Erasmus in het label, zelf ook van kleur, die er nadrukkelijk
voor alle Mancunians wilde zijn. Dus ook voor de mensen
in de verloederde buitenwijken. Erasmus vond het
überhaupt enorm belangrijk dat Factory oog had voor de
Afro-Caraïbische gemeenschap in Manchester. X-O-Dus
was overigens een tip van Gretton, die ook erg in de smaak
viel bij Wilson (vanwege de politieke boodschap) en
Hannett die connecties had in de reggaescene. Hannett
produceerde
bijvoorbeeld
albums
voor
de
reggaepunkformatie Basement 5 – die weliswaar niet bij
Factory Records onder contract stonden.
De opmars van X-O-Dus was niet gek, omdat reggae een
groeiend genre was in het Engeland van de jaren tachtig.
Reggae was in de jaren zeventig groot geworden in
Jamaica, met Bob Marley als katalysator, en Jamaica was
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als voormalige Britse kolonie natuurlijk erg op dat andere
eiland gericht. De eighties reggae in Jamaica, waaronder
de dubtechniek die door pionier King Tubby werd
geproduceerd, werd steeds rauwer, tegendraadser en
authentieker. Het do-it-yourself-imago van deze
reggaevarianten sloot naadloos aan op de gangbare punken postpunk uit Engeland. Daarnaast werd reggae veelal
gemaakt door Jamaicaanse immigranten, wat het
aansprekend maakte voor de progressieve muziekscene.
Het is dan ook niet vreemd dat punkers het relaxte ritme
van de reggae massaal omarmden: Johnny Lydon
(hiervoor: voorman van de Sex Pistols) maakte in zijn
nieuwe band Public Image Ltd. gebruik van reggaeinvloeden en The Clash voerde een eigen versie uit van
Junior Murvins Police & Thieves, terwijl ook op het
nummer Rudie Can’t Fail reggae-invloeden te horen zijn.
Het nummer refereerde tevens aan reggaezanger Dr.
Alimantado in de zin “Like the doctor who was born for
a purpose”.
De opmars en waardering voor reggae, in eerste instantie
voornamelijk gemaakt door mensen van kleur, kwam
samen in een tijd waar veel aandacht was voor racisme in
Engeland. Deze discussie was in de jaren zeventig
afgetrapt door David Bowie die – al dan niet in een trip –
in interviews dingen liet optekenen zoals: “Ik denk dat
Groot-Brittannië baat zou kunnen hebben bij een
fascistische leider. Ik geloof heel sterk in fascisme” en
“Adolf Hitler was een van de eerste rocksterren”. Eric
Clapton zei op zijn beurt tijdens een concert in
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Birmingham dat hij anti-immigratie politicus Powell
steunde, dat Engeland vol is, hij riep: “Gooi de
buitenlanders eruit, zet the wogs uit, zet the coons uit” en
eindigde met de National Front-slogan “Keep Britain
white”. Choquerende teksten van grote muzikanten, waar
uiteraard een reactie op kwam. In een brief in NME
reageerden collega-muzikanten op de uitlatingen,
bijvoorbeeld door te verwijzen naar het feit dat Clapton
een hit had met Bob Marley’s cover I Shot The Sheriff:
“Kom op, Eric. Wees eens eerlijk. De helft van je muziek is
zwart. Who shot the Sheriff? Ik weet zeker dat jij het niet
was”. De schrijvers van de brief riepen tevens op tot een
Rock Against Racism-beweging. Er kwamen honderden
reacties en in een Londense kroeg werd al snel een eerste
optreden georganiseerd.
Daarna ging het snel. Onder de noemer Rock Against
Racism werden meerdere optredens georganiseerd en er
kwam een fanzine. Als een olievlek verspreidde het zich
naar meer dan 200 plekken in het Verenigd Koninkrijk,
maar ook in andere plekken in de wereld – waaronder
Nederland – werd het concept gretig gekopieerd. Het was
een georganiseerde chaos. Nadat verschillende Carnivals
Against Racism-evenementen in Londen een succes
blijken – grote festivals met volkse muziek, met name
punk en reggae – besloten andere steden dit succes te
kopiëren. De grootste knaller werd die in Manchester,
waar 40.000 man op af kwamen. Grote bands sloten aan
(in Londen bijvoorbeeld The Clash; in Manchester
bijvoorbeeld de Buzzcocks en The Fall) en ook reggaeband
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X-O-Dus trad op in Manchester. Punk en reggae vonden
elkaar bij Factory, zoals ze elkaar ook vonden bij de Rock
Against Racism-beweging.

De rol van Rob Gretton was opvallend in dit geheel. De Joy
Division-manager tipte niet alleen X-O-Dus bij Erasmus en
Wilson, maar boekte ook verschillende optredens voor Joy
Division als onderdeel van de reeks Rock Against Racismconcerten. De single van X-O-Dus, English Black Boys / See
Them A-Come (FAC 11, zie boven), vertelde het verhaal
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van opgroeien in Engeland vanuit het perspectief van de
Afro-Caraïbische gemeenschap. Gretton was erg begaan
met de community en Erasmus sloot zich hier uiteraard bij
aan. Wilson had dubbele gevoelens hierover en zei later:
“Zoals we allemaal weten is zwarte muziek het kloppend
hart van rock-‘n-roll. Maar de zwarte acts uit Manchester
hebben het stuk voor stuk verkloot. Als journalist heb ik er
uiteindelijk maar een film over gemaakt. Ik kan me
herinneren dat ik daarin de bassist van X-O-Dus
interviewde. Zijn uitleg was: ‘We vallen uit elkaar’. Factory
bracht desalniettemin hun plaat English Black Boys uit en
vervolgens gingen ze definitief uit elkaar. Typisch!” Het
spreekt voor zich dat Erasmus niet was gediend van deze
generaliserende mening van Wilson. Het zette de interne
verhoudingen op scherp.

VERDIEPING - DOCUMENTAIRE
WHITE RIOT (2019)
DEZE DOCUMENTAIRE VERTELT ALLES
OVER DE ROCK AGAINST RACISM BEWEGING IN ENGELAND
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OPMARS SYNTHESIZERS EN NEW ORDER
“Everything’s Gone Green is het
belangrijkste nummer in de
moderne wereld”
Tony Wilson
Interne discussies werden gecamoufleerd door
succesvolle releases. En het volgende huzarenstukje van
Rob Gretton diende zich alweer aan. Peter Hook, Bernard
Sumner en Stephen Morris – de overgebleven bandleden
van Joy Division – losten dan wel hun onderlinge belofte in
door niet door te gaan met de band als één iemand zou
overlijden, maar de drie waren pas een jaar met veel
succes en plezier aan de weg aan het timmeren. Moest het
dan hier eindigen? Al gauw besloten ze, in samenspraak
met manager Gretton, dat ze een doorstart wilden maken.
De nieuwe band bleef nadrukkelijk, als ode aan Curtis,
inspiratie uit David Bowie halen: zijn Berlijn-trilogie was
net voltooid, waarin hij zijn eerste stappen zette op weg
naar een elektronisch geluid. Later gaf hij toe daarbij te
zijn geïnspireerd door werk van onder andere Kraftwerk
en Donna Summer. Joy Division herrees uit zijn as onder
de bandnaam New Order. De nieuwe band had ook een
nieuw geluid: niet langer donkere postpunk, maar juist
dansbare elektronische muziek met een nadrukkelijke
plek voor synthesizers. Althans, het was een muzikale
koerswijziging die door schade en schande werd omarmd.
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In eerste instantie probeerden de bandleden de Joy
Division-koers voort te zetten, maar nadat ze zich
realiseerden dat het meer leek op een mislukte coverband
werd het roer omgegooid. De band werd aangevuld met
Gillian Gilbert, de vrouw van drummer Stephen Morris.
Vrouwen in rockbands zijn anno 2022 in de minderheid;
toen was de aanwezigheid van een vrouw helemaal een
unicum. Hook bleef bassist en Sumner werd leadzanger. In
januari 1981 kwam de eerste single uit en in november
1981 werd Movement uitgebracht, de eerste langspeler
(FACT 50).
Zowel op emotioneel als muzikaal vlak worstelden de New
Order-muzikanten met de erfenis van Ian Curtis. De
verwerking van het verlies van Curtis, met wie ze dagelijks
vele uren optrokken, viel de bandleden zwaar. Dit leidde
er ook toe dat de band in de startperiode van New Order
wat nukkig oogde, waarbij er bijvoorbeeld geen toegiften
werden gespeeld, er nauwelijks werd gepraat tegen het
publiek en er al helemaal niet met de pers. Joy Divisionfans vonden Sumner eigenlijk ook helemaal niet zo’n
goede zanger en ze waren verbolgen over het feit dat er
geen Joy Division-nummers werden gespeeld. En ja, de
eerste single Ceremony deed het best goed, maar dat was
vooral omdat het nog geschreven was door Curtis. Het
sentiment rondom New Order was niet best en de
debuutplaat Movement maakte dat niet veel beter. Ook
Nederlandse fans die in januari 1980 een magistrale Joy
Division in Amsterdam hadden gezien, raakten
teleurgesteld toen New Order in 1982 in de glazen zaal van
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Ahoy stond. Er waren vechtpartijen waar Peter Hook
(‘Hooky’ voor de fans) zelfs tikken ontving van ‘fans’. Het
was een van de vele signalen dat de band niet op het
goede pad zat.
Een van de nummers die de band speelde tijdens deze set
was Everything’s Gone Green. Geen onderdeel van de
eerste plaat Movement, maar een aparte single (b-kant op
Procession, FAC 53). Waar Movement nog een halfzachte
poging was om de donkere postpunk te blijven omarmen,
was hier een nieuw geluid te horen: op dit nummer werd
de eerste échte poging gedaan door New Order om iets
dansbaars te maken. Ontwikkeld met een zelfgemaakte
synthesizer nota bene, waar Sumner zich op had gestort.
Het kwam bij de eerste live-optredens niet erg lekker uit
de verf, maar fijnproevers hoorden dat de eerste
contouren van een nieuw geluid zich aandienden. Wilson
zou het nummer later zelfs “het belangrijkste nummer in
de moderne wereld” noemen. Joy Division-fans
herkennen gitaarwerk uit Love Will Tear Us Apart; New
Order-fans herkennen de opmaat naar Blue Monday. Het
was wél de laatste samenwerking met de geniale doch
onmogelijke producer Hannett, die na een op het oog
onzinnige discussie wegliep om nooit meer terug te keren.
De naam is gevallen: Blue Monday, de single die in 1983
alles zou veranderen voor New Order. Nog altijd was
Sumner – in dit precomputertijdperk – druk aan het
knutselen met zelfgemaakte synthesizers. Pielen met
zelfgemaakte instrumenten, hoe punk wil je het hebben?
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Sumner keek erg naar Kraftwerk in het ontwikkelen van
deze nieuwe track, een band waar eerdere grondleggers
van het postpunkgenre (Johnny Rotten of David Bowie)
ook veel inspiratie uit haalden. Een band die overigens ook
zelf hun synthesizers maakte bij de ontwikkeling van hun
muziek in de jaren zeventig. De Moogsynthesizer was toen
al wel op de markt, denk aan de legendarische track
Popcorn uit 1969 of The Beatles die ermee
experimenteerden, maar de Moog was er alleen voor
mensen met veel geld. En dus niet voor Kraftwerk of New
Order destijds…
In de tijd dat Sumner met zijn eigen synths aan het
rommelen was aan het begin van de eighties, was I Feel
Love van Donna Summer al uitgegroeid tot een
dansvloervuller. Een aantrekkelijke discohit waar de
Moogsynthesizer een grote rol speelde in de opzwepende
dynamiek. Het zette de deur open naar elektronische
muziek in dampende nachtclubs. Daar waar Donna
Summer “liefde voelde” (I Feel Love), wist Sumner juist
niet hoe het voelde en precies dat wilde hij centraal zetten
in Blue Monday. Het idee van hem was om de leidende zin
“How does it feel?” – een aanklacht tegen journalisten die
hem als New Order-frontman continu deze inspiratieloze
vraag stelden – te laten inzingen door een robot. De
zelfgemaakte synths zouden de rest doen. Het podium
kon dan als grap leeg blijven tijdens de concerten. Sumner
kwam hier uiteindelijk toch op terug: hij zong zelf de
songteksten in en zou dat ook live doen. De gewezen
punkers van New Order maakten opeens synthpop – dat
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voorheen vooral bekend stond als nichtenmuziek – en het
publiek pruimde het. Ineens werd het genre salonfähig en
Blue Monday (FAC 73) sloeg in als een bom.
Tussen alle ontwikkelingen van New Order door, hadden
de oprichters van Factory Records een beslissing genomen
die minstens evenveel invloed had op de popmuziek. Ze
besloten (onder de cataloguscode FAC 51) een eigen
nachtclub op te richten: The Haçienda.

Op de achterzijde van wat vroeger de Haçienda was, vind
je een tijdlijn met alle belangrijke gebeurtenissen van de
club. En dus wordt hier ook de openingsdag benoemd.

VERDIEPING - DOCUMENTAIRE
PLANET ELEKTRO
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DOCUMENTAIRESERIE IN DE WERELD VAN
ELEKTRONISCHE MUZIEK ( NPO /NTR )
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THE HACIENDA MUST BE BUILT
“Het was geschiedenis dat we
maakten, geen geld”
Peter Hook
Het is een droom die uitkomt voor Erasmus en Wilson. Na
de geslaagde Factory Nights in de Russell Club en vele
succesvolle plaatreleases, openden de heren op 21 mei
1982 een eigen club in hartje Manchester – op de hoek
van Whitworth Street en Albion Street. Ze noemen de club
Haçienda, een verwijzing naar de zinsnede “The Haçienda
must be built” uit het situationistische Formulaire Pour Un
Urbanisme Nouveau dat in 1953 werd geschreven door
Ivan Chtcheglov. Inderdaad, de club móest gebouwd
worden. Chtcheglov schreef nog meer in dat stuk: dat
steden enkel geografisch zijn en dat het karakter door
inwoners ingevuld moet worden. Het inspireerde Wilson,
die merkte dat zijn label Factory Records resoneerde in de
stad die nog steeds zware tijden beleefde. Wilson wilde
wat teruggeven aan de stad en eigenlijk was de oprichting
van de Haçienda een logisch gevolg. Het was ook een dikke
middelvinger naar bands die het pad bewandelen zoals
The Beatles dat deden: ook hun roots lagen in NoordEngeland (Liverpool), maar ze tilden óók Londen naar een
hoger niveau toen ze succes hadden met de plaat Abbey
Road. Wilson wilde dat bij succesvolle Manchester bands
juist de stad kon meegenieten en -profiteren.
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In een BBC-documentaire liet Wilson dan ook optekenen:
“Elke generatie moet zijn ‘kathedralen’ bouwen; het is
noodzakelijk voor elke jeugdcultuur om een plek te
hebben die bij je past en Manchester had dat niet. Wij
bevinden ons in de financiële situatie dat we er iets aan
kunnen doen. Het is noodzakelijk dat een stad als
Manchester, die altijd belangrijk is geweest voor
muziekontwikkeling, de faciliteiten heeft die steden als
New York en Parijs ook hebben. Sterker nog, het is een
schande als we dat niet hebben.”
Oftewel: de Haçienda moest er komen en moest, zoals een
goede nachtclub betaamt, een spiegel zijn voor de
tijdsgeest in de stad. De ambitie van Wilson was direct
merkbaar en die ambitie klonk ook door in de briefing aan
Haçienda-interieurontwerper Ben Kelly. Waar iedereen
verwachtte dat designer Saville dit prestigeproject zelf
wilde oppakken, zei Saville enkel tegen Wilson toen het ter
sprake kwam: “Ik weet iemand!”. Hij doelde op Ben Kelly,
die zijn voetsporen onder andere had verdiend als
ontwerper van winkels van Malcolm McLaren aan King’s
Road in Londen – de plek waar de Sex Pistols werden
ontdekt. De paden van Kelly en Saville hadden elkaar een
paar jaar eerder gekruist, waarna ze samen onder andere
de cover van Love Will Tear Us Apart ontwierpen. Saville
wilde Kelly als Haçienda-ontwerper en dus werd Kelly
gebeld door Wilson, pakte Kelly de trein vanuit zijn
woonplaats Londen naar Manchester en had daar een
prettig gesprek met Tony Wilson en Rob Gretton. Erasmus
was, volgens Kelly “vrij gebruikelijk voor Alan”, te laat bij
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de afspraak. Toen ze Kelly vroegen of hij de baan wilde
aannemen, twijfelde hij geen seconde. Kelly had al gauw
door dat de opdracht groter was dan de heren voorzagen.
Het gebrek aan een goede briefing en goed overzicht was
wellicht naïef, maar Kelly zelf noemde het “fabulous
naivety” omdat precies die naïviteit de kracht was van het
label en de club. Niemand wist precies wat hij deed,
waardoor niemand in kaders dacht.
Kelly maakte de club minimalistisch, strak, modern en qua
kleurgebruik – zwart, wit en geel – in lijn met de eerdere
Factory-posters die Saville had ontworpen. Kelly wilde
graag alledaagse dingen integreren in de club en kreeg
volledige vrijheid want… het was Factory en er was geen
plan. Hij liet elementen van parkeergarages terugkomen
(balken met zwart-gele kleuren) en implementeerde
opstapjes zoals je die op straat tegenkomt. Niet alleen
opvallend omdat het nog nooit was gedaan, maar ook nog
eens goedkoop om te verwezenlijken. Het paste bij het
industriële karakter van de stad Manchester en de naam
van het label. Uniek voor de tijd, waarin nog altijd niet
alleen de wereld, maar Manchester in het bijzonder een
weinig optimistische aanblik had. Waar de stad bekend
stond om betogingen, dronken hooligans en gesloten
fabrieken, moest de club de rauwe textielstad positief in
het daglicht zetten. En dat gebeurde. Het uiterlijk van de
Haçienda werd iconisch en een blauwdruk voor andere
clubs die later zouden openen. Belangrijk detail was dat
Kelly Rob Gretton, die allang meer was binnen het label
dan enkel manager van New Order, overtuigde om de
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stage halverwege de club te plaatsen en niet aan het eind.
Het zou anders volgens Kelly teveel aanvoelen als een
standaard poppodium. Een belangrijk accent, zo zou later
blijken, want het droeg eraan bij dat de club echt anders
aanvoelde dan reguliere poppodia én het onderscheidde
zich van andere clubs in het Verenigd Koninkrijk, waar vaak
werd gekozen voor cheesy Vegas-style met shiny lampen
of donkere en smerige kelders met een paar brakke
lampen. Dit was anders, veel meer classy bovendien. En
dat werd extra onderstreept door het toevoegen van drie
cocktailbars, die de namen The Gay Traitor, The Kim Philby
en Hicks droegen, vrij naar Sovjetspionnen. Dat vond
Wilson grappig.
Opvallend was dat Wilson in de eerdere quote repte over
een goede financiële situatie waarin ze zich bevonden en
vanuit waar ze een club konden oprichten, maar geld was
er nauwelijks. Vanaf dag één waren er geldproblemen.
"Het was geschiedenis dat we maakten, geen geld", liet
Peter Hook, bassist van New Order, later optekenen. De
club en New Order waren onafscheidelijk: New Order was
de meest succesvolle band van het label Factory Records
en de Haçienda was dus zwaar afhankelijk van de
inkomsten van New Order en van de Joy Divisionbackcatalogus. Eigenlijk werd de Haçienda volledig
bekostigd door deze inkomstenbronnen. Sterker nog: veel
van de ideeën waren ontstaan tijdens de New Order-tour
in New York, waar de band spraakmakende clubs bezocht.
De rol van Gretton werd steeds belangrijker, een man die
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meer streetwise was dan de intellectuele Tony Wilson en
daarmee kon excelleren in de dagelijkse business.
In de eerste maanden van de nieuwe club liepen de kosten
al de spuigaten uit: het idee was dat er £70.000 out-of-thepocket-kosten gemaakt zouden worden vóór de opening,
maar dat werd £344.000. De rekening van Ben Kelly viel
bijvoorbeeld 5000% hoger uit dan verwacht, zo liet Peter
Hook optekenen in zijn boek Haçienda – How Not To Run
A Club. Kelly moet veertig jaar later lachen om deze
aantijging: “Ik wist dat het een grotere klus was dan zij
dachten. De oprichters dachten initieel: een beetje verf,
een podium, een bar en dan zijn we er wel. Het was veel
meer dan ze zich realiseerden. Hoe meer ontwerpen ik liet
zien, hoe meer zij wilden. Het groeide organisch. Ach… in
het begin van Hooky’s boek is hij boos op me, aan het eind
houdt hij van me. Ze klaagden dan wel over mijn kosten,
maar nooit over hun eigen uitgavepatroon.” New Order
betaalde de helft van deze eerste financiële tegenvaller uit
de bandkas, terwijl ze eigenlijk al zorgden voor vrijwel alle
inkomsten van Factory– dat de andere helft betaalde.
Daarna kwam Hook er al gauw achter dat er extreem hoge
huur werd betaald, dat iedereen – dus ook de bandleden
van New Order – hoofdelijk aansprakelijk was voor de club
en dat er een wurgcontract met de bierbrouwer was
afgesloten (gevolg: personeel probeerde bier in te kopen
bij de Makro en dat te verkopen, waardoor de kasstromen
zeer ondoorzichtig werden).
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De club zag er dan wel fraai uit, het was niet direct een
succes. Op de openingsavond veegde komiek Bernard
Manning de vloer aan met de nieuwe club (“Ik heb in mijn
leven in heel wat shit-holes gestaan en dit is er een van”),
wat gelukkig bijna niemand in de zaal hoorde omdat de
akoestiek vreselijk was. Het matige geluid zou een
uitdaging blijven in de club. In de eerste jaren was er
vooral popmuziek te horen. In de Haçienda Top 20, een
lijst met meest gedraaide platen van het eerste jaar, stond
bijvoorbeeld Sexual Healing van Marvin Gaye op één. Een
klein jaar na de opening van de Haçienda baanden de
muzikanten van New Order zich officieel een weg naar de
dansvloer met hun hit Blue Monday (zie vorige hoofdstuk).
Het optimisme in de plaat rekende af met het duistere Joy
Division-imago. Peter Savilles platenhoes was wederom
een pareltje. De single (FAC 73) stond op de plaat Power,
Corruption & Lies (FAC 75) en ging twaalf miljoen keer (!)
over de toonbank. Iedere verdiende pond werd
geïnvesteerd in de Haçienda. Dat was overigens zeer
weinig,
omdat
de
productiekosten van de
cover – door Saville
geïnspireerd op een
floppy disk waarmee hij
de bandleden vaak zag
pielen (zie foto) – zeer
hoog waren. Saville
over de hoge kosten
van deze single: “Ik ben
zo klaar met dit verhaal.
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We weten niet eens hoeveel van deze dure platenhoezen
er zijn gemaakt.” Om maar te zeggen: iedereen deed
maar wat.
Het concept van de club was uniek. Het was extreem
vooruitstrevend qua uiterlijk, het leek meer op een art
gallery, en was daardoor de tijd ver vooruit. Er was geen
vip-deck en er waren verschillende verdiepingen om te
eten, drinken en dansen. Dat de garderobe erbij was
ingeschoten, realiseerden de ontwerpers en eigenaren ze
zich pas op de openingsdag, maar dat zorgde pas later –
toen de club populair werd – echt voor problemen. De
club was tevens iedere dag open, waarbij de eigenaren
zich pas jaren later realiseerden dat dat een prijzige
beslissing was. En er waren membership-kaarten in
omloop. Ook dit was nog niet klaar op de eerste dag en
toen Hook op een dag in het eerste jaar werd gevraagd om
een membership-kaart te signeren van een fan en hij zag
dat die persoon al de 7000e kaart had, realiseerde hij zich
dat dit niet overeenkwam met de financiële rapportage
die hij periodiek onder ogen kreeg. Het aantal was niet
raar vanwege de populariteit van Factory Records en
vooral New Order in de stad, maar er waren zeker geen
7.000 mensen die betaalden volgens de boekhouding. Er
was sowieso nauwelijks administratie en er waren vaak
geen contracten, net als dat er geen business plan was,
dus er kon nergens op worden teruggevallen. Hoe trots de
eigenaren ook schemerden met hun credo dat de
Haçienda iets is dat ze willen geven aan “the city and the
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kids”, en hoe onbelangrijk voor hun de focus op winst was:
verlies lijden was ook weer niet de bedoeling.
De Factory-directie was eigenzinnig, naïef en pragmatisch.
Ideeën vlogen over tafel, waarbij oplossingen werden
bedacht voor problemen die er niet waren. Soms ging dat
goed, vaak ging dat mis. Zo ook toen Teardrop Explodes in
het eerste jaar kwam optreden. De band was
gerenommeerd en dus waren er hoge verwachtingen –
getuige ook de £3.000 aan gage die werd betaald. Het idee
werd opgevat om het om te toveren tot een secret gig,
waarbij er een hype zou ontstaan en via mond-totmondreclame de hele stad zou uitlopen voor het concert.
Een plan hoe die hype op gang zou moeten komen, kwam
er niet. Net als de bezoekers, die kwamen ook niet.
Niemand wist van het optreden. Het optreden was zo
secret dat er slechts acht bezoekers kwamen.

VERDIEPING - BOEK
HAÇIENDA – HOW NOT TO RUN A CLUB

(2014)

JONGENSBOEK , VAN BINNENUIT
GESCHREVEN DOOR ‘HOOKY’ OVER
HET REILEN EN ZEILEN VAN DE CLUB
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RAVEN OP HOUSEMUZIEK
“Als je een rustig leven wil,
neem dan mijn advies ter harte:
open geen fucking club”
Peter Hook
New Orders Blue Monday en Everything’s Gone Green
waren de eerste stappen naar meer elektronische muziek
die zou doorbreken in de Haçienda. Een andere
belangrijke rol hierin had de Roland 303. Na het succes van
de Moogsynthesizer (en het kleine broertje Minimoog, die
muzikanten wél konden verslepen) sprongen veel
bedrijven rond 1980 op de productietrein, in een poging
om een succesvolle synthesizer te ontwikkelen. Het waren
de jaren dat synthpop volop in ontwikkeling was, met
onder andere Gary Numan, The Human League, Ultravox,
Depeche Mode en Spandau Ballet. Synths werden dan ook
in een rap tempo op de markt gebracht om de competitie
de pas af te snijden. Eén van die bedrijven was Roland uit
Japan met als missie: het geluid van de toekomst bepalen.
De Roland 909 zou het geluid in discotheken bepalen, de
Roland 808 de toekomst van hiphop. Niet dat de
Japanners hierbij stilstonden, want in moordend tempo
werden ook andere synths uitgebracht, zo ook de
Roland 303.
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De 303 was een kleine bassynthesizer die was ontwikkeld
voor gitaristen om tijdens het oefenen een
voorgeprogrammeerde baslijn mee te laten spelen. De
handleiding van de 303 kwam in 1981 alleen in het Japans
op de markt, er was immers geen tijd om handleidingen te
schrijven, waardoor niet-Japanse eigenaren van het
apparaat er volop mee experimenteerden. De klanken
bleken doorgaans niet naar tevredenheid van muzikanten
en het apparaat leek te eindigen als een flop die enkel nog
in tweedehandswinkels over de toonbank ging. Tot dj’s
begonnen te experimenteren met de draaiknoppen van
de 303. De basklank veranderde in schrille, piepende,
hallucinerende geluidsspiralen die zo snel gingen dat je
het met de hand niet kon spelen: acid house was geboren.
Makers van de zogenaamde acid house bouwden hun
volledige muziekstijl rondom de kenmerkende geluiden
van deze (vaak gemodificeerde) synthesizer. Halverwege
de jaren tachtig, als de productie van de Roland 303 allang
is gestopt en als flop is beschouwd, beleeft de synthesizer
zijn opmars. Om te beginnen in Detroit en Chicago waar
de housemuziek dan al wordt gedraaid (vooral iconisch
was de nachtclub Warehouse in Chicago), maar waar
amper sprake is van een housescene, laat staan een
ravescene. Het hypnotiserende geluid van de Roland 303
zou vanzelf de oversteek maken naar Europa…
In Manchester weet men dan nog niet dat deze klanken
ook de Haçienda gaan veroveren. Er waren in de eerste
jaren veel liveconcerten in de club, waarbij behoorlijk
werd geleund op lokale acts (want: goedkoop) zoals New
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Order of de synthpop van The Smiths. Voorzichtig werd
muziek in de Haçienda dansbaarder. Belangrijk
omslagpunt was in 1985 toen Tony Wilson tamelijk
wanhopig een bandcontest uitschreef in zijn club. Immers:
zo goed ging het nog altijd niet met de club, want het was
zelden vol en er werden nog altijd geen zwarte cijfers
geschreven. Op een zaterdagmiddag kwamen
verschillende artiesten spelen in de club onder toeziend
oog van Wilson en consorten. De contest werd gewonnen
door Happy Mondays, een band die rock met
elektronische muziek combineerde. Zij kregen een
contract bij Factory Records. Kenmerk één van de band:
de mix van house en gitaarmuziek. Kenmerk twee:
leadzanger Shaun Ryder was altijd onder invloed. Kenmerk
drie: er was ruimte op het podium voor een compleet
losgeslagen danser (Bez, de boezemvriend van Ryder). De
combinatie tussen rock en elektronische muziek, een
combinatie die het publiek al kende van New Order en dat
ook nog eens extreem dansbaar was, sloeg aan in de club.
De club, die de eerste jaren aan het worstelen was met
haar identiteit, leek eindelijk een eigen karakter te krijgen.
Eindelijk schudde de eigenaren hun lieflijke ‘gift to the
city’-imago van zich af en begonnen ze koers te varen.
Er was wel nog altijd een behoorlijke punkinvloed in de
club, en dat was vooral omdat Tony Wilson het graag
wilde. Factory Records organiseerde in 1986 dan ook The
Festival of the Tenth Summer (FAC 151), een ode aan het
legendarische Sex Pistols-concert in de Lesser Free Trade
Hall dat exact tien jaar eerder plaatsvond (zie het eerste
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hoofdstuk). Er was natuurlijk gitaarmuziek te horen, maar
ook de synthesizers waren overal. Het positioneerde
Manchester als centrum van alternatieve muziekcultuur,
waar een ode aan punk naadloos werd gecombineerd met
synthpop en elektronische muziek. Er waren optredens
van onder andere A Certain Ratio, The Smiths, New Order,
The Fall, Cabaret Voltaire, John Cale (Velvet Underground)
en Pete Shelley (de Buzzcocks). Het was een dikke
markering van de undergroundrevolutie die aan de gang
was in Manchester, in tegenstelling tot de commerciële
new wave die ook populair werd. Tony Wilson noemde het
festival “de ommekeer”, hij had vanaf nu haarscherp wat
er moest gebeuren.
Het opende de ogen van de directie, die nog steeds
wekelijks samenkwamen en tussen het kletsen over
voetbal heel soms ook nog de kasstromen doornamen en
zagen dat het er niet erg goed voorstond. Door de
toenemende interesse voor dansmuziek, maar zeker ook
uit financieel oogpunt – dj’s zijn nu eenmaal goedkoper
dan bandjes – werden er meer en meer dj’s
geprogrammeerd. Zij kwamen echter ook al gauw
mopperen bij de directie. De dj booth was namelijk onder
de dansvloer opgebouwd. “De dj’s zagen alleen de benen
van de dansende massa. Maar dj’s moeten het publiek
natuurlijk van boven kunnen overzien. We wisten tijdens
de ontwikkeling van de club helemaal niet hoe dit werkte”,
aldus designer Ben Kelly, die het probleem zag en het
balkon opofferde zodat de dj’s vanaf daar fatsoenlijk hun
werk konden doen. Langzaamaan veranderden de tijden.
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Mensen waardeerden de dj’s en Haçienda ging meer en
meer als een nachtclub aanvoelen. En Wilson had nog wel
wat pr-waardige ideeën in zijn hoofd waarmee hij nieuwe
mensen kon trekken: exorbitante thema-avonden, zoals
Nude Night. Uitleg over de dresscode is overbodig.
Langzaam maar zeker werd de Haçienda meer en meer
een nachtclub in plaats van een poptempel. Door vaste
thema-avonden te organiseren voor de lhbtgemeenschap werd de Haçienda tevens voorloper in het
omarmen van diversiteit – uniek in tijden van de
grootschalige aids-uitbraak en de taboes die daaromheen
hingen in het conservatieve Engeland. Bij de Flesh Night
gold de controversiële no straights-policy aan de deur.
Iedere vrijdagavond was er een reguliere dansavond. De
jeugd, op zoek naar identiteit, voelde zich hier thuis en de
Haçienda werd dé verzamelplek voor jongeren uit
Manchester. Trots kon hier door de locals de middelvinger
worden opgestoken naar het kille Londen. Steeds meer
dj’s, die in de Verenigde Staten zagen hoe de housemuziek
kon zorgen voor dansende massa’s, werden geboekt en zij
pionierden voorzichtig met acid house, waarbij het geluid
uit de Roland 303 kwam. Waar in de eerste jaren de
Haçienda alleen vol stond als The Smiths of New Order
speelden, zorgden de dj’s nu meerdere keren per week
voor een vol huis. Toevallige Amerikaanse bezoekers
verbaasden zich over het feit dat witte mensen dansten
op elektronische muziek. Peter Hook vond het jammer dat
de elektronische muziek aansloeg in zijn club: hij wilde
eigenlijk niet verantwoordelijk zijn voor de bloeiende
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dance-industrie waarin dj’s teveel geld pakten. Aan de
andere kant zagen hij en de de Factory-eigenaren dat het
goed liep. Ze zagen ook kansen: zou een label speciaal
voor dj’s niet passen bij deze tijd? Het zorgde voor de
nodige discussie onder de directieleden.
De dj’s zorgden niet alleen voor een aanzuigende werking,
maar ook voor een broodnodige efficiëntieslag in de club
die nog altijd slecht werd gerund. De club was immers
georganiseerd als collectief, wat betekende dat het
barpersoneel meebesliste over de bierprijs (dus: laag). Als
stank voor dank jatte het personeel ook volop. In de
wandelgangen werd gefluisterd dat als je ‘s nachts iemand
met een krat bier over straat zag lopen in de stad, je er
vergif op kon innemen dat het een Haçienda-barman was
die bier had gejat. Er werden ook lampen gestolen. Er
begon zelfs een medewerker een verhuurbedrijf met
gejatte Haçienda-spullen. De heren van New Order
dwongen, na een zoveelste financiële injectie, af dat ze
aandeelhouder werden en toen Peter Hook namens de
band aansloot bij de wekelijkse vergaderingen, liep het
bloed uit zijn ogen en oren, zó slecht was alles geregeld.
Het slechte geluid was nog steeds een onopgelost
probleem en pas na enkele jaren kwam de constatering
dat het erg zwaar op de kosten drukte om iedere avond
open te zijn in plaats van enkel de weekendavonden. Toen
in 1986 Rob Gretton kampte met gezondheidsproblemen,
de man die achter de schermen de enige persoon was die
de opportunistische Wilson in toom kon houden, werd
Paul Mason gevraagd de club te leiden. Hij maakte een
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efficiëntieslag, maar er vielen eerst nog een paar lijken uit
de kast…
Wilson bleek in 1986 zo’n £300.000 te hebben besteed om
de wereld rond te reizen. Een waanzinnig bedrag, maar
vóór hem pleitte dat hij snapte hoe de media werkten en
hoe hij hen kon bespelen. Hij sprak bijvoorbeeld op een
congres in de Verenigde Staten, waar hij de woorden
bezigde: “Amerika holt de tijdsgeest achterna. In
Manchester is het allemaal te doen. We hebben de beste
muziek uit Amerika voor jullie neus weggegrist, verkopen
het terug aan jullie en niémand heeft het door”. Mason
was nog maar net begonnen toen de Belastingdienst
langskwam bij ‘de Hac’, die van een onwetende barman
per ongeluk de schaduwbegroting in handen kreeg in
plaats van het ‘witte schriftje’. De eigenaren werden
betrapt en aangeklaagd voor belastingontduiking. Na een
lange zoektocht kwamen ze weg met een boete van acht
ton. Peter Hook, bij wie ook huiszoekingen werden
gedaan, liet optekenen in zijn boek: “Als je een rustig leven
wil, neem dan mijn advies ter harte: open geen fucking
club”. En dan vooral niet zo’n chaotische toko als de
Haçienda… Als klap op de vuurpijl woedde bij Masons
eerste Nieuwjaarsviering (1987) een brand, waarbij alle
opbrengsten van die avond, zo’n vijfduizend pond,
verbrandde. New Order realiseerde zich intussen, toen ze
tijdens een Amerikaanse tour tekenden bij een
Amerikaanse major voor de verkoop aldaar, hoe slecht ze
werden betaald in Engeland. Ze pakten in de Verenigde
Staten £16.000 per persoon. In Engeland verkochten ze
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veel meer, traden ze voor grotere menigten op en daar
bleef er niks over. Peter Hook berekende dat de band er al
zeker voor twee miljoen pond in zat bij Factory Records –
dat vrijwel volledig te wijten was aan het wanbeleid van
de Haçienda. Waar deden ze het eigenlijk voor?

Als je naar de plek gaat waar vroeger de Haçienda stond
en je sluipt de parkeergarage in (waar bewoners van het
appartementencomplex parkeren) dan zie je nog altijd
restanten van de iconische dansvloer.

VERDIEPING - FILM
24 HOUR PARTY PEOPLE (2002)
HET VERHAAL VAN TONY WILSON ,
MADCHESTER EN DE HAÇIENDA IN
EEN SPRAAKMAKENDE FILM
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MADCHESTER EN DE SUMMER OF LOVE
“De Haçienda laat witte mensen
dansen”
Tony Wilson
Het was slechts een greep uit de problemen die Paul
Mason moest managen. Wat hielp voor hem was dat de
volledige club, avond na avond, nacht na nacht, stond te
dansen op de elektronische muziek. Leuk detail was dat er
in de club één plek was waar zonlicht doorheen kwam en
dj’s betrapten zichzelf erop dat ze steeds vaker voor een
volle club stonden te draaien terwijl de zon al doorkwam.
De beperkte drankverkoop maakte duidelijk dat de
jongeren die lange dansavonden vooral uit hun eigen
candy shop snoepten. Aan het eind van de avond had een
gemiddelde barman geen pilsje getapt, hooguit een glas
water gepakt voor een bezoeker met wijde ogen en
klapperende kaken. Geld werd er dan ook nog steeds niet
verdiend. Maar goed, de Haçienda was er toch om iets te
geven aan Manchester en the kids? Nou dan!
Die ene keer dat er nog postpunkers waren, Einstürzende
Neubauten trad op in 1985, ging het mis: de Duitsers
braken het podium letterlijk af met een drilboor. Het
publiek genoot, de eigenaren minder. In hoeverre de
keuze nog niet was gemaakt, was het nu duidelijk voor de
directie: geef maar dj’s, dat geeft veel minder gedoe. In de
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Haçienda ging zichtbaar de sobere (post)punk over in
optimistische house. Een hele clubcultuur ontstond en
groeide, waarbij heel gauw de opkomst van de ravescene
ontstond. Mensen dansten niet langer met één iemand
anders, maar met de hele club tegelijk. De opkomst van
mdma zorgde ervoor dat Haçienda-avonden niet langer
‘slechts’ een fantastische avond waren, maar een “life
changing experience”, aldus muziekjournalist Chris
Haslam. Af en toe hoorde je nog gitaarmuziek, maar dat
was dan altijd gecombineerd met elektronische beats
zoals bij New Order en Happy Mondays. In ‘de Hac’ kon je,
ondanks de werkloosheid en andere maatschappelijke
problemen, nog gewoon jezelf zijn en gek doen. Of zoals
Wilson zei: “De Haçienda laat witte mensen dansen”. Acid
house was de nieuwe norm in Manchester. Andere
plekken in Engeland, nee: Europa, keken met grote
interesse naar de arbeidersstad. De trotse Mancunians
wisten niet hoe gauw ze hun nieuwe imago moesten
omarmen: de bijnaam
Madchester was geboren.
Nederlanders herinneren
zich de zomer van 1988
vooral als de zomer van het gewonnen EK, maar in
Engeland gaat deze zomer de geschiedenisboeken in als
de Summer of Love. De Second Summer of Love wel te
verstaan. Net als in de hippietijd was de vibe extreem
positief, met dit keer de acid-smiley in plaats van het
peace-teken als symbool. Net als in 1967 werd er veel
drugs gebruikt: toen was het lsd, nu vooral mdma. En net
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als toen was de muziek leidend: was het toen
psychedelische rock, nu was het acid house. Toen was
flower power de kledingkeuze, nu waren het baggy jeans
met vissershoedje en een voetbalshirt. Van de punkers
leerden de dj’s de diy-vibe: do-it-yourself, want niemand
wist de regels. Vanwege het experimenteren van
verschillende artiesten waren discomuziek en
elektronische muziek ineens geen taboe meer in de toch
wel conservatieve rockscene. Een belangrijke aanjager van
de scene was Mike Pickering, gewezen roadie van Dire
Straits en op dat moment dj van de Haçienda-avond Nude
Night. Hij en een andere Haçienda-dj, Greame Park,
zorgden ervoor dat de club danste op acid en zij waren –
samen met Paul Oakenfold – katalysator van de ravescene
in Engeland die explodeerde in die bewuste zomer van
1988.
De dj’s hadden zich laten inspireren door Amerikaanse
steden (met name: Detroit en Chicago) en Ibiza. Kort voor
deze zomer had Oakenfold de heren van New Order
uitgenodigd op Ibiza en daar belandden de bandleden in
hun eerste xtc-trip. Wilson had er geen problemen mee
dat zijn pupillen xtc gebruikten. Ook in de Haçienda zelf
werd niet of nauwelijks gecontroleerd voordat mensen de
club betraden. Sterker nog, dankzij het drugsgebruik van
de bandleden werd de muziek van New Order steeds
dansbaarder en dankzij de drugs werd er meer gedanst in
de club. Wilson was slim genoeg om zich te realiseren dat
het een belangrijk onderdeel van het succes was. Een
nieuwe dansavond, Hot, werd in het leven geroepen en
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werd in de volksmond ook wel ‘Ibiza-night’ genoemd. Om
21:00 uur stormde iedereen naar binnen om weer
huiswaarts te keren als het weer licht werd. De Britse
media schreven echter niet over de verbondenheid onder
de dansende jeugd die wilden losbreken van de donkere
Thatcher-jaren, maar eigenlijk maar over twee dingen: het
buitensporige drugsgebruik en de illegale raves.
Over de illegale raves doen veel wilde verhalen de rondte.
Als je op weekendavonden over de ring van grote Engelse
steden reed, dan kreeg je vanzelf aanwijzingen langs de
snelwegen waar je illegaal kon raven. Bezoekers gingen
altijd vroeg, want het feest kon ieder ogenblik worden
stopgezet door de politie. Vaak waren ravers er al voordat
de naald de pick-up raakte. De dj’s van toen beamen nog
steeds hoe magisch het was dat de geïmproviseerde club
al vol stond als zij hun krakende plaat in stelling brachten,
met daarna veel gejuich om vervolgens de hele nacht te
dansen. Vaak ging dat gepaard met drugsgebruik. De
mdma en xtc waren in die tijd relatief nieuw en stonden
dus ook nog niet in de opiumwet. Er werd een
infrastructuur opgezet vanuit California (pillen vanuit daar
werden liefkozend callies genoemd) en vanuit Nederland
– volgens Britten het Colombia van de xtc.
De Second Summer of Love sloeg ook over naar
Nederland, waar de explosie van vreugde zeer welkom
was, want ook onze discotheken waren ingekakt in de
eighties. Zoals in de proloog viel te lezen, werd het
moeizaam draaiende RoXY van de een op de andere dag
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een wilde Amsterdamse nachtclub. Hans Kuipers, destijds
bedrijfsleider van de Amsterdamse club RoXY: “Op een
gegeven moment denk ik dat de tijd er rijp voor was om
dat doemdenken, dat sombere, van ons af te gooien en
weer feest te gaan vieren.” Noem het een tegenbeweging
op de donkere (post)punk of noem het een doorvertaling
van de discomuziek uit Amerika, maar alle kaders werden
doorbroken. Ineens was alles mogelijk voor artiesten die
hier dankbaar gebruik van maakten. Vrij snel daarna
opende ook de iT haar deuren.
En het hippe Berlijn? Die stad was toen nog oersaai, de
huidige technowijken Schöneberg en Kreuzberg waren
toen voornamelijk nog gevuld met anarchistische
heroïnepunkers. Het land van Kraftwerk – vijftien jaar
daarvoor nog volledig uniek met hun elektronische muziek
– was vooral bezig met die ene muur. Pas toen die viel
werd er gekeken naar wat er gebeurde in andere landen
en kon de ravescene in Berlijn ontstaan. De Love Parade,
kort na de val van de muur, werd historisch: meer dan
anderhalf miljoen mensen dansten op de dancemuziek en
zo kreeg de elektronische muziek ook snel voet aan de
grond in Berlijn.
Manchester en de Haçienda waren niet alleen de
aanjagers, ze plukten ook de vruchten van de Second
Summer of Love. De naam Madchester beklijfde.
Synthpop-bands uit de stad die gitaren combineerden met
opzwepende beats uit de synthesizer, zoals The Smiths
(zie foto volgende pagina), The Stone Roses en The Fall,
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maakten furore en de mode was volks, retro, hippie en
rave in één: een culturele explosie. Het paste bij het
alternatieve karakter van house; ravers waren
buitenbeentjes en luisterden geen Top-40. Qua
vrijheidsgevoel was de vergelijking met de hippietijd gauw
gemaakt, qua diy-vibe was acid juist het punk van de
eighties: alternatief én niemand die de regels kende. Anno
2022 is elektronische muziek mainstream en
showbusiness, toen was het kunst. Het donkere en
industriële
Madchester
domineerde
de
muziekscene
in
het
Verenigd Koninkrijk tussen
het eind van de jaren
zeventig en begin jaren
negentig.
De
beste
artiesten,
dampende
feesten en één label dat
alles overzag: Factory
Records.
Bij de Salford Lads’ Club, de plek waar The Smiths een
beruchte foto schoten voor hun plaat The Queen Is Dead.
VERDIEPING - PODCAST
ECSTASY: THE BATTLE OF RAVE

(2020)

FRAAIE BBC -PODCASTSERIE OVER HET
TIJDPERK VAN DE RAVE , INCLUSIEF DE
ILLEGALE RAVES EN DRUGSGEBRUIK
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VAN MADCHESTER NAAR GUNCHESTER
“Ik ga weg, er zijn hier teveel
mensen met een gun!”
Beveiliger van de Haçienda
Madchester en de Haçienda waren aan het eind van de
jaren tachtig op hun hoogtepunt. Ravers uit het hele land,
uit heel Europa zelfs, kwamen naar Manchester.
Scholieren wilden allemaal in Manchester studeren
vanwege die ene tent. Vandaag de dag maakt het de heren
van het eerste uur – zij die nog leven – nog steeds trots
dat hun werk zo breed werd (en nog steeds wordt)
gewaardeerd. Voor Tony Wilson was de waardering, die er
in die tijd ook al was, geen reden om op zijn handen te
gaan zitten. Hij opende in 1989 een zustertentje in het
midden van dé barstreet van de stad, Oldham Street,
zodat raven de volledige focus van de Haçienda had en ze
in de nieuwe tent (Dry, FAC 201) andere mensen konden
bedienen. Goed bedacht, maar Dry maakte exact dezelfde
fouten als ‘de Hac’ in de eerste jaren. Ook zij werden
uitgebuit door een bierbrouwer en zowel de focus op
vegetarisch eten als de locatie bleken ongeschikt. Grappig
dat anno 2022 de straat krioelt van de succesvolle
vegetarische eettentjes. Wilson liep weer eens voor de
troepen uit... Dry sloot in 2017 de deuren. Fysieke
herinneringen zijn er nog volop in Manchester vandaag de
dag: veel Mancunians stalen de glasgevel voor de deur
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waar ‘201’ (van FAC 201) in was gegraveerd. Na eindeloze
vervangingen gaven de uitbaters het op.
De opening van Dry was niet de enige mijlpaal van 1989.
Alle Britse en Amerikaanse media schreven hun
tijdschriften vol over de Madchester-hype. Daarnaast
sprong New Order op de acid-trein: zij brachten in dat jaar
met Technique, FAC 275, hun eerste acid plaat uit (met
name de hit Fine Time werd succesvol). Ook Happy
Mondays bracht met Bummed een echte aciddansvloervuller uit en de debuutplaat van The Stone Roses
kwam uit – een band die exemplarisch was voor de
Manchester muziekscene en de Madchester-sound. De
thema-avonden in de
Haçienda
werden
uitgebreid en alsmaar
succesvoller.
De
nachtclub was zonder
enige afstand de
meest begeerde club
van de wereld. De
smiley, hét symbool
van acid, was steeds
vaker terug te vinden
in de Haçienda.
Toen alles perfect leek te gaan voor de nachtclub –
vooruit, er werd nog steeds geen pond omgezet – kwam
de klad erin. Het eerste incident vond plaats in 1989: de
drugsgerelateerde dood van Claire Leighton in de club.
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Niet alleen een tragedie voor haar naasten, de directie en
iedereen die aanwezig was, maar ook voer voor de media
en reden voor politie om de club actief in de gaten te
houden. Het was het begin van veel ellende voor de
Haçienda. De geldproblemen bleven, ondanks de opmars
van de club, vanwege het feit dat door het drugsgebruik
de drankverkoop fors achterbleef. Spreekwoordelijk was
de uitspraak dat de rij voor de wc’s (vanwege de stiekeme
drugsgebruikers) nog langer was dan de rij van de
garderobe (die nóg steeds niet bestond en waar de
noodoplossing voor eindeloze opstoppingen zorgde). Een
oplossing voor het geldprobleem was nog altijd niet
voorhanden: het ophogen van de entree was geen optie
in een tijd waarin de gratis illegale raves de grootste
concurrenten waren. Op directieniveau werd serieus
geopperd om de club gay-only te maken, vanwege de
succesvolle gay-nights en het feit dat dit beschaafdere en
kapitaalkrachtere bezoekers bleken. Beschaafder
inderdaad, want de eigenaren waren de wasted
drugsgebruikers intussen spuugzat. En niet onbelangrijk:
mede door de Haçienda was Manchester enorm openminded richting de lhbt-gemeentschap en de stad
kreeg dan ook al gauw niet alleen Madchester maar
ook ‘Gaychester’ als nickname. Daar wilde de directie
de vruchten van plukken; vruchten die ze zelf
hadden geplant.
De Haçienda stond nog steeds iedere avond vol en dat had
nog altijd een grote aanzuiging op de stad, waar niet alleen
half Engeland wilde studeren, maar waar ook mensen
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werden gestimuleerd om muziek te maken (onder andere
The Chemical Brothers en Oasis richtten in deze jaren
vanuit Manchester hun band op). Het werd echter binnen
in de Haçienda steeds grimmiger. Gangs waren volop
drugs aan het dealen en de ruzies gingen steeds vaker
gepaard met messen en pistolen. Ondanks dat de club hun
dj’s erg goed betaalden (zo’n duizend pond per avond –
een prijs die ver boven de marktstandaard lag), gaven
meerdere dj’s er de brui aan toen Mike Pickering met een
pistool werd bedreigd omdat hij een verzoeknummer niet
draaide. Andere dj’s waren solidair toen Pickering aangaf
niet meer in ‘de Hac’ te willen draaien. De opmars van
gangs was verklaarbaar omdat andere criminele clubs,
zoals Club Thunderdome en Gallery, in de stad werden
gesloten op last van de politie waardoor de criminaliteit
vanzelf verschoof naar andere nachtclubs. Binnen de
kortste keren stonden ook de eigenaren van de Haçienda
op gespannen voet met de lokale politie. Nadat de club
vanwege de criminaliteit op last van de politie vijf
maanden dicht moest en er verbouwingen werden gedaan
om het veiliger te maken (zoals het toevoegen van een
metaaldetector), werd het niet beter. Dit kwam deels
omdat de metaaldetector boven een metalen vloer zat en
daardoor niet werkte. De mislukte verbouwing, die twee
ton kostte, toonde maar weer eens de onprofessionaliteit
van de club. Ook in de verbouwde poptempel liepen
mensen dus eenvoudig met pistolen naar binnen. Saillant
detail aan de verbouwing was dat Ben Kelly de blauwe
lichtshow op het dak zo absurd maakte dat het vliegveld
van Manchester hun beklag deed omdat piloten in
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verwarring waren. In een ultieme poging om de rust te
doen wederkeren in de club, er waren intussen overal
gangs in de club met hun eigen territorium, stelde de
directie gangleden aan als uitsmijters in de hoop dat zij de
taal van de bezoekers spraken. Directe aanleiding was dat
de reguliere uitsmijters letterlijk wegrenden na een
zoveelste bedreiging met een uzi (“ik wil gratis binnen,
anders schiet ik je neer”), terwijl de gangs al hadden
aangetoond niet terug te deinzen om de trekker over te
halen. “Er zijn hier teveel mensen met een gun” zo liet een
beveiliger optekenen. Madchester werd ‘Gunchester’.
Kort na deze beslommeringen, in 1991, overleden de
iconische Factory-producer Martin Hannett en Dave
Rowbotham van Durutti Column – een Factory-band van
het eerste uur. De dood van Hannett was pijnlijk, maar
bijna onvermijdelijk voor iemand die zo’n zware
heroïnegebruiker was. De dood van Rowbotham kwam
totaal onverwachts: hij werd vermoord in zijn eigen
appartement en nog altijd weet niemand wat er is
gebeurd en wie deze moord heeft gepleegd. Happy
Mondays maakte met Cowboy Dave een muzikale ode aan
Rowbotham, maar dat was één van de laatste
stuiptrekkingen van de band die ook last had van
buitensporig drugsgebruik van de bandleden. Ook andere
bands zoals New Order en The Stone Roses hadden
hun beste tijd gehad. In 1992 ging het label Factory
Records dan ook failliet. De bands werden elders
ondergebracht en met steun van New Order kon de
Haçienda blijven bestaan.
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Ontwerper Ben Kelly kijkt in 2022 terug op zijn laatste keer
in de club, in het begin van de nineties: “Ik weet het nog
goed. Ik stond met Tony Wilson op het balkon. De club was
afgeladen vol. Er kwam stoom van de mensenmassa af;
het zweet vloog in het rond. Maar we wisten natuurlijk ook
alle details van de slechte avonden: dat er geweld,
wapens, drugs en politie binnen waren. Het was
oncontroleerbaar, ik bedoel… een metaaldetector hoort
niet in een club. En niemand kocht any bloody alcohol.
Alleen water.” Leuke gimmick uit deze tijd was de
Haçienda cat. In de editie van 17 oktober 1992 schreef het
Britse muziektijdschrift NME over een kat die in de kelder
van de nachtclub bivakkeerde. Trots plakte Factory er een
code op: FAC 191. Het was een welkom zonnestraaltje –
achter de donkere wolken die boven de nachtclub hingen.

VERDIEPING - DOCUMENTAIRE
MADCHESTER : THE SOUND
OF THE NORTH

(1990)

DE MADCHESTER -PERIODE IN BEELD
GEBRACHT DOOR GRANADA TV
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DE RAVE VERDWIJNT UIT DE STAD
“Een nachtclub die het leven
van tienduizenden mensen
veranderde… het was
fenomenaal. Een groot cadeau
voor de stad en de kids.”
Ben Kelly
De ‘Criminal Justice and Public Order Act’, een Britse wet
uit 1994, probeerde de Britse ravescene aan banden te
leggen met onder andere een verbod op illegale raves en
meer bevoegdheden voor politie om te fouilleren en dnamonsters af te nemen. De lol was er gauw af, zeker toen
de geliefde hotdogverkoper vlak voor de Haçienda
slachtoffer werd van geweld. Zelfs Richard Branson, die
serieus geïnteresseerd was om de club over te nemen,
deinsde terug voor de torenhoge security-kosten. New
Order-bassist Peter Hook, die op meerdere avonden zelf
in de Salford-corner (de plek waar de Salford-gang stond)
plaatsnam om de nooduitgang dicht te houden voor
gangleden die gratis naar binnen wilden lopen, bleef zich
verbazen over de directievergaderingen die nog altijd
vooral over voetbal gingen. Toen hij een euforisch
moment had na een presentatie van de financiën, en er
werd getoost op een goed resultaat, bleek dat de
belastingen niet waren meegerekend. Hij riep:
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“Verdomme, gaat dit al twaalf jaar zo?” Niemand kon het
ontkennen. De ellende hield niet op. In 1995 werd
uitsmijter Terry Farrimond vermoord. En als je nog niet
moedeloos zou worden van al het geweld, werd je het wel
van het feit dat de politie alles zo strak in de gaten hield
en er nog steeds geen rooie cent werd verdiend.
Logischerwijs stopte de aanzuigingskracht van de club. Het
werd rustiger binnen en ouders ontraadden hun kinderen
ten zeerste om erheen te gaan. Sterker nog, om
überhaupt in The North te gaan studeren. De media
schreven aanhoudend negatief over de Haçienda en ze
hadden geen ongelijk. Madchester droogde op en de
onrustige Britse tabloids wilden weer op de volgende trein
springen om te bewijzen dat Engeland het meest
vooruitstrevende muziekland ter wereld is. Er was
namelijk een muzikaal antwoord nodig op de opkomst van
grunge vanuit Seattle (Verenigde Staten), waar bands
zoals Nirvana, Pearl Jam en Soundgarden furore maakten.
Om de aandacht weer op Engeland te krijgen werd britpop
gehyped als logische tegenhanger. De Manchester
britpop-revelatie Oasis – die de lancering van hun
debuutplaat Definitely Maybe in de Haçienda hadden in
1994 – werd mateloos populair onder Mancunians en had
alle aandacht nodig om de klassieke britpop-battle te
winnen van het Londense Blur. De house was niet
helemaal uit de stad, zo bewees de opmars van de
Chemical Brothers, maar de ravescene verdween meer en
meer naar de underground. Voor Peter Hook en de rest
van de directie was dat een reden om meer bandjes te
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programmeren, zoals dus Oasis, maar al gauw werd
geconstateerd dat de koek op is. Peter Hook, grote
kartrekker en financier van de club, hertrouwde en wilde
meer rust in zijn leven. Met zijn wegvallen bleek een
belangrijke motor uit te vallen. De vijftiende verjaardag
van de Haçienda (mei 1997) werd groots gevierd, waarbij
de line-up onder andere bestond uit de meest
legendarische Haçienda-dj’s Graeme Park en Mike
Pickering, maar bleek achteraf vooral een goodbye party.
Waren de media en het volk in Engeland en Manchester
alweer bezig met de volgende hype; in Nederland werd
juist doorgepakt in het housegenre. De RoXY-raves waren
in 1988 en 1989 nog nieuw in Nederland, maar in de jaren
erna werd de achterstand gauw ingehaald. De wilde
clubnachten en illegale raves hadden spin-off naar de
oprichting van ID&T en daarmee hun Thunderdomefeesten, die al gauw legendarisch werden. En dat was niet
alles: er ontstond een gabberscene, de opkomst van
artiesten zoals 2 Unlimited, T-Spoon en 2 Brothers on the
4th Floor én de raves werden groter en groter. Het was dé
voedingsbodem voor het ontstaan van de succesvolle
edm-scene en grote dj’s in ons land. Opvallend was dat de
scene in Nederland, net als in Engeland, optimistisch,
maatschappijkritisch en anti-establishment was, maar
door de media enorm negatief werd benaderd vanwege
het atypische gedrag. Wat dat betreft zijn de gelijkenissen
met punk rond 1980 treffend. De Haçienda opende de
deuren voor heel Europa naar acid, house en raves, maar
sloot in 1997 haar eigen deuren na vijftien jaar en een paar
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weken – een eeuwigheid voor een nachtclub – vanwege
de vele problemen. In 2003 werd er op de plek van de
nachtclub een appartementencomplex geplaatst, die nog
altijd de naam ‘Haçienda’ draagt. Tien jaar later, in 2007
overleed Tony Wilson. Zijn doodskist kreeg
catalogusnummer FAC 501.
Peter Hook had intussen in zijn eentje de rechten van de
Haçienda gekocht en zijn eigen carrière als celebrity dj
voorrang gegeven boven New Order. Het zorgde voor
onenigheid met de bandleden, die hem als “opvliegend
alcoholist” neerzetten. Het einde van deze samenwerking
deerde Hook niet en hij opende in 2010 de club Factory:
FAC 251 – op Princess Street, de plek waar ooit het
kantoor stond van
Factory
Records
(het nummer FAC
251 was destijds
gegeven aan het
hoofdkantoor). Zie
foto. Het ontwerp
was weer van Ben
Kelly. Op het affiche
stond: “Built by
Tony
Wilson.
Designed by Ben
Kelly. Paid for by
New Order, broken
by
The
Happy
Mondays…” De club
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is ook anno 2022 nog een plek waar jeugd een dansje
waagt in het weekend, maar heeft niet de legendarische
status van de Haçienda. Deze naam leeft nog wel voort in
Biddinghuizen, waar de meest dansbare stage van
Lowlands de Haciënda heet.
En zo mag de Haçienda dan wel ten onder zijn gegaan,
roemloos was het allerminst. Nachtclubs overal in de
wereld keken hun concept af van de Haçienda.
Beginnende artiesten zoals Madonna, Oasis, The Smiths
en The Stone Roses kregen een zetje in de rug van de club.
De dj’s maakten hun eerste vlieguren én konden met het
Haçienda-contract onder de arm ook buiten de club
fatsoenlijk onderhandelen. Het design van de club werd
overal gekopieerd, tot groot ongenoegen van Ben Kelly.
Wrok koestert hij echter niet: “Waar ik ook kom, zeggen
mensen tegen mij ‘ik ontmoette daar mijn vrouw!’ of ‘de
club opende mijn ogen!’. Een nachtclub die het leven van
tienduizenden mensen veranderde… het was fenomenaal.
Een groot cadeau voor de stad en de kids. En dat allemaal
omdat een paar mensen de meest waanzinnige plek op
aarde creëerden.”
Anno 2022 zijn de invloeden overal te vinden in de stad.
Muurschilderingen van Ian Curtus, Tony Wilson en Peter
Saville zijn te vinden op prominente plekken in de stad.
Aan de bar bestel je Haçienda-gin, een idee van ‘Hooky’
die zelf intussen geheelonthouder is en het nooit heeft
geproefd, maar graag de merknaam – al dan niet om
financiële redenen – hieraan verbindt. “Het is fantastisch:
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acid in een glas!” aldus een gerenommeerd medewerker
van Manchester Gin, de distilleerderij. Het verkoopsucces
van de Haçienda-gin laat volgens hem zien hoe populair de
club nog altijd is. In het Science & Industry Museum was in
2021 een jaar lang een tentoonstelling te zien over Factory
Records, met daarin de dansvloer van de Haçienda
nagebouwd – uiteraard onder toeziend oog van Ben Kelly
(zie foto). En ook vandaag de dag hoor je nog steeds de
combinatie van rock en house in de stad en denken
weemoedige Mancunians vol nostalgie terug naar de
Madchester-jaren en de grote invloed die het heeft gehad
op de muziek.

VERDIEPING - PLAYLIST
PLAYLIST: DE ECLECTISCHE
HACIENDA-BEDEVAART
ALLE MUZIEK UIT DIT BOEK IN
ÉÉN SPOTIFY-LIJST
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EPILOOG: MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
“Het verhaal van het Factorylabel is het verhaal van
onafhankelijk denken en
inspiratie halen uit ongewone
plekken”
Jan Hicks
De Haçienda zette een nieuwe standaard voor nachtclubs
en opende de deur voor een nieuw muziekgenre en
ontelbaar veel dj’s. Weemoedig denken veel Mancunians
terug naar die goede oude tijd, bij voorkeur met een glas
Haçienda-gin in de hand, struinend langs één van de
murals. Factory Records en de Haçienda waren hun tijd
niet alleen ver vooruit qua muzikale ontwikkeling, maar
ook op veel maatschappelijke fronten.
De lhbt-gemeenschap
De punkscene had het zaadje gepland, met een attitude
dat alles kon en mocht. De Buzzcocks waren bijvoorbeeld
openlijk biseksueel en typische punkers kenden geen
grenzen, dus ook niet in seksualiteit. De echte erkenning
voor de gayscene in Manchester en omgeving kwam
tijdens de extravagante Flesh Nights in de Haçienda, waar
mensen écht zichzelf konden zijn. Doordeweekse avonden
waar iedereen welkom was, maar wat voor de typische
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weekendbezoeker vaak té flamboyant was. De avonden,
met overwegend homoseksuele mensen binnen, waren
dusdanig grote successen dat de clubeigenaren erover
brainstormden de hele club gay-only te maken. Dat
gebeurde niet, wél werd er een ‘no straights’-policy
ingevoerd bij bepaalde thema-avonden.
De omarming van de gayscene begon wat onwennig door
één van de bars The Gay Traitor te noemen, vrij naar de
homoseksuele Sovjetspion Anthony Blunt. De gayscene
omarmde de club pas echt bij de Flesh Nights, die zo
uitbundig waren dat het als carnaval aanvoelde. En dat in
het conservatieve Engeland ten tijde van de
aidspandemie. Reclamische uitingen zoals “Queer As
Fuck” of “It’s Queer Up North” vulden de stad, en na de
Second Summer Of Love (1988) durfden steeds meer
mensen het te omarmen. Men was allang niet meer bang
om aanwezigheid op dergelijke avonden te bekennen en
homoseksualiteit werd bespreekbaar, met steeds betere
homorechten als gevolg. Liefkozend kreeg de stad niet
alleen de bijnaam Madchester, maar ook Gaychester.
Plek voor mensen van kleur
Wederom is het wel zo eerlijk om te starten bij de
punkscene. Punk was niet alleen muziek en mode, maar
juist een levenshouding waarbij solidariteit een belangrijk
basisbegrip was. Er waren geen barrières in geaardheid,
maar ook niet in kleur. Toen verschillende conservatieve
rockmuzikanten (Eric Clapton voorop) het opnamen voor
National Front en fascisme in Engeland, werd het anti-
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vuurtje allereerst aangewakkerd in de punkscene bij
bands zoals The Clash. De tegenbeweging die daarna
breder op gang kwam was ijzersterk, onder de vlag Rock
Against Racism. De live-evenementen hiervan in
Manchester waren een groot succes en verschillende
Factory Records-bands droegen hun steentje bij. Manager
Rob Gretton liet Joy Division bewust op de line-up plaatsen
bij dit soort evenementen, omdat hij en de band het
initiatief steunden.
Dat was niet het enige. Factory stond ook aan de basis van
de ontwikkeling van reggae in Engeland. Postpunkers
keken veel naar reggaemuzikanten omdat er vanwege de
levensstijl en de hang naar protest veel gelijkenissen
waren, maar de majors en mainstream media hadden
weinig oog voor de Jamaicaanse muzikanten. Alan
Erasmus wel, ongetwijfeld niet in de laatste plaats omdat
hij zelf van kleur is en zag wat voor worsteling het was voor
veel immigranten om een plek in de maatschappij te
veroveren. X-o-dus kreeg in 1980 een contract bij Factory
Records, maar helaas bleek het geen groot succes. Het
droeg wel bij aan de Britse erkenning van reggae en
immigratie.
Anti-monarchie
Voor de derde, en laatste keer, is het logisch om te starten
bij de punkscene. De meest spraakmakende pr-stunt van
de Sex Pistols, en dat waren er nogal wat, was de
arrestatie in 1976 op de Theems. De band zong een eigen
versie van God Save The Queen, een anti-monarchistisch
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nummer dat werd vertolkt in aanloop naar het 25-jarige
jubileum van Queen Elisabeth. Ben Kelly was nauw
betrokken bij de Sex Pistols en zag van dichtbij hoe het
creëren van choquerende situaties hielp in de populariteit
van de band. Hij nam zijn kennis mee bij het ontwerpen
van de Haçienda.
Tony Wilson was zelf geboren in Salford, een
probleemwijk ten westen van het centrum. Niet voor niets
was de Salford Gang de grootste uitdaging van de directie
ten tijde van ‘Gunchester’. Er is één plek in Salford die
probeert de wijk bijeen te houden en dat is jeugdcentrum
Salford Lads’ Club. Voor de deuren van deze tent schiet
synthpop-band The Smiths in 1986, als Madchester begint
door te breken, een iconische foto. Ze gebruiken het voor
hun plaat The Queen is Dead. Klein bier? In Engeland werd
de plaat door NME in 2013 uitgeroepen tot beste plaat
ooit. De anti-monarchistische plaat zet kritische jeugd
op het spoor: waar zijn we eigenlijk mee bezig met
dat Koningshuis?
Vleesconsumptie
In deze Salford Lads’ Club loopt anno 2022 ene Angie
wekelijks
rond,
vertrouwenspersoon
van
het
jeugdcentrum. Op de achtergrond klinkt muziek van The
Smiths, te horen via een krakende televisie. In de
videoclips, ontegenzeggelijk geschoten in de eighties, kijkt
Morrissey zwoel de camera in. Angie werd direct
vegetariër na het horen van The Smiths’ tweede
studioplaat: Meat Is Murder. In het gelijknamige
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slotnummer bezingt Morrissey – zelf actief vegetariër, een
wil die hij op dat moment de bandleden al had opgelegd –
dierenmishandeling. Het had een grote invloed op de
verspreiding van vegetarisme en de strijd is nog altijd niet
afgerond: overal waar Morrissey optreedt eist hij dat er
geen vlees wordt geserveerd. Tijdens live vertolkingen van
dit nummer toont hij weerzinwekkende beelden van
slachthuizen via schermen op het podium.
Als Tony Wilson enkele jaren na het uitbrengen van Meat
Is Murder de tent Dry opricht op Oldham Street (FAC 201),
waarmee hij een duidelijk onderscheid wil maken tussen
raven (Haçienda) en cafébezoek (Dry), wil hij in deze tent
vegetarisch eten serveren. Wilson blijkt zijn tijd wederom
ver vooruit. Er wordt amper geconsumeerd en de tent
moet sluiten. Tegenwoordig krioelt de barstreet van de
vegetarische barretjes.
Gendergelijkheid
Jan Hicks, lead curatie van de museumtentoonstelling
over Factory Records, kijkt tevreden rond vanuit de
nagebouwde Russell Club. Het is haar gelukt om de
powervrouwen die zijn verbonden aan Factory Records
een plek te geven in de tentoonstelling. Lesley Gilbert was
lange tijd algemeen directeur van Factory Records.
Rebecca Boulton was en is nog altijd co-manager van New
Order. Liz Naylor was het belangrijkste lid van City Fun, het
muziekblad van de stad, en schreef het filmscript Too Wild
To Care (FAC 20). Lindsay Reade was de ex-vrouw van
Wilson en schreef een boek over Wilsons leven. Ze bleek
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achter de schermen een stevige vinger in de pap te
hebben bij Factory. De belangrijkste vrouw is wellicht
Gillian Gilbert, echtgenote van New Order-drummer
Morris; zij verving Ian Curtis toen New Order startte en
heeft nog altijd een plek in de band. Linder Sterling, tot
slot, is een Factory-naam van het eerste uur. Ze was
fotomontagekunstenaar en erg op de achtergrond, maar
werkte veel samen met Peter Saville. Ze ontwierp FAC 8:
een menstruele eierwekker, een soort wekker voor het
bijhouden van menstruaties.
Het is opvallend dat de groep rondom Factory Records en
de Haçienda helemaal niet zo’n jongensclub was als vaak
wordt gedacht. Er waren veel vrouwelijke invloeden. Het
heeft daarmee een logische plek in de muzikale
geschiedenis van Manchester, dat continu voorop liep en
tegen de stroom inzwom. Hicks: “Het verhaal van het
Factory-label is het verhaal van onafhankelijk denken en
inspiratie halen uit ongewone plekken. Het verhaal omvat
de radicale geschiedenis van Manchester – als een
prachtige plek van non-conformiteit."
Het is een greep van de rol die de club, het label en de stad
hebben gespeeld in het voeren van essentiële
maatschappelijk relevante discussies. Ze spraken er niet
alleen over, ze voerden het ook uit en liepen voorop. Voor
de meeste Mancunians was de stad niet zo depressief
als veel buitenstaanders dachten, omdat de stad continu
naar voren keek. Door samen te werken en te
willen veranderen.
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OP BEDEVAART NAAR MANCHESTER
In dit boek zijn veel verschillende locaties beschreven en
getoond die belangrijk waren voor Factory Records en de
Haçienda. Helaas is de stad Manchester in rap tempo aan
het innoveren en zijn veel plekken nauwelijks nog terug te
herkennen. Anderzijds: de sfeer in de stad in onveranderd
en op veel plekken voel je de historie. Hieronder staan de
beschreven en getoonde plekken opgesomd, voor
liefhebbers van Google Streetview of mensen die een
excuus zoeken om Manchester te bezoeken.
Lesser Free Trade Hall
Peter Street, Manchester M2
5GP (link)
Deze hal, waar het Sex Pistolsconcert in 1976 plaatsvond,
bestaat niet meer. Op deze plek
staat nu een Radisson Blu-hotel.
Verschillende plekken in het
hotel
(foto’s,
ingelijste
handtekeningen en tijdlijnen uit
het verleden) herinneren aan de
meest iconische gebeurtenissen
van vroeger, waaronder natuurlijk dat ene concert…
Granada Studios
Atherton St, Manchester M3 3GS (link)
De plek waar Tony Wilson zijn carrière begon met zijn
programma So It Goes, een commerciële tegenhanger van
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Top Of The Pops. Hij boekte hier onder andere Joy Division
en Sex Pistols. Ook had hij hier een belangrijke ontmoeting
met Peter Saville. De studio’s staan er niet meer.
Haçienda (FAC 51)
21 Albion St, Manchester M1 5DA (link)
De iconische pop cq. Ravetempel is helaas ook niet meer.
Een appartementencomplex dat dezelfde naam draagt is
een schrale herinnering. Minder schraal is de achterzijde
(kanaalzijde) van het complex, waar een tijdslijn staat met
iconische gebeurtenissen van de Haçienda-jaren, inclusief
een kijkje in de parkeergarage waar nog altijd stukken van
de dansvloer zichtbaar zijn.

The Russell Club
Royce Rd, Manchester M15 (link)
Ook de plek waar ooit The Russell Club was, is niet meer.
In een echte bedevaartsreis kan de plek niet worden
genegeerd, de plek waar de eerste Factory Nights
plaatsvonden (FAC 1).
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Dry (FAC 201)
28-30 Oldham St, Manchester M1 1JN (link)
Op Oldham Street (Northern Quarter) richtte Wilson een
apart etablissement op, zodat mensen daar konden chillen
en in de Haçienda de focus volledig kon op de rave. Helaas
sloeg het concept niet aan en sloot de tent. Er zit nu weer
wat nieuws, maar bovenal is het straatje de moeite waard
om te lunchen, borrelen en bandjes te ontdekken.
Manchester Gin
10-15 Watson St, Manchester M3 4LP (link)
Geen plek van vroeger, maar de plek waar de Haçienda
Gin wordt gebrouwen en belangrijker, wordt verkocht.
Althans, dat gebeurt in het barretje direct ernaast (Three
Little Words). Het wordt zowel direct als fles verkocht, als
in een overheerlijke cocktail. Beloofd: de lekkerste cocktail
die je in Manchester zal drinken!
Salford Lads’ Club
Lads' Club, St Ignatius Walk, Salford M5 3RX (link)
Onmisbare plek voor The Smiths-liefhebbers. Hier namen
de bandleden een iconische foto op die wordt geplaatst
op de binnenkant van de cd/lp van de iconische plaat The
Queen Is Dead. Ook gebruikte de band regelmatig shots
van deze club in hun videoclips. Binnen is door een
hobbyist een klein Smiths-museum gemaakt. Let op: de
club is alleen ‘s zaterdags open tussen 11 uur en 14 uur.
Kortom, goed mikken of even smekend contact opnemen
van tevoren. Geneer je niet voor een imitatiefoto, je bent
niet de eerste…
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Epping Walk Bridge
Unnamed Road, Hulme, Manchester M15 6DU (link)
Vlakbij The Russell Club, ook Moss Side, vind je de Epping
Walk Bridge. Hier namen de heren van Joy Division een
bandfoto die werd gebruikt als cover van het
compilatiealbum The Best Of Joy Division. Overgebleven
Joy Division-bandleden zijn sinds het overlijden van Curtis
op de bres om de brug naar hem te vernoemen en stellen
Ian Curtis Memorial Bridge voor. Locals helpen je graag om
een foto te maken, zij schatten het op waarde in.

Factory (FAC 251)
118 Princess St, Manchester M1 7EN (link)
Voormalig hoofdkantoor van Factory Records in de stad,
wat in 2010 door Peter Hook werd omgedoopt tot een
nieuwe club. Anno nu gaan in het weekend nog altijd de
voetjes van de vloer.
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Murals
Zwervend door Manchester, zie je verschillende murals
van iconische Mancunians. Ook Peter Saville, Ian Curtis en
Tony Wilson hebben anno nu zo’n eigen mural. Let op: ze
kunnen zo weer verdwijnen…
Tony Wilson: 1 Palatine Rd, Withington, Manchester M20
3LH (link)
Peter Saville: 450-452, Wilmslow Rd, Withington,
Manchester M20 3BW (link)
Ian Curtis: 75 Port St, Manchester M1 2EG (link)
Oprichtingsplek Factory Records
86 Palatine Rd, Manchester M20 3JW (link)
Een stukje buiten de stad
vind je hier het woonhuis
van Alan Erasmus, in
Withington. Op zich is dat
niet zo bijzonder, ware het
niet dat hier Factory Records
is opgericht. Op de deur vind
je een zogenaamde blue
plaque, dat de overheid
geeft
aan
bijzondere
historische gebouwen.
Strawberry Studios
CR4W+W9 Stockport (link)
Nog iets verder buiten de stad, in Stockport, vind je de
Strawberry Studios. Hier nam Joy Division hun eerste plaat
Unknown Pleasures op, onder bezielende leiding van
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producer Martin Hannett. Was ooit het thuis van 10cc, is
nu niet veel meer dan een gebouw met een
blauw plakkaat.
Huis Ian Curtis
77 Barton St, Macclesfield SK11 6RQ (link)
Nóg verder uit de stad, in Macclesfield, vind je het huis
waar Ian Curtis zelfmoord pleegde. Dit is hetzelfde huis als
Anton Corbijn gebruikte voor zijn film over Curtis: Control.
Het huis is niets bijzonders, er woont anno 2022 een
eenzame gamer, maar het is zeker de moeite om de
typisch Britse sfeer in de wijk te proeven. Dan begrijp je
meteen Curtis’ depressies wat beter.
Begraafplaats Ian Curtis
Prestbury Road, Macclesfield SK10 3BU (link)
Niet ver van Curtis’ huis, op de begraafplaats van
Macclesfield, ligt zijn grafsteen. Het is een kleine steen
waar, buiten zijn eigen naam, geboortejaar, sterftejaar en
de iconische tekst ‘Love Will Tear Us Apart’ niets opstaat.
Pijltjes geven de route aan op de begraafplaats.
Meer muziek proeven in Manchester?
Ga naar Oldham Street, waar je wellicht al was voor een
bezoekje aan de kroeg die ooit als Dry door het leven ging,
en bezoek één van de leuke barretjes met live muziek.
Wist je dat Elbow werd ontdekt bij Night & Day Café? Hier
tegenover vind je Piccadilly Records, sinds 1978 een van
de beste onafhankelijke platenwinkels. Als we dan toch in
de platenwinkels-stemming zitten: bezoek ook Sifters
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Records (177 Fog Ln, Manchester M20 6FJ, link), wat je
wellicht kent van Oasis’ nummer Shakermaker (“Mister
Sifter sold me songs, when I was just 16”). En wil je het
echt weten? Oké… de historische coverfoto van Definitely,
Maybe is geschoten op 8 Stratford Avenue (link). Binnen
inderdaad. Volgens de overlevering hebben bewoners
geen zin in pottenkijkers, maar wie niet waagt... Wie wel
staat te springen om bezoekers is het Hard Rock Café
(link), waar veel rekwisieten zijn uitgestald zoals een heus
Noel Gallagher-kostuum. De eerste Oasis-concerten
vonden trouwens plaats in de Boardwalk. Ook dat is
intussen een appartementencomplex met een blauw
plakkaat en is te vinden op Little Peter Street (33 Little
Peter St, Manchester M15 4QH, link).
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BRONNENLIJST PER HOOFDSTUK
Proloog: de oerknal
De VPRO-documentaireserie ‘30 jaar Dutch Dance’ (2018)
van de VPRO is te zien op NPO Start. Het Volkskrant-artikel
waaruit is geciteerd, is ook te zien in deze documentaire.
De gelijknamige podcast is te vinden via alle podcastapps.
Meer informatie is ook gehaald uit de aflevering Andere
Tijden (NTR/NPO Start, seizoen 21 (2013) aflevering 19)
die ‘House, pillen en extase’ heet. Meer informatie over
Eddy De Clercq is gehaald uit de radio-uitzending ‘Nooit
Meer Slapen’ (VPRO, 14 oktober 2015).
Anarchie in Manchester
Veel informatie over de punkperiode is gehaald uit het
boek dat ook is genoemd als tip: ‘GELOOF DE HYPE – Punk
is niet dood, punk leeft’ (door: Rens Dietz, 2020). Tevens
is geput uit een interview dat is geweest met de
hotelmanager van Radisson Blu in Manchester (2021). De
quote van Morissey komt uit NME van dat jaar (1976). Een
mooi tijdsbeeld krijg je door de YouTube-video van Sex
Pistols bij So It Goes te bekijken.
Oprichting Factory Records
Interviews met Aurelie Erasmus en Jan Hicks (2021) gaven
veel inzichten die zijn gebruikt in dit hoofdstuk. Tevens de
Manchester tentoonstelling ‘Use Hearing Protection’ die
in 2021 plaatsvond in het Science & Industry Museum in
Manchester. De onofficiële websites factoryrecords.org
en factoryrecords.net deden de rest, alsook het boek
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‘Factory Records – The Complete Graphic Album’ van
Matthew Roberson (2007). Meer over The Factory van
Andy Warhol vind je bijvoorbeeld in de YouTube-video
Exploding Plastic Inevitable.
De eerste plaat: Unknown Pleasures
De film Control van Anton Corbijn over het leven van Ian
Curtis (2007) is een absolute must-see. Tijdens het
verschijnen van dit boek was de film te zien op NPO Plus,
maar met filmrechten is niets zeker… Meer over Unknown
Pleasures is te lezen in een fraai artikel van De Morgen:
’40 jaar oud: hoe ‘Unknown Pleasures’ uitgroeide van een
simpel debuutalbum tot een legendarische klassieker’.
Ook laat Peter Hook zelf veel informatie los op Twitter,
met name tijdens de ‘listening party’ die hij organiseerde
tijdens de coronacrisis (2020) in samenwerking met Tim
Burgess.
Onder
andere:
https://twitter.com/
peterhook/status/1263939922932772865.
Einde van Joy Division, reggae & R.A.R.
Voor dit hoofdstuk zijn grofweg dezelfde bronnen gebruikt
als het vorige hoofdstuk. Daarnaast is er ruim geput uit de
documentaire White Riot (2019) en de website van LTM
Recordings, waar een biografie over X-O-Dus te vinden is.
Opmars synthesizers & New Order
De quote van Tony Wilson is te lezen in het Guardianartikel ‘New Order: 10 of the best’. Het verhaal over het
concert in de Glazen Zaal van Ahoy (Rotterdam) lees je op
musicmeter.nl en is een recensie van Elly de Waard. Veel
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informatie uit dit hoofdstuk werd tevens gehaald uit de
documentaireserie van Leo Blokhuis: Planet Elektro (NTR)
dat te zien is op NPO Start.
The Hacienda must be built
Op de Twitterpagina van BBC 6 (https://twitter.com/
BBC6Music/status/954637880974028800) staat een minidocumentaire uit 1983 over Manchester met daarin Ben
Kelly en Tony Wilson. Uit een eigen interview met Kelly in
2022 is veel informatie gehaald. Ook uit het boek van
Peter Hook: ‘Haçienda – How Not To Run A Club’ (2010)
en het boek The Blue Monday Diaries: In the Studio with
New Order van Michael Butterworth (2016) is veel
informatie gehaald. Op de website van EDM is meer te
lezen over de Disco Demolition Night in 1979. Het werk
van Ivan Chtcheglov waar de naam Haçienda op is
gebaseerd, is overal te vinden.
Raven op housemuziek
Wederom is in dit hoofdstuk veel geput uit het boek van
Peter Hook en het interview met Ben Kelly. Ook de film 24
Hour Party People (2002) geeft een mooi kijkje in het leven
van Wilson en het reilen en zeilen van de Haçienda. Een
interview op StuBru met Janus Coorevits vertelt meer over
de Roland 303 en de oorsprong van techno, net als de
eerdergenoemde documentaire van Leo Blokhuis.
Artikelen in De Morgen (‘De magie van Madchester
herleeft’) en Independent (‘Welcome to Gaychester: the
wild night-club success of flesh highlights a gay boom in
Manchester, says Matthew Collin’) gaven veel inzichten.
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Madchester en de Summer of Love
Ook in dit hoofdstuk is uitgebreid geput uit het boek van
Peter Hook, het interview met Ben Kelly en de VPROdocumentaire ‘30 jaar Dutch Dance’. De BBC-podcastserie
‘Ectasy: the battle of rave’ (uit 2020) gaf een onmisbaar
inkijkje in de wereld van rave in Engeland in deze tijd. De
YouTube-video ‘First Love Parade Berlin 1989’ geeft een
mooi beeld van de eerste Love Parade in Berlijn na de val
van de muur.
Van Madchester naar Gunchester
Wederom is in dit hoofdstuk veel geput uit het boek van
Peter Hook, de officieuze websites van Factory Records en
het interview met Ben Kelly. Extra tip is de Granadadocumentaire ‘Madchester – The Sound of the North’ dat
te vinden is op YouTube. Het meest volledige artikel over
Dave Rowbotham vind je op Manchester Evening
News.co.uk: ‘The Madchester murder mystery that
inspired a BAFTA-winning film’. Het artikel gaat ook in op
de film ‘Cowboy Dave’ dat, net als het gelijknamige Happy
Mondays-nummer, een ode is aan Rowbotham.
De rave verdwijnt uit de stad
Op Manchester Evening News.co.uk vind je wederom een
mooi artikel dat aansluit bij dit hoofdstuk: ‘How Haçienda
became gangsters paradise’. Ook uit dit hoofdstuk is geput
uit het interview met Kelly, de VPRO-documentaire ’30
jaar Dutch Dance’ en de eerdergenoemde Andere Tijdenaflevering. Artikelen in de Volkskrant van de hand van
Menno Pot en Gijsbert Kamer gaven veel inzichten over
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New Order en hun ondergang. Tevens is een medewerker
van de Manchester Gin Distillery geïnterviewd (2021). De
YouTube-video ‘FAC 251 – Official trailer’ toont meer
informatie over de nieuwe club.
Epiloog: maatschappelijke relevantie
Video’s op YouTube van The Smiths, van Morrissey’s livevertolkingen van Meat Is Murder en de arrestatie van Sex
Pistols op de Theems terwijl ze God Save The Queen
spelen, zijn mooie verdiepingen op dit hoofdstuk.
Daarnaast is geput uit interviews met medewerkers van de
Salford Lads’ Club, met Jan Hicks en Aurelie Erasmus. Van
Jan Hicks is ook geciteerd uit een artikel op The Guardian:
Unknown treasures: the forgotten women of Manchesters
Factory Records. Tevens is informatie gehaald uit een
artikel in de Independent: ‘Welcome to Gaychester: the
wild night-club success of Flesh highlights a gay boom in
Manchester’.
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