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Over dit project
Amsterdam Alternative is een gezamenlijk project
van Amsterdamse panden waarin muziek, film,
dans, theater en andere kunst wordt geprogrammeerd maar waar ook wordt gewoond en/of gewerkt. We zijn non-profit, experimenteel, internationaal, sociaal, tolerant en creatief.
Onze gratis tweemaandelijkse krant en website
zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in
het publieke programma van de deelnemende organisaties maar ook de achtergrondartikelen over
en van de subcultuur, kunstenaars, muzikanten en
schrijvers die werken, wonen of optreden in de
betreffende panden.

Vision/mission
Amsterdam Alternative is a joint project realised by
independent Amsterdam venues, places where music,
dance, theatre and art is created, experienced and
presented. We are non-profit, experimental, international, social, tolerant and creative. Our free bi-monthly newspaper and accompanying website are designed
for everyone interested in the programming of the
participating organisations. The newspaper will also
provide information on the backgrounds of the artists,
musicians, writers and sub-cultures that contribute to
their local underground scenes; it will also provide insight on the independent venues in which such people
live, work and play.

Tweetalig
De basis van de krant is in het engels maar onze
artikelen worden geschreven in het Nederlands of
Engels. De keuze van de taal wordt gemaakt door
de schrijver/afzender. We hebben het budget en
de middelen niet om alles tweetalig af te drukken
dus vandaar de keus om het op deze manier te
doen. Excuus aan degenen die een van de talen
niet kan lezen.

Bilingual
The main language of the newspaper is English.
However, articles may be written in English or
Dutch, depending on the author’s choice. Unfortunately we have yet to realise the budget which will
allow us to present each article in both languages;
please accept our apologies for any inconvenience
caused by this.

Bijdragen?
Wil jij graag bijdragen aan dit alternatief? Heel
graag! We zijn als groep vrijwilligers altijd op zoek
naar extra handen en hersens om stukken te
schrijven, adverteerders te zoeken, de krant te
distribueren en andere taken uit te voeren. Vele
handen maken licht werk en hoe meer kunstenaars, schrijvers, denkers en muzikanten hun
gedachten met ons willen delen hoe beter. •

Contribute?
Would you like to contribute to this project? We
would love to hear from you! We are a group of
volunteers always on the lookout for extra hands
and brains to help us with articles, suitable advertising/marketing partners, distribution and other tasks
and needs that might arise. Many hands make light
work! The more artists, writers, thinkers, musicians
who share their ideas with us the better.

CONTACT

CONTACT

Redactie: Sebastian Olma, Jacqueline Schoemaker,
Ivo Schmetz, Paul Gangloff, Stijn Verhoef
redactie@amsterdamalternative.nl
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Ivo Schmetz, Paul Gangloff, Stijn Verhoef
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ADVERTEREN
Amsterdam Alternative is niet van plan om een
krant vol advertenties te worden maar om een
gratis krant mogelijk te maken zijn er inkomsten
nodig. We proberen hier zo zorgvuldig mogelijk
mee om te gaan en zullen geen advertenties van
grote commerciele merken plaatsen. We zijn op
zoek naar organisaties, merken, labels etc. die
passen bij onze visie en doelgroep.
Ben jij geïnteresserd om te adverteren in Amsterdam Alternative, neem dan contact op met:
adverteren@amsterdamalternative.nl

ADVERTISING
It is not our plan to have a newspaper full of
adverts. However, a freely distributed newspaper
must have an income. It is our policy to avoid
hosting adverts by major commercial brands.
Instead we look for partner organisations, brands,
labels that share our vision and passion for the
underground, non-commercial scenes in our city.
Are you interested in advertising in Amsterdam
Alternative? Please contact us using the following
email address: adverteren@amsterdamalternative.nl

STAGE

INTERNSHIP

Wil jij stage lopen bij Amsterdam Alternative?
Dat kan want we zoeken een enthousiast iemand
die ons kan helpen bij onze werkzaamheden.
Een stage bij AA is gegarandeerd niet saai want
we hebben geen vast kantoor. Je zit op meerdere
verschillende plekken in de stad bij deelnemende
panden en zal veel verschillend werk te doen
krijgen.

Do you want to be an Amsterdam Alternative
intern? That might be possible because we are
looking for a motivated person to help us with
our daily tasks.
Being an AA intern will not be boring because we
do not have an office. You will be working in various locations across town, most likely at a couple
of the participating venues. We have lots of big
and small jobs to do.

Een greep uit de werkzaamheden:
• Onderhouden van social media en website
• Het schrijven of organiseren van relevante content
• Adverteerders, donaties, subsidiemogelijkheden
• Distributie
• Community management
• Toekomste projecten uitwerken
Je hoeft uiteraard niet alle bovenstaande taken
uit te voren. De taken worden aangepast al naar
gelang de wensen en specialismen.
Mail ons als je geïnterresseerd bent.
info@amsterdamalternative.nl

AMSTERDAM ALTERNATIVE
NEEDS YOU!
ARE YOU A
WRITER,
PHOTOGRAPHER,
ILLUSTRATOR,
ARTIST,
VIDEO MAKER,
FINANCIAL EXPERT,
PROMOTER
OR
EVENT ORGANIZER
OR WANT TO GIVE US
A COUPLE OF HOURS
OF YOUR TIME EVERY
TWO MONTHS TO
HELP US DISTRIBUTE
THE NEWSPAPERS
THROUGH AMSTERDAM
PLEASE GET IN TOUCH AND JOIN THE
FABULOUS TEAM OF AA!

ENTERTAINING MR SLOANE...
TEXT: EOIN O’CUNNINGHAM
PHOTO: LULU LIGHTNING

ENTERTAINING MR
SLOANE, #METOO AND
HETERONORMATIVITY
In 1967 the Parliament of the United Kingdom
passed the Sexual Offences Act – an act that
decriminalised same sex relationships in England
and Wales. This was later implemented in 1980 in
Scotland and 1982 in Northern Ireland. In the Netherlands it was 1811, with protection against unfair
dismissal coming here in 1994.
Meet Sloane, Kath, Kemp and Ed. It’s East London.
It’s 1964. Same-sex sexual relations are punishable
by prison and murder by hanging. Homosexuality
is considered a mental disease, curable via electric
shock treatment, hallucinogenic drugs, brainwashing
techniques and aversion therapy such as when victims are shown photos of same sex relations while
being given vomit-inducing poison.
In 1960’s Britain, sexual harassment against women
is commonplace in work and domestic environments
with no legal framework existing to protect against
instances of unwanted sexual advances and touching of any kind. Rape was not criminalised until the
1956 Sexual Offences Act, the production and consumption of child pornography not being banned
until the Protection of Children Act 1978, and it was
2003 when an explicit definition of ‘consent’ was
legally operative.
The question is: how do people cope when the
forms of harassment and abuse that they are being
exposed to do not exist in legislation or in public
discourse? Or when the words to describe the
forms of abuse cannot be accessed by the victim
for historical or social reasons? How does this
enable the behaviour of the abusers? How does
it compound victims’ misery? And how do silently
operating forms of sexual abuse manifest in what is
understood to be ‘normal’ and ‘deviant’ behaviour?
Recently, the #metoo movement has catapulted
these questions into mainstream public discourse.
With their production of Entertaining Mr Sloane,
Mike’s Badhuistheater provide a time and a space in
which questions around sexual control, intimidation
and violence can be confronted and debated. After
all it is the realm of acting and theatre that has
provided the context for the #metoo movement.
The Welsh cultural critic Raymond Williams developed a term to understand lived practical experiences of dominance and oppression. He called it a
structure of feeling. It refers to the tension that
victims of race/sex/gender/class/age-based violence experience socially. Williams argued that when
the affected lack the vocabulary to describe and
diagnose their oppression or when it is not available
to them, they engage in practical and impulsive
solutions to resist against it. US feminist Patricia Hill
Collins suggests that the victims of racial, gendered
and sexual structural-violence have a complex and
nuanced understanding of their situations, the likes
of which their oppressors will never be able to
achieve.
The perpetrators of oppression also enact a structure of feeling as they view their harmful behaviour
as morally justified and normal. For example, the
majority of White people in the US supported Jim

Crow segregation.1 The
majority of British peo1) Jim Crow laws were state and
ple supported coloniallocal laws that enforced racial
ism and the majority of
segregation in the Southern
Dutch people supported United States. Enacted by
the enslavement of
white Democratic-dominated
kidnapped Africans in
state legislatures in the late 19th
the Caribbean. To concentury after the Reconstruction
textualise this today, the period, these laws continued to
#metoo movement is
be enforced until 1965. They
overwhelmingly constimandated racial segregation in all
tutive of the disclosure
public facilities ....
of the victim’s experience of sexual violence, while the perpetrators are
silent hiding behind the structures of permissible,
plausible and natural “doe even normaal”-mentality.

“AMSTERDAM NAAR 2 MILJOEN INWONERS?”
ZEF HEMEL’S HIPSTERTHEORIETJES LEIDEN
TOT DE DICTATUUR VAN HET KAPITAAL!
Afgelopen maand is er in de stad en in de media veel te doen over de explosief toegenomen drukte én
over het feit dat de stad enorm moet groeien om deze problemen het hoofd te bieden. Heel groot moet
het worden, om de druk beter te verdelen. Ook in de gemeenteraad horen we op verschillende momenten
en bij alle partijen: Bouwen, bouwen, bouwen!
Maar voor wie? Voor wie bouw je de stad? Wie komen er te wonen? En wat als je niet zo grootschalig
tekeer gaat?
Adviseur van het huidige stadsbestuur en hoogleraar Zef Hemel komt afgelopen week op de
gemeentewebsite met prachtige sociale verhalen
om deze geprojecteerde groei te onderbouwen. Hij
ziet zelfs een stad van 2 miljoen mensen ontstaan.
“We moeten DROMEN en groot durven denken!”
Dit wordt vervolgens gelegitimeerd met een heel
arsenaal aan modejargon: van de inclusieve stad; de
open stad, een gastvrije stad voor iedereen; stad in
balans; duurzame stad tot en met bestrijding van
de eenzaamheid aan toe. “Hoe meer mensen, hoe
minder eenzaamheid”. Ook de 17 miljoen toeristen
per jaar die Amsterdam nu bezoeken zijn in deze
analyse onderdeel van de oplossing: met meer
inwoners komt de stad beter ‘in balans’. Hoogleraar
Hemel was jarenlang als planoloog in dienst bij de
gemeente. Hij zat maar liefst tien jaar in de directie
van de dienst die de stad ontwikkelt. Die grote
ambtelijke dienst is gaan dromen over de aantrekkelijke stad en is daarbij de realiteit helemaal uit het
oog verloren. Het gaat ons niet om deze man, maar
om wat hij representeert en met deze hipstertheorietjes ook legitimeert. Het uitgebrachte advies
over groeien naar 2 miljoen inwoners is geen serieus alternatief voor Amsterdam maar een rookgordijn om een neoliberale stadplanning te rechtvaardigen. Planologie is blijkbaar geen wetenschap maar
meer een soort verzameling van hipstertheorietjes
ter ondersteuning van het heersende marktdenken.
Dat moet anders!

Entertaining Mr Sloane is a play that offers an
insight into sexual control and the consequences of
heteronormativity2 in
1960’s Britain and how
2) Heteronormativity is the belief
it contoured the behav- that people fall into distinct and
iour of a working class
complementary genders (male and
family and their new
female) with natural roles in life.
lodger, Sloane. It reveals It assumes that heterosexuality is
both the visceral and
the only sexual orientation or only
torturous mechanisms
norm, and that sexual and marital
of control and discipline relations are most (or only) fitting
enforced by the State
between people of opposite sexes.
and the intricate forms
A “heteronormative” view therefoof resistance and power re involves alignment of biological
wielded by those who
sex, sexuality, gender identity and
seek to fulfil deviant
gender roles. Heteronormativity is
and stigmatised pleasure often linked to heterosexism and
Over welke stad hebben we het eigenlijk? Amsterdam is een metropool, wordt gesteld door dezelfde
seeking.
homophobia.
ruimtelijke planners en politici. Volgens Faircity zijn er inmiddels twee steden, een groeiende stad voor de
rijken en een krimpende stad voor de lagere inkomens. Het stadscentrum heeft een grote aantrekkingsKath’s love affair with Sloane is an attempt at
resisting the constraints imposed on her as a work- kracht op internationaal kapitaal en investeerders. Dat ontstond niet vanzelf. Onder burgemeester Van
der Laan is massief ingezet op het verbeteren van de positie van de stad ten opzichte van internationale
ing- class woman, domesticated, maltreated and
competitie. Dit programma heette TOPSTAD. De stad werd een succesvol merk (I-amsterdam) met een
tyrannised by Ed and her father, Kemp. Ed’s sexual
citymarketingbudget van in totaal 100 miljoen euro. Om je vingers bij af te likken. Zo wordt de stad een
desire for Sloane must be concealed, his hegemconsumptieartikel, lekker aangekleed met Zef Hemel’s hipstertheorietjes. Dat resulteert nu dus in een moonic masculinity, machoism and bravado always
nocultuur van geld. Ook woningen zijn handelswaar geworden. De dominante functie in het straatbeeld is
on show in order to conceal detection. The fate of
vertier en consumptie. “De grote vloek der saaiheid”, noemde stedenbouwkundig criticus Jane Jacobs dit.
course is incarceration, institutionalised abuse and
psychological treatment, the same treatments that
Wat voor stad willen we zijn... en groei, groei waarvan?
we assume have shaped Sloane’s madness as he
Zuigt Amsterdam de rest van het land leeg? Deels wel; delen van Nederland krimpen terwijl een aantal
navigates life parentless, pornographic, depraved
steden, waaronder Amsterdam, groeien. Grotendeels ook niet, want de grote instroom van Amsterdam
and dishonest.
komt uit het (westerse) buitenland. Deze groep koopt al enkele jaren het merendeel van de woningen op,
ook in de 19de eeuwse wijken.
Entertaining Mr Sloane is often read as a play
about dysfunctionality, but how do the characters
Op het grootste deel van de Amsterdamse woningmarkt heeft het grote geld nu vrij spel; zowel in de koopfunction inside a system that is designed to hinder
sector als in de particuliere huursector wint de hoogste bieder. Ondanks alle modieuze begrippen van de
their sexual fulfilment? They function on levels
afgelopen jaren, zoals ‘de ongedeelde stad’, wordt de kloof tussen rijk en arm steeds groter en schrijnender.
that are designed to avoid stigmatisation and
Dit is een groot gevaar voor de sociale samenhang in de wijken maar ook voor de stedelijkheid zelf.
the labelling of deviance. In this sense, it should
instead be read as a critique of the functionality of
Wat kunnen we doen?
heterosexuality. The impulsivity of the characters’
Ingrijpen in de huidige woningmarkt is minstens zo belangrijk als het bouwen van meer huizen. Stop nou
behaviour is done to avoid the tension, unease,
eindelijk (na meer dan 20 jaar!) met de verkoop van sociale huurwoningen (meer dan 32.000 zijn er inmidstress and displacement created by heterosexual
dels verkocht). Pas op de particuliere huursector weer de regels toe van huurhoogte en inkomen; maak er
relations being favoured at every institutional
juncture. The play provides an insightful example to een beschermde sector voor middeninkomens van. Zonder deze ingrepen is nieuw bouwen dweilen met de
consider how unarticulated lived tension manifested kraan open: er verdwijnen meer betaalbare woningen dan je tegenop kunt bouwen. Stop met de verkoop
in 1960’s Britain and how it may be unfolding today van gemeentelijk vastgoed. Hiermee kunnen we een tegenkracht organiseren door op plekken in de stad
te sturen op diversiteit en betaalbaarheid. Zo wordt de stad geen slachtoffer van haar eigen succes. Door
differently for specific people in particular places.
het activeren van een tegenmacht gaan we de zelfvernietiging van diversiteit tegen. Als we dat niet doen,
wat houden we over? Monocultuur!
Dat laten we niet gebeuren.
www.faircity.amsterdam
Wil je in gesprek over jouw Amsterdam?
Kom op 11 maart vanaf 15.00 uur naar ons lijsttrekkersdebat in de tuinzaal van de Tolhuistuin in Noord.
Faircity en verenigde huurdersorganisaties organiseren op die dag een debat tussen burgers, politici en
experts over hoe de stad weer van haar bewoners wordt. Waar welvaart en welzijn weer in balans komen,
en we niet zelf op de vlucht hoeven voor het kapitaal. Die stad is van ons!

INFO@AMSTERDAMALTERNATIVE.NL

A short list of possible tasks:
• Maintain our website and social media channels
• Write or organise relevant content
• Advertising, donations, subsidy possibilities
• Distribution
• Community management
• Work on future projects
Of course you don’t have to do all of the above.
Tasks will be chosen according to your wishes and
specialisms.
Mail us if you are interested.
info@amsterdamalternative.nl

AMSTERDAM NAAR 2 MILJOEN INWONERS?
TEXT: FAIR CITY
IMAGE: FAIR CITY

Coming soon in the spring
Mike’s Badhuistheater presents The Good Soldier Švejk by Hasek. Directed by Mike Manicardi.
“The Good soldier Svejk” by Jaroslav Hasek (1883 – 1923) is a theatrical Adaption by Mike Manicardi
performed by the Badhuistheater International.
Set in 1914 in Czechoslovakia at the end of the Austro Hungarian Empire, and the beginning of the First
World War 1914-1918. Jaroslav Hasek was a satirical genius in his attempts to achieve Cz independence,
and also attention for Cz language. His long and episodic novel, “the good soldier Svejk” (the most transla-

ted Cz novel into 60 languages) follows the life and fortunes of Josef Svejk, a dog thief and lover of life,
who is forced to join the Austro Hungarian Army for a 2nd time in their war against Russia. The Cz battalion travels across Hungary and into now Southern Ukraine and Poland, where Svejk manages to confuse
and create chaos for all his betters. He also has papers that he is an official Idiot.
Manicardi played the part of Svejk himself some years ago in a very successful production. He has rewritten his play, to get it even closer to the original novel, and produces it now for his company the Badhuistheater International. His company has had recently great success and sold out audiences, with Blackadder ,
‘Allo ‘Allo, and the O’ Casey Dublin Trilogy of Plays.
The performance is in English, with some Czech, German, Russian and Hungarian.
Hasek was a Czech writer, humorist, satirist, journalist, bohemian and anarchist. He is best known for his
novel The Good Soldier Švejk, an unfinished collection of farcical incidents about a soldier in World War I
and a satire on the ineptitude of authority figures. The novel has been translated into about 60 languages,
making it the most translated novel in Czech literature. He is also known as the Obscure Czech Writer.
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JOUW CULTUUR IS VAN MIJ
TEXT: KLAAR VAN DER LIPPE

MILLENNIALS GA KRAKEN!
TEXT: STELLA LEGIOEN

LET’S TALK ABOUT SOCIAL MEDIA
TEXT: GEERT LOVINK

JOUW CULTUUR IS VAN MIJ
Amsterdam noemt zichzelf een creatieve stad. Verplicht ze zichzelf daarmee tot een bepaald gedrag,
of is ‘creatief’ een willekeurig adjectief dat je overal
aan kan toevoegen? Is een cultuur eigendom van
iemand of is zij van iedereen?

BECOME A FRIEND. SUPPORT
AMSTERDAM ALTERNATIVE FOR
25 EUROS A YEAR AND RECEIVE THE
BIMONTHLY NEWSPAPER ON YOUR
DOORMAT. WITH THIS SUPPORT
SUBSCRIPTION YOU HELP
ALTERNATIVE AMSTERDAM IN
STAYING VITAL AND VISIBLE.
WORD VRIEND. STEUN AMSTERDAM
ALTERNATIVE VOOR 25 EURO PER
JAAR EN ONTVANG DE TWEEMAANDELIJKSE KRANT OP JE DEURMAT.
MET DIT STEUNABONNEMENT HELP
JE ALTERNATIEF AMSTERDAM OM
STERK EN ZICHTBAAR TE BLIJVEN.
SUBSCRIPTION@AMSTERDAMALTERNATIVE.NL

Om te begrijpen wie je bent moet je luisteren naar
de ander. Een podcastvan Code Switch, African
American Cultuur zender uit de Verenigde Staten
behandelt de volgende vraag: ‘African Americans’
dragen Afrikaanse kleding en sieraden. Is dat ok? Is
dat ok... Het panel beraadt zich. Afrikaanse sieraden
en kleding representeren iets, een cultuur. Die
uitingen hebben betekenis. Ze zijn onderdeel van en
onderstrepen de identiteit van een specifieke groep
mensen die hun leven op een eigen manier vorm en
inhoud geven. Zomaar iets aantrekken omdat je het
cool vindt en jij toch ook ‘African’ bent hoewel je
niet precies weet hoe het zit is daarom dwaas. Dat
vertelden desgevraagd een aantal Nigeriaanse vrouwen de reporter. ‘Je eigent je iets toe dat niet van
jou is. Goede sier maken met andermans erfgoed
is geen respect. Het is respectloos. Het is ‘Cultural
Appropriation’.
Interessante kwestie. Kan je een cultuur sowieso
opeisen als jouw eigendom? Hoe werkt dat bij ons
in Amsterdam? Als ik om me heen kijk lijkt kleding
hier meer imago dan identiteit. Toch zijn er grenzen.
Stel je voor dat je nonnenkleren aantrekt naar de
fitness. Dat is grappig maar ongepast. Een habijt
dragen bij een demonstratie zou zelfs discutabel
zijn. Ik claim daarmee iets, wat ik niet ben. Ik suggereer met mijn nonnenkleren een bepaalde moraliteit
om mijn eigen punt kracht bij te zetten.
Identiteit is meer alleen een cultureel fenomeen.
Een manier van doen heeft ook economische
waarde. Bij het ontbijt eet ik yoghurt. Op ‘Griekse
wijze, staat er op het etiket. Sinds 1992 kent de EU

de Beschermde oorsprongsbenaming. Deze garandeert dat Griekse yoghurt uit Griekenland komt en
een bepaalde receptuur heeft. Onzin? Nee. Echte
Griekse yoghurt is inderdaad lekkerder en duurder.
En het steunt de Grieken zelf. Zou je dat belangrijk
vinden.
Ook voor andere identiteiten, namen en titels
gelden regels. ‘Arts’ mag je je alleen noemen als je
een diploma hebt. Misbruik wordt gestraft. Dat is
logisch, een kwestie van algemeen belang. Je wilt
geen zelfverklaarde dokter aan je bed.
Bepaalde beroepen zijn minder gereguleerd omdat
de kennis die je er voor nodig hebt niet precies
vastligt. Dit zijn de zogenaamde vrije beroepen
zoals kunstenaar en adviseur. Toch gelden ook hier
steeds meer afspraken. Bij aanvragen voor sommige
subsidies is het voor jonge kunstenaars vereist dat
ze een diploma hebben van een kunstacademie.
Je bent dus kunstenaar op ‘artse’ wijze: met een
bepaald niveau van kennis. Het concept identiteit
krijgt voor mij meer handen en voeten.
Bij het volgende beleids debat over ‘Amsterdam,
creatieve stad’ vraag ik me ineens af: wat is de
aanspraak die je maakt gemeente Amsterdam?
Doe je dat ‘op Griekse wijze’? Volgens een bepaald
recept? Of ben je ‘Grieks’ qua herkomst, en zodoende maatgevend? Ben je een professional, weet je
wat creativiteit inhoudt en hoe je het toepast? Of
is het een cultuur: je leeft en belichaamt bepaalde
creatieve principes zonder dat je je diploma hoeft
te halen?.
Het geeft te denken: bezuinigingen op de kunst, de
cultuur begroting, het sluiten van vrijplaatsen, het
verkopen van atelierruimtes, Beatrice Ruf... Goede
sier maken met iets dat je noch begrijpt, noch van
binnenuit beleeft, omdat het wel cool staat... Hoe
heette dat ook weer? ‘Cultural Appropriation’!

MILLENNIALS,
GA KRAKEN!
‘We zijn smerig.
We zijn werkschuw.
We zijn lui.
We hebben ons hoofd in de wolken.
En we maken alles kapot.’

comfort, maar andersom: comfortabel oncomforta
bel; op een campingmatje de smeris opwachten en
je vrijer voelen dan ooit.
Millennials, ga kraken.

De woorden die door de gevestigde orde gebruikt
Verruil je collectie vintage-schatten voor gereed
worden om krakers zwart te maken zijn inwisselbaar schap en do it yourself. We hebben het internet,
met die die wij millennials naar ons hoofd krijgen.
dus we weten hoe we waterleidingen aan moeten
leggen en poepen op je zelf aangesloten wc gaat
Aanschouw de millennial:
nooit vervelen. Wees alert op consumentisme: kill
the shopper in your head. Meubels en kleren vind je
Heeft een bachelordiploma op zak maar rijdt de
op straat. Laat alles achter wat niet in de geleende
ganse stad rond om dure maaltijdsalades naar yup bakfiets past. Het zal een bevrijding zijn. Het enige
pen te brengen voor een schamel loon om zijn eigen wat je echt nodig hebt is medestanders en wij zijn
risico en woekerhuur te betalen, moet elke twee
legioen.
maanden een nieuw huis zoeken omdat tijdelijke
woningen de enige enigszins betaalbare zijn.
Millennials, stop met series kijken in een door je
beeldscherm verlichte kamer en ga kraken: het
Millennials, ga kraken.
beste amusement is je eigen bed bouwen uit pallets
en de mooiste gesprekken heb je niet op Facebook
Loop weg van je studieschuld. Haak in met je beste maar onder een bouwlamp met je nieuwe huisgeno
vrienden en noem ze kameraden. Rijd de stad door ten. Ga voor je pandje zitten en praat met de buren.
op je fixie op zoek naar lege panden en betrek ze,
In de sociale huurwoningen in je straat zitten bond
op een mooie zondagmiddag waarbij je versteld zult genoten verscholen die je meubels en restjes pasta
staan van de groep mensen die voor de deur blijven zullen brengen in ruil voor een goed gesprek of het
om de smeris op te wachten: het zullen er meer zijn lenen van je accuboor.
dan het aantal vrienden dat je ‘ik zoek een huis’-be
richt op Facebook zouden delen.
Kies je panden politiek: vecht met tanden voor
dat ene huisje van Ymere dat in de verkoop wordt
Vind elkaar in schimmelige kerkers, in rokerige bars gezet en misschien dan, over een jaar of tien, zijn
in de Spuistraat, in oproerige demonstraties, schuif
er nog sociale huurwoningen over om je krakers
bij elkaar aan bij volkskeukens en deel je laatste
pensioen in uit te zitten. Laat de rijke mastodonten
sigaret na het toetje. Vind elkaar in wat er waar
niet alles van je afpakken maar vecht terug. Zij aan
is; het enige wat iets waard is; in de bereidheid om
zij met je nieuwe kameraden en je nieuwe bondge
ervoor te knokken en de wetenschap dat je niets te noten.
verliezen hebt dan je huur.
Millennials, ga kraken.
Daar in het Maagdenhuis is voor mij en vele an
deren met mij de kiem geplant van een verzet dat
We weten allemaal in wat voor wereld we leven: een
we ons leven lang bij ons zullen dragen. Want in de
wereld waarin al het avontuur kapot is gemaakt.
gangen van het bezette UvA-centrum begroetten
Verwelkom het laatste avontuur: die wereld ka
we elkaar – of we elkaar nu kenden of niet. Dat
potmaken en een betere scheppen. Je zult in je op
maakte namelijk niet uit. We waren daar en voelden straat gevonden spiegel kijken en weten: ik heb het
hetzelfde: hier gebeurt iets, dat oprecht is. Hier
goede gedaan. Ik heb ergens in geloofd en ik heb
wordt een waarheid verdedigd. Hier praten we niet niet opgegeven.
over het weer, maar over hoe we terrein kunnen
winnen in een samenleving die ons wegdrukt. Re
En één ochtend, als de koffi e pruttelt op de kook
volutionaire plannen smeden was het nieuwe small
plaat en de zon schijnt op je voorgevel, zul je weten:
talk. Solidariteit het nieuwe individualisme. Verzet
dit is hoe het leven geleefd moet worden, in de
het nieuwe series kijken. En we leerden een waar
tochtgaten van het systeem, want alleen daar hangt
heid die niet meer af te leren is, namelijk dat de
nog een frisse bries.
enige manier om in dit systeem vrij te zijn, ertegen
vechten is. Niet meer oncomfortabel zijn, in al je

LET’S TALK
ABOUT SOCIAL
MEDIA

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.” Dr. Suess

In early 2018, social media criticism has reached a
new stage. In past months, voices from deep inside
the IT industry have made themselves heard. The
suspicion against Google and Facebook started
with Russia’s alleged interference in the 2016 US
presidential elections and social media manipulations through ads and changes in algorithms. Then
founding president Sean Parker admitted that
Facebook purposely gave users a short trigger,
outed as “addiction by design”. Parker: “It’s a
social-validation feedback loop... exactly the kind
of thing that a hacker like myself would come up
with, because you’re exploiting a vulnerability in
human psychology.” Next to come out was Justin
Rosenstein, inventor of the Facebook ‘like’ button,
who compared Snapchat with heroin. And Leah
Pearlman, a member of the same team, who admitted that she too had grown disaffected with the
‘like’ button and similar addictive feedback loops.
And then there was Chamath Palihapitiya, another
former FB executive, who claimed that “social media
is tearing society apart,” recommending people to
“take a hard break.”
These developments lead to the founding of the
Center for Humane Technology, a creation of early
employees at Facebook and Google, “alarmed over
the ill effects of social networks and smartphones,
banding together to challenge the companies they
helped build.” (New York Times). The centre plans
an “anti-tech addiction lobbying effort and an ad
campaign at 55,000 public schools in the United
States.” In response Facebook itself announced a
Community Leadership Programme. All this culminated in an unlikely place, not OT301 or Pakhuis de
Zwijger, but the World Economic Forum in Davos,
where billionaire-philanthropist George Soros
attacked the “monopolistic behavior of the giant
IT platform companies.” According to Soros social
media companies deceive their users “by manipulating their attention and directing it towards their
own commercial purposes. They deliberately engineer addiction to the services they provide. This
can be very harmful, particularly for adolescents.”
Soros sees similarities between Internet platforms
and gambling companies: “Casinos have developed
techniques to hook gamblers to the point where
they gamble away all their money, even money
they don’t have.” The most interesting prediction
Soros made relates to the slow demise of the US
tech giants from a global perspective: “Internet monopolies have neither the will nor the inclination to
protect society against the consequences of their
actions. That turns them into a menace. The owners
of the platform giants consider themselves the
masters of the universe, but in fact they are slaves
to preserving their dominant position. It is only a
matter of time before the global dominance of the
US IT monopolies is broken.”
None of the above directly or indirectly refers to
the earlier social media critiques. Over the past
years many have expressed concerns about the
violations of privacy, the silly ‘friends’ category, the
absence of the ‘dislike’ button and the take-over
of news. The discontent varied from the Europe
Against Facebook campaign, to Tim Berners-Lee,

the inventor of the World Wide Web who repeated warned against social media monopolies. The
current uprising of former employees can also be
related to the small library of critical voices, from
Nicolas Carr (The Shallows), Evgeny Morozov (The
Net Delusion), Andrew Keen (The Internet is not
the Answer) or Shirley Turkle (Alone Together).
Most academic research on social media seems to
have virtually no impact on the overall sentiment.
Why get upset about Silicon Valley geeks and
investors displaying such arrogance, they are the
cyber lords, after all? The engineering dissidents of
today kept their mouth shut for years, and are still
deeply involved in the business, together with new
teams of investors and consultants. Why should we
give precisely them credit to develop less harmful
alternatives?
What should our next steps be? Are you still on
Facebook? Would you consider taking part in a
Facebook Farewell Party? So far, Western-European activists have shown not much interest in
‘platform capitalism’: they are tired because they are
wired. Most NGOs and social movements no longer
employ their own servers and infrastructure and
have become completely dependent on cloud-based
services and social media platforms. The independent infrastructure of bookstores, print shops,
paper magazines and book publishers has all but
disappeared. As a result we find dozens of Facebook-only websites of initiatives that fight racism,
colonialism and gender inequality who remain silent
about their own channel of distribution. It is mostly
the under-20 age bracket that leave Facebook. We
can analyse such inconsistencies in the autonomous
worldview until we drop dead, the good news is
that finally times are changing.
It’s pointless to say: “We told you so.” The fear of
committing ‘social suicide’ may be irrational but for
some of us loneliness and social isolation are all too
real. We need to take back our own responsibility
to build and maintain networks, and not leave that
task to centralized platforms. How can we scale
up and democratize all the debates and proposals
of the past 5-7 years of those that worked on
alternative network architectures? Is the reasonable, noble and moral appeal, made by engineers, the
only one on offer? Doing digital detox and going
offline is in fact an option only elites can afford.
Hipster-mindfulness and self-mastery suggested
by the likes of Peter Sloterdijk is no more than a
marginal reform effort from a hyper-individualistic
neo-liberal perspective. If offline is the new luxury,
as the VPRO Tegenlicht television documentary was
called, how else can we politicize the ‘social media
question’? What’s not yet explored are large-scale
cool campaigns that give people an opportunity to
delete Facebook accounts. This is in the end what
Silicon Valley tries to prevent at all cost: mass resistance and mass exodus. The demand for working
alternatives is being heard. The momentum is there.
Migrate to Diaspora, create your own newsletters,
let’s organize our networks and create concrete
ways out—together.
If you’d like to know more, please subscribe to the
Unlike Us mailinglist: http://listcultures.org/mailman/
listinfo/unlike-us_listcultures.org.
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WW#18
“OUWE LULLEN MOETEN WEG”
Ouwe lullen moeten weg
Ouwe lullen moeten weg
Ouwe lullen moeten weg
Ouwe lullen staan alleen maar in de weg
—The Rules (Van Kooten & De Bie), 1989
Er bestaat altijd een zekere discrepantie tussen de
documenten die uit de ambtelijke papiermolen van
een stad komen en de geleefde realiteit van de
mensen over wie het beleid uitgerold wordt. Zelden
is het gat echter zo groot als sinds enkele jaren het
geval is bij het Amsterdamse kunst- en cultuurbeleid. Terwijl de stad de grote trom blijft slaan over
creatief “laboratorium” Amsterdam, het bruisende
centrum van alles dat hip, vrij en kunstzinnig is,
maken de kunstenaars zich grote zorgen over hoe
het culturele landschap vanaf de onderkant gestaag
afkalft.1 Voorzieningen verdwijnen, betaalbare
woon- en werkplekken worden steeds schaarser,
netwerken eroderen omdat vrienden en collega’s
naar het buitenland verkassen. Elk debat dat in de
hoofdstad wordt georganiseerd rond kunstenaarshuisvesting, atelierbeleid, gentrificatie of de sluiting
van presentatieruimte – en dat zijn er nogal wat
momenteel – trekt gegarandeerd een volle zaal,
als collectieve therapiesessies van een depressief
verklaarde populatie van cultuurwerkers.
Een van de belangrijkste kwesties waarop zich de
ongerustheid van de hoofdstedelijke kunstenaars
fixeert, is het broedplaatsen- en atelierbeleid.
Voor veel kunstenaars geldt dat een betaalbare
werkruimte een voorwaarde is voor de levensvatbaarheid van hun beroepspraktijk. Maar in een
stad waarin vastgoed steeds duurder wordt, staat
betaalbare ruimte onder druk, en atelierruimte
vormt daarop geen uitzondering. Tel daarbij op
dat de huren van woningen in de afgelopen jaren
ook enorm gestegen zijn2 en je begrijpt dat steeds
meer kunstenaars, jong en oud, in de knel raken.
Het broedplaatsenbeleid lenigt de nood naar
atelierruimte enigszins, maar op een manier die
doet denken aan een soufflé die moet blijven rijzen
of bij de minste afkoeling direct inzakt. Er worden
steeds meer broedplaatsen geopend, maar omdat
de exploitatieperiodes steeds korter worden, zijn
er ook steeds meer broedplaatsen nodig om het
totaaloppervlakte op peil te houden. Hoe korter
de cyclus van het vinden, maken, beheren en weer
sluiten van broedplaatsen hoe meer energie en kapitaal ermee verloren gaat.3 Dan is het ook nog zo
dat er grote zorgen bestaan over de consequenties
van recente Haagse en Brusselse woonwetgeving
voor de ateliervoorraad, en over de manier waarop
corporaties, die samen verreweg de meeste ateliers
en atelierwoningen in de stad bezitten en beheren,
deze regels gaan interpreteren en naleven.
Dit alles is in de afgelopen jaren al meermaals en op
verschillende manieren geagendeerd door kunstenaarsorganisaties Platform BK en de Kunstenbond
en het adviesorgaan de Amsterdamse Kunstraad.4
Ook andere groepen en organisaties trekken
geregeld aan de bel, zoals actieplatform Fair City,
diverse bewoners- en huurdersorganisaties en
broedplaatsontwikkelaar Urban Resort. Met enig
succes lijkt het, want zelfs in het Amsterdamse
stadhuis begint het besef door te sijpelen dat een
sprankelend ogend kunst- en cultuurbeleid in een
stad nogal potsierlijk is als tegelijk kunstenaars vertrekken omdat er niet te wonen en werken valt. De
vraag is echter of de voorgestelde maatregelen die
bedoeld zijn om de atelierruimte te beschermen en
waar mogelijk te creëren, op de lange termijn niet
juist een nadelig effect zullen hebben op de stad en
de plek van kunstenaars daarbinnen. In dit artikel
wil ik het broedplaatsen- en atelierbeleid tegen een
kritisch licht plaatsen, waarbij mijn aandacht vooral
uitgaat naar de volgende deelonderwerpen: de
onduidelijkheid rond de af te spreken ondergrens
van betaalbare atelierruimte, oftewel de zogenaamde ijzeren voorraad; de invloed van de Woningwet
2015 en de rol van corporaties in de opvolging van
de wetgeving; de gevaarlijke obsessie met ‘doorstroming’ en de invoering van tijdelijke contracten.
IJzeren voorraad
In de afgelopen vijftien jaar duiken er in de pers
steeds vaker berichten op dat er ateliers verdwijnen in Amsterdam omdat de eigenaar, vaak een
woningcorporatie, de huur sterk verhoogt of er een
gewone, commercieel verhuurde bedrijfsruimte van
maakt. Om deze ontwikkeling tegen te gaan of in
elk geval te remmen, wordt er sinds enkele jaren
gesproken over een zogenaamde ‘ijzeren voorraad’
van ateliers en atelierwoningen die beschermd

moeten worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
de grootschalige ateliergebouwen die voortkomen
uit de kraakbeweging maar ook individuele ateliers
die in handen zijn van corporaties en de gemeente.
Tot een inventarisatie die Bureau Broedplaatsen
uitvoerde in 2015 en 2016 had eigenlijk niemand
een idee om hoeveel ateliers en atelierwoningen
het werkelijk ging – ook de gemeente en corporaties niet – maar vandaag de dag is er nog steeds
onduidelijkheid over de aantallen die worden
gehanteerd. In de door Bureau Broedplaatsen
geschreven nota Herzien Amsterdams Atelier- en
Broedplaatsenbeleid 2015-2018 wordt gerept over
1100 ateliers en 275 atelierwoningen die in bezit
zijn van de gemeente en de corporaties.5 Dat maakt
een totaal van 1375 ateliers en atelierwoningen. In
de jaarrapportage 2016, gepubliceerd in februari
2017, heeft hetzelfde Bureau Broedplaatsen het
echter over een totaal van ongeveer 927 ateliers
(het is niet duidelijk of dit inclusief atelierwoningen
is).6 De Amsterdamse Kunstraad zit ergens tussenin
de twee aantallen van Bureau Broedplaatsen. Zij
spreken van circa 900 ateliers en “tenminste 275”
atelierwoningen, hetgeen het totaal op 1175 brengt.7
Het meest recente cijfer dat rondzingt is dat de
ijzeren voorraad bestaat uit 750 ateliers. Dat is een
daling van maar liefst 30 procent ten opzichte van
de 1100 ateliers die werden genoemd in de broedplaatsennota, zoals Peter van den Bunder van de
Kunstenbond heeft voorgerekend. Een uitroepteken
lijkt mij hier gerechtvaardigd: Dertig procent! Die
daling zit vooral aan de kant van corporaties. Werd
hun atelierbezit in de broedplaatsnota nog geraamd
op 700, nu spreekt men van 424 (-40%).8
De getallen die in omloop zijn variëren dus nogal –
en zorgwekkender: worden steeds lager. Bovendien kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij
de cijfers die het Bureau Broedplaatsen van de
corporaties aangeleverd kreeg. Het aantal van 275
atelierwoningen klopt bijvoorbeeld niet omdat er
in de specificaties per corporatie staat dat De Key
12 atelierwoningen bezit,9 terwijl één complex dat
in bezit is van De Key (het ateliergebouw op de
Zomerdijkstraat in de Rivierenbuurt) alleen al 30
atelierwoningen telt. Als dit aantal niet juist is, kan
dat dan ook gelden voor de cijfers die de andere corporaties hebben verstrekt aan het Bureau
Broedplaatsen? Naar verluidt willen de corporaties
geen lijst met adressen overleggen, hetgeen de controle van de doorgegeven aantallen natuurlijk per
definitie onmogelijk maakt. Terecht merkte iemand
op tijdens het door Platform BK en de Kunstenbond
georganiseerde debat ‘Permanent atelierruimte gezocht’ dat de ‘ijzeren voorraad’ steeds kleiner lijkt te
worden: “Elke keer lijken er weer een paar ateliers
van de lijst gevallen te zijn”. Dat vat het sentiment
onder de hurende kunstenaars goed samen: het
aanhoudende gebrek aan duidelijkheid werkt in hun
nadeel, omdat monitoring zonder duidelijkheid niet
mogelijk is en er nog steeds rechts en links ateliers
verdwijnen. Als men in elk geval scherp voor ogen
heeft wat de totale ateliervoorraad is die in handen
is van de stad en corporaties, en waar die voorraad
is gesitueerd, heeft de discussie over wat er met die
voorraad moet gebeuren ook meer zin.
Bij de term ijzeren voorraad, die ik overigens wel
zal hanteren in dit artikel, wil ik nog een kritische
kanttekening bij plaatsen. De term ijzeren voorraad is ontleend aan de bedrijfskunde waar er de
minimale hoeveelheid materialen en grondstoffen
mee wordt bedoeld waarmee men een bedrijf of
fabriek kan laten draaien. De redenering is dus
dat er in Amsterdam een kritiek minimum aan
atelierruimte nodig is om te blijven functioneren
als stad. Dat is op het eerste gezicht een positief
en vernuftig ‘frame’ omdat het de gedachte dat
ateliers (en dus kunstenaars) onmisbaar zijn voor
een stad als een vooraanname impliceert. Als nadeel
heeft het ijzeren voorraad-frame echter dat er een
economische legitimering verondersteld wordt: de
minimumvoorraad ateliers (en dus kunstenaars) is
nodig voor een succesvolle bedrijfsvoering van de
B.V. Amsterdam. Uiteindelijk past deze zienswijze
dus weer binnen het grotere neoliberale frame
dat kunst alleen bestaansrecht heeft als het direct
of indirect economisch rendeert. Kunstenaars en
activisten in Amsterdam gaan naar mijn smaak te
gemakkelijk mee in een economisch discours, terwijl
dat discours juist deel van het probleem is – niet
van de oplossing.
Corporaties en de Woningwet
Op de achtergrond speelt een ander en complexer
probleem, namelijk dat woningcorporaties sinds
2015 hun sociale en commerciële taken scherper
moeten scheiden. In goed Den Haag-speak worden
de sociale taken ‘Diensten van Algemeen Economisch Belang’ (DAEB) genoemd en de commerciële

taken ‘Diensten van niet Algemeen en Economisch
Belang’ (hetgeen wonderlijk genoeg wordt afgekort
als niet-DAEB). De Woningwet formaliseert met
deze scheiding een eis van de toenmalige Europese
mededingingscommissaris Neelie Kroes uit 2009,
die, ingefluisterd door de lobby van vastgoedbeleggers, stelde dat als corporaties zich met publiek geld
op de ‘vrije markt’ roeren, er sprake is van oneigenlijke concurrentie. Sindsdien geldt dat een corporatie op de markt moet handelen als een volwaardige
marktpartner. Daarom is bij het niet-DAEB gedeelte
van de portefeuille van de corporaties bescherming en een getemperde prijsstelling officieel niet
toegestaan.
Deze wet heeft – waarschijnlijk onbedoeld –
verstrekkende gevolgen voor de ateliervoorraad
in Nederland, om de simpele reden dat veruit de
meeste ateliers in handen zijn van corporaties. De
sociale kerntaak van corporaties wordt omschreven
als het bouwen, verhuren en beheren van sociale
huurwoningen aan mensen met een laag inkomen.
Daarnaast is er echter in de DAEB-categorie ook
enige armslag ingebouwd om “maatschappelijk
vastgoed” te houden en “bepaalde diensten voor
leefbaarheid” te verrichten. Als voorbeelden van
“maatschappelijk vastgoed” worden wijkbibliotheken, scholen en buurt- en jeugdcentra genoemd.
Kunnen ook ateliers of atelierwoningen ook in
deze rubriek worden ondergebracht? Misschien,
stellen sommige kunstenaarsorganisaties hoopvol.
Nee, stelt toenmalig wethouder Kajsa Ollongren
(D66) onomwonden in een brief aan de Raadscommissie Jeugd en Cultuur uit december 2016: “Er
is een definitieve lijst waarin het Ministerie heeft
aangegeven wat wel en niet daeb (sic) is. Daarbij is
duidelijk: ateliers zijn niet-daeb.”10 In een brief van
Ollongren uit oktober 2016 biedt dan weer enige
hoop: “Het ministerie staat toe’, zo lezen we, “dat
corporaties deze ateliers in bezit en beheer houden,
(…) maar in de huurstelling zijn de corporaties vrij in
hun handelen”.11

Dat correspondeert met wat een medewerker van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken (waar Wonen
inmiddels in op is gegaan en dat onder leiding staat
van, heus waar, minister Kajsa Ollongren) desgevraagd per email stelt: corporaties mogen bestaande kleinschalige ateliers wel degelijk onderbrengen
in de DAEB-tak, maar in de toekomst geen nieuwe
ruimten als ateliers vanuit de DAEB-tak verhuren.12
Dat geven de corporaties zelf ook toe. Tijdens een
bijeenkomst met het veld stelden zij dat ze zelf de
keuze hadden hun ateliers en atelierwoningen onder
te brengen in de lade DAEB of de lade niet-DAEB.
Zij moesten daarvoor voor 1 januari dit jaar hun
scheidingsvoorstellen voorleggen aan de Autoriteit
Woningcorporaties. Een definitieve beslissing is nog
niet gevallen.
Waarom is de berichtgeving vanuit de gemeente en vanuit Bureau Broedplaatsen hierover zo
verwarrend? Zo zal er van de ijzeren voorraad, nog
voordat scherp gesteld is wat die voorraad eigenlijk
is, weinig overblijven. De kwestie toont bovendien
de ambiguïteit van de taakstelling van de corporaties, waarbij op geheel arbitraire gronden een grens
wordt getrokken tussen ‘sociaal’ en ‘vermarktbaar’.
Die rigide scheiding roept vragen op, drukt de Amsterdamse Kunstraad eufemistisch uit, omdat het
bij het bouwen en beheren van ateliers “gaat om
activiteiten die in het kader van de interne markt
als economische activiteit worden opgevat, terwijl

er in nationale context sprake kan zijn van een
publieke of sociale opdracht.”13 Tegelijk wordt in het
midden gelaten wat de consequenties zijn van dit
onderscheid. Als de wet naar de letter wordt uitgevoerd, mogen corporaties nieuwe ateliers überhaupt
niet tegen een ‘sociale’ prijs verhuren, hetgeen zou
betekenen dat de in de stedelijke gebieden gesitueerde ateliers per definitie onbetaalbaar worden
voor kunstenaars. Maar de teneur in de cryptische
en soms onderling tegenstrijdige ambtsberichten
uit het Amsterdamse stadshuis is dat de bal bij de
corporaties ligt. Die mogen zelf een lijn trekken. Dit
betekent dat hurende kunstenaars – en stedelijke
overheden die een minimumvoorraad ateliers willen
garanderen – overgeleverd zijn aan corporaties
die de keuze zullen maken op basis van hun koers,
financiële situatie en goodwill richting kunstenaars.
Sommige zullen beslissen ateliers betaalbaar te houden, andere besluiten mogelijk onder het mom van
de “wettelijke plicht tot winstmaximalisatie” het atelierbestand als begeerlijke verkoopwaar in de vitrine
te schuiven. Zeker in een stad als Amsterdam kan er
goed geld verdiend worden met het vrijkomen van
al dat centraal gelegen vastgoed. Als de pot honing
op tafel staat, vereist het veel zelfbeheersing om er
niet af en toe een poot in te steken.

Als de pot honing op tafel staat, vereist
het veel zelfbeheersing om er niet af en
toe een poot in te steken.
Een corporatie waarvan weinig goodwill verwacht
wordt door Amsterdamse kunstenaars is De Key.
Dat komt omdat de corporatie in de afgelopen jaren
enige malen in het nieuws is gekomen op een manier die de indruk wekt dat het kunstenaars liever
kwijt dan rijk is. In september 2016 trekt kunstenaar Leo Wijnhoven aan de bel omdat hij door een

huurverhoging van de woningcorporatie De Key
zijn atelier dreigt te verliezen. “Ik had De Key een
e-mail gestuurd omdat ik de stookkosten ineens zo
hoog vond,” vertelt de kunstenaar in Het Parool. “Ik
kreeg een e-mail terug waarin niet werd ingegaan
op mijn vraag. Wel werd – vanuit het niets – gezegd
dat mijn huur per oktober van 315 euro naar 550
euro per maand wordt verhoogd en of ik daarmee
akkoord ga.”14 Een jaar eerder komt De Key ook in
het nieuws omdat het de ateliers en woningen in
kraakmonument De Slang en de andere Tabakspanden in Spuistraat laat ontruimen. Die panden zijn
ingrijpend gerenoveerd (gedeeltelijk met sloop en
nieuwbouw) en worden nu na de herontwikkeling als
“luxe koopappartementen en ruime town houses”
voor duizelingwekkende vierkante meterprijzen
tussen de 6.500 en 8.000 euro te koop aangeboden.15 Eveneens in 2015 kon door een bestemmingswijziging van de deelraad De Key ook de
atelierwoningen in het cultuurhistorisch belangrijke
Zomerdijkcomplex, dat nota bene in 1932 speciaal
voor kunstenaars is gebouwd, als gewone woning
aanmerken en te koop zetten. Na de verkoop van
twee atelierwoningen werd dankzij tegenstand van
bewoners het plan om de rest ook de markt op te
brengen geblokkeerd, of in elk geval on hold gezet.
Vrijgekomen atelierwoningen worden nu onder het
CAWA-statuut aan kunstenaars verhuurd, zij het
aan kunstenaars onder de 27 en middels een tijdelijk
contract, omdat De Key zich wil profileren als

“doelgroep-corporatie” voor studenten en starters
en geen (!) reguliere huurcontracten meer uitgeeft.
De bestemmingswijziging van het gebouw is echter
nooit teruggedraaid – dat werd te duur geacht
door een meerderheid in de gemeenteraad – dus
een garantie dat de atelierwoningfunctie ook in de
toekomst gewaarborgd blijft, is er niet.

dergelijke beleidsdocumenten de net afgestudeerde
kunstenaar – het ‘jong talent’ – gezien wordt als “een
grondstof om de stad en de economie draaiende
te houden”.20 Dat wordt ook duidelijk in hoe er
geschreven wordt over de huurders van de zogenaamde ‘ijzeren voorraad’. Die stromen het minste
door, stelt de nota. Het doorstroompercentage in
de broedplaatsen ligt tussen de 5 en 15 procent.
Daarbij zijn het vooral de creatief ondernemers die
Het is niet mijn inzet om hier het voorbeeld van
doorverhuizen naar een andere werkplek. Kunde De Key te isoleren en in een negatief licht te
stenaars die vrij werk maken zijn “standvastiger”,
zetten. Ook van Rochdale is bekend dat zij nieuwe
hetgeen zich dus vertaalt in het lage percenta‘reguliere’ huurders in een atelierwoning hebben
gezet, en soortgelijke verhalen kan men ook vinden ge doorstroming in de ijzeren voorraad. Om de
doorstroming te verhogen, zal getoetst worden
met betrekking tot andere corporaties. De voorof de zittende huurders nog wel genoeg kunstebeelden van De Key illustreren echter hoe groot
naar zijn. Zo niet, dan komt hun ruimte vrij voor
de impact is als zelfs maar één corporatie besluit,
instromend talent. Die regel gaat ook op voor de
alle afspraken ten spijt, na een koersverandering
atelierwoningen, zo staat te lezen: “Ook de zittende
ateliers af te stoten. Dit toont hoe delicaat het
huidige atelierbeleid is. Bovendien doet het de vraag huurders in atelierwoningen, die momenteel nog een
huurcontract hebben voor onbepaalde tijd, zullen
rijzen hoe afspraken – of convenanten, of mortuariums, of gentleman’s agreements – over de ijzeren volgens het vigerend broedplaatsenbeleid worden
voorraad kunnen en zullen worden nageleefd, als de getoetst of zij nog voldoen aan de eisen voor een
atelierwoning.” Een complicatie is natuurlijk dat de
stedelijke overheid schijnbaar alleen kan toekijken
atelierwoningen vaak ook een sociale huurwoningen
als een corporatie besluit om het spel niet mee
zijn. Pleit men hier echt voor het openbreken van
te spelen. Het zou mij niet verbazen als de ijzeren
voorraad-afspraken straks te boek komen te staan doorlopende huurcontracten?
als een gevalletje ‘too little, too late’.
Wat mij tegenstaat aan het discours in de broedplaatsennota is dat er – bewust of onbewust – een
Doorstroming en tijdelijkheid
beeld wordt gecreëerd dat de jonge toptalenten
Tot slot wil ik het nog hebben over een laatste
zich verdringen bij de poorten van de stad, terwijl
zorgwekkende ontwikkeling in het stedelijk atede in artistiek opzicht allang uitgebluste oud-kralierbeleid, namelijk de introductie van de termen
kers het zich gemakkelijk maken in ‘hun’ betaalbare
‘doorstroming’ en ‘tijdelijkheid’. Dit zijn sinds enige
jaren de magische woorden in woonbeleidland en nu en gunstig gelegen ateliers. Dit beeld komt zeker
niet uit de lucht vallen. Al in 2002 stelt toenmalig
worden ze dus ook toegepast met betrekking tot
Stadgenoot-corporatiebestuurder Gerald Anderieateliers. Als iemand die geregeld schrijft over het
woonbeleid weet ik dat deze woorden niet neutraal sen dat de Amsterdamse kunstenaars te nest-vast
zijn. “Neem die discussie over broedplaatsen, goedzijn maar desastreuze en diep-asociale wetgeving
legitimeren. Het woord ‘doorstroming’ wordt vooral kope vrijplaatsen in de binnenstad waar jong talent
zich kan ontwikkelen. Ik zou dan zeggen: verhuur
gebezigd om duidelijk te maken dat het daar nu
die op tijdelijke basis. Op een gegeven moment ben
juist aan ontbreekt. Sociale huurders zitten te lang
je toch uitgebroed. Dan moet je wegwezen.”21
op hun plek, daardoor groeien de wachtlijsten en
raakt het woningstelsel verstopt, zo luidt de diagnose. Jonge mensen krijgen geen voet aan de grond
in de stad. ‘Tijdelijkheid’ is voor dit probleem de
Op een gegeven moment ben je toch
geopperde oplossing. Tijdelijke contractvormen met
een lage graad van huurbescherming – zeg maar:
uitgebroed. Dan moet je wegwezen.
wegwerpcontracten – moeten ervoor zorgen dat
huurders niet te lang op hun plek zitten en dat alles
en iedereen vlotjes door het systeem spoelt. Het
Dit is natuurlijk een extreem problematische
echte probleem – een grotesk tekort aan betaalgedachte. Want wat gebeurt er na de vijf of tien
bare woonruimte – wordt hiermee niet aangepakt.
jaar dat een relatief betaalbaar atelier kunt huren?
Integendeel, sociale huurwoningen worden in bulk
Dan moet je de markt op, zegt de politiek. Klaar om
de vrije markt opgeduwd en verdwijnen dus uit de
publieke voorraad. Doorstroming is, in andere woor- je eigen boontjes te doppen. Als dan ook nog het
jongeren- of campuscontract afloopt waarmee je
den, een beleidseufemisme voor een stoelendans
een relatief betaalbare woonruimte huurt, betekent
waarin iedereen wordt aangemoedigd om op te
staan en door te draaien, terwijl er steeds een stoel het dat je een dubbele kostensprong wacht: voor
een vrije-sector huurhuis, en voor een commerwordt weggehaald en er dus voor steeds minder
cieel verhuurd atelier. Hoeveel kunstenaars is het
mensen plek is.16 Gij zult bewegen!
gegeven dat ze op hun dertigste wel een huis en
een atelier kunnen huren voor de woekerprijzen die
Een zelfde manoeuvre vinden we nu in het hoofdin Amsterdam gerekend worden? “Maar ze hebben
stedelijke atelierbeleid. Ook daarin wordt gesuggehun kans toch gehad?”, aldus brengen voorstanders
reerd dat de honkvastheid van zittende huurders
van tijdelijke contracten hier graag tegen in. Dat
het probleem is, terwijl er voortdurend betaalbare
pseudo-meritocratische punt – iedereen begint met
ateliers verdwijnen en er dus steeds simpelweg
steeds minder werkruimte te verdelen is. De eerder dezelfde mogelijkheden – is in mijn ogen een slecht
gecamoufleerd neodarwinistisch argument: wie het
genoemde nota Herzien Amsterdams Atelier- en
niet haalt heeft zijn mogelijkheden onvoldoende
Broedplaatsenbeleid 2015-2018, opgesteld door
Bureau Broedplaatsen, is een interessant voorbeeld. benut en voor verliezers is nu eenmaal geen plek
in de stad. Feit is dat in de kunsten ‘succes’ zelden
Vanaf de eerste pagina van de Inleiding wordt er
tot nooit tot uitdrukking komt in een netjes en
een sterke nadruk gelegd op de instroom van jong
talent: creatieve nieuwkomers die worden omschre- gestaag oplopende inkomstencurve. Interessant
genoeg komt dit ook naar voren in de broedplaatven als “beginnende artistieke talenten die een
sennota: niet in de lopende tekst, maar in de korte
ruimte zoeken om zich in Amsterdam te vestigen”
kadertekstjes die het document van sjeu moeten
of bondiger: “nieuwe ruimtezoekers met een bescheiden beurs”. Er wordt voorgerekend dat er zich voorzien. Daarin worden gearriveerde kunstenaars
jaarlijks tussen de 1000 en 1500 creatief geschool- geïnterviewd over wat hun werkplek in een broedden zich in Amsterdam willen vestigen. Met die “be- plaats betekend heeft voor hun praktijk. Verschillende kunstenaars geven aan dat ze, ondanks hun
scheiden beurs” zoeken ze naast betaalbare woonsucces, nooit een marktconforme huur voor een
ruimte ook een betaalbare werkplek.17 Maar die
atelier in de stad zouden kunnen ophoesten. De
plekken zijn schaars en de reeds hurende kunstenaars zijn niet bereid om door te schuiven naar een zekerheid dat je een atelier hebt waar je niet elk
moment uitgezet kan worden, biedt een geïnterander (en duurder) atelier. Om de toegankelijkheid
van de stad te vergroten – “en daarmee Amsterdam viewde fotograaf de mogelijkheid “voor het eerst
aan lange termijnplanning” te kunnen doen:
te versterken als aantrekkelijke pleisterplaats voor
talent en ondernemerschap” – is, u raadt het al,
“doorstroming” noodzakelijk. Om dat te bewerkstel- Het grote voordeel is dat investeren in de ruimte
ligen gaat de gemeente ateliers uitsluitend nog met (met tijd en geld) opeens mogelijk wordt, dat je niet
langer vanuit verhuisdozen een atelier hebt, maar
huurcontracten van vijf jaar werken, die eenmalig
vanuit je professionele eisen je eigen atelier [?] kan
met nog vijf jaar verlengd kunnen worden. Bovendien worden corporaties en broedplaatsbeheerders inrichten. (…) In de praktijk betekent succes in de
kunst ook een enorme toename aan kosten. Mijn
opgeroepen om eveneens “het herzien beleid met
betaalbare atelier (…) is mij dan ook zeer veel waard.
de maximale huurtermijn van vijf plus vijf jaar te
Het is de basis van mijn kunstenaarschap.22
volgen”, vanuit een “gemeenschappelijk besef van
De invoering van tijdelijke contracten en de nadruk
urgentie om nieuwe ruimtezoekende creatieven
die wordt gelegd op doorstroming, symboliseert
meer kans te geven op een plek”.18
wat mij betreft hoe men in Amsterdam zowel bij het
stedelijk bestuur als bij de corporaties vooral gericht
“het doel is nooit dat de kunstenaars is op het kapitaliseren van de aantrekkingskracht
die de stad momenteel uitoefent op jonge nieuwkomers. Dat zie je terug in de gulzigheid waarmee corblijven waar ze zijn”
poraties – met name De Key en Stadgenoot – kortlopende jongeren- en campuscontracten hebben
omarmd, maar ook in de gedrevenheid waarmee de
Er is niets mis met het accommoderen van instrostad enerzijds prijs opstuwende gentrificatiepolitiek
mers, maar de vraag is of de voorgestelde manier
bedrijft en tegelijkertijd onvermoeibaar energie
omdat te doen nu zo elegant is. Vooral omdat het
blijft pompen in de broedplaatssoufflé. Ook in het
de status van instromer laat prevaleren boven de
atelierbeleid lijkt nu de leidende gedachte dat, om
status van zittende huurder. Om met de woorden
The Rules te parafraseren, ouwe lullen weg moeten
van Claudia Zeller te spreken, die voor het project
omdat ouwe lullen alleen maar in de weg staan.
De Frontlinie al een scherpe analyse schreef over
Enkele bij corporaties hurende kunstenaars die ik
de broedplaatsennota, “het doel is nooit dat de
in de afgelopen maanden heb gesproken beamen
kunstenaars blijven waar ze zijn”.19 Zij stelt dat in

dit: “De sfeer is: al die oude krakers en kunstenaars
zitten voor een dubbeltje op de eerste rij. Je wordt
weggezet als een conservatieve ouwe lul die niet wil
wijken.” En ook het ouwe lullen-schap zelf breekt
steeds eerder aan. Om een andere kunstenaar te
citeren: “In feite betekent [dit beleid] dat als je niet
kapitaalkrachtig bent je hooguit tot je 32ste in de
stad kan wonen. Voltooid leven voor armlastigen
begint bij 32.”

“In feite betekent [dit beleid] dat als je
niet kapitaalkrachtig bent je hooguit tot
je 32ste in de stad kan wonen. Voltooid
leven voor armlastigen begint bij 32.”
Een zinvol en succesvol atelierbeleid richt zich
echter niet alleen op wie zich in de stad wil vestigen,
maar ook op wie dreigt te moeten vertrekken. Nu
het goed gaat met Amsterdam denkt de stad het
geheim van de eeuwige jeugd in handen te hebben,
maar alas, het gaat hier niet om een onsterfelijkheidselixer maar om plastische chirurgie, waarbij
alles dat oud dreigt te worden onverbiddelijk wordt
weggesneden.

1) Zie Gemeente Amsterdam, Kunstenplan 2017-2020, Amsterdam
2016. Download beschikbaar via: www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/
kunstencultuurbeleid/kunstenplan/
2) De gemiddelde vrijesectorhuurprijs in Amsterdam is 22,28 euro
per vierkante meter, meldt verhuursite Parasius. Zie: Tom Damen,
‘Huurprijzen in vrije sector stabiliseren’, Het Parool, www.parool.nl, 3
augustus 2017.
3) Zie Bureau Broedplaatsen/Gemeente Amsterdam, Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015-2018, Amsterdam 2016,
p. 6. Zie ook de Grafiek ontwikkeling broedplaatsmetrage in Bureau
Broedplaatsen/Gemeente Amsterdam, Jaarrapportage 2016: Bureau
Broedplaatsen, Amsterdam 2017, p.6.
4) Voorbeeld is het Manifest behoud betaalbare ateliers in Amsterdam van de Kunstenbond, Platform BK, Loods 6 e.a. van oktober
2016.
5) Bureau Broedplaatsen/Gemeente Amsterdam, Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015-2018, Gemeente
Amsterdam, 2016, p. 14.
6) Bureau Broedplaatsen/Gemeente Amsterdam, Jaarrapportage
2016: Bureau Broedplaatsen, Amsterdam 2017.
7) Amsterdamse Kunstraad, Briefadvies over het behoud van ateliers
en atelierwoningen, december 2016, zie: https://www.kunstraad.nl/
advies/ijzeren-voorraad/.
8) Peter van den Bunder, ingesproken tijdens de commissievergadering Jeugd en Cultuur, 5 oktober 2017.
9) Zie: Kajsa Ollongren, Laatste stand van zaken over inventarisatie
ijzeren voorraad ateliers + atelierwoningen, Brief Raadscommissie
Jeugd en Cultuur, 24 oktober 2016.
10) Kajsa Ollongren, Advies Kunstraad ‘Behoud IJzeren Voorraad’,
Brief aan de Raadscommissie Jeugd en Cultuur, 15 december 2016.
11) Kajsa Ollongren, Laatste stand van zaken over inventarisatie ijzeren voorraad ateliers + atelierwoningen, Brief Raadscommissie Jeugd
en Cultuur, 24 oktober 2016.
12) Deze email is verstuurd naar een belanghebbende en ingezien
door de auteur.
13) Amsterdamse Kunstraad, Briefadvies over het behoud van ateliers
en atelierwoningen, december 2016, zie: https://www.kunstraad.nl/
advies/ijzeren-voorraad/.
14) Maxime Smit, ‘De Key verhoogt huur ateliers: ‘Ik kan nu de
bijstand in’’, Het Parool, 4 september 2016, https://www.parool.nl/
amsterdam/de-key-verhoogt-huur-ateliers-ik-kan-nu-de-bijstandin~a4369554/.
15) Zie: www.wonenindekeizer.nl/. Zie voor de vierkante meterprijzen
ook: Henk Willem Smits, ‘Erik de Vlieger over verkoop Tabakspanden
(€7.500 per m2): Amsterdam is verziekt’, Quote, 6 september 2016,
www.quotenet.nl/Nieuws/Erik-de-Vlieger-over-verkoop-Tabakspanden-7.500-per-m2-Amsterdam-is-verziekt-184205.
16) Deze metafoor ontleen ik aan de Bond Precaire Woonvormen.
Tijdens de huurdersdag op 17 juni in het kader van Flexspektakel
Utrecht werd het beeld van de stoelendans gebruikt om het effect
van het huidige woonbeleid inzichtelijk te maken.
17) Die cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek dat het Bureau
Broedplaatsen in 2013 uitvoerde met de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek. Jolien Verlaek stelt in 2012 in Metropolis M dat in
dat jaar ruim 1500 bachelorstudenten studeren afstuderen aan de
kunstacademies van Nederland in de richtingen Autonome Beeldende
Kunst en Vormgeving. Jolien Verlaek, ‘De Club van 1500: Eindexamen
2012 in cijfers’, Metropolis M, 12 juli 2012, www.metropolism.com/nl/
features/22936_de_club_van_1500.
18) Bureau Broedplaatsen/Gemeente Amsterdam, Herzien Amsterdams Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2015-2018, Gemeente
Amsterdam, 2016, p. 11.
19) Zie: Claudia Zeller, ‘Hand op de knip: Over de economisering van
het Nederlandse kunst- en cultuurbeleid’, in: Roel Griffioen (red.), De
Frontlinie: Bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creatieve Stad,
Amsterdam 2017, p. 151.
20) Idem, p. 153.
21) Geciteerd in: Roel Griffioen, Abel Heijkamp, ‘Woonnomadisme’, in
Roel Griffioen (red.), De Frontlinie: Bestaansonzekerheid en gentrificatie in de Creatieve Stad, Amsterdam 2017, p. 49. Oorspronkelijk
citaat: Fred van der Molen, ‘“Je moet je voortdurend instellen op een
veranderende markt”, Interview: Gerard Anderiesen, van wetenschapper tot directeur’, NUL20, 1 (maart 2002) 1. Anderiesen was tot 1
oktober 2016 bestuurder bij Stadgenoot.
22) Zie kadertekst ‘Lard Buurman – fotograaf’, in: Bureau Broedplaatsen/Gemeente Amsterdam, Herzien Amsterdams Atelier- en
Broedplaatsenbeleid 2015-2018, Gemeente Amsterdam, 2016, p. 9.
Met dank aan: Platform BK
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MUSIC TIP TOP 5
Every issue we choose 5 releases. You can do the judging yourself.
Tips and links to releases are always welcome. Please send them to music@amsterdamalternative.nl
We have a Spotify playlist that contains tracks from all releases, look for the Amsterdam Alternative playlist that is made by our friends from Basserk Records.

LHISPR
HYPNOTIC
Label: LHISPR Records
Release date: 26-03-2018
Genre: Electronica, ambient, downtempo techno
Format: Digital
De eerste EP bevat 2 tracks waarop het veelzijdige spectrum van LHISPR voor het eerst gestalte
krijgt. In de track ‘Déjà Vu’ hoor je de kant waarin
electronica en de vocals worden gecombineerd tot
een heuse song. In ‘Hypnotic’ hoor je de instrumentale electronische kant die de abstractere laag
van hun muziek belicht. Deze twee gezichten zijn
wezenlijk onderdeel van de identiteit van LHISPR
waarin electronica, beats, ambient, vocalen en
beeldend experiment worden gecombineerd tot
een eclectisch doch samenhangend geheel.

COUCOU CHLOE
ERIKA JANE
Label: Nuxxe
Release date: September 2017
Genre: Electronic
Format: Digital
Coucou Chloe’s debut EP, Halo, was an intriguing
introduction to an artist with a carefully cultivated
online presence. The French artist has been busy
since then. Her second EP, Erika Jane, makes clear
how fast she’s moving. Where Halo felt exploratory, Erika Jane is so cooly confident it’s practically
blasé. Each track is an invitation to a different futuristic environment, with clever production tricks
and a diversity of moods and styles.

MATTHEIS
NODAL LINES EP
Label: Nous Klaer
Release date: February 2018
Genre: Electronic, Techno
Format: Digital, vinyl
Mattheis returns to Nous’klaer with 4 tracks for his
first solo ep in years. Trippy rhythms, acidic basslines
and full of otherworldly melodies in his trademark
style.

YOUNG ECHO
YOUNG ECHO
Label: Young Echo Records
Release date: 16 February 2018
Genre: Electronic, Bristol, Bass
Format: Digital
Young Echo have returned with their second LP in
just under five years. Simply titled Young Echo, the
24 track set draws on the extended networks and
numerous projects the collective’s members have
been working on since YE01.
The collective’s core acts consist of Jabu, Vessel,
Kahn, Neek, Ishan Sound, Ossia, Manonmars,
Bogues, Rider Shafique, chester giles and Jasmine,
and projects featured on the release also include
Bandulu, FuckPunk, O$VMV$M, Gorgon Sound and
ASDA.

XYLOGLOTTE
DIODE
Label: Basserk
Release date: February 2018
Genre: Electronica, downtempo techno
Format: Digital
Xyloglotte is based in Leiden and has spent the
last 2000 years perfecting his sound! The EP
is a delicate selection of intricate rhythms and
melodies.

WIE IS WIJ
TEXT: JACQUELINE SCHOEMAKER
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FADING
OFF THE
GRID

Voor de kleine evenementen in Pakhuis de Zwijger
lukt het nog wel om ongeregistreerd naar binnen
te lopen, maar aan de grotere kun je bijna alleen
nog deelnemen als je reserveert, en daarbij gedwee
akkoord gaat met het feit dat je met naam en
toenaam (en liefst ook met foto) wordt genoemd
op de website als deelnemer van dat event. 131.192
‘leden’ heeft Pakhuis de Zwijger naar eigen zeggen
bovenaan de site, dat zijn mensen die zich wel eens
hebben aangemeld voor een evenement. Kun je
ongevraagd lid zijn van een club? Bij de Katholieke
Kerk kan het, en bij Pakhuis de Zwijger blijkbaar
ook.

Van het IDFA heb ik jaren geleden al afstand
gedaan, toen je je ineens moest identificeren om de
kaartjes die je online – ook al niet anoniem – had
gekocht, op te kunnen halen. Ook in het theater
ontkom je niet aan de registratietentakels. Terwijl
menig theatermaker zich hard maakt voor de gezamenlijke beleving in de anonimiteit van de donkere
theaterzaal, schroomt de organisatie niet om elke
bezoeker bloot te stellen aan een grondig identificatieproces: adresgegevens, telefoonnummers
en email adres zijn verplichte velden bij het kopen
van een kaartje via de website; gebruikersprofielen worden opgesteld door de marketingafdeling;
het kaartje via je telefoon gescand bij de deur; en
enquêtes over wat jij ervan vond volgen onherroepelijk. Jaren later krijg je nog steeds ongevraagd
het hele seizoenprogramma in de bus, al ben je misschien ooit één keertje in het betreffende theater
geweest, hopende op wat anonimiteit in het donker.
Bijna standaard wordt op congressen en lezingen –
ook als deze gaan over de surveillancemaatschappij,
privacy, overheidsinmenging in het publieke domein
enz. – elke beweging, elk uitgesproken woord,
nauwlettend geregistreerd. Niet alleen de sprekers
op het podium worden ononderbroken gefilmd en/
of gefotografeerd, ook de mensen in het publiek,
die er op dat moment slechts voor kiezen om toe
te horen, krijgen om de haverklap ongevraagd een

PAINTINGS BY DAVID NORO

film- of fotocamera in hun gezicht. Van Felix Meritis
tot in de kelderzaal van Paradiso, overal wordt je
aanwezigheid vastgelegd alsof het de normaalste
zaak van de wereld is. Toen ik vanuit de zaal een
keer een vraag stelde aan een spreker over de ontheemding van bewoners in Istanbul als gevolg van
de gentrificatie daar, vroeg de organisator mij of
ik eerst wilde rechtstaan voor ik mijn vraag stelde,
zodat de camera mij beter kon vastleggen.
Hoe meer mensen gelaten meegaan in deze ontwikkeling, hoe moeilijker het wordt om er nee tegen te
zeggen. Probeer aan een theaterkassa maar eens
een last minute kaartje te kopen voor een voorstelling zonder je naam en adres achter te laten. Soms
worden je woorden “dat heb ik liever niet” met een
knikje gerespecteerd, maar vaker klinkt het dat ‘het
systeem’ een naam nodig heeft, en anders geen
kaartje kan produceren. Als een illegaal sluip ik in
de lezingenruimte Spui 25 langs de vrouw met de
uitgeprinte namenlijst waarop ze de namen van de
mensen die in de rij staan één voor één afvinkt. Als
ze mij aanspreekt, en blijkt dat ik niet op de lijst sta,
geef ik mijn naam op als een bekentenis. Nog moeilijker wordt het als je zelf als spreker ergens wordt
uitgenodigd. Probeer de woorden “ik wil liever niet
op Facebook” uit te spreken. Niemand zal zeggen,
“nou nou, doe niet zo moeilijk”, maar je geeft meer
van jezelf bloot dan wanneer je gewillig op de foto
gaat (misschien doen zoveel mensen het daarom
ook – wat als je niet aardig gevonden wordt?).
Steeds meer word ik een grijze schim on the grid.
Ik ga bijna alleen nog naar evenementen waar je je
niet hoeft te identificeren. Betaal zoveel mogelijk
cash. Hoe agressiever de surveillance en registratiedrang, hoe nauwer ik de capuchon over mijn oren
trek, en doorloop. Ik ben een digitaal figuur dat
langzaamaan verbrokkelt op het scherm, tot het
profiel weggevaagd is en er slechts hier en daar wat
onherleidbare puntjes overblijven.

Six paintings from a series by David Noro.
He started working on the paintings in 2016 and
refers to them as ‘Crowd Pleasers’. All paintings
are 40 x 30 cm and attempt to deal with questions about our social aspirations.
This selection of paintings appeared in the
exhibition ‘Tantalus Bluff’ (14/02, 2018, Amstelveenseweg 300) by the mysterious Gallerismus, a nomadic exhibition concept run by David
Noro and Nils Andreassen.
Other art works were by Gabrielė Adomaitytė, Pia
Hinz, Martin Brandt, Catoo Kempermann, Einar
Limi, Martin Brandt, Nils Andreassen, Oscar Juul
Soerensen, Martin K Pedersen, Willem Sjoerd van
Vliet, Ton Zwerver and Oda Haugerud.

CITY MAP - RECOMMENDATIONS
VENUES, BARS, RESTAURANTS, SHOPS ETC.
MAP DESIGN BY: PAUL GANGLOFF
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OTHER ALTERNATIVE PLACES
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Anarchistic library
Library. books,
1e Schinkelstraat 14-16
www.agamsterdam.org
Buurtboerderij
Eat, drink, chill, relax, outside
Spaarndammerdijk 319
www.buurtboerderij.nl
Einde van de wereld
Restaurant, events
Javakade 61
www.eindevandewereld.nl
Joe’s Garage
Autonoom sociaal politiek centrum
Pretoriusstraat 43
www.joesgarage.nl
Molli
Squatters bar
van Ostadestraat 55 hs
http://molli.squat.net
Nieuw en Meer
Kunst- en bedrijventerrein
Oude Haagseweg 51
www.nieuwenmeer.nl
Rijkshemelvaart
Artists free-state
Oude Haagseweg 58
www.rijkshemelvaart.com
VLLA
Bar, Podium, Club
Willem Roelofsstraat 9
www.vlla.nl
Vrankrijk
Livin, working, events, bar
Spuistraat 216
www.vrankrijk.org
Wow
Exhibitions, bar, shows, talks
Wiltzanghlaan 60
www.wow-amsterdam.nl
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THEATER / CINEMA
Butcher’s Tears
Small brewery and proeflokaal
Karperweg 45
www.butchers-tears.com
Checkpoint Charlie
Wicked little bar
Nassaukade 48
facebook.com/checkpointcharliecafe
Maloe Melo
Bar with live blues most nights
Lijnbaansgracht 163
www.maloemelo.com
Pacific Parc
Games & drinks
Polonceaukade 23 Westergasfab.
www.pacificparc.nl
Saarein
Brown bar with big lesbian crowd
Elandsstraat 119-HS
www.saarein2.nl
Tolbar
Nice selection of beers
Tolstraat 182
www.tolbar.nl
Noorderlicht
Bar, lunch, music, great view
NDSM Plein 102
www.noorderlichtcafe.nl
Skate cafe
Bar, skateboard spot
Gedempt Hamerkanaal 42
www.skatecafe.nl
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Tolstraat 182 // www.cinetol.nl
A creative workspace and venue for live-music,
film and other arts. A non-profit organization with
a DIY-mentality, that offers new and underground
program. The building is a place where creatives,
artists and musicians daily come to work in one of
the work- or rehearsal spaces. There’s also a bar for
your daily coffee, comfort food and a sunny terrace •

64

DAM

SHOPS

Kriterion
Cinema, bar
Roetersstraat 170
www.kriterion.nl

80

81

COFFEE / LUNCH / DINNER
64

65

66

67

Latei
Lunch, shop, bar
Zeedijk 143
www.latei.net
White label coffee
Specialty coffee roasters
Jan evertsenstraat 136
www.whitelabelcoffee.nl
Green canteen
Veggie restaurant - lunch and dinner
Gedempt Hamerkanaal 98
www.greencanteen.amsterdam
Skek
Cosy restaurant, ran by students
Zeedijk 4-8
www.skek.nl

82

83

84

HET FORT VAN SJAKOO

Jodenbreestraat 24 // www.sjakoo.nl
Het Fort verkoopt kritische en opstandige literatuur.
en is politiek en anarchistisch, maar nemen die
thema’s heel breed. Je vindt hier planken als Underground Literatuur, Gender/Queer en Dierenrechten.
Het Fort is in 1975 gekraakt en in 2003 door
het collectief aangekocht met massale steun van
vrienden en sympathisanten •

B

70

Music Matric
Recording, rehearsal studio, shop
Atlantisplein 1
www.musicmatrixstore.net

13

L Sjakoo
Fort van
International
M bookshop
E R
Jodenbreestraat 24
www.sjakoo.nl
Het Faire Oosten
Shop, gallery, workshops
Waldenlaan 208
www.hetfaireoosten.nl
Midi Amsterdam
Studio/DJ gear, computers, software
Overtoom 431
www.midiamsterdam.nl
Boekhandel van Pampus
Nice bookshop, good coffee
KNSM-Laan 303
www.boekhandelvanpampus.nl
Boekhandel Schimmelpennik
Bookshop
Weteringschans 177
www.schimmelpennink.nl

HOTEL/HOSTEL
90

ASTAROTHEATRO

Sint Jansstraat 37 // www.astarotheatro.com
An independent, non-mainstream open space for
theatre, arts, music, cultures, movies, events, discussions and activism. An intimate, free space where
actors, musicians and artists are welcome to perform,
to play, to give and to receive inspirations •

06

03

04

BADHUISTHEATER

Boerhaaveplein 28 // www.badhuistheater.nl
Located in an old Amsterdam Bath house (so no
need to guess where the name origins lie), Mikes
theatre company rebuilt it themselves over the years
in between performances and have created a cosy
and atmospheric location, where Bands, Folk, Politics,
Business, Parties and Theatre blend together to create a 75% independent, cult, community theatre •
07

BAJESDORP

HJE Wenckebachweg 12-46 // www.bajesdorp.nl
De bewoners vormen een eigenzinnige, gemengde
en hechte gemeenschap die zich kenmerkt door
diversiteit en creativiteit. Buurtcentrum de Muiterij
serveert veganistische maaltijden, muzikale optredens yoga, sauna en meer. Er is ook een buurtmoestuin, ontmoetingsplek voor jong en oud •

08

DE NIEUWE ANITA

Frederik Hendrikstraat 111 // www.denieuweanita.nl
Een theater, een poppodium, een bioscoop en een plek
waar poëzie wordt voorgedragen. Een echte culturele
ontmoetingsplaats! In de nieuwe Anita is altijd wat te
beleven (behalve op woensdagavond, want dan is het
dicht). Geen enkele avond is hetzelfde en dat is precies
wat het zo leuk maakt •

10

KASKANTINE

Moving to new adress // www.kaskantine.nl
De KasKantine is a post-apocalyptic café, restaurant
and urban farm. De KasKantine is an experiment and
affront to the traditional horeca model. Everyone entering must become a member, and hence shareholder in the cooperative •

14

DE RUIMTE

Distelweg 83 // www.cafederuimte.nl
De Ruimte is a cultural space, bar, restaurant and
a record store. We program many art forms like
jazz/improvisationisation, storytelling, scientific
lectures, short film and poetry. We sell vinyl from
small Dutch record labels and lend our kitchen to
aspiring chefs who cook dishes from all over the
world •
11

FILMHUIS CAVIA

Van Hallstraat 52-I (upstairs) // www.filmhuiscavia.nl
A counterculture cinema, founded in 1983 by a
squatters movement. It is run entirely by volunteers
and our programmers work hard to find the best
movies and documentaries, particularly by female
directors. Our cozy cinema has just 40 chairs and
our bar is fun and our prices are friendly. Our regular
screenings are on Tuesdays, Thursdays and Fridays •
12

NIEUWLAND

Pieter Nieuwlandstraat 93-95 // www.nieuwland.cc
NieuwLand is a solidary and self-built space for
living and working, and a non-commercial, volunteer-run social-political neighbourhood centre
in Dapperbuurt, Amsterdam Oost. Our monthly
program is filled with screenings, infonights on political activism, discussions, clothswaps, chess nights,
radical fringe haircuts and more! •

15

OCCII

Amstelveenseweg 134 // www.occii.org
OCCII stands for: Onafhankelijke Cultureel Centrum In It. We have a long history of existing as a
self-sustainable and autonomous independent venue. OCCII not only provides a stage for underground
and radical music acts – it is also run almost entirely
by volunteers. Our events are built on trust and not
on payments. OCCII is part of “De binnenpret.org” •

16
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OT301

Overtoom 301 // www.ot301.nl
The OT301 has been squatted (1999) and bought
(2006) by a diverse, international community. We
run this alternative, not-for-profit platform as a
collective, in which housing, workspaces and public
functions are combined to contribute to the arts,
politics and subculture. We we have a concert/
dance/theatre room, bar, gallery, vegan kitchen,
cinema, yoga classes, rehearsal spaces and more •
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Hornweg 6 // www.adm.amsterdam
The ADM is an organically grown self-regulating
squat in the western harbours of Amsterdam. More
than 100 people have settled in boats, self-built huts
and wagons. Amongst them are: children, pensioners,
theater-makers, stage-builders, inventors, technicians,
dancers, musicians, actors, directors, crafts-(wo)men,
life-lovers, ‘different-thinkers’ •
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Backstage Hotel
Hotel
Leidsegracht 114
www.backstagehotel.com/nl

Singel 165A // www.spinhuis.org
Het Spinhuis is a squatted autonomous social-political space. As a collective we have a background
in the student movement, but we’re open to
everyone. We usually have a busy program with
discussion- and debate-evenings, all kinds of
workhops, theatre, art and music. We do not operate for profit and only work with volunteers •

PAKHUIS WILHELMINA

Veemkade 572 // www.pakhuiswilhelmina.nl
Squatted in 1988. Since then it evolved to be an
alternative culture platform with 94 artist studios
and 6 public venues. Cafe Mezrab is a storytelling
cultural centre. Corridor PS is a cultural cabinet. Het
Gamalanhuis is for Indonesian music. The Wilhelmina
winkel is specialised in bamboo floors. The atelier
of Lucas Den Hartog for classical music. Losdok for
exhibitions, presentations or a meetings.

18

TEATRO MUNGANGA

Schinkelhavenstraat 27hs // www.munganga.nl
A cozy theatre where different artistic, social and
political activities take place. Our programme offers
high quality, alternative attractions mixing education, art and entertainment for all ages. Furthermore, Casa is the home of the theatre group ‘Teatro
Munganga’. Our projects are carried on mostly by
volunteers. Munganga is part of the Binnenpret.org •

PLANTAGEDOK

Plantage Doklaan 8 // www.plantagedok.nl
Een voormalig ambachtschoolgebouw in de Artisbuurt. In de jaren 90 betrokken door krakende
kunstenaars afkomstig uit de roemruchte Graansilo.
Het gebouw huisvest woon/werkruimtes en ateliers
met o.a. decorbouw, theaterkostuums, robots, audiovisuele kunst, tatoeages, theater, milieucampagnes,
veganistische delicatessen, massagestudio enz. •

19

RUIGOORD

Ruigoord 76 // www.ruigoord.nl
Een idealistisch èn idyllisch oord waar kunstenaars
aan hun eigen oeuvre werken. Het is echter de nadruk op gezamenlijke projecten die er het karakter
van eigentijdse kunstenaarskolonie aan geeft. De
menselijke oerbehoeften (uitwisseling, gedeelde
ervaringen, expressie en extase) manifesteren zich
sterker naarmate het tijdsgewricht egocentrischer
en materialistischer lijkt •

20

VOLTA

Houtmankade 336 // www.voltaamsterdam.nl
A venue besides Westerpark (right in front of
Spaarndammerbuurt) which presents young local
bands and artists, organized by volunteers and
interns. Every Thursday they host a Local Playground with local young bands. Volta is also a pop
school, a rehearsal studio and has a diverse workshop program (like street dance and kickboxing) •

VONDELBUNKER

Vondelpark 8 // www.vondelbunker.nl
An old bombshelter located in the Vondelpark. Under the bridge, bands and DJ’s play, performances
shown, movies screened, art exhibited, discussions
held, and fundraisers cheered. The VB is run by a
group of volunteers who believe in a free cultural
and activist space where anything can happen and
anyone can enter. Events are always free to enter •

LIVE MUSIC / BAR
75

Pllek live stage
Live music, bar, restaurant
TT Neveritaweg 59
www.pllek.nl

21

22

MORE INFO AND LINKS ABOUT OUR
RECOMMENDATIONS CAN BE
FOUND ON OUR WEBSITE:
WWW.AMSTERDAMALTERNATIVE.COM
/RECOMMENDATIONS

MORE INFO ABOUT ALL THE
PARTICIPATING VENUES CAN BE

..

WORKSHIP OP DE CEUVEL ZAAL100

Korte Papaverweg 6c // www.workship.nu
Workship, podium op de Ceuvel is een oude
...
woonark
die is omgebouwd tot theater en studio,
met als doel een kruisbestuiving te creëren tussen
de internationale ervaring van Theatre Embassy en
Broedplaats De Ceuvel. Er zijn programma’s op het
..
gebied
van muziek, theater, film en lezingen •

De Wittenstraat100 // www.zaal100.nl
Zaal 100 is er voor van alles, maar niet voor alles:
geen privéfeesten, partijpolitieke of religieuze
bijeenkomsten, hersenloze disco of andere rituelen.
Wel voor tenenkrommend amateurtheater, merkwaardige concerten, bizarre dansvoorstellingen,
dichtkunst van wisselende kwaliteit, exposities van
Jan en Alleman, minicongressen, obscure vergaderingen en andere geheimzinnige bijeenkomsten •

FOUND ON OUR WEBSITE:
WWW.AMSTERDAMALTERNATIVE.COM
/VENUES
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THURSDAY 8 MAR
• FILMHUIS CAVIA
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY
SCREENING: SOIS
BELLE ET TAIS-TOI

FRIDAY 9 MAR
• OT301 - PEPER
SANDHYA SANJANA,
HALFWAY TO INDIA

SATURDAY 10 MAR
• VONDELBUNKER
URBAN STREET FOREST BENEFIT

WEDNESDAY 14 MAR
• OCCII
KINDERPRET:
WIELAND

SUNDAY 01 APR
• DE NIEUWE ANITA
DE GROTE PAAS
ROOTS TOMBOLA

Genre: Indian Music
Open: 21:30-02:30
Tickets: €0 / Donation

Open: 20:00
Tickets: € 0

Open: 15:00-16:30
Tickets: € 5 / Stadspas: € 3

Genre: Documentary, Women’s rights
Open: 20:30
Tickets: € 5
Line up: Delphine Seyrig | 1981 | France | 115’

Halfway to India is Sandhya Sanjana’s latest
project which brings musicians together with their
shared love for Indian music. Each musician brings
a different flavor from his own culture, the glue
that binds it together is the heady mix of Indian
melodies and rhythms.

They turn our city green & need your help, expect
Jungle sounds!

van 4 t/m 10 jaar / maximaal 40 kinderen

Genre: Roots
Open: 19:00
Tickets: € 3
Line up: Maison du Malheur, Pollux Jam Fratellos, Jay-Roon & Loose Ends, Pino Blitz Duo, The
Stomp Brothers, Orphelia’s Iron Vest, Leadbeaters,
Pedro Delgados, Surprise Act

With the surge in popularity of the #MeToo movement, women’s right are finally in the spotlight
again. Now that pigs like Weinstein are finally
being confronted, it is time to realise how earlier
feminists had already pointed out the issues at
the center of this scandal. Long before sexism,
objectification and sexual intimidation was taken
seriously in the film industry French actrice (i.e.
Last Year in Marienbad) and feminist Delphine
Seyrig made the documentary ‘Sois belle et taistoi!’ The film, which was shot in 1976 but released
only in 1981, consists of a series of interviews
with 24 well-known actrices. Acting legends such
as Jane Fonda, Maria Schneider and Ellen Burstyn
talk about the problematic roles they are offered,
the things that are asked of them and how they
are not taken seriously as professionals.

Sandhya Sanjana – vocals, compositions
Jorge Fernandez - guitar
Lea Abdulhak - bass
David de Vries - drums
Halfway to India has played in de Peper several
times and is looking forward to the wonderful
atmosphere again on Friday 9th March. Look forward to new compositions and arrangements!

Urban Street Forest goes to the Vondelbunker! We
will dance the night away to raise some money for
our project to be able to plant more trees!
You can expect a nice selection of dub and jungle
from Zen Rockers, Ill Bill and maybe more t.b.a.
Every year, around Boomfeestdag (tree planting
party day’’) USF plants trees together with local
schoolkids in different cities. With the children
we plant them on the balconies of grey, concrete
buildings and give them away for free. In the city
we need more trees to filter the air, reduce city
noises and bring back different biodiversity. With
every tree planted on a balcony, we plant one
in an area that’s troubled by desertification or
deforestation.
www.urbanstreetforest.com/

FRIDAY 16 MAR
• VOLTA
ACID PUSSY RELEASE PARTY

SATURDAY 24 MAR
• OT301
POWER VS POWER
PRESENTS: ENDUSER

SUNDAY 25 MAR
• OCCII
TIMELESS SWAP
PARTY

Open: 20:00
Tickets: €0
Line up: Acid pussy

Genre: Drum’n’bass Massive
Open: 22:00-03:00
Tickets: € 12 / €10 in presale
Line up: Enduser (USA) Live, Bonk (USA) Live, Xodus & Aftermath (USA, Chuffin Noise, Rancorous
Records), DJ Power vs Power (OT301), VJ Nuns
with Guns (ADM)

Genre: Pregressive rock, spastic disco noise therapy
Open: 14:00-19:00
Tickets: € 0 / Donations for the musicians
Line Up: Klezmagic

Are you having a sandwich?
Is your favourite film One Night in Paris?
Are you ready to ROCK????!!!
Whether your answer to any of the above
questions was yes or not, Acid Pussy + management would cordially like to invite you to the
release party of their first single, “For Show”.

End.user is the alias of Lynn Standafer, an American electronic music producer who creates aggressive #breakcore influenced by 90s #drumandbass
labels such as Metalheadz, #industrial groups
Skinny Puppy and Godflesh, golden-age hardcore
#hiphop MCs such as KRS-One, and #dancehall
DJs like Cutty Ranks. Originally from Cincinnati,
Standafer began his label Sonicterror Recordingswhile living in Kentucky in 2002. His work
caught the attention of listeners from outside the
breakcore world, even receiving coverage from
indie rock-centric website Pitchfork. As his profile
grew over the years, Enduser has continued releasing material on labels such as Cargo, Outbreak,
Ad Noiseam, Hymen Records, HANDS, and Ohm
Resistance.

Changing the time, time to exchange!
So take your 12 items (clean and complete),
clothes, but also books, toys, and other great stuff!
call your friends and family &
come to enjoy your sunday in occii with;
-a nice dj set
-the live happy tunes of Klezmagic
-a great pimp up sewing corner
-the DIY workshop Make your no sew Shopping
Tote Bag from a t-shirt!
-be ready for tastefull vegan and vegetarian
seazoned snacks
-kidscorner
and just be there with us!
Free Entrance!
donations for artists in the Hat

interactief avonturentheater door de Landbouwers.
Wie is Wie-land? Wieland is een elfensmid uit
oude verhalen… Hij heeft een geheim en ook een
probleem. Er is belangrijke informatie verdwenen
uit zijn magische alchemie boek… Wie heeft dat
gedaan en waar zijn de wezens uit het boek naar
toe verdwenen? Kom mee met de smid door de
magische elfenpoort om te speuren naar vergeten
sprookjesfiguren. Help Wieland van zijn vraagteken
af… en vind zijn geheim!
Dit is onze jaarlijkse OCCII Kinderpret produktie,
met veel plezier gemaakt en gespeeld door OCCII
artiesten en vrijwilligers. Vol met workshopjes en
samen spelen.
NB; Grote mensen kunnen niet mee naar Wieland
(alleen in bijzondere gevallen in overleg/ begeleiders BSO) Ze kunnen elkaar sprookjes vertellen
bij de bar, of even een magische wandeling maken
door het Vondelpark…

Loterij met mooie prijzen!
Banjo’s, mandoline’s, gitaren, wasborden, harmonica’s, zangers, zangeressen, fingerpickers, virtuozen, aanstormend talent en ouwe rotten worden
allemaal op 1 grote hoop gegooid en door elkaar
geschud, een dikke vette straal bliksem erop en
BATS!! De derde editie van een nieuw festival
komt uit de as van de Amsterdamse roots-scene
tevoorschijn: De Grote Paas Roots Tombola!! En
wat een mooie prijzen!!

SATURDAY 31 MAR
• DE NIEUWE ANITA
PERKY FUEL

FRIDAY 20 APR
• OT301
EIGENGRAU

Genre: Indie Pop/Rock
Open: 21:00
Tickets: € 6
Line Up: Perky Fuel

Genre: Ambient/house/techno
Open: 22:00-03:00
Tickets: € 8
Line up: Tammo Hesselink b2b Roelof Kuipers

Perky Fuel; an Indie Pop/Rock band wherein two
brothers (Kevin and David Scholten) give a voice
to there British musical upbringing.

Tammo Hesselink (De School) b2b Roelof Kuipers
(Eigengrau). Good friends, study compagnons
and roommates. Expect some proper sounds and
parallel live visuals.

They were greatly influenced by the likes of Oasis,
U2, Radiohead, Stereophonics and many more.
Peter Schellevis and Eric Groot add base and
rythm to make the 4 headed band complete. After
gradually starting off in 2016, Perky Fuel won a
local band competition in the summer of 2017 and
earned a spot on the corresponding Indie Festival
Zandstock. Shortly after their biggest gig so far
they released their first Single (Timebomb) and EP
album (Balls ‘n’ Rice) available on Spotify, Deezer,
Itunes and here on this website.
Currently Perky Fuel is in the studio doing what
they love most: songwriting. They have planned
another Single release soon. Stay tuned!

PROGRAM HIGHLIGHTS
APRIL 2018
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SATURDAY 07 APR
FRIDAY 13 APR
• OCCII
• OT301
OCCII RECORD SWAP! PAN-AMAFROPEANS
Genre: Records, Records, Records
INVITE TROPICAL
Open: 12:00-17:00
Tickets: € 0
DISCOTEQ!
Alt / Indie / Punk
Van fans voor fans
Voorjaarsschoonmaak in je platenkast
Ruil of verkoop wat je niet meer draait
Entree is gratis van 12:00 tot 17:00 met max 1
tote bag aan platen om te ruilen
Kratten of dozen meenemen en platen verkopen
betekent een tafel reserveren
Dat doe je met een mail aan info@occii.org en is
definitief nadat je betaald hebt
Tafel kost 7,50 € per halve meter of een veelvoud
daarvan [dus 22,50 € voor 1,5 m]
Wie het eerst komt die het eerst maalt, max 30
meter tafel beschikbaar
Entree van 11:30 voor inrichten van je tafel en tot
17:30 voor afbreken

Genre: Compas, Kadans, Soukouss, Rumba, Coladeira, Rara, Semba, Gwo ka, Bèlè, Biguine, Plena,
Highlife, Guaguanco Carimbo, Funana, Mambo,
Samba, Calypso, Soca, Merengue, Salsa
Open: 21:00-03:00
Tickets: € 9 / €6 before 23:00 hrs
Line up: Emile Omar (Paris/tropical discoteq), Fininho (Lisbon), Pål/Seacam (pan-amafropeans)
Pan-Amafropeans invite legendary Parisian party
Tropical Discoteq for it’s Amtserdam very 1st!
Tropical Discoteq is a wild journey through time
and space: from Africa to Latin America and the
Caribbeans during the golden 70’s & early 80’s
musical era. Created by Emile Omar (ex -Radio
Nova) over 7 years ago in Paris, connected with
londoner Sofrito family, the party is a tribute to
the rich and often overlooked musical legacy of
tropical countries and an anthem for togetherness ... And dance: kompa, kadans, soca, soukous,
merengue, biguine, calypso, semba, reggae, mambo,
samba, highlife, plena, salsa etc.

WEDNESDAY 18 APR
• FILMHUIS CAVIA
THE LAST PIG
(SAMENWERKING
MET VARKENS IN
NOOD)
Open: 20:30
Tickets: € 3
Line up: Allison Argo | 2017 | USA | 52’
‘The Last Pig’ is a lyrical meditation on what it
means to be a sentient creature with the power
to kill. Deeply immersive, the film follows a pig
farmer through his final year of slaughtering pigs.
Through sparse, intimate musings, the farmer reveals the growing conflict of a life spent “peddling
in death.”

WEDNESDAY 25 APR
• CINETOL
BLISS FILM NIGHT
012

THURSDAY 26 APR
• DE NIEUWE ANITA
KONINGSNACHT
SALSA NIGHT

SUNDAY 29 APR
• OCCII
BIG‡BRAVE (CA) +
MORE T.B.A.

Genre: Short films
Open: 20:30
Tickets: € 7,50

Genre: Salsa
Open: 20:00
Tickets: €7
Line up: DJ StarlightGalaxia

Open: 20:30-23:45
Tickets: € 8 / No presale, tickets at the door
Line up: BIG‡BRAVE (Southern Lord Records)

On April 25th we’re back with a surprise selection
of great short films from the web. Bring your
friends and let’s enjoy some films and popcorn!
Tickets: €7.50 at the door

Koningsnacht at De Nieuwe Anita,
it’s time for Salsa!
Brought to you by Milton and w/ a great performance of DJ StarlightGalaxia.
Tonight we’re open untill 3 am!!

In existence since 2012 with members Robin Wattie,
Mathieu Ball and Louis-Alexandre Beauregard
spread across two guitars and drums respectively,
BIG|BRAVE sound many magnitudes bigger than
one would suspect a trio is capable of. Anticipation
gracefully helps to build up every salvo launched by
the band, assaulting the eardrum with incredible precision. Their compositions increasingly more refined,
juxtaposing sparse minimalism with thunderous feedback, They strive to continue pushing the limits of
what heavy experimental rock can sound like while
maintaining a strong interest in reaching bliss.
Somewhere between the margins of a minimal
rock band, experimental outfit and drone aficionados, BIG|BRAVE strives to never belong to anyone
given classification. Utilising standard “band” tools
such vocals, electric guitars, drums, feedback and
amplifiers, B|B explores the possibilities of what a
band can sound like while constantly resisting and
deconstructing the archetypal characterisations of
song structure and form.
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THESE ICONS MIGHT HELP YOU FIND THE
THINGS YOU ARE INTERESTED IN:

FOOD, KITCHEN
CONCERT
ELECTRONIC MUSIC, PARTY
FILM
THEATRE
DANCE PERFORMANCE
EXHIBITION, ART
WORKSHOP, CLASS
KIDS
BAR
SPORT
DEMONSTRATION, RIOT
POETRY, READING, LITERATURE
SQUAT
MARKET
FOR DETAILED INFORMATION ABOUT THE
EVENTS CHECK THE ONLINE AGENDA:
WWW.AMSTERDAMALTERNATIVE.NL

THURSDAY 01 MARCH
Cinetol
Montero in Cinetol
Line up: Montero
19:30 // € 10
OT301
Naive Set
Line up: Naive Set, Hospital
Bombers, Santa Fe
20:00 // € 8
Vondelbunker
Los Obamas (surf blues exotica herrie)
Line up: Los Obamas
20:00 // € 0
Vondelbunker
KontraBar
Line up:
20:00 // € 0
De Nieuwe Anita
Nutty Anita’s Comedy Night
Line up: Ken Parsons, others
TBA
20:00 // € 7
Filmhuis Cavia
Fist of Fury
Line up: Wei Lo | 1972 | Hong
Kong | 110’
20:30 // € 5
FRIDAY 02 MARCH
Cinetol
SheDecides, film & discussion
Line up:
19:30 // € 0
OCCII
Deviant Behaviour presents
Concrete Desert
Line up: ABE DIDDY & HIS
KRAUTBOYS, MAJESTIC SUN.
20:00 // € 8
De Nieuwe Anita
Der Wolfshund
Line up: DJ Der Wolfshund
20:00 // € 6
Filmhuis Cavia
Fist of Fury
Line up: Wei Lo | 1972 | Hong
Kong | 110’
20:30 // € 5
Volta
Sam Ros 22:22
Line up: - Chapter Sam - B.
Fisher (B. Fisher)
20:30 // € 0

OT301
Liquorish Records x Ch: Shygirl (DJ Set)
Line up: Shygirl, J(ay).A.D,
Oomboi Lauw, Gideocenes
22:00 // € 8
SATURDAY 03 MARCH
OT301 - cinema
Play Nintendo on the Big
Screen
Line up:
00:00 // € 0
OT301 - cinema
Home Movies: Marwencol
Line up:
19:00 // € 0
Vondelbunker
Boys + Chemtrails (UK)
Line up:
20:00 // € 0
Cinetol
Mustang Medicine EP release
Line up: Mustang Medicine, Dan
German Official, Ostendorf
20:30 // € 5
OCCII
HOMEGROWN LIVE W/ EVENING NEWS
Line up: EVENING NEWS, NATURAL PROGRESSION
20:30 // € 7
Filmhuis Cavia
JAKARTA SELATAN - recent
short films
Line up:
20:30 // € 5

Vondelbunker
Kontra:bar
Line up:
20:00 // € 0
Vondelbunker
KontraBar
Line up:
20:00 // € 0
OCCII
MKW w/ SUNWATCHERS (US)
+ GEOFF LEIGH (UK)
Line up: Geoff Leigh, Geoff
Leigh & Makoto Kawabata
20:30 // € 8
Filmhuis Cavia
International Women’s Day
Screening: Sois Belle et Tais-Toi
Line up: Delphine Seyrig | 1981
| France | 115’
20:30 // € 5
Volta
Volta’s Local Playground
Line up: Bands : Tappie + 1 band
TBA
20:30 // € 5
De Nieuwe Anita
Geert Dehertefelt speelt
overal
Line up: Geert Dehertefelt
21:00 // € 0
FRIDAY 09 MARCH
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MONDAY 12 MARCH
Cinetol
The Open Draw
Line up:
19:00 // € 0
De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

TUESDAY 13 MARCH
De Nieuwe Anita
Witte Gei’t?
Line up: Kathryn Claire, Flecha
Moon, Cannonball Statman
21:00 // € 2
WEDNESDAY 14 MARCH
OCCII
Kinderpret: WIELAND?
Line up:
15:00 // € 5
De Nieuwe Anita
Dog Rescue Greece Pubquiz
Line up:
20:00 // € 5

THURSDAY 15 MARCH
Vondelbunker
Kontra:bar
Line up:
20:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Working Voodoo Club Live
Line up: Working Voodoo Club,
Manuel Lovisutti, Rudessa
21:00 // € 7

Cinetol
12:04 & Kalpana Sings
Line up: 12:04, Kalpana Sings
20:00 // € 7

Vondelbunker
KontraBar
Line up:
20:00 // € 0

OT301
&Textures
Line up: Habibi Funk, Roseplein,
DJ Kulcha
22:00 // € 8

Volta
Volta Metal Night
Line up: Ann My Dice Two and
a half girl Horizon Tide
20:00 // € 5

De Nieuwe Anita
Cafe Europa
Line up: Frits Lambrechts,
other TBA
20:00 // € 0

Filmhuis Cavia
Two films by OJOBOCA ‘Heliopolis Heliopolis’ ...
Line up: The Masked Monkeys |
16mm | 30 min | b/w | 2015
20:30 // € 0
De Nieuwe Anita
Mt. Doubt
Line up: Mt. Doubt, Pascal
Deweze, DJ Mr. & Mrs. Koot
21:00 // € 7

OT301
Music Dance 301
Line up:
20:15 // € 7

OT301 - Peper
Sandhya Sanjana, Halfway
to India
Line up:
21:30 // € 0

Volta
Volta’s Local Playground
Line up: Bork Balogh + Lack
of Color
20:30 // € 5

OT301
Home Movies Triple Bill &
Dam’d Donor
Line up:
17:00 // € 0
OT301
Ruisbar
Line up: Sub:terrein
20:00 // € 0

MONDAY 05 MARCH
De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

TUESDAY 06 MARCH
De Nieuwe Anita
Witte Gei’t?
Line up: Case Mayfield, Vic
Willems, Jeanne
21:00 // € 2

OT301
Sub:terrein with Gamma Intel
vs. 543ff & Panda Lassow
Line up: Gamma Intel vs 543ff,
Panda Lassow
22:00 // € 7
SATURDAY 10 MARCH
Cinetol
Last Thursday EP Release
Line up: Last Thursday
20:00 // € 0

Filmhuis Cavia
Examined Life
Line up: Astra Taylor | 2008 |
Canada | 87’
20:30 // € 5

FRIDAY 16 MARCH
OCCII
Dance Benefit For Kurdish
Refugees In Greece
Line up: Dj Natan, Dj Ntani, Dj
Dimitrio
00:00 // € 5
Vondelbunker
Goodbye Old Me / December
Youth (DE) + Betonfraktion
Line up:
20:00 // € 0

OCCII
Start Kidskunstlab SNOWGLOBES
Line up:
15:00 // € 20

Vondelbunker
Urban Street Forest Benefit
Line up:
20:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Amsterdam BeatClub
Line up: The Beat Girls (Japan),
DJ Ir. Vandermeulen, VIP Guest
20:00 // € 7

OCCII
Kinderpret: Hoofdtooi
Line up:
15:00 // € 5

De Nieuwe Anita
Het Posttraumatisch Boekenbal met Dichters Dansen Niet
Line up: Serge R. van Duijnhoven,
DJ Arthur van Amerongen
20:00 // € 10
Filmhuis Cavia
Two films by OJOBOCA ‘Heliopolis Heliopolis’ ...
Line up: The Masked Monkeys |
16mm | 30 min | b/w | 2015
20:30 // € 0
Volta
Punto Cubano
Line up:
22:00 // € 8

Volta
Acid pussy release party
Line up:
20:00 // € 0

OT301
Home And Away
Line up: Coast Down (GER),
The Heart’s Intent (GER)
20:00 // € 7

De Nieuwe Anita
Boogaloo Rumble
Line up: Psycho Kuifje, Martin
Draax
20:00 // € 6
Filmhuis Cavia
Wariazone (with Q&A)
Line up: Terje Toomistu | 2011 |
Estonia | 58’
20:30 // € 4
OT301
Disco Total: More of the same
& then some!
Line up: Antoni Maiovvi &
Vexkiddy (Hotpony)
22:00 // € 10
SUNDAY 18 MARCH
OT301
Wonderland
Line up:
15:00 // € 3
OCCII
Ava Mendoza & Cactus Truck
Andy Moor & Oscar Jan Hoogland
Line up: ANDY MOOR, AVA
MENDOZA, AVA MENDOZA
20:30 // € 7
De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

TUESDAY 20 MARCH

WEDNESDAY 07 MARCH

THURSDAY 08 MARCH

SATURDAY 17 MARCH

MONDAY 19 MARCH

Vondelbunker
Psiego Bunker Cinema
Line up:
19:30 // € 0

SUNDAY 04 MARCH

PROGRAM
OVERVIEW
MARCH 2018
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Filmhuis Cavia
Examined Life
Line up: Astra Taylor | 2008 |
Canada | 87’
20:30 // € 5
OT301
Tesla Electro Party. Benefit
for street kids in Asia.
Line up: Dj MNO, DC 20 Live
act, Dj Teo/ Pvsp, Dj Stefanoiz
22:00 // € 5

De Nieuwe Anita
Witte Gei’t?
Line up: Bella Human, on eva,
Guilty Johnny
21:00 // € 2
WEDNESDAY 21 MARCH

OCCII
REMEMBER KORSAKOFF?!
W/ DJS PETER & RXBTCH
Line up: Peter & Rxbtch, Pd
Gvd
22:00 // € 5
FRIDAY 23 MARCH
Volta
Hedendaagse Karikature
(against rape)
Line up: OG Cracko, Stefanie
Noëlle, Lola Luna, Sydney Lowell
20:00 // € 5
Filmhuis Cavia
Tron (16mm)
Line up: Steven Lisberger |
1982 | USA | 96’
20:30 // € 5

OT301
Music Dance 301
Line up:
20:30 // € 7

De Nieuwe Anita
Zielkracht op Goede Vrijdag
Line up: Professor Brewski, DJ
Uncut
20:00 // € 0

Filmhuis Cavia
RietveldTV’s Approximately
Ten Tour
Line up:
21:00 // € 3

Vondelbunker
Action Beat (uk) + RMQ (uk)
+ Fix Everything (nl)
Line up:
20:30 // € 0
Filmhuis Cavia
Slow West
Line up: John Maclean | 2015 |
UK/New Zealand | 84’
20:30 // € 5

THURSDAY 29 MARCH
Cinetol
Sean Gascoigne
Line up:
20:00 // € 5

SATURDAY 31 MARCH

De Nieuwe Anita
Subbacultcha
Line up: DUDS, Sweat Tongue
21:00 // € 8

Vondelbunker
Kontra:bar
Line up:
20:00 // € 0

Vondelbunker
Glassbreaker Heartcore
Festival
Line up:
14:00 // € 0

OT301
It Began in Africa #2
Line up: Victor Sams Reggae
Band, Furake, PÅL/SECAM
22:00 // € 10

Vondelbunker
KontraBar
Line up:
20:00 // € 0

Cinetol
Poptrash
Line up: bands tba
20:00 // € 7

OCCII
Rendez Vous
Line up: Nemo, Alan Bolumar,
Felix (Rendez-Vous)
22:30 // € 5

Filmhuis Cavia
Slow West
Line up: John Maclean | 2015 |
UK/New Zealand | 84’
20:30 // € 5

Cinetol
Morado + la loye
Line up:
20:00 // € 6

Volta
Volta’s Local Playground
Line up: Madlife + Jasmina
Solaris
20:30 // € 5

Filmhuis Cavia
Atrabilious Experimental Film
Festival
Line up:
20:30 // € 5

SATURDAY 24 MARCH
Volta
Voorronde kunstbende
Line up:
14:00 // € 0

FRIDAY 30 MARCH
Vondelbunker
Lost Cabin + spoken word +
tbc!
Line up:
21:00 // € 0

OCCII
Kinderpret: VAN REST TOT
REST-AURANT
Line up:
15:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Wounded Kite
Line up: Wounded Kite
21:00 // € 6

OCCII
SOTU BAR W/ MAHER SHALAL HASH BAZ (JP)
Line up: LE TON MITÉ, MAHER
SHALAL HASH BAZ
20:00 // € 6
De Nieuwe Anita
Indie Improv Night #5 @ De
Nieuwe Anita
Line up: TBA
20:00 // € 0

OT301
Power vs Power presents...
Line up: Enduser (USA), Bonk
(USA), Xodus & Aftermath
22:00 // € 12

Cinetol
ALEXANDER x Karel
Line up: ALEXANDER, Karel,
Cozy Camping
20:00 // € 5

SUNDAY 24 MARCH
OCCII
Timeless Swap Party
Line up: Klezmagic
14:00 // € 0

THURSDAY 22 MARCH
Vondelbunker
Kontra:bar
Line up:
20:00 // € 0
Vondelbunker
KontraBar
Line up:
20:00 // € 0
De Nieuwe Anita
Ohlala
Line up: DJ Natashka
20:00 // € 0
OCCII
GILLESPIE (RKS) + COMBO
QASAM + MORE T.B.A.
Line up: COMBO QASAM
20:30 // € 0

MONDAY 26 MARCH
Cinetol
CVA POP
Line up: Students of Conservatorium van Amsterdam
19:30 // € 0
De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

TUESDAY 27 MARCH
De Nieuwe Anita
Witte Gei’t?
Line up: Port of Call, Margot
Merah, Marbles & Stones
21:00 // € 2
WEDNESDAY 28 MARCH

OT301
KAUW - PITCH EP | Release
party
Line up: Iggy P, KAUW, Mystery Guest (DJ)
20:30 // € 10
Filmhuis Cavia
Tron (16mm)
Line up: Steven Lisberger |
1982 | USA | 96’
20:30 // € 5

OCCII
Kinderpret: Eierfeest
Line up:
15:00 // € 3

Volta
Local playground – Hiphop
R&B edition
Line up:
20:30 // € 5

Cinetol
Tol Tunes
Line up: Bram van Langen,
Katía, Skiff
20:30 // € 0

Cinetol
Bliss Film Night 011
Line up:
20:30 // € 7

Hypnotic - EP
Out on Spotify, Apple music, Beatport
and other channels from March 26W

De Nieuwe Anita
Perky Fuel
Line up: Perky Fuel
21:00 // € 6
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SUNDAY 01 APRIL
De Nieuwe Anita
Boogaloo Rumble
Line up: Martin Draax, others
TBA
20:00 // € 6

Filmhuis Cavia
Atrabilious Experimental Film
Festival
Line up:
20:30 // € 5

Vondelbunker
Bring Your Punker to the
Bunker III
Line up:
20:30 // € 0

OCCII
STRUCTURE (UK, HARBINGER
SOUND) + SLOW WORRIES
Line up: DJ STEVE, SLOW
WORRIES, STRUCTURE
20:30 // € 7

Cinetol
Docupodium
Line up:
20:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Witte Gei’t?
Line up: TBA
21:00 // € 2

Filmhuis Cavia
Family Viewing
Line up: Atom Egoyan | 1987 |
Canada | 86’
20:30 // € 5

WEDNESDAY 18 APRIL
De Nieuwe Anita
Anita’s Comedy Treats
Line up: Ken Parsons, others
TBA
20:00 // € 5

De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

Cinetol
Tol Tunes
Line up: Bram van Langen,
Roeland Endtz, Job Alone
20:30 // € 0
Filmhuis Cavia
The Last Pig (samenwerking
met Varkens in Nood)
Line up: Allison Argo | 2017 |
USA | 52’
20:30 // € 3

TUESDAY 10 APRIL

De Nieuwe Anita
Theater Borislava
Line up:
20:00 // € 0

OCCII
SOTU FESTIVAL 2018 II V II
Line up: Arma Agharta, Arvind
Ganga & Leo Svirsky
20:30 // € 15

OT301
Music Dance 301
Line up:
20:15 // € 7

THURSDAY 19 APRIL

De Nieuwe Anita
Witte Gei’t?
Line up: TBA
21:00 // € 2

Vondelbunker
Kontra:bar
Line up:
20:00 // € 0

FRIDAY 27 APRIL
De Nieuwe Anita
Koningsdag
Line up:
20:00 // € 0

OT301
Mink Presents: Phobophobes
(U.K), The Mighty Breaks
Line up: Phobophobes (U.K),
The Mighty Breaks, Teddy’s Hit
20:00 // € 5
Vondelbunker
Kontra:bar
Line up:
20:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Dog Rescue Greece Pubquiz
Line up:
20:00 // € 5
FRIDAY 20 APRIL
THURSDAY 12 APRIL
Vondelbunker
Kontra:bar
Line up:
20:00 // € 0

Vondelbunker
KontraBar
Line up:
20:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Theater Borislava
Line up:
20:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Nutty Anita’s Comedy Night
Line up: Ken Parsons, others
TBA
20:00 // € 7
Volta
Volta’s Local Playground
Line up:
20:30 // € 5
Cinetol
Kruidkoek
Line up: Kruidkoek
21:00 // € 0

FRIDAY 06 APRIL
Cinetol
Pen & Mike
Line up: tba
20:00 // € 6
Volta
Volta Metal Night
Line up: Bands TBA
20:00 // € 5
De Nieuwe Anita
Amsterdam Nozemnacht
Line up: TBA
21:00 // € 6

SATURDAY 07 APRIL
OCCII
OCCII RECORD SWAP!
Line up: Records, Records,
Records
12:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Literair Cafe
Line up: Suzanne, others TBA
20:00 // € 0

WEDNESDAY 11 APRIL

Volta
Volta’s Local Playground
Line up:
20:30 // € 5

Vondelbunker
SOTU Festival
Line up:
20:00 // € 0

MKZ (Binnenpret - OCCII)
In ‘Miltvuur Keuken Zuid’ worden gezonde veganistische driegangen-maaltijden geserveerd voor een
uitermate vriendelijke prijs. Men eet wat de pot schaft:
er is een voorgerecht, een hoofdgerecht en een
nagerecht. Eventuele winst van de MKZ gaat naar
goede doelen. Deze doelen worden uitgekozen door
de vrijwilligers die de zaak draaiend houden. Misschien
wil je ook eens komen koken of de bar doen?
MKZ: Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam
For opening times and info check:
http://binnenpr.home.xs4all.nl/mkz.htm

Filmhuis Cavia
Family Viewing
Line up: Atom Egoyan | 1987 |
Canada | 86’
20:30 // € 5

OT301: Metal Academy - Susanne Boger
Susanne Boger is a classically trained jeweller known
for her eclectic and often experimental style. In addition to her own jewellery practice, Susanne takes on
students through her teaching program. Beginners
or advanced students can learn traditional skills or
break the rules with more experimental techniques.
Masterclasses for jewellery making are every
Tuesday and Wednesday,
16:00-18:00 hrs and 19:00-21:00 hrs
Every last Saturday of the month is a 3 hour
workshop of metal fun, with emphasis on recycling.
OT301, Overtoom 301 / www.susanneboger.com
susanneboger@hotmail.com // Photo by: Kazik

The Peper - Vegan organic culture kitchen
The Peper is NOT a restaurant! We have no menus, no
waiters, no boss, no advertisements, no pay-cheques,
and no profit. We also have no animal products, no
pesticides, no genetic mutilations, and no microwave.
The Peper is a vegan organic culture kitchen that
hopes to inspire volunteers and visitors alike to a
lifestyle that is healthy, planet & animal friendly, socio-politically aware, pro- active, and creative.
Opening times
Tuesday 18:00-01:00
Thursday 18:00-01:00
Friday 18:00-03:00
Sunday 18:00-01:00
OT301, Overtoom 301 // Reservations: 020-4122954
Food from 19:00 (Kids are welcome!)

OCCII
BIG‡BRAVE (CA) + MORE
T.B.A.
Line up: BIG‡BRAVE
20:30 // € 8

De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

WEEKLY PROGRAMS - FILM

De Nieuwe Anita
Coast 2 Coast Live Artist
Showcase
Line up:
20:00 // € 6
OT301
Eigengrau
Line up: Tammo Hesselink b2b
Roelof Kuipers
22:00 // € 8
SATURDAY 21 APRIL

FRIDAY 13 APRIL

Movement Academy & Youth Circus World Wild
Weekly and intensive workshops for adults and children.
Various classes: Okido Yoga, Self defense, Modern
dance, Massage, Circus, Aerials, Aerial Kids Yoga,
Breakdance, Aerosol art. Limited capacity.
The project exist since 2005 and is also active with humanitarian projects in Asia and the refuge youth in Amsterdam. Private classes and performance on requests.
OT301, Overtoom 301
Info: www.facebook.com/Movement.Academy.OT301
contact: movementot301@live.com

De Nieuwe Anita
Amsterdam BeatClub
Line up: The Reaction, DJ Ir.
Vendermeulen & The Reaction
20:00 // € 7

MONDAY 30 APRIL
Vondelbunker
Psiego Bunker Cinema
Line up:
19:30 // € 0

De Nieuwe Anita
Mr. Ferocious
Line up: Mr. Ferocious, DJ Mr.
& Mrs. Koot
21:00 // € 6

Cinemanita
Everey Monday at the Nieuwe Anita
Special movies selected by Jeffrey Babcock.
Start 20:30, tickets from 19:30 // €3
De Nieuwe Anita, Frederik Hendrikstraat 111Info:
www.denieuweanita.nl
NOT SO REGULAR INITIATIVES - ART

MONDAY 23 APRIL
OT301
Pan-Amafropeans invite
Tropical Discoteq!
Line up: Emile Omar, Fininho,
Pål/Seacam
21:00 // € 9
SATURDAY 14 APRIL
Vondelbunker
Flowers
Line up:
20:30 // € 0
OT301
Bar None & Dance With Pride
Line up:
22:00 // € 0
Volta
Punto Cubano
Line up:
22:00 // € 0

De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

Guerilla Kitchen Amsterdam
What we do
We gather amazing abondoned food, to prepare delicious dishes of all kind for the people of Amsterdam.
We are getting in contact with stores and restaurants
directly, and we are baking and cooking up a royal storm
and ambushing residents of Amsterdam with deliciousness rescued from the trash to rescue the tastebuds.
Where you can find us
Keep an eye out for our public food fiestas! We will
publish on this page the places were we will serve
our dishes! It’s mainly public places or local community centers. You are very very welcome to come
and enjoy our food!
www.facebook.com/guerillakitchenamsterdam

TUESDAY 24 APRIL
De Nieuwe Anita
Witte Gei’t?
Line up: TBA
21:00 // € 2

WEDNESDAY 25 APRIL
De Nieuwe Anita
Indie Improv Night #6 @ De
Nieuwe Anita
Line up: TBA
20:00 // € 0

4bid Gallery
The space is multi-faceted, at times activities, studies, processes are visibleto an audience of visitors
in an unofficial manner, at others a platform that
shows work produced by the gallery and created
extemporarily. We organize a variety of recurrent
activities open to the public: exhibitions - workshops -performances - debates.
OT301, Overtoom 301
Info: www.4bidgallery.com // 4bidgallery@gmail.com

Cinetol
Bliss Film Night 012
Line up:
20:30 // € 7

SUNDAY 15 APRIL
Cinetol
Susanne Alt, Robert Glass &
Venus Tunes
Line up: Susanne Alt, Mavis
Acquah & Femke Krone
16:00 // € 0

WEEKLY PROGRAMS - FOOD

SATURDAY 28 APRIL

SUNDAY 29 APRIL
THURSDAY 05 APRIL

WEEKLY PROGRAMS - CLASSES

PROGRAM
OVERVIEW WEEKLY ACTIVITIES

De Nieuwe Anita
Koningsnacht Salsa night
Line up: DJ StarlightGalaxia
20:00 // € 7

TUESDAY 17 APRIL

MONDAY 09 APRIL

De Nieuwe Anita
Witte Gei’t?
Line up: TBA
21:00 // € 2

WEDNESDAY 04 APRIL

THURSDAY 26 APRIL

De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

SUNDAY 08 APRIL

De Nieuwe Anita
Cinemanita
Line up:
20:00 // € 3

TUESDAY 03 APRIL
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MONDAY 16 APRIL

De Nieuwe Anita
De Grote Paas Roots Tombola
Line up: Maison du Malheur,
Pollux Jam Fratellos, Jay-Roon
19:00 // € 3

MONDAY 02 APRIL

AMSTERDAM ALTERNATIVE
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APRIL 2018

Filmhuis Cavia
RietveldTV’s Approximately
Ten Tour
Line up:
21:00 // € 3

The Basement (Fort van Sjakoo)
The Basement is a studio shared by artists in the
basement of the bookstore Fort van Sjakoo.
We create an international network for art and DIY
politics. We open for sewing cafe, silk screening, listening to vinyl, making zines, fixing/using typewriters, language classes and other workshops.

Robin Food
Cooks and crooks for a better world!
Menu: Healthy and honest food, now and then raw,
mostly organic, always vegetarian!
We are located in the same building as De Nieuwe
Anita. You can buy a drink at there and drink it
while having dinner with us
https://www.facebook.com/robinfoodkollektief

WAAR
IS ONZE
LIEVE
STAD?
AMSTERDAM 2016 IN CIJFERS*
6.800.000 BUITENLANDSE TOERISTEN
25.721 AIRBNB’S 1.700.000 OVERNACHTINGEN
459 HOTELS 13.983.000 OVERNACHTINGEN
HUIZENPRIJZEN 25% GESTEGEN
217 GEZINNEN IN DE NACHTOPVANG
545 GEZINNEN HUN HUIS UITGEZET
AMSTERDAM TREKT STEEDS MEER KAPITAAL AAN
EN STOOT STEEDS MEER MENSEN AF.
AMSTERDAM, LIEVE STAD, WAAR BEN JE GEBLEVEN?
*Bronnen: dwarshuis.com, airdna.com, thisisnotadvertising.wordpress.com

Meer posters: vanwieisdestad.amsterdam — Ontwerp poster: Yuri Veerman
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FIGHT CONSUMERISM. SOCIALIZE`!
TEXT: JESS HENDERSON
ILLUSTRATION: CRIS KUHLEN

FIGHT
CONSUMERISM.
SOCIALISE!
The pull of consumerism is everywhere. We are
bombarded with messages seducing us to buy. They
incept us with the notion that possessing things confirms our success, confirms we are doing okay. They
ensure that things will bring us happiness.

We consume a cup of coffee, drink a beer, or watch
a band play, while someone is earning money from
their production, and our consumption, of them.
Somebody who probably would not be there doing
this if it were not for the wage earned.

Smart phones have given marketeers a direct channel to our emotions around buying. A direct channel
to our attention – through a device designed to
addict us.

Not in autonomous spaces. Autonomous means free
to act independently. It means self-run and self-governed. It means not-for-profit.

Resist
Resist the message to buy. Resist the temptation to
spend money. Get off the couch. Get out into the
world where social interactions relieve the emotional
tensions advertisers play on. The ultimate anti-consumerist move is to socialise.

“Refuse to isolate yourself.”

John Waters during his spectacular 2015 RISD graduation
speech on creative rebellion.

“...the whole selfie, internet narcissism
trip – they’re training people to stay
inside.”
Genesis Breyer P-Orridge in conversation with Douglas
Rushkoff on Team Human, Dec 2017

“Distraction is a corporate neutralising
agent. Distraction and isolation.
Subvert these control mechanisms.”
V Vale on NTS radio show Lucifer over Los Angeles, Dec
2017.

Socialise
We are lucky to have spaces in Amsterdam that
allow us to simultaneously resist consumerism
while still socialising. These spaces are our beloved
autonomous spaces. Places that de-commodify social
relations*. Places that are hubs for actual interaction
and creation.
The places that make up the Amsterdam Alternative.
*To put it in Marxist terms, in these autonomous spaces we
are no longer subject to the law of value.

Why autonomous spaces are important
Within our daily lives, most of our social interactions
have become determined by money. We spend much
of our time and creative energy making money
so we can pay rent, buy groceries, be insured, and
what’s left is ‘free time’.
In our ‘free time’ we tend to come together in places
where social interactions are still determined by
money. For generations before us, socialising happened more at home. But as our apartments shrunk
and our society became less collective, we began to
meet outside the house.
Cafés, bars, restaurants, commercial music venues
and cinemas – in all these places there is a clear
producer-consumer exchange.

MINDS OF AMSTERDAM
TEXT: ANONYMOUS
ILLUSTRATION: MARWA MEZHER
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ENCOUNTERS
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MINDS OF
AMSTERDAM
Minds of Amsterdam is a new AA column in which Clara Davies lets us meet a different artist working in
Amsterdam each time. This might be someone she’s randomly encountered, someone who has triggered
her curiosity or has somehow impressed her. It could be a painter, designer, musician or photographers –
it doesn’t matter as long as she or he is a soul whose creative work adds a touch of magic to this world.
The purpose? Using AA as a platform where people and art can meet. Enjoy!

GHOM
GHOM: A woman, and three men; A viola, a synth, a cajon and an electric guitar.
Their music genre? Alternative rock, experimental-folk as eclectic as the nationalities of this combo.
Their presence on stage? Strong and distinct, with a pinch of glitter and a Breton cap.
Their debut album ‘A Debate About A Lobster’ was released February 8th – and it is a combination of cool
and moving. You can find them playing in venues all around town, and you’ll easily spot me on the side of the
room stomping my feet and holding a beer.
GHOM, that’s a fun band name! What does it mean and where did it come from?
Me (Roberto) and Maya, the viola player, we’re music partners since when we were living together in Istanbul,
so our home was actually our music studio. And the same happened here in Amsterdam, where we find ourselves both rehearsing and composing mostly in our living room. We tried to find something that sounded
funny, and Dutch as well, with that typical G rough phonetic. And ta dah: GHOM came out!

Autonomous spaces are important as meeting places
where people can break through their individualised
existence and share knowledge, ideas, and desires.

What are you trying to express through your music?
Since we played together in Istanbul, our music was always a lot about the feeling of the moment, somewhat
bringing up emotions and memories, something which is very common in the middle-east and less in center/
north Europe. So I think we try to keep this mix - of warm, strong, powerful emotions, served with a cold
climate :) besides, I don’t think we try to express much. Express ourselves, our love to music and to playing
together, and try to reach people’s stomach and heart.

“No man is an island, entire of itself;
every man is a piece of the continent, a
part of the main”
From ‘No Man Is An Island’ (1624) by British poet John
Donne
(We don’t see this piece in full often enough)

The ‘continent’ notion in this Donne quote touches
on what makes autonomous spaces work – and
important. To be aware of, and be part of, a larger
whole contributes to our feeling of connection to
that continent, and thus we become conductive to a
sense of responsibility to maintain it.
These spaces are yours
The live shows, the festivals, the screenings, the
discussions, the VoKu’s... all of these are there for
YOU. These spaces are made possible by volunteers,
purely for the love of protecting our cultural spaces
and filling them with life and life-fuel.
Harness them and dive into all they have to offer.
Escape the monoculture rampant in our city, subvert
control mechanisms, counter consumerism, and come
home to places that want you and need you.
Essentially
Not every city has havens that actively subvert
consumerism – ours does.
All we have to do to protect them, is go there.

Written by Jess Henderson of Outsider, an initiative
for offline action.
Do you have thoughts? Comments? Send them to
yes@outsider.works
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BOOKS TIP TOP 5
Amsterdam Alternative will publish a small selection of new released books and/or magazines in every
new issue. We will not give you a detailed opinion, so it will not be a conventional review. We choose 5
tittles which we like and want to share with you. You can do the judging yourself.
Tips and links to releases are always welcome. Please send them to books@amsterdamalternative.nl

DE MOEDER ALLER VRAGEN
REBECCA SOLNIT
Publisher: Uitgeverij Podium
Release date: 04-11-2017
Pages: 256 pages // in Dutch
ISBN: 9789057598708
Price: €22,50
More info: www.uitgeverijpodium.nl
In De moeder aller vragen rekent Solnit af met
vele misvattingen die diep in onze cultuur geworteld zijn.
Met haar glasheldere inzichten toont ze zich een
van de belangrijkste activistische schrijvers van dit
moment, zonder ook maar een moment dogmatisch te worden.

FUGITIVE BELONGING
KRYSTIAN WOZNICKI
Publisher: Diamond Paper
Release date: 2018
Pages: 256 pages // in English
ISBN: 978-3-9817925-2-2
Price: €20
More info: www.diamondpaper.net
What does it mean to be political? What does it
mean to belong? At the heart of these issues lies
the politics of citizenship. By interlacing photography and writing, Woznicki explores how we
can expand our horizon beyond memes such as
the “refugee crisis” or the “surveillance state”. As
an experiment on re-defining citizenship his book
discloses what we all have in common...

OOG IN OOG MET GAIA
BRUNO LATOUR

It is dark outside.
I sit in the tram, tired.
I stare out of the window absentmindedly.
My face is reflected in the window, but I do not see it. What I do see is a woman outside at the station. And
a man, a young man with a black coat, seemingly overlapping her.
Ah. He is a reflection. Not outside, but inside.
The tram begins to move, and we leave the woman behind us.
I glance over my shoulder at the seat across the aisle, and at the man in the black coat. Then I look back into
the darkness, and at his reflection.
He is listening to music. He has a moustache, larger than most, too large almost. It reminds me of a picture
of Nietzsche I once saw. His hair is slicked back. There are shadows under the eyes, but without the defeated
look of everyday exhaustion that often accompanies such shadows.
He is young, twenty-something, and is enjoying his music. His head nods in time with it. He does not close
his eyes, but I expect him to. As the woman across from him gets up, he gives a friendly double-wink, closing
both eyes for half a second and opening the again to a somewhat distant smile.
The tram moves on and he continues to enjoy his music. His attention to the music is now absolute, he nods
his head more vigorously, mouths the words. There are brief tremors of ecstasy when favourite passages of
the song hit his ears.
I am enraptured by his display of free-wheeling passion, so different from faces grey with the everyday I see
all around.
Now, a boy approaches. Red sweater, jogging pants. He too listens to music. He too nods his head. Their
reflections overlap and I wonder – what makes the two so different?
The boy in red is young, his face is mild, without dark shadows.
He has been spared.
And he listens to his music calmly. It does not sink in.
His attention is elsewhere.
And his passion? I cannot imagine where his passion lies.
Behind him, the man in black displays passion.
The man in black is no longer in the tram but in his music, and as he realises his stop is near he jerks up, as if
disturbed in a dream.
As he prepares to get out, he stows away his music player, and gives a few seconds of the everyday. An
anonymous person like any other, poker faced.
But then - a hint of a smile comes back, and as the tram halts and the doors open, he leaps out in a burst of
energy. He is tall, very tall. Two more strides and he is gone.
I cannot help but smile.
What is it that keeps people alive?
It is my stop, and the boy in the red sweater gets off with me.
He has a dufflebag slung over his shoulder, and walks normally, without any hurry. Behind me, he telephones.
“Yes, grandma?”
“So is it ok if I come by for breakfast tomorrow morning? At 10?” “Yes, 10 is good for me, so I can still sleep
for a bit.”
At 10 on a Wednesday, good student visits grandma.
I think of what the man in the black coat will eat for breakfast tomorrow. Somehow, I don’t think that
breakfast is something he does.
I watch the student who is still a boy turn the corner.
In his red sweater and tracksuit bottoms, the clean curly hair and shadowless face, I picture him sitting at
breakfast the next day with his grandma.
I bet he’s punctual.

Your nationalities are as eclectic as your music. How did you come together?
I am originally Italian and Maya is from Israel, but she’s been studying and making music in Holland for
years. We originally met in Turkey, through another band which we were founders of, MavaRoz from an art
collective based in Cihagir. Once we moved to Amsterdam, we met Ali by chance, who is from Istanbul but
lives here. David is British and joined us by becoming the last piece of the puzzle. David and I currently work
in the same company.
You have developed a very peculiar sense of style on stage – why is that?
Personally, I like to wear different costumes and put make up on. In addition, I like to hear magic but also
see it on stage. I think it makes everything more fun and special. Music, performance, these are all forms of
unordinary communication, something which stands-out from the daily routine. Weird leggings, masks and of
course – glitter, we LOVE glitter. We need to be sincere on stage, that’s where the style plays a role.
Pick one word that defines the essence of GHOM.
More than one person defined us as ‘Apocalyptic’ during our performances. I’d say that is quite accurate and
suits as well.
Word on the street is you recorded your first album, how was that?
We recorded in a very strange place, a temporary warehouse where I was living for a month, which to our
convenience happened to have a mixer and monitors. So we called some technician friends from The Hague
and they recorded us live. In a 4 hour, one-take session, we managed to record all of the 8 tracks of our
debut LP called “A Debate About A Lobster”. It felt like going through a twin pregnancy at the time, but we
made it! We decided to distribute the album as an artwork package made of a booklet that you can color
as you feel (one color for each song) and a GHOM logo USB keyring. It definitely felt like we were making
something god out of all these sounds we blow in the air.
What are the biggest advantages in your opinion to having your band based in Amsterdam over any
other city?
Amsterdam is sort of a no-man’s land, so you feel free here to do anything you like. It is also inspiring to be
surrounded by many great musicians from all around the world, and so be able to swim between so many
styles and scenes in one small place. We thought this could be a fertile terroir for something like GHOM.
What happens next – in music and in life?
Now we’re trying to contact indie music labels, booking agencies and festivals, both abroad and around the
Netherlands so we can get finally rich and famous and start making families. All the package of adult life.
Enough of punk life!
More info about GHOM:
https://ghom.bandcamp.com
facebook.com/GHOMband
goghom.weebly.com

Publisher: Octavo publicaties
Release date: 17-11-2017
Pages: 432 pages // In Dutch
ISBN: 978-94-90334-23-9
Price: €27,50
More info: www.octavopublicaties.nl
Latour neemt de controversiële Gaia-hypothese
van James Lovelock als uitgangspunt, en zet daarnaast rechtsfilosofie en kunst in om de politieke,
religieuze en wetenschappelijke dimensies van het
verouderde natuurbegrip te ontwarren. Zo legt hij
in dit ongemeen rijke en verrassende boek de basis
voor een hoogst noodzakelijke politisering van de
ecologie – voor onze terugkeer op Aarde.

ALIEN INVADER SUPER BABY,
SYNCHROMATERIALISM (VI)
JIM RICKS
Publisher: Onomatopee
Release date: 2018
Pages: 136 // in English
ISBN: 9789491677755
Price: €23
More info: www.onomatopee.net
Artist Jim Ricks’s synchronic sequence of images
or objects rests on opportunities to visually
connect politics and/or aesthetics and/or history
and/or philosophy from one to another. As formal
quest, this fundamental empirical and practice-based research within the ranges of our visual culture, conceptually triggers actual cultural migration
and identification.

MATERIAL UTOPIAS
LOUISE SCHOUWENBERG (ED.)
Publisher: Sternberg-press
Release date: September 2017
Pages: 204 pages / English
ISBN: 978-3-95679-343-1
Price: €15
More info: www.sternberg-press.com
In this publication, various authors reflect on the
history of dematerialization and deskilling, the manifold meanings of materials in art and design, and
the challenges for education when the innovative
power of the artistic process is celebrated.
Texts by Max Bruinsma, Amanda du Preez,
Domeniek Ruyters, Louise Schouwenberg, Aaron
Schuster, Tamar Shafrir
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STREET
ART
According to Fatima Leeuwenberg
To me this contains art in public spaces, something made by men, which stands out and amuses or intrigues me.
The possibilities of street art seem endless. I want to capture those and share with people. I started about 15
years ago photographing street art with the camera on my phone.
I’ve already seen flowers in bloom in the grass, bushes and trees, so to me, spring has sprung. Always a good
time to contemplate, work harder to be a better me and get some sun while I am at it. The present is a present.
These impressive, colourful walls, move me. The portrait, found under a bridge, of a woman interests me - what
is on her mind? Between a huge apartment building and a parking area, a robin apears to feel right at home.
I can relate to both of these subjects. Pieces like these make the concrete jungle around us more alive and
inspiring.
Follow me on Instagram: melodyfatima

Wat moet al niet mijn zaak zijn! Vóór alles de goede zaak, dan Gods zaak, vervolgens de zaak van de mensheid,
van de waarheid, de vrijheid, de menselijkheid, de gerechtigheid: voorts de zaak van mijn volk, van mijn vorst
en mijn vaderland; ten slotte ook de zaak van de geest en duizend-en-één andere zaken. Enkel mijn zaak mag
nooit mijn zaak zijn. “Schande aan de egoïst, die enkel aan zichzelf denkt!”
(…)
Zeldzame, maar toch hoogst natuurlijke tegenspraak. De concurrentie, waarin alleen het burgerlijke of politieke
leven zich afspeelt, is door en door een geluksspel: van de beursspeculatie tot de ambtsverwerving, de jacht op
klanten, het zoeken naar werk, het streven naar promoties en ordetekens, de voddenkramerij van de sjacheraars enz. Slaagt men erin de concurrent te overtroeven en te overbieden, dan is de “gelukkige worp” gemaakt.
Want men mag al van geluk spreken als de overwinnaar met een, zij het door de zorgvuldige vlijt gevormde,
begaafdheid is uitgerust, waartegen de anderen niet opkunnen. Het mag al een geluk heten dat er, met andere
woorden, geen meer begaafden zijn. (…)
(…)
De staat verraadt zijn vijandschap tegenover mij doordat hij eist dat ik een mens moet zijn, wat veronderstelt
dat ik het ook niet zou kunnen zijn en voor hem als een “onmens” zou kunnen gelden: hij legt mij het mens-zijn
als een plicht op. Verder verlangt hij dat ik niets doe, waarbij hij niet kan bestaan. Zijn bestaan moet dus heilig
zijn. Dan moet ik geen egoïst, maar een “eerlijk, rechtschapen” d.w.z. een zedelijk mens zijn. Genoeg, ik moet
tegenover hem en zijn bestaan onmachtig en respectvol zijn enz.
(…)
Wat men staat noemt, is een weefsel en samenvlechtsel van afhankelijkheid en aanhankelijkheid, het is een samenhorigheid, een bijeenhouden, waarbij de samen-gerangschikten zich naar elkaar schikken, kortom wederzijds
van elkaar afhangen: de staat is de organisatie van deze afhankelijkheid. Als de wet – die koning waaraan allen,
tot en met de laagste knecht, de autoriteit verlenen – zou verdwijnen, dan zouden toch nog allen, bij wie de
behoefte aan orde wakker zou zijn, de orde tegenover de wanorde van de bestialiteit in stand houden. Zou de
wanorde zegenvieren, dan zou de staat ophouden te bestaan.
(…)
Het gaat voortaan niet meer om de staat (de grondwet enz.), maar om mij. Daarmee verzinken alle vragen
over vorstenmacht, grondwet enz. in hun ware afgrond en hun ware niets. Ik, dit niets, zal mijn scheppingen uit
mezelf te voorschijn drijven.
(…)
Zoals het echter met mijn zakelijke arbeid gaat zo is het ook met mijn geestelijke arbeid gesteld. De staat laat
mij toe al mijn gedachten ten gelde te maken en aan de man te brengen (dit in waarde omzetten gebeurt al
bv. doordat het me waardering van mijn toehoorders verschaft, enz.); maar alleen maar zolang mijn gedachten – zijn gedachten zijn. Koester ik daarentegen gedachten die hij niet op prijs stelt, d.w.z. niet tot de zijne kan
maken, dan staat hij me doorgaans niet toe om ze ten gelde te maken, ze te ruilen, in omloop te brengen. Mijn
gedachten zijn alleen vrij als ze mij door de genade van de staat gegund zijn, d.w.z. wanneer ze gedachten van
de staat zijn. Hij laat me alleen maar vrij filosoferen voor zover ik een “staatsfilosoof” blijk te zijn. Tegen de staat
mag ik niet filosoferen, hoe graag hij ook ziet dat ik hem van zijn “gebreken” afhelp, hem “steun”. (…)
(…)
Pas dan, als ik zeker van mezelf ben en mijzelf niet meer zoek, ben ik werkelijk mijn eigendom: ik bezit mezelf
en daarom gebruik en geniet ik van mezelf. Daarentegen kan ik mij nooit meer over mezelf verheugen, zolang
ik denk dat ik mijn ware ik eerst nog zou moeten vinden en het daarop uit zou moeten lopen dat niet ik, maar
Christus in mij zou leven, of een of ander geestelijk d.w.z. spookachtig ik, bv. de ware mens, het wezen van de
mens en dergelijke.
Een reusachtige afstand scheidt beidde opvattingen: in de oude ga ik naar mezelf toe, in de nieuwe ga ik van
mezelf uit, in de één verlang ik naar mijzelf, in de ander heb ik mijzelf en doe met mijzelf zoals men met ieder
ander eigendom doet, – ik geniet van mijzelf naar mijn goeddunken. Ik ben niet meer bang voor het leven, maar
“verdoe” het.
Uit: Max Stirner, De enige en zijn eigendom, 1844
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