Darlings
Wist u dat miljoenen Britten waarschijnlijk nog beelden op hun netvlies hebben van ons Evoluon? Tussen
1956 en 1973 vertoonde de BBC overdag kleurenfilms in de uren tussen de programmering. Dat was
speciaal voor verkopers in tv-winkels. Dan konden ze toch aan klanten laten zie hoe mooi kleurentelevisie
kon zijn. In totaal 158 films vertoonde de BBC in die jaren. En de film ‘Evoluon’ uit 1968 was een van de
meest vertoonde. De film duurde 12 minuten en werd gemaakt door Carillon Films in Eindhoven.
En wist u dat er in 1966 ter gelegenheid van de opening van het Evoluon een lied werd gecomponeerd
door meneer D.Monnickendam? Een lied met drie coupletten dat aldus eindigt: ‘Gezamenlijk zal men nu
verder bouwen, Aan wat tot nogtoe tot stand is gebracht, De wereld zal men trots datgene geven, Wat
men van Philips algemeen verwacht!’ En wist u dat het gebiedje waar nu het Evoluon staat, ooit een paradijselijk hoekje van Eindhoven was? Met boerderijtjes in het groen, boomgaarden, landbouwgrond en
een hondenrenbaan. En dat de mensen die er woonden door de gemeente voor een prikkie werden
onteigend, zodat de gemeente de grond met een gul gebaar aan Philips kon schenken.
Dit komt allemaal níet te staan in een verhaal over het Evoluon dat ik aan het schrijven ben voor de
kerstbijlage van het ED.
‘ Kill your darlings’, noemen ze dat.
Als je besluit om onderdelen, hoe mooi ook, uit je creatieve productie weg te laten. Omdat je gelooft dat
die productie tóch sterker is zonder die onderdelen, of omdat er gewoon geen plek voor is.
Ik heb er dus dit op bedacht.
En geloof het of niet: toen ik dit stukje aan het tikken was, werd er een Sinterklaascadeautje voor mij bij
de ED-balie afgegeven. Een sleutelhanger van het Evoluon.
Vanaf nu te koop in Eindhoven.
En dat heet een speling van het lot.
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