
Over Amsterdam Alternative
Amsterdam Alternative, ontstaan in de tegencultuur 
en de vrijplaatsen van de stad, propageert en 
steunt collectieve actie, radicale politieke debatten 
en een wenselijke toekomst voor iedereen.

About Amsterdam Alternative
Originating with the city’s counterculture and free 
spaces, Amsterdam Alternative stands for collective 
action and radical political debate for the sake of a 
desirable future for the many, not the few.

Er is een kolossale wooncrisis in ons land. 
Wonen wordt voor steeds meer mensen 
steeds moeilijker te betalen en de crisis 
maakt elke dag meer slachtoffers. 
Honderdduizenden mensen staan op ja-
renlange wachtlijsten, huizenprijzen schie-
ten als een raket omhoog en het aantal dak-
lozen is in tien jaar verdubbeld.

Lees meer op pag. 03

Van onbegrijpelijk, machtig mooi mysterie 
naar commerciële bedrijfstak; van verbin-
der naar afgeschreven kadaver. Het nacht-
leven van Amsterdam ligt al anderhalf jaar 
machteloos aan de kunstmatige beade-
ming. 

Lees meer op pag. 04

Amsterdam heeft een enorme behoefte 
aan betaalbare woon- en werkruimte ter-
wijl deze alleen maar minder en duurder 
worden.  Met het zogenaamde broedplaat-
senbeleid is de afgelopen twintig jaar ge-
probeerd betaalbare ruimte te realiseren. 
Dat is deels gelukt: er zijn nu zo’n zestig 
broedplaatsen in de stad...

Lees meer op pag. 09

My reasons to travel in this second pan-
demic summer are of romantic nature. In-
itially, I was planning to visit Greece with 
my high school friends from Stuttgart, but 
halfway through the summer break I im-
pulsively changed plans. I decided to go to 
Hungary, to see someone instead of some-
thing (love-tourism, if you will).

Read more on pag. 19
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Participating venues: 
ADM-Slibvelden, AstaroTheatro, Badhuistheater, Bajesdorp, Cavia, 
Cinetol, Cultureland, De Ceuvel, De Fabriek, De Nieuwe Anita, De Ruimte, 
Fort van Sjakoo, Kaskantine, Kostgewonnen, LIMA, NieuwLand, OCCII, OT301, 
Pakhuis Wilhelmina, Plantage Dok, Plein Theater, Ruigoord, Teatro 
Munganga, Treehouse NDSM, Volta, Vondelbunker, WG, 
Workship op de Ceuvel, Zaal100, Zone2Source

Snufkin (Artist playing at Vrij Beton party)ADM noord (© Vereniging de verademing)Circus Bende (© Lorelei Heyligers) Unmute us, protest mars (© Susana Martins)
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12 september
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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 geprogram-
meerd maar waar ook wordt gewoond en/of ge-
werkt. We zijn non-profit, experimenteel, internati-
onaal, sociaal, tolerant en creatief. 
Onze gratis tweemaandelijkse krant en website 
zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in 
het publieke programma van de deelnemende or-
ganisaties maar ook de achtergrondartikelen over 
en van de subcultuur, kunstenaars, muzikanten 
en schrijvers die werken, wonen of optreden in de 
betreffende panden.

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.

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.

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 Amster-
dam Alternative, neem dan contact op met: 
advertentie@amsterdamalternative.nl

Amsterdam Alternative is een collectief project, 
een vereniging gebouwd op de kracht, energie en 
toewijding van de leden. Een organisatie als AA 
kan niet bestaan zonder mensen die willen helpen, 
willlen meedenken en/of financiële steun willen 
geven. Daarom roepen we iedereen op om Amster-
dam Alternative en onze doelstellingen te steunen 
middels een lidmaatschap. 
amsterdamalternative.nl/join

Board and daily coordination: 
Ivo Schmetz, Quico Touw, Sebastian Olma

Editorial Team: 
Ivo Schmetz, Jaap Draaisma, Niels Niessen, 
Sebastian Olma, Menno Grootveld, Bart Stuart

Writers, photographers, illustrators:
Credited with every article

Graphic design: Ivo Schmetz, www.310k.nl
Print: Mister Paper

Vision/mission
Amsterdam Alternative is a joint project realised 
by independent Amsterdam venues, places where 
music, dance, theatre and art is created, experi-
enced and presented. We are non-profit, experi-
mental, 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.

Bilingual
The main language of the newspaper is English. 
However, articles may be written in English or 
Dutch, depending on the author’s choice. Unfortu-
nately 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.

Contribute?
Would you like to contribute to this project? We 
would love to hear from you! We are a group of vol-
unteers 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, musi-
cians who share their ideas with us the better.

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 host-
ing adverts by major commercial brands. Instead 
we look for partner organisations, brands, labels 
that share our vision and passion for the under-
ground, non-commercial scenes in our city.
Are you interested in advertising in Amsterdam 
Alternative? Please contact us using the following 
email address: 
advertentie@amsterdamalternative.nl

Amsterdam Alternative is a collective project, 
an association built on the strength, energy and 
dedication of its members. An organization like AA 
cannot exist without people who want to help, think 
along and/or provide financial support. That is why 
we call on everyone to support Amsterdam Alter-
native and our goals by becoming a member.
amsterdamalternative.nl/join

Postal Address:
Jan Hanzenstraat 39-41
1053SK Amsterdam 
 
Email contacts: 
Editorial: 
redactie@amsterdamalternative.nl
Adverts: 
advertentie@amsterdamalternative.nl
Music reviews: 
music@amsterdamalternative.nl
Book reviews: 
books@amsterdamalternative.nl 
Video: 
video@amsterdamalternative.nl 
Subscriptions: 
subscription@amsterdamalternative.nl
Vrij Beton - collective ownership: 
vrijbeton@amsterdamalternative.nl
AA Academy: 
academy@amsterdamalternative.nl
Art: 
art@amsterdamalternative.nl
Other: 
info@amsterdamalternative.nl

Online
www.amsterdamalternative.nl

Info (NL)

Adverteren (NL)

Lidmaatschap (NL)

ColophonInfo (ENG)

Advertising (ENG)

Subscription (ENG)

Contact
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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!

info@amsterdamalternative.nl

                               New Website

         www.amsterdamalternative.nl

De illusie van service-wonen...
Text: Rens Peters
Photos: Jaap Draaisma

De illusie van service-
wonen als community
Hoe jongerenwoningen 
in Amsterdam waarde 
onttrekken aan de stad

Een medewerker van OurDomain wees 
de weg door een doolhof van machines 
en bouwmaterialen. Kijkend door mijn 
oogharen probeerde ik me een voorstel-
ling te maken van wat hier ging komen: 
werkplekken, bioscoop, sportschool, club, 
restaurant… Weliswaar bevond de locatie 
zich niet in het bruisende centrum van 
Amsterdam, maar OurDomain leek net 
zoveel te bieden. 

Ook kreeg ik een modelwoning te zien. 
De stijlvolle studio van 30 vierkante meter 
was gestoffeerd en gemeubileerd te huur: 
kwestie van koffer uitpakken en klaar is 
Kees. En dat mocht wat kosten. De studio 
waarvoor ik kwam, de goedkoopste, had 
destijds een kale huur van 740 euro. Daar 
kwam nog een flink bedrag bovenop voor 
allerlei services. De totale huurprijs kwam 
uit op 1060 euro per maand.

Na de rondleiding krabde ik me toch even 
achter de oren. Dit mocht dan volgens 
OurDomain de ultieme plek zijn voor “21st 
century urban living,” het vooruitzicht van 
een peperdure studio, opgesloten tussen 
bouwkavels, deed mij verlangen naar mijn 
kamer in Watergraafsmeer. Ik bedankte 
vriendelijk voor de inschrijving en keerde 
onverrichter zake terug naar Amsterdam.

Service-wonen
OurDomain blijft onverminderd popu-
lair. Inmiddels is het wooncomplex aan de 
Dalsteindreef volledig bewoond en is er 
een tweede locatie geopend in Zuidoost. 
Soortgelijke woonconcepten breiden ook 
flink uit in Amsterdam. Change= bijvoor-
beeld heeft tot nu toe twee locaties in Am-
sterdam en Rockfield Real Estate heeft on-
der de naam The Cohesion (voorheen The 
Fizz) tot nu toe vijf locaties.

De populariteit van deze co-living spaces 
is volgens de verhuurders te danken aan 
de vele voorzieningen in de panden. Wo-
nen, werken, sporten, uitgaan; het kan al-
lemaal op één en dezelfde plek. Daarnaast 
kunnen bewoners gebruik maken van een 
keur aan services, van pakketbezorging tot 
een wasserette. En als klap op de vuurpijl 
maak je met je medebewoners ook nog 
deel uit van een community. 

Het gaat om een nieuw type woningen: grote 
complexen van 200 tot soms wel 1000 eenheden, 
alleen voor jongeren, soms alleen voor studeren en 
afgestudeerden hbo en wo, altijd tijdelijk: ver-
trekken als je 27 jaar wordt. Van 20-30 m2. Deels 
als “zelfstandige sociale huurwoning” - kale huur 
onder de 740 euro/maand - , deels als “onzelfstan-
dige woonruimte”. Gebouwd na 2016. Inmiddels 
zijn er tientallen van deze complexen, vooral in 
Nieuw West en Zuidoost, met 1000-den bewoners. 
Een flink aantal zit nog in de bouwplanning.

Maar deze luxe komt tegen een prijs. Ver-
plicht af te nemen services drijven de kale 
huurprijs enorm op. Het roept de vraag op of 
de bedoelingen van de verhuurders wel zo 
nobel zijn als ze lijken. Is dit niet gewoon een 
slim verdienmodel, inspelend op het nij-
pend tekort aan woningen in Amsterdam? 
Hoe meer services je aanbiedt, hoe meer 
geld je ervoor kan vragen. Gooi daar een hip 
sausje van community building overheen en 
als verhuurder ben je spekkoper.

Waarde onttrekken aan de stad
Niet alleen door het creatief omspringen 
met de huurprijzen zijn deze wooncom-
plexen een winstmachine. Het vastgoed 
zelf is ook bijzonder lucratief. Change= 
werd al meerdere malen doorverkocht 
aan buitenlandse beleggers. In 2018 werd 

het uit 500 jongerenwoningen bestaande 
complex in Nieuw-West voor 84 miljoen 
euro verkocht aan een buitenlandse in-
vesteerder. Dit was drie jaar nadat een 
Amerikaans pensioenfonds het pand 
voor 45 miljoen euro had overgekocht. De 
tweede locatie van Change=, in Zuidoost, 
werd ook in 2018 verkocht, volgens het Pa-
rool voor een bedrag van 90 miljoen euro.

De eigenaren van andere service-woon-
concepten in Amsterdam stemmen ook 
weinig hoopvol. In de meeste gevallen gaat 
het om grote investeringsgroepen. Achter 
OurDomain zit bijvoorbeeld de Amerikaan-
se vastgoedinvesteerder Greystar. In de VS 
is Greystar marktleider en in Europa is het 
gestaag bezig aan een opmars bezig op de 
vastgoedmarkt. De eigenaar van Rhapsody 
is CBRE Global Investors, een internationaal 
opererende investeerder die vastgoed be-
heert ter waarde van het duizelingwekkende 
bedrag van 114.5 miljard dollar. 

Voegen deze woonconcepten dan über-
haupt waarde toe aan de stad? De bakken 
met geld die deze veelal internationale 
investeringsgroepen verdienen komen 
niet Amsterdam ten goede, maar worden 
weggesluisd naar elders. Dit proces van 
waarde-extractie maakt de vastgoedinves-
teerders lachend rijk. Desondanks geven 
ze bitter weinig terug aan de Amsterdam-
se samenleving.

Waardeloze community
Vrijwel al deze service-woonconcepten 
reppen over het creëren van communities. 
De wooncomplexen hebben namelijk veel 
gezamenlijk ruimtes waarin bewoners 

sporten, werken en recreëren. Zet mensen 
bij elkaar op één plek en er ontstaat een 
gemeenschap, zo is de gedachte. Of dat de 
enige voorwaarde is om een community te 
bouwen valt te betwijfelen.

Voorwaarden die écht belangrijk zijn 
om een gemeenschap te laten ontstaan 
scheppen de verhuurders niet. De woon-
concepten zijn erop gericht om zoveel 
mogelijk binnen de muren van het pand te 
verblijven. Contact met de buurt zal daar-
door gering zijn. Daarnaast hebben deze 
service-woonconcepten het karakter van 
een hotel. Je arriveert met je koffer in een 
gemeubileerde woning en vertrekt weer 
na enige tijd. Een tijdelijk verblijf wordt in 
sommige gevallen zelfs geëist.

Thuis
De tijdelijkheid en het gebrek aan bezit 
is aantrekkelijk voor expats, maar voor 
de binding met de stad is het desastreus. 
Om een gemeenschap te creëren hebben 
mensen niet alleen een dak boven hun 
hoofd nodig, ze moeten ook een thuis 
hebben. En een thuis ontstaat alleen als 
mensen voor lange tijd op dezelfde plek 
wonen en hun eigen omgeving kunnen 
vormgeven. Een voorgekauwde woonom-
geving die geïsoleerd is van de rest van de 
buurt en een hoog verloop van bewoners 
heeft staat haaks op deze principes.

Als de gemeente Amsterdam welzijn bo-
ven ongebreidelde welvaart wil stellen 
dan moet men het niet hebben van ser-
vice-wonen. Pas als jongeren eerlijke 
huurprijzen krijgen kan een community 
ontstaan die écht waarde toevoegt.

Op zoek naar een zelfstandige, betaalbare woning belandde i

k twee jaar geleden in een bouwput aan de Dalsteindreef in 

Diemen. Ik was een van de gelukkigen die een rondleiding 

kregen op de nog volop in aanbouw zijnde nieuwe locatie van 

OurDomain, een hippe woonomgeving voor jongeren met tal 

van faciliteiten en services. Maar tegen welke prijs?
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Het Woonprotest
12 september Amsterdam // 23 oktober Rotterdam

Op dit moment stagneert de problematiek 
niet eens, het blijft verder uit de hand lo-
pen. Het is roekeloos en het bedreigt onze 
toekomst. Daarom is het tijd voor een bre-
de landelijke beweging die “tot hier en 
niet verder” zegt. We kunnen niet meer 
wachten op de politici die dit wanbeleid 
actief voeren of oogluikend toestaan. We 
moeten aan de noodrem trekken en een 
ommekeer in beleid forceren.

Wij spreken ons uit tégen de uitverkoop van 
ons woonrecht, tégen de hebzuchtige rijken 
die slapend rijker worden, tégen het leed 
van honderdduizenden Nederlanders en 
tégen het verdrijven van oorspronkelijke be-
woners uit hun eigen wijken middels racis-
tisch en klassistisch woonbeleid. We roepen 
op tot solidariteit met alle huurders en ko-
pers die collectief slachtoffer zijn van deze 
crisis. Wij laten ons niet meer uitwonen.

Er is een kolossale wooncrisis 

in ons land. Wonen wordt voor 

steeds meer mensen steeds 

moeilijker te betalen en de cri-

sis maakt elke dag meer slacht-

offers. Honderdduizenden 

mensen staan op jarenlange 

wachtlijsten, huizenprijzen 

schieten als een raket omhoog 

en het aantal daklozen is in 

tien jaar verdubbeld.

Daarom staan wij op 12 september op de 
Dam met deze eisen:

• Garandeer voldoende en 
• betaalbare huisvesting
• Herpak de grip op de 
• escalerende huur- en 
• huizenprijzen
• Stop racistisch en klassis-
• tisch woon- en sloopbeleid
• Pak parasitaire beleggers 
• aan

Landelijke woondemo
23 oktober 2021 14:00 uur Rotterdam
Exacte locatie wordt nog bekend gemaakt

Meer info:
woonprotest.nl
www.woonopstand.nl

Het woonprotest
Text: Woonprotest.nl
Illustration: Woonprotest.nl
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Page 5De nacht als bron van het leven
Text: Ivo Schmetz
Photos: Susana Martins (Unmute us protest mars)

De nacht als bron 
van het leven

www.vrijbeton.nl

Van onbegrijpelijk, machtig mooi mysterie naar commercië-

le bedrijfstak; van verbinder naar afgeschreven kadaver. Het 

nachtleven van Amsterdam ligt al anderhalf jaar machteloos 

aan de kunstmatige beademing. Er wordt veel gepraat, ge-

schreven, beloofd en zelfs financiële compensatie uitgedeeld. 

Maar ondanks een mooie Amsterdamse nachtvisie is men 

hogerop de verbinding verloren met de cultuur en het nacht-

leven. Het enige wat men ziet is de economie en het beleid, 

maar het nachtleven is zoveel meer en zoveel mooier.

In 1997 vertrok ik na mijn studie aan de 
kunstacademie van Maastricht naar Am-
sterdam. Eindelijk naar de stad van mijn 
dromen. Meer mogelijkheden qua werk, 
meer cultuur, nieuwe ontmoetingen en bo-
ven alles een nieuw bruisend nachtleven. 
Al heel snel rolde ik via via in de wondere 
wereld van de kraakpanden. Ik was nauw 
betrokken bij de kraak van het OLVG (1998) 
en later de OT301 (1999). In beide panden 
heb ik gewoond en gewerkt, maar boven al-
les: in beide panden heb ik onvergetelijke 
nachten meegemaakt. Concerten, optre-
dens, exposities en feesten georganiseerd 
door vrienden en gelijkgestemden die dat 
deden vanuit passie en liefde voor de kunst. 
Zelf bouwen, zelf werken, zelf het risico ne-
men. Niks business-plan, niks marketing, 
niks social media, maar mond-op-mond-
reclame via het ondergrondse subculture-
le netwerk of een zwart-wit flyertje bij cafe 
Vaaghuizen. 

Het Amsterdamse nachtleven was destijds 
een niet te doorgronden, onbegrijpelijk 
mysterie. Het leek gemaakt of, beter ge-
zegd, ontstaan om de verwondering en 
nieuwsgierigheid te stimuleren. Elk week-
end was er op meerdere plekken in de stad 
iets moois te beleven. Nachtelijke avontu-
ren in panden waar je soms via een ladder-
tje naar de feestruimte moest, waar het po-
dium van pallets en schroothout aan elkaar 
was getimmerd, of waar je naar toe werd 
gebracht in een geblindeerd busje omdat 
de locatie geheim moest blijven. Soms wa-
ren het loodsen net buiten de stad, maar 
meestal was er wel iets te doen in een van 
de bekende kraakpanden zoals het Entre-
potdok, Vrieshuis, Repetitiehuis, Donkey 
Kong, Tjernobiel, ELF, OLVG, De Chinees, 
Friekens, Pakhuis Afrika, of in spannende 
pandjes die maar heel even bestonden.

Dansen voor Vrij Beton 
Benefiet avond

Zaterdag 16 oktober 
of
Zaterdag 20 november

Eclectic, experimental, electronic

Line up: 
Snufkin, Gysele, Bebe Bad, Space 
Exposure, Dennis Weijers (live), 
Jujulove 

Entrance: € 10
21:30-04:00 hrs
OT301, Overtoom 301

More info online soon.

Bleeps, beats & bass
Ik kwam als grafisch ontwerper naar Am-
sterdam, maar al snel begon ik elektroni-
sche muziek te maken en allerlei klein-
schalige events te organiseren. Dat kon 
omdat de stad en wereld waarin ik me be-
gaf me die mogelijkheid gaf. Er was ruimte 
voor experiment en initiatief, zonder dat 
je daarbij meteen werd afgerekend op het 
financiële resultaat. Samen met een groep 
vrienden vormden we in 2000 de band 3-1. 
Live electropunk met hysterische video’s en 
maffe performances. Aanvankelijk speel-
den we voornamelijk op feesten en festivals 
in kraakpanden, later ook in plekken als de 
Paradiso, Melkweg, Mazzo, Club11, Tivoli, 
Het Paard en zelfs tijdens buitenlandse 
avonturen in Frankrijk, Duitsland, Japan, 
Brazilië, Polen, Spanje en Amerika. Er was 
niks mooiers dan met de groep op pad zijn, 
in onze aftandse Volkswagen-bus de weg 
op en spelen. Niet om geld te verdienen 
maar voor de kick, voor het plezier.

De avonturen met onze band hebben er 
tevens toe geleid dat ik met twee van de 
bandleden en goede vrienden in 2006 het 
platenlabel Basserk Records heb opgericht. 
Op dat label brachten we in eerste instantie 
onze eigen muziek uit maar later ook vele 
andere bands en producers. Ook hiervoor 
was geen plan. We deden het gewoon, om-
dat we hielden van de muziek. Nooit heb-
ben we ons gehouden aan bepaalde genres, 
plannen, adviezen en regels. We hebben 
altijd ons hart gevolgd en uitgebracht wat 
we op dat moment tof vonden, ook al was 
dat strategisch misschien niet zo slim, om-
dat ons label moeilijk te promoten is binnen 
het bestaande hokjesdenken. We zijn geen 
techno-, electro-, electronica-, bass-, futu-
re-beats-, ambient- of breakslabel, maar 
een ratjetoe van dat alles. Bleeps, beats & 

bass. We hebben er nauwelijks iets mee ver-
diend, maar intussen hebben we toch al 160 
releases uitgebracht. Sommigen verklaren 
ons voor gek, maar wij gaan stoïcijns door, 
gewoon omdat we het leuk vinden.

Verbinding
Ik kan naar alle eerlijkheid zeggen dat het 
nachtleven mij voor een groot deel heeft 
gevormd en gemaakt tot wie ik nu ben. 
Het optreden, muziek maken, feesten or-
ganiseren, mensen ontmoeten, dansen, 
flirts, experimenteren met drugs, initia-
tief nemen, samenwerken en ga zo maar 
door. Ik ben er daarom van overtuigd dat 
de nacht van groot belang is voor de stad 
en de persoonlijke ontwikkeling van de 
mens. Nachtrust is essentieel voor een 
goede gezondheid, maar nachtdrukte of 
nachtactiviteit is wat mij betreft net zo es-
sentieel. De nacht is een voedingsbodem 
voor nieuwe energie, relaties, netwerken, 
vriendschappen, ontdekkingstochten, ex-
periment en verbinding. De nacht is de 
humuslaag voor de dag. Een stad zonder 
rijk, kleinschalig, verbonden, ondergronds 
nachtleven is als een bos met alleen maar 
dezelfde bomen: een saaie onvruchtbare 
bende met een wellicht mooie buitenkant 
maar een ongezonde binnenkant. 

Nachtrust is essentieel 

voor een goede gezondheid, 

maar nachtdrukte of 

nachtactiviteit is wat mij 

betreft net zo essentieel

Niemand is gebaat bij een stad met alleen 
maar hippe bars en nachtclubs waar je de 
hoofdprijs betaald voor een drankje, als je 
überhaupt al binnen komt. Er is behoefte 
aan vruchtbaar land, vrije ruimte. Een ge-
zonde gevarieerde nachtcultuur bevordert 
diversiteit, creativiteit, solidariteit en al 
het andere dat wenselijk is voor een stad 
als Amsterdam. Ruimte voor mensen die 
events organiseren vanuit het hart, zonder 
financieel masterplan en een dik budget. 
Grote artiesten, vip-tafels, champagne, im-
posante podia, lasershows en dure tickets 
om de investeringen terug te verdienen 
zijn helemaal niet nodig. Laat dat maar 
over aan de commerciële feestfabrieken bij 
het Bijlmer-station en de dure patserclubs 
in de stad. 

Nachtvisie
Amsterdam heeft onlangs als eerste stad 
van Nederland haar nachtvisie gepubli-
ceerd. Het omvangrijke document (dat 
online te vinden is) staat bol van de mooie 
woorden over het rijke verleden en de in-
vloed van het nachtleven op de stad. Einde-
lijk wordt het nachtleven officieel erkend als 
onderdeel van kunst en cultuur en zal het in 
de toekomst worden gesteund middels ste-
delijk beleid. Er zal fysieke en inhoudelijke 
ruimte gemaakt worden voor nachtcultuur 
door middel van herstel en behoud, maar 
ook door het stimuleren en faciliteren van 
ruimte voor vernieuwing. Voor iedereen, 
jawel, voor álle Amsterdammers. Verder 
wordt er in het document veel gesproken 

over diversiteit, beleid, financiële en maat-
schappelijke waarde, veiligheid, toeganke-
lijkheid, Corona, impact en ruimte. 

Het document bevat ook interviews met 
mensen die hun sporen, en een dikke boter-
ham, hebben verdiend in het nachtleven. 
Er wordt gesproken over het belang van 
vrije ruimte en de zogenaamde rafelrand, 
maar helaas is er met niemand gesproken 
die betrokken is bij die vrije ruimte, nie-
mand van al die mooie non-profit plekken 
die bij Amsterdam Alternative zijn aange-
sloten. De plekken waar mensen werken, 
spelen en programmeren vanuit passie en 
vaak op vrijwillige basis. Er is niks tegen 
op de industrie, maar als je de doelen wil 
verwezenlijken waarover gesproken wordt 
dan wordt het tijd om nachtcultuur anders 
te benaderen. Nachtcultuur is geen be-
drijfsleven dat slechts draait om groei, op-
schalen, rendement en schone schijn. Een 
glad, veilig, politiek-correct visiedocument 
en bijbehorend beleid is weinig waard in 
een neo-liberale stad waarin ruimte wordt 
verkocht aan de hoogste bieder en de laat-
ste bastions van de vrijheid met grote regel-
maat worden tegengewerkt en getreiterd 
door de gemeente en haar legertje handha-
vers. Helaas staat de realiteit vaak haaks op 
de mooie woorden in het document.

Devisionair
Niet alleen het visiedocument spreekt over 
de sociale, maatschappelijke en financiële 
waarde van de nachtcultuur, ook kranten, 
rapporten, praatprogramma’s, tijdschrif-
ten en podcasts staan bol van de vurige 
pleidooien en bijbehorende statistieken. 
Iedereen die ook maar iets met kunst, cul-
tuur of het nachtleven te maken heeft is er 
heilig van overtuigd dat het van essentieel 
belang is. Helaas heeft het management 
in Den Haag geen oren voor deze harte-
kreet. De waarde van kunst, cultuur en het 
nachtleven werd het afgelopen decenni-
um meermaals weggezet en wegbezuinigd 
als elitaire onzin, met als absolute diepte-
punt de beslissingen die in de afgelopen 
anderhalf jaar zijn gemaakt. Het nachtle-
ven is niks. Nul komma nul, nada, noppes. 

Het maakt ons devisionair kabinet geen 
zier uit dat jonge generaties thuis opgeslo-
ten zitten, een deel van hun ontwikkeling 
missen, hunkeren naar verbinding en dat 
zij depressief worden. Na het nogal ontluis-
terende besef dat jonge generaties worden 
bestolen van een zorgeloze toekomst door 
het laks of, beter gezegd, het uitblijven van 

een radicaal klimaatbeleid worden ze nu 
ook bestolen van het heden. Den Haag zou 
op moeten komen voor de belangen van 
het volk, moeten luisteren naar het volk, 
zich moeten richten op wat echt belangrijk 
is maar in plaats daarvan is men druk bezig 
stuivertjes te wisselen aan de formatietafel. 
Het nachtleven wordt onbeschaamd en op 
klaarlichte dag beroofd van haar waardig-
heid door een stel maatpakken die het met 
geen mogelijkheid kunnen opbrengen zich 
in te leven in de cultuur van de nacht en de 
hoognodige balanscorrectie tussen mens 
en natuur. 

Laten we met z’n allen 

de voetbalstadions kraken 

en daar gaan dansen, want 

daar mag het en er wordt 

toch maar eens per 

week gevoetbald

Voetbalstadions kraken
De status op dit moment: voetbalstadi-
ons met 30.000 mensen en een Formu-
le-1-weekend met nog veel meer mensen 
is geen probleem, maar het nachtleven 
blijft op slot. Ik ben over het algemeen 
heel redelijk en begrijpend en dat Coro-
na geen gewoon griepje is is ondertussen 
meer dan duidelijk, maar wat gebeurt hier 
nou precies? In de voetbalstadions mag 
met ontbloot bovenlijf in zeer grote groe-
pen gedanst worden, maar het nachtleven 
moet netjes op een stoel blijven zitten. Het 
is de omgekeerde wereld. Mijn voorstel: 
laten we met z’n allen de voetbalstadions 
kraken en daar gaan dansen, want daar 
mag het en er wordt toch maar eens per 
week gevoetbald. Of komen we ook weg 
met dansen in een club als er op groot 

scherm een voetbalwedstrijd wordt ver-
toond? Hoe zit het nou precies? Voetbal en 
dansen mogen wel, maar zonder bal is het 
verboden. Rara hoe kan dat? En begrijp 
me niet verkeerd, ik hou ook van voetbal, 
maar er zit iets niet helemaal lekker in 
deze situatie.

Amsterdam Alternative Dance Event
Na een noodgedwongen pauze van ander-
half jaar wilden we weer aan de slag. Het 
activeren van die belangrijke humuslaag 
die zoveel mensen met elkaar verbindt. 
Samen dansen, drinken, luisteren en ont-
dekken. Iedereen staat te popelen en wij 
hadden mid-oktober heel graag het AADE 
(Amsterdam Alternative Dance Event) wil-
len organiseren: twee punkavonden in Ci-
netol, een ska-avond in de Nieuwe Anita en 
een elektronische benefietavond voor Vrij 
Beton in de OT301. Dit artikel was bedoeld 
als aankondiging, als liefdesverklaring aan 
het herboren nachtleven. Vol enthousias-
me wilde ik schrijven over de link tussen 
muziek, het nachtleven en de vrije ruimte 
waar wij middels Vrij Beton voor vechten, 
maar dat is helaas niet gelukt. In plaats 
daarvan is er meer frustratie dan enthou-
siasme. Frustratie over de zoveelste loze 
belofte en idiote beslissing van de politiek.
 
Ondanks alle teleurstellingen en decepties 
zullen we doorgaan met onze activiteiten. 
Wij zullen demo’s, protesten, activisten, 
krakers, wereldverbeteraars, dromers, pa-
radijsvogels, burgerlijke ongehoorzaam-
heid en collectieve actie blijven steunen. 
We zullen doorgaan met onze krant, onze 
evenementen en natuurlijk Vrij Beton. 
Sluit je aan bij Amsterdam Alternative, help 
mee! Hoe groter de groep, hoe groter onze 
collectieve kracht. 

Fight for your right to party
Wat betreft het benefietfeest voor Vrij Be-
ton. We hebben nog een heel klein sprankje 
hoop dat zaterdag 16 oktober alsnog door 
zal gaan. Wellicht vinden de protesten ge-
hoor. Heel, heel, héél misschien worden de 
visieloze troepen in Den Haag wakker en 
beseft men dat wat in Engeland, België en 
andere landen wel kan, hier ook mogelijk is.
Maar als de angst blijft regeren hebben we 
een alternatieve datum voor het Vrij Be-
ton-benefietfeest: zaterdag 20 November. 
En die datum laten we ons niet meer af-
pakken. 
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DOCU/FILM TIP TOP 5

Hive

 

Director: Blerta Basholli

Release: 2021

Topic: Feminism

Watch: Festival circuit

Taxi 

Director: Jafar Panahi

Release: 2015

Topic: Documentary

Watch: Berlinale website

Enjoy poverty

Director: Renzo Martens

Release: 2009

Topic: Documentary

Watch: IDFA online

The act of killing

Director: Joshua Oppenheimer

Release: 2012

Topic: Documentary

Watch: IDFA online

Honeyland

Director: Ljubomir Stefanov 

Release: 2019

Topic: Documentary

Watch: IDFA online

Fahrije’s husband has been missing since the war in Kosovo. She sets up a small 

business to provide for her kids. Challenged by a patriarchal society that does 

not support her, she is left to make a crucial decision.

Filmmaker Jafar Panahi is banned from making movies by the Iranian government, he 

poses as a taxi driver and makes a movie about the social challenges people face 

in Iran. Panahi is associated with the Iranian New Wave film movement.

For two years, Dutch artist Renzo Martens traveled around Congo, from the capital 

of Kinshasa to deep inside the country. With camera in hand, Martens makes his 

way around the poverty-fighting industry in the post-civil war country, regularly 

appearing on screen himself

Exploring the extremes of the human mind, Oppenheimer’s acclaimed film, which 

he describes as “a documentary of the imagination,” earned him a European Film 

Award, a BAFTA and an Oscar nomination. More than merely documenting the atroci-

ties committed by the film’s main protagonist Anwar Congo, a member of the power-

ful paramilitary organization Pemuda Pancasila, the film highlights the impunity 

with which he—like the various political leaders who also appear—can flaunt his 

role in the persecution of communists in present-day Indonesia.

For three years, a small crew followed Europe’s last female wild-beekeeper, 

Hatidze Muratova. She’s as pure as the honey she gathers from her wild hives, 

and her surroundings are as bountiful as they are rugged. In a deserted mountain 

village, with neither electricity nor running water, she looks after her bedrid-

den mother. In this extraordinary setting, Tamara Kotevska and Ljubomir Stefanov 

produced a stunningly filmed, intimate portrait, in which the protagonists often 

seem to behave as if they’re unobserved.

Selected by Chris Belloni, one of the founders of Supernova cinema and film fes-

tival director of the International Queer & Migrant Film Festival Amsterdam.

Docu/film tip top 5
Text: Supernova cinema
Photos: Various

Amsterdam Alternative audio walk
Text: Phoebe Spence, Koko Christiaanse
Photos: Various

Slangenpand, Spuistraat // Past & Present

OLVG hospital, Oosterpark // Past & Present

Introducing Supernova Cinema
Text: Supernova cinema
Photos: ...

Introducing 
Supernova Cinema! 

Founded by the team behind the Interna-
tional Queer & Migrant Film Festival –cur-
rently celebrating its 6th annual edition– 
the Supernova Cinema seeks to establish 
itself as a safe space and community hub 
through film and culture. It seeks to become 
a beacon for alternative and inclusive pro-
gramming, showcasing indie productions, 
and hosting debates and workshops with a 
strong focus on intersectionality, new per-
spectives, queer topics, migration, diversity 
& identity. Likewise, having experience in 
working with emerging filmmakers all over 
the globe, Supernova is particularly keen 
on offering a space for emerging filmmak-
ers, orchestrating exchanges with interna-
tional artists and festivals, and becoming 
an international center for showcasing ar-
tivism productions – activism through art.

The team behind Supernova includes pro-
grammers, organisers and volunteers from 
the International Queer & Migrant Film 
festival – a diverse group of people who 
are directly involved in topics such as rep-
resentation, decolonization and commem-
oration, all from a professional perspective. 
We are a diverse team supported by a group 
of enthusiastic volunteers and cinema-lov-
ers. The board of the foundation consists of 
individuals with a background in cinema 
and culture, as well as academia and advo-
cacy. “Over the past 6 years we have organ-
ised the IQMF festival, which has become 
an undisputed landmark for queer film 
and arts in Amsterdam and Europe. We 
work with a diverse team of programmers 
and aim to bring emerging queer filmmak-
ers to Amsterdam to engage with broader 
audiences. We are thrilled to welcome you 
at the upcoming festival at both LAB111 
as well as our own Supernova Cinema. We 
are proud to say we are now one of the few 
queer festivals in Europe with their own 
space. We are truly excited to share it with 
you” – says IQMF director Chris Belloni. 

You can find the Supernova Cinema on 
the second floor of OT301 at Overtoom 
301 in Amsterdam. OT301 originated from 
the Amsterdam squatters’ movement, and 
was eventually bought in 2006 by a diverse, 
international community, an association 
under the name ‘EHBK.’ This alternative, 
non-profit platform is run as collective, in 
which living, working spaces and public 
functions are combined to contribute to 
art, politics and subculture visibility. OT301 
is the living proof of this historical series of 

Walking down Spuistraat, you may not re-
alise that many of the buildings you walk 
past were previously squats. 
On your trips around the city, you have 
likely walked past several active squats 
or free spaces that you never knew exist-
ed. Hosting art exhibitions, theatre shows, 
talks, climate change events, and more. 

Opening its doors to the public in October 2021, 

the Supernova Cinema lies within the mythical OT301 building, 

next to Amsterdam’s Vondelpark.

This audio walk takes about 1,5 hour and takes you from Am-

sterdam centre to the east. Walk past free spaces and squats 

from the past and present and learn about their history and/or 

ongoing activities. 

events, and the collective within - to which 
we now proudly belong - continues to work 
towards a socially embedded cultural and 
artistic offer.

Support our crowdfunding campaign
Belloni: “We started a crowd funding cam-
paign on the voordekunst platform to raise 
money for our cinema space. We would im-
mensely appreciate if you could have a look 
at the campaign and share it around with 
your friends and anyone to whom this pro-
ject may sound worthy and appealing.

What are we going to do with the do-
nations? Several things. Firstly, we are 
going to refurbish the space, including a 
much-needed new beamer and seating. 
After all, we want this place to be welcom-
ing all year round. The cinema room will 
be furnished differently and equipped 
with more contemporary equipment, so 
that any film is showcased to its maxi-
mum potential, regardless of its production 
budget. The second target will be spent on 
the refurbishment of the Ventilation Room 
(café), including the bar, which (to every-
one’s delight) will also be completely re-
vamped. Part of the target amount will be 
used to set up an online cash register sys-
tem so that you can order tickets for the 
cinema from the comfort of your home. 
The ultimate goal is to set up a unique and 
alternative film program of three months in 
the autumn of 2021 – kicking off the indoor 
season with a bang. The space seeks to tap 
into collaborations with special interna-
tional film festivals like Soura Film Festival, 
special screenings of up-and-coming film-
makers and a diversely composed side pro-
gram with Q&As and panel talks”.

The crowd funding campaign runs until 
September 12th 2021. You can find the link 
to the campaign here: 
www.voordekunst.nl/projecten/12579  
please share and help us bring this cinema 
back to life!

Amsterdam Alternative
Audio walk

Check it out! 
Listen, wear, learn, dance

AA Podcast

AA Shop

AA Mixes 

AA Playlist

Music mixes

‘Amsterdam from Emancipation Machi-
ne to Sorting Machine’ is the second AA 
Podcast and has just been released.

Amsterdam, once a cradle of alternative 
culture, has changed its face by turning into 
a “Global City”...

Listen on the AA website 

AA and Vrij Beton merch

In our online shop you can buy books, 
newspapers and AA shirts.

Buying/wearing one of the limited edition 
Vrij Beton sweaters/shirts helps us financi-
ally as all the money from the sales will go 
into the ‘Vrij Beton’ donation pot.

Music mixes

Various mixes by various artists are availa-
ble through the AA Soundcloud page and a 
dedicated page on our website.

Mixes from artists like DJ Marcelle/Another 
Nice Mess, Dan Graveyard, Spikey Lee, Quar-
tier Mustache, Hakki Takki, No28, DJ Andy 
Ex, Arnold De Boer, Colin301, KRAZ, Peerte 
Trunt and more

Spotify playlist

An always updated stream of new electron-
ic music from various (inter)national artists 
like Audrey Nuna, Aardvarck, Mouse On 
Mars, CouCou Chloe, Ital Tek, Sully, Mark 
Pritchard, Pa Salieu, Shygirl, Any Stott and 
many many more. 

Go to the Amsterdam Alternative website 
and follow the link on the top right.  

www.amsterdamalternative.nl

OTR - Weekly 
Streaming Radio 

OTR is an online radio station based in the 
OT301 in Amsterdam. 
Every Friday afternoon OTR streams a new 
program with DJ’s, performers, bands, po-
ets and talks.

Check the program and live streaming on:
www.ot301.nl

If you walk past the Albert Heijn behind 
Dam square, towards Singel you may see a 
white nondescript entrance, with a person 
sitting outside. If you wander inside, you’ll 
likely see their latest art exhibition, or hear 
some music from a new artist. This is one 
of the current free spaces that’s included 
in the new Alternative Amsterdam podcast 
walking tour. In the tour you’ll be guid-
ed around the city, exploring former and 
current squatted buildings and free spac-
es. Learning about their history, how they 
came to be and for some how they ended. 
The route will guide you from central Am-
sterdam towards east and will give you a 
new insight into the city, whether you’ve 
been living in Amsterdam for many years 
or are new to the city. The tour has been 
built on interviews with residents from 
the different squats and free spaces to get 
a real understanding of what it is/was like 
to live there. You will gain an understand-
ing into the political motivations of some 
squats such as Maagdenhuis, or the cul-
tural aspirations of Spinhuis and how the 
bureaucracy and laws around squatting 
make it difficult to establish such places. 

The Alternative Amsterdam tour allows for 
everyone to see the other side of Amster-
dam, and learn more about the squatting 
scene. On an hour and a half walk past 

some of the most famous Amsterdam 
squats. The tour will be available in both 
Dutch and English, and include musical 
scores between the different locations. 

You can listen to the podcast from the be-
ginning of October from the AA website, 
and start  (re-)discovering Amsterdam!
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MUSIC TIP TOP 6

Picked with care but you can do the judging yourself. Tips and links to releases 

are always welcome, mail to: music@amsterdamalternative.nl. 

Amsterdam Alternative can be found on Spotify and Soundcloud, both links are at 

the top right of our website.

SeeFeel

Succour (Redux)

Label: Warp

Release date: 05-2021

Genre: Electronica

Format: Digital, IDM 

Dennis Weijers

Accordion and Modular Synthesizer

Label: Self-released

Release date: 07-2021

Genre: Modular, accordion

Format: Digital 

Various artists

Schenk 1

Label: Onderwereld

Release date: 07-2021

Genre: Electro, Acid, Electronic, IDM

Format: Digital

Bots & Gas 

Roses Rest

Label: Many Voices records

Release date: 08-2021

Genre: Electronic

Format: Digital, Vinyl

KΣITO

Manget

Label: Knekelhuis

Release date: 07-2021

Genre: Electronic, Industrial, Gqom

Format: Digital, Vinyl

Loraine James

Reflection

Label: Hyperdub

Release date: 06-2021

Genre: Electronica, Drill, IDM

Format: Digital, CD, Vinyl

Music tip top 6
Text: AA
Photos: Various

Wat komt er na de broedplaatsen
Text: Jaap Draaisma

Circusbende, photo report
Photos: Various photographers
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Wat komt er na de 
broedplaatsen? 

Circusbende

Amsterdam heeft een enorme behoef-
te aan betaalbare woon- en werkruim-
te terwijl deze alleen maar minder en 
duurder worden.  Met het zogenaam-
de broedplaatsenbeleid is de afgelo-
pen twintig jaar geprobeerd betaalbare 
ruimte te realiseren. Dat is deels gelukt: 
er zijn nu zo’n zestig broedplaatsen in 
de stad. Maar het ziet er naar uit dat 
het broedplaatsenbeleid gaat stoppen. 
Komt er wat voor in de plaats? 

Het broedplaatsenbeleid is rond 2000 be-
gonnen als een gemeentelijk antwoord op 
de ontruiming van een groot aantal kraak-
panden. “Geen cultuur zonder subcultuur,” 
zei de burgemeester in zijn nieuwjaar-
speech van 2000.  Amsterdam heeft ruimte 
nodig voor experiment, voor subcultuur, 
voor nieuwe sociale, economische en an-
dere initiatieven, bij voorkeur gemengd met 
wonen. Goedkoop, collectief, niet-commer-
cieel, openbaar, laagdrempelig. 

In de loop van de jaren vond binnen het 
broedplaatsenbeleid een verschuiving 
plaats van vrijplaatsen naar formele cul-
tuurpanden (door de gemeentelijke eis 
van minimaal 40% officiële, zogeheten CA-
WA-kunstenaars). Ook kwamen er steeds 
meer regels voor het opstarten van een 
broedplaats, werd het steeds duurder en 
werd de economische betekenis dominant, 
met begrippen als business case, onderne-
merschap en innovatie. En dan is er nog het 
gentrificatie-effect van (sommige) broed-
plaatsen op de omliggende buurten.

De meeste broedplaatsen zijn tijdelijk: 
panden verdwijnen na een aantal jaren, 
waardoor er steeds nieuwe bij moeten 
komen om alleen al het aantal betaalbare 
vierkante meter overeind te houden. Stopt 
de subsidie voor nieuwe plekken, dan ver-
dwijnt binnen vijf tot tien jaar het overgro-
te deel van de plekken. Daarom is de strijd 
voor het behoud van bestaande plekken als 
De Ceuvel en de Lely van groot belang.

Corona-bezuinigingen
De verschillen tussen broedplaatsen zijn 
erg groot: hele grote en hele kleine; echt 
goedkope  en flink dure; met alleen wer-
kruimte of ook met woonruimte, met en 
van de buurt of zonder de buurt; soms met 
podia, met buurtruimte, horeca, publieke 
ruimten. Allemaal zijn het – voor Amster-
damse begrippen – goedkope ruimte en 
biedt het mensen een kans die ze anders 
hier niet zouden hebben. 

Het ziet er naar uit dat het afgelopen is 
met het broedplaatsenbeleid. Het huidige 
stadsbestuur van GroenLinks, D66, PvdA 
en SP stelde al eerder voor om er in het ka-
der van de corona-bezuinigingen per 2021 
mee te stoppen. Na verzet vanuit de broed-
plaatsen werd dit veranderd in een staps-
gewijze bezuiniging, waarbij er in 2022 1 
miljoen bezuinigd wordt en er vanaf 2023 
geen geld meer voor is opgenomen. 

Het is aan het nieuwe stadsbestuur, dat in 
maart 2022 gekozen gaat worden, om te 
bepalen hoe het nu verder moet. Nu het 
voorjaar van 2022 in zicht komt en de ver-
kiezingsprogramma’s gemaakt worden, 
vragen velen zich af hoe het verder moet. 

Broedplaatsen van de toekomst
Platform Beeldende Kunst roept op om 
Bureau Broedplaatsen af te schaffen en 
een Bureau Huisvesting voor Artistieke Ge-

NDSM-Werf // 21 & 22 August
Erasmuspark // 28 & 29 August

Photo report

meenschappen en Culturele Initiatieven in 
te stellen. Dit bureau zou initiatieven moe-
ten ondersteunen om panden in coöpe-
ratief eigendom te verkrijgen, de culturele 
en maatschappelijke functie voor de lan-
ge termijn te borgen, de huren betaalbaar 
te houden, en ook mogelijkheden te laten 
ontstaan om panden te  verduurzamen. 
Daarnaast organiseerde de Belangen-
groep Broedplaatsondernemers Metropool 
Amsterdam een symposium waarin het 
opriep tot het behoud van de bestaande 
broedplaatsen en het creëren van “nieuwe 
broedplaatsen van de toekomst”. 

Doorgaan? Nee, want de huidige broed-
plaats heeft na twintig jaar z’n glans ver-
loren. Het begrip “broedplaats” is nooit 
populair geworden. “Wanneer ben je nou 
eens uitgebroed?”, kregen mensen vaak te 
horen. De broedplaats is te veel een kun-
stenaarsvoorziening geworden. Het is on-
duidelijk wat een broedplaats nou eigenlijk 
is, het is teveel tegelijk, het is te duur. Een 
doorstart onder de naam broedplaatsen 
lijkt daarom niet logisch. Maar de nood-
zaak van meer goedkope, betaalbare ruim-
te in Amsterdam is urgenter dan ooit.

Doorgaan dus. Maar hoe?
Puntsgewijs zou de opvolger van de broed-
plaats moeten voldoen aan de volgende 
eisen:
• Vernieuwen: Inspirerend – elan – 

vleugels, spirit, kleur. 
• Goedkoper 
• Geen winstoogmerk
• Breed: van cultuur tot onderwijs, 

van ecologie tot maatschappelijk
• Breed: alle bewoners van Amsterdam 

moeten er wat aan hebben
• Subsidie en gemeente inzet nodig
• Beleid van minstens 4 jaar 
• Pak de ruimte in leegstaande 

winkelpanden en kantoren. 
• Ruim plek in de nieuwbouw: de invulling 

van de begane grond - de plinten - moet 
ervoor zorgen dat een stadswijk gaat 
leven; moet gaan voorkomen dat Amster-
dam alleen nieuwe slaapwijken bouwt 

Publieke Waarden-Panden
Er zal op korte termijn een nieuw concept 
uitgedacht en doorgezet moeten worden. 
Wij noemen het voorlopig Publieke Waar-
den-Panden. Amsterdam heeft die nodig: 
plekken in de stad waar niet de economi-
sche waarde bepalend is maar de publieke 
waarde. Daar kunnen nog steeds succes-
volle kunstenaars of ondernemers uit ont-
staan, maar dat is niet waar het om gaat. 
De publieke waarde, de betekenis voor de 
samenleving als geheel, staat centraal. Dat 
moet nieuwe sociale verbanden opleveren, 
nieuwe onderwijsaanpak, nieuwe ener-
gie-initiatieven, collectieve woonvormen, 
hergebruikplekken, minder ongelijkheid, 
meer ontmoeting, betere wijken en een le-
vendiger stad.
 
Het AA initiatief Vrij Beton zou hier mis-
schien onder passen, maar wil specifiek de 
subcultuur versterken, terwijl de Publie-
ke Waarden-Panden een veel breder doel 
moeten hebben. 

Hoe dan ook: voorbij de broedplaatsen is 
meer goedkope, betaalbare ruimte nodig. 
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On holiday in Amsterdam, the young social 
media influencer experienced a psychosis 
after having a space cake with his friends. 
In a confused mental state, he ran away 
and was nowhere to be found for about 
48 hours. Worried, his mother came over 
from Germany to help find him. His friends 
and family called the police to help them 
find Sammy. They eventually localised the 
young and confused man in a backyard in 
Nieuw-West where he was crying out for 
medical help, holding a pocketknife to his 
own throat. Despite the psycho-ambulance 
already being on site, the police denied the 
young man the medical help he needed 
and was asking for. In fact, they attempted 
to solve the situation by surrounding Sam-
my with 8 police officers and set a dog on 
him. They responded to mental illness with 
violence and, eventually, murder. This case 
portrays an extreme case of ableism and vi-
olence that is inherent to the institution of 
the police.
 
One year later, it is clear that both the 
Dutch police and the judicial system want 
to protect the murderers. The establish-
ment is not interested in telling the whole 
story. This is evident considering the misin-
formation campaign undertaken by police 
officials. Not only did they go to the media 
to blatantly lie about the size of the knife 
Sammy was carrying - they insisted he had 
a 30 cm check knife whereas, in reality, he 
only had a small carving knife with a 7cm 
blade - but they also pretended he stabbed 
a law enforcement officer with it. This was 
later refuted with a video clearly showing 
that he was pointing the pocket knife to his 
own throat. Also, the autopsy of the police-
man’s vest revealed that Sammy did not 
stab anyone. Still, such lies where reported 
throughout Dutch and German media for 
over 4 months, falsely portraying the young 
man as a criminal and further diminishing 
hopes for justice. Finally, Pauuw continues 
to  deny the family the involvement of a 
psycholance expert in the investigation un-
der the shaky pretext that this person is too 
critical of police work.

The disinformation campaign was eventu-
ally cynically championed by the state pros-

Op 16 juli werd door wethouder van 
Doorninck en stadsdeelvoorzitter Be-
rends een aftrap gegeven voor de tijdelijke 
invulling van het Groene Veld in het kader 
van de Expeditie Vrije Ruimte. Het Groe-
ne Veld is het gebied waar vanaf 1971 de 
Riool Waterzuivering Amsterdam Noord 
was gevestigd en dat de laatste vijftien jaar 
in onbruik was geraakt. Het gebied is 3,5 
hectare groot, omvat enkele gebouwen, 
een drietal markante voormalige watersi-
lo’s en is omringd door een tamelijk ruig 
bosgebied. Het Groene Veld grenst aan de 
Slibvelden (ook 3,5 hectare) waar een deel 
van de ADM-bewoners na de ontruiming 
in het begin van 2019 neerstreken. Deze 
groep ADM’ers heeft zich nu verenigd in 
vereniging de Verademing. 
De Slibvelden werden middels een ge-
doogbeschikking voor 2 jaar ter beschik-
king gesteld aan de ADM community en 
het terrein had derhalve op 1 november 
2020 leeg opgeleverd moeten worden. Ge-
lukkig liep het anders.

Slibvelden: een snelle start
Op de Slibvelden aangekomen ging de 
hechte community meteen aan de slag. De 
infrastructuur voor water, elektra en inter-
net werd als eerste aangepakt en gedistri-
bueerd over het gehele terrein. Een grote 
romney-loods, geschonken door de Nieuw 
en Meer, werd opgebouwd en ingezet als 
centrale werkplaats. Een heuse keuken 
werd gebouwd en de Voku werd geopend. 
Het A-huis en het P-huis werden neergezet 
als publieke ruimtes voor muziek, theater, 
kunst en workshops. In de tussentijd wer-
den de individuele woningen en verblijfs-
ruimtes opgeknapt en leefbaar gemaakt. 
Vanaf begin 2020 kwam de culturele en 
maatschappelijke programmering op gang. 
Corona gooide roet in het culturele eten 
maar toch was er op de Slibvelden van alles 
te doen, niet alleen voor eigen vrienden of 
netwerk, maar ook voor de buurt. Ondanks 
de grote slagkracht en flexibiliteit van de 
ADM’ers bleek mid-2020 dat de gemeente 
niet van zin was de verblijfstermijn op de 
Slibvelden te verlengen. De ADM Commu-
nity betoogde dat Stadsdeel Noord op korte 
termijn géén ontwikkelingsplannen gereed 
had voor het gebied en er geen enkele re-
den was om niet te verlengen. Blijkbaar was 
er meer nodig.

Expeditie Vrije Ruimte
Net voor de zomer 2019 werd de bestuurs-
opdracht Expeditie Vrije Ruimte door B&W 
goedgekeurd. Er moest gedefinieerd wor-
den wat verstaan wordt onder Vrije Ruimte 

Sammy Baker 
1 year later, 
no prospect for justice

ADM Community Noord, 
de Verademing en het 
Groene Veld

On August, 13th, a demonstration to demand Justice for Sammy 

Baker was held in Amsterdam. This occurred exactly one year 

after the young German tourist was murdered by 2 policemen in 

a backyard in Slotervaart. 

ecutor who denied the victim’s family an 
official investigation into what happened. 
No justice will be served by the state. This 
leaves the family with no other option but 
to file a civil lawsuit against the murderers. 
The state prosecutor’s decision is particu-
larly astonishing considering that the state-
ments given by the officers on scene were 
proven to be highly conflicting. However, 
she disregarded such suspicious behaviour 
and further refused to hear crucial testimo-
nies from civilian eyewitnesses. The judi-
ciary trusts (confusing) police statements 
over those of civilians. This clearly breaches 
the division of power a democracy is sup-
posedly built upon.

en hoe die op grond van het coalitieakkoord 
middels een beleidskader geïmplemen-
teerd kon worden. Inzake het ADM werd 
één van de trajecten van de bestuursop-
dracht de invulling van de motie “Duurza-
me oplossing voor ADM” (november 2018). 

Vanaf dat moment heeft de ADM-Commu-
nity, alsmede een deel van haar netwerk on-
der de naam “de Amsterdamse Vrijplaats-
makers,” intensief uitgewisseld met het 
team van de Bestuursopdracht Vrije Ruimte 
en hen voorzien van kerninformatie over de 
Vrijplaatscultuur. Er werden visies geschre-
ven over hoe een nieuwe permanente grote 
vrijplaats er uit zou kunnen zien, en er wer-
den aanbevelingen gegeven over hoe bin-
nen een beleidsmatig kader voor vrije ex-
perimentele ruimte daadwerkelijk vrijheid 
en autonomie gerealiseerd zouden kunnen 
worden. Het beleidskader voor de Expeditie 
Vrije Ruimte werd met veel van de door de 
vrije scene ingebrachte suggesties in begin 
november 2020 vastgesteld.

Verlenging Slibvelden
Het samenvallen van het protest van de 
ADM-community en het vormgeven en 
optuigen van een beleidskader voor het 
beschermen en ontwikkelen van vrije 
ruimte in de stad zorgde ervoor dat net 
voor de deadline van 1 november 2020 een 
ontruiming van de Slibvelden werd uitge-
steld. Het terrein van de voormalige RWZI 
Noord en de naastgelegen Slibvelden in 
stadsdeel Noord, samen het Groene Veld, 
werd het eerste experiment in de Expeditie 
Vrije Ruimte. De ADM-gemeenschap en de 
Culturele Stelling van Amsterdam zouden 
met hun organisatiekracht en creativiteit 
de tijdelijke invulling van het gebied in de 
rol van kwartiermaker op zich nemen. Er 
moest een plan opgesteld worden voor 
deze tijdelijke invulling waarbij de buurt 
betrokken zou worden en dat rekening zou 
houden met de lange-termijn groen-recre-
atieve ambities voor het Groene Veld van 
Stadsdeel Noord. Een langer verblijf van de 
ADM Community op de Slibvelden werd 
van dat samenwerkingsplan afhankelijk 
gesteld. Zo gezegd, zo gedaan.

3 Zomers
In de winter van 2020-21 werd het plan “3 
Zomers” via participatiebijeenkomsten met 
de buurt, Stadsdeel Noord en de Expeditie 
Vrije Ruimte besproken en werd er een klap 
op gegeven. De “3 Zomers” draagt bij aan 
het behoud en de versterking van het groe-
ne karakter van het gebied, heeft een recre-
atieve functie en kleinschalige activiteiten 

en evenementen op het gebied van natuur, 
recreatie, sport, kunst en cultuur krijgen een 
plek. Op deze wijze krijgt het gebied open-
bare toegankelijkheid en een publieke func-
tie voor het stadsdeel en de stad. 

De kwartiermakers willen daartoe naast 
de Slibvelden ook het terrein van de voor-
malige RWZI Noord in 4 concrete fases in 
beheer nemen en ontsluiten voor publiek. 
In samenwerking met de buurt wordt ge-
werkt aan een gaandeweg groeiende en 
betekenisvolle culturele en sociaalmaat-
schappelijke programmering. De uitge-
breide netwerken van de Culturele Stelling 
van Amsterdam en de Verademing worden 
ingezet en fungeren als aanjager voor zelfi-
nitiatief van onderop. Op 6 juli 2021 werd 
de “3 Zomers” door het college van B&W 
goedgekeurd. We gaan gewoon beginnen.

Samenwerking Expeditie Vrije Ruimte & 
Stadsdeel Noord 
Als enige stad in de wereld heeft Amster-
dam nu een beleid dat zich richt op het be-
schermen van bestaande en bedreigde Vrije 
Ruimte en op het beschikbaar stellen van 
nieuwe bebouwde en onbebouwde Vrije 
Ruimte voor Amsterdammers. En daar mag 
onze hoofdstad trots op zijn. Vrije ruimte 
is een contradictio in terminis, maar wel 
noodzakelijk om na te streven. Gelukkig er-
kent de gemeente dat. Zonder een bescher-
mend beleid verdwijnen de Vrije Ruimtes 
onherroepelijk en worden alle kwetsbare 
niet-commerciële activiteiten, voorzie-
ningen en spontane initiatieven in de stad 
langzaam doodgedrukt. We weten immers 
dat Vrije Ruimte per definitie op gespannen 
voet staat met de om zich heen grijpende 
commercialiteit in de hoofdstad, waarin 
ruimte hoofzakelijk wordt uitgedrukt in de 
vorm van verhandelbare vierkante meters. 

We zijn dan ook vergenoegd dat de ge-
meente de daad bij woord voegt en via ons 
als kwartiermakers deze eerste pilot in het 
Groene Veld tot stand wil brengen. Daarbij 
zijn we ons ervan bewust dat we met dit 
project een rol gaan spelen in de gebieds-
ontwikkeling en mogelijk bijdragen aan de 
gentrificatie ervan.

Daar staat tegenover dat wij van meet af 
aan in de gesprekken met de Expeditie 
Vrije Ruimte en Stadsdeel Noord als gelij-
ke partner aan tafel zaten. We waren erbij 
toen plannen werden gemaakt, onderhan-
delingen werden gevoerd en beslissingen 
werden genomen. 
Mogelijke scenario’s voor het gebruik, de 
vorm, de omgang en het beheer van het 
Groene Veld zijn vanuit ieders perspectief 
de revue gepasseerd en hebben uitein-
delijk na vele wekelijkse overleggen tot 
onderlinge afstemming geleid. Natuurlijk 
ging niet alles over rozen, maar we zijn blij 
met het resultaat en staan te popelen om 
te beginnen. Symbolisch is de sleutel van 
het Groene Veld aan ons, Vereniging de 

Verademing, overhandigd. De echte sleutel 
ontvangen we zodra de onderhandelingen 
met Gemeentelijk Vastgoed over de huur-
prijs zijn afgerond.

Tot slot
Met het project de 3 Zomers gaan we op 
zoek naar vormen van (zelf)organisatie 
die ruimte laten aan meerstemmigheid, 
kwetsbaarheid en complexiteit. Dat doen 
we door plannen te maken met de buurt én 
ons netwerk die daadwerkelijk leiden tot 
actief maatschappelijk en cultureel han-
delen. We grijpen het gegeven vertrouwen 
aan om tijdens de 3 Zomers ons gezamen-
lijk werk en leven meer dynamisch te orga-
niseren om zo mede vorm te kunnen geven 
aan een betere samenleving. 

Het ADM was in zijn 21 jaar een knoop- en 
referentiepunt voor alternatieve, contra-
culturele artistieke en doe-het-zelf-creati-
viteit voor de hele stad met een duidelijke 
invloed in heel Europa. Een plaats waar 
affiniteit, empathie en verbeelding elkaar 
ontmoetten en waarin interactieve webs, 
hubs en netwerken met een culturele auto-
nomie tot stand werden gebracht en onder-
houden. Natuurlijk gaan we een groot deel 
van deze activiteiten en het achterliggende 
gedachtegoed in het Groene Veld voortzet-
ten. En zodra Corona het toelaat 
Is iedereen welkom bij ons in Amsterdam 
Noord voor zowel schurende tegencultuur, 
workshops, jamsessies en een betaalbare 
maaltijd, alles ingebed in een uitdagende 
artistieke en sociaalmaatschappelijke flow.

 
The march was a powerful demonstration 
of solidarity, reaching from Dam Square 
to the site where Sammy Baker was mur-
dered. A couple of hundred people as 
well as Sammy’s family came together to 
commemorate the young man and stand 
against police brutally. Unsurprisingly, the 
police and the municipality broke their 
promise to not be disproportionately pres-
ent at this demonstration. Indeed, during 
the whole march, the demonstrators were 
filmed by a police van posted in front of the 
procession, they were also surrounded by 
police agents, and even infiltrated by many 
undercover officers. Being critical of police 
work appears to solicit repression from the 
state apparatus. This poses a severe threat 

to a healthy democratic discourse and un-
covers the deepening power asymmetries 
that exists between the state and the civil 
society in Western liberal democracies. 
 
Whilst even the head of police, Frank 
Paauw, eventually alluded to the fact that 
what happened to Sammy was not clear-
ly self-defense, his vision to improve the 
situation is to allocate more money to the 
police and give them access to a broader 
range of weaponry. However, contrary to 
what Paauw insinuates, what happened to 
Sammy was not a result of a lack of resourc-
es, as even the appropriate medical help 
was on scene. Promoting more weapons for 
a better police is a highly dangerous ideol-
ogy that, when followed, has proven to fur-
ther increase the violence the police subju-
gates civilians to. In order to put an end to 
such tragedies happening in the future, it 
is crucial to stand up against such display 
of violence. It is especially important now 
more than ever as the institution is allocat-
ed more power. Police officers cannot and 
should not deal with mental illness. Only 
social and medical help are appropriate re-
sponses to mental suffering.

Sources (links available on AA website): 
www.parool.nl/amsterdam/politie-
chef-paauw-over-dood-verwarde-man-geen-dien-
der-wil-iemand-neerschieten~b58555f3/?fbclid=I-
wAR0pLe6phbug0tDmNI9YMLDVKNxilqsqSqrvm-
3WVzNgM9Zq8ozGyRWS89pI
> Paauw saying that a police officer was stabbed 
in vest + promoting access to a wider range of 
weapons for the police

www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/agen-
ten-die-verwarde-duitse-influencer-doodscho-
ten-handelden-uit-noodweer~b6fc8986/?refer-
rer=https%3A%2F%2Fwww.indymedia.nl%2F
> main article debunking the initial narrative of 
the police 

www.youtube.com/watch?v=3rS9TABmRGM
> AT5 video of the demo where you can also see the 
video of Sammy putting the knife to his own throat. 

www.giessener-allgemeine.de/panorama/am-
sterdam-influencer-sammy-erschossen-wet-
zlar-eltern-statement-instagram-obduktionsbe-
richt-zr-90024611.html
> article in German revealing that the 30 cm blade 
was actually 8cm and that Sammy B. didn’t stab the 
police officer in the vest
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ADM (Slibvelden)
Cultural free zone
Buikslotermeerdijk 95  
adm.amsterdam

Astarotheatro 
Theatre, arts, discussion...
Sint Jansstraat 37
astarotheatro.com

Badhuistheater
Independent, community theatre
Boerhaaveplein 28  
badhuistheater.nl

Bajesdorp 
Under construction
Wenckebachweg 12-46
bajesdorp.nl

Cinetol 
Workspaces, live-music, arts 
Tolstraat 182 
cinetol.nl

Cultureland
Culture, nature, Artist In Residence
Admiraal de Ruyterweg 181 
cultureland.nl

De Ceuvel
Cafe, workspaces
Korte Papaverweg 2 t/m 6 
deceuvel.nl

De Fabriek
Woon- werkpand
Van Ostadestraat 233 
ostade233.nl

De Nieuwe Anita
Culturele ontmoetingsplaats 
Fred. Hendrikstraat 111 
denieuweanita.nl

De Ruimte
Cultural space, bar, restaurant...
Distelweg 83
cafederuimte.nl

Filmhuis Cavia  
Counterculture cinema
Van Hallstraat 52-I
filmhuiscavia.nl

Fort van Sjakoo 
Kritische en opstandige literatuur 
Jodenbreestraat 24
sjakoo.nl

Kaskantine  
Café, restaurant and urban farm
Handbalstraat 1
kaskantine.nl

Kostgewonnen  
Woon-werkpand
Derde Kostverlorenkade 34
kostgewonnen.nl

LIMA
Platform for media art
Arie Biemondstraat 111 
li-ma.nl

Nieuwland  
Self-built space for living and working
Pieter Nieuwlandstr. 93-95
nieuwland.cc

OCCII
Onafhankelijke Cultureel Centrum 
Amstelveenseweg 134 
occii.org

Butchers Tears 
Small brewery and proeflokaal
Jan van Galenstraat 10
butchers-tears.com 

Pllek
Bar, restaurant, live stage, terrace
T.T. Neveritaweg 59
pllek.nl

Saarein
Brown bar with big lesbian crowd
Elandsstraat 119-HS
saarein2.nl

Skate cafe
Skateboarding, bar, food
Gedempt Hamerkanaal 42
skatecafe.nl 

Tolbar
Nice selection of beers
Tolstraat 182
tolbar.nl

Walhalla Craft beer
Beer brewery / bar
Spijkerkade 10
walhallacraftbeer.nl

De Peper
Vegan culture kitchen
Overtoom 301
ot301.nl

MKZ (Binnenpret) 
Vegan food
Eerste Schinkelstraat 16
binnenpr.home.xs4all.nl/mkz.htm

Workspace GWA - NDSM
Print lab, silkscreen, bookbinding
NDSM-plein 27
grafischwerkcentrumamsterdam.nl

Smerig fietsenwerkplaats
Biclycle workshop 
Van Ostadestraat 233-E
ostade233.nl/smerig

Helicopter
Music rehearsal studios
Helicopterstraat 8
www.helicopteramsterdam.nl

OT301
Living, working, public spaces
Overtoom 301 
ot301.nl 

Plein Theater
Stage for theatre, dance, music...
Sajetplein 39 
plein-theater.nl

Pakhuis Wilhelmina
Artist studios and public venues
Veemkade 572
pakhuiswilhelmina.nl

Plantage Dok  
Living, working, public spaces
Plantage Doklaan 8 
plantagedok.nl 

Rijkshemelvaartdienst
Gekraakt terrein, ateliers, keuken...
Oude Haagseweg 58 
rijkshemelvaart.com

Ruigoord 
Idealistisch oord voor kunstenaars
Ruigoord 76 
ruigoord.nl

Theatro Munganga  
Cozy, artistic, social theatre
Schinkelhavenstraat 27hs 
munganga.nl 

Treehouse, NDSM  
Ateliers, publieke ruimte
T.T. Neveritaweg 55-57 
treehousendsm.com 

Volta 
Venue for local bands and artists
Houtmankade 336
voltaamsterdam.nl 

Vondelbunker
Free cultural and activist space
Vondelpark 8 
vondelbunker.nl 

WG foundation
Artist studios, exhibition space...
WG Plein t/o nr 80 
puntwg.nl

Workship op de Ceuvel
Woonark, theater en studio
Korte Papaverweg 6c
workship.nu

Zaal100
Voor vanalles, maar niet voor alles
De Wittenstraat100
zaal100.nl 

Zone2Source
Art, nature, technology
Amstelpark
zone2source.net
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Anarchistic library
Library. books,  
1e Schinkelstraat 14-16
agamsterdam.org

Buurtboerderij
Eat, drink, chill, relax, outside 
Spaarndammerdijk 319
buurtboerderij.nl

Einde van de wereld
Restaurant, events 
Javakade 61
eindevandewereld.nl

Joe’s Garage
Autonoom sociaal politiek centrum 
Pretoriusstraat 43
joesgarage.nl

Molli
Squatters bar 
van Ostadestraat 55 hs
molli.squat.net

Nieuw en Meer
Kunst- en bedrijventerrein 
Oude Haagseweg 51
nieuwenmeer.nl

VLLA
Bar, Podium, Club 
Willem Roelofsstraat 9
vlla.nl

Vrankrijk
Livin, working, events, bar 
Spuistraat 216
vrankrijk.org

Kriterion
Cinema, bar
Roetersstraat 170
kriterion.nl 

Studio/k
Cinema, bar, restaurant, club
Timorplein 62
studio-k.nu

Boekhandel van Pampus
Nice bookshop, good coffee
KNSM-Laan 303
boekhandelvanpampus.nl

Framer Framed
Platform voor kunst en cultuur
Oranje-Vrijstaatkade 71
www.framerframed.nl

Kunstverein
Art, lectures, publications
Hazenstraat 28
www.kunstverein.nl
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More info on our website www.amsterdamalternative.nl
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10 jaar Culturele stelling van Amsterdam
Text: Patrick van Ginkel, Semna van Ooij, Terst Brinkhof, Gaston ten Horn, Arjen Lancel, Hay Schoolmeesters
Illustration: Eliane Beyer

Tien jaar 
Culturele 
Stelling van 
Amsterdam

Isolation Ideas: 
how lockdowns created 
communities 

Begin september bestaat de Culturele Stelling van Amsterdam 

tien jaar. Dat wordt gevierd met de manifestatie “de Culturele 

Vrijstelling” die verspreid over twee weekenden plaatsvindt. 

Amsterdammer Michael Schmidt grew tired of DJing without 

an audience and decided to create a platform for lonely 

music-lovers and -creators from across the world. 

Op zaterdag 11 september wordt de nieu-
we kaart van de Culturele Stelling gepre-
senteerd en in datzelfde weekend openen 
een flink aantal bijzondere gebouwen van 
de CSA de poorten van hun kunstinitia-
tief, onafhankelijk woon-werkpand of vrije 
culturele ruimte. Bezoekers kunnen dolen 
door de gangen van de gebouwen, struinen 
over de terreinen en in de publieke ruimtes 
en ateliers even cultureel op adem komen 
bij performances en concerten. De panden 
van de Culturele Stelling sluiten op deze 
dag aan bij de Amsterdamse Monumen-
tendag, die dit jaar afwijkt van het centrum 
en de focus heeft liggen op de “buitenbuur-
ten.” Juist in deze buitenbuurten zijn veel 
Culturele Stelling locaties gesitueerd.

Op 9 oktober vindt er een demonstratief 
Kunstcorso plaats dat dwars door de stra-
ten trekt rondom het Amsterdamse stads-
hart en eindigt met een manifestatie op het 
Jonas Daniël Meijerplein. Deelnemers aan 
het Kunstcorso en de manifestatie zijn per-
formers, dansers, spoken word artiesten, 
beeldend kunstenaars, ontwerpers en cul-
turele initiatiefnemers wonend en werkend 
in de panden van de Culturele Stelling.
Met de twee weekenden van de Culturele 
Vrijstelling protesteert de CSA tegen het 
verdwijnen van goedkope en betaalbare 
ruimte in de stad Amsterdam. 

While it is generally known that the pan-
demic-related lockdowns have led to in-
creased feelings of loneliness and lack of 
motivation, the over-achiever and hus-
tle-mentality niche of social media has 
been thriving on the leftover dismay from 
the impact of the pandemic on our social 
lives, using it as a chance to shove their 
productiveness down people’s throats. 
Seeing the pandemic as “not an inconven-
ience, but as an opportunity” has become 
the new “wake up at 3AM to go to the gym”.

This confluence of hustler mentality and 
stagnating social lives caused by seem-
ingly endless new regulations gave rise to 
a healthy middle path – giving our days 
meaning by using the extra time to create 
pandemic-proof ways of socializing.
The impending digital transition was un-
avoidable, and as school, university, and 
work conversations were moved online, 
so did our social lives.

When 26-year-old Michael Schmidt found 
himself with extra hours of free time, he 
decided to spend his time upgrading his 
DJ skills. Having DJed during his spare 
time for almost a decade, Michael cher-
ishes music’s quality of bringing people 
together to dance. Since dancing together 
was rendered impossible during the first 
lockdown, Michael contemplated all the 
other underground DJs in the city of Am-
sterdam, who now had endless time to 
practice and improve. He wanted to create 
a space where all of the ‘Quarantine DJs’ 
could come together to share their talents, 
and subsequently co- founded Quarantine 
Radio (@quarantineradio.amsterdam) in 
the summer of 2020.

His idea quickly caught on amongst the 
community, and soon local as well as in-
ternational DJs began submitting their 
own mixes to be published on the Quar-
antine Radio Soundcloud profile.
The tracks played range across genres from 
funky tech house, groovy minimal techno, 
disco, funk and what Michael describes as 
“worldly music”, meaning anything from 
every genre in existence, as long as the 
mix is high quality. The latter is of special 

Culturele verdedigingslinie
Om het volume en de gezamenlijke kracht 
van de bestaande vrije ruimten in Am-
sterdam zichtbaar te maken in het al-
maar vercommercialiserende stadsland-
schap, werd in 2011 de Culturele Stelling 
van Amsterdam opgericht. De Culturele 
Stelling van Amsterdam is een verdedi-
gingslinie in en rond de stad waarin 40 
onafhankelijke creatieve initiatieven, 
zelfstandige woon-werkpanden en vrije 
culturele ruimten zich hebben verenigd. 
In deze betaalbare gebouwen en op de 
aangrenzende terreinen huizen meer dan 
3500 kunstenaars, cultureel ondernemers 
en activistische geesten die niet alleen 
experimenteren en produceren maar ook 
met (sub)culturele programmering naar 
buiten treden om vernieuwing, levendig-
heid en avontuur in de stad te brengen. 
Plekken waarin eigenzinnige geesten sa-
menwerken en samenleven, wars van 
de marktwerking die de rest van de stad 
in haar greep heeft, en waar menselijke 
waarden als inclusiviteit, solidariteit en 
collectiviteit centraal staan. Impliciet zet-
ten zij zich met hun werk in om het imago 
van Amsterdam als vrije, open en toleran-
te stad ook voor de toekomst te hoeden.

Maar al langer is het pijnlijk duidelijk dat 
Amsterdam haar reputatie als veilige haven 
voor deze vrije ruimten geen eer meer aan-

doet. De negatieve gevolgen van de opruk-
kende gentrificatie van de stad, de vergaan-
de financialisering van het stedelijk beleid, 
het laten wegvagen van de ene na de an-
dere vrijplaats zijn hier niet alleen oorzaak 
van. Ook de marktgerichte politiek, effici-
ente economische modellen en top-down-
planning sleuren Amsterdam mee in een 
kolk van speculatief gewin en eenzijdige 
commercie. De vrije markt produceert een 
steeds meer zichtbare harde tweedeling 
tussen arm en rijk, chique en sjofel.
Daarmee staan niet alleen de fysieke 
ruimten van de vrijplaatsen, broedplaat-
sen en kunstenaarsateliers onder enorme 
druk, maar ook de alternatieve manieren 
van leven en werken die bij deze ruim-
ten horen (woon- werkplekken, collectief 
eigendom, streven naar duurzaamheid) 
worden afgeknepen. 

Broedplaatsenbeleid
Het is niet zo dat bestuurders en ambtena-
ren geen oog hebben voor de grote afna-
me van het aantal goedkope, betaalbare, 
maatschappelijke en culturele vierkante 
meters in de stad. Instrumenten zoals 
het broedplaatsbeleid en de onlangs op-
gestarte Expeditie Vrije Ruimte zijn ze-
ker van belang. Alleen sorteren deze nog 
niet voldoende, laat staan een duurzaam 
effect. Het Broedplaatsenbeleid voor kun-
stenaars is meestal gebaseerd op het reali-
seren van enkel tijdelijke ruimte en wordt, 
zoals het er nu uitziet, vanaf 2023 volledig 
wegbezuinigd. De Expeditie Vrije Ruimte 
beschikt niet over een eigen ontwikke-
lingsbudget en we moeten afwachten of 
de Expeditie er in slaagt grond en gebou-
wen uit de markt te halen en te collectivi-
seren voor Vrije Ruimte.

De druk op grond en gebouwen door in-
ternationale investeerders en de vrije 
marktwerking is immers inmiddels zo fors 

dat de gemeente nu worstelt met het te-
rugwinnen van haar autonomie en regie 
op de stad. 

Niet alleen de Culturele Stelling maar ook 
talloze andere Amsterdamse maatschap-
pelijke initiatieven (Platform BK, de Kun-
stenbond, Amsterdam Alternative, FairCi-
ty, Niet te Koop, e.a.) maken zich ernstig 
zorgen over deze ontwikkelingen, waarbij 
met name de betaalbaarheid van woon- 
en werkruimte voor jongeren, vrijere gees-
ten en überhaupt mensen met minder 
geld in het gedrang komt. Zij zien dat niet 
enkel hun eigen of bestaande vrije ruimte 
in gevaar komt, maar ook dat er als coun-
ter-balance te weinig nieuwe vrije ruimte 
aan de stad wordt toegevoegd. 
Hoe relevant die vrije ruimte is voor de 
stad wordt ook zichtbaar op de nieuwe 
stadskaart die de Culturele Stelling op 11 
september lanceert. Het is een overzicht 
van alle aangesloten, soortgelijke organi-
saties en uiteenlopende initiatieven tot in 
elke uithoek van Amsterdam. De plekken 
zijn zichtbaar met elkaar verbonden, via 
het stedelijk weefsel, maar ook via de ge-
zamenlijke waarden, visies, intenties en 
werkwijzen die zij uitdragen. 
Met de manifestatie Culturele Vrijstelling 
vraagt de Culturele Stelling aandacht voor 
genoemde stedelijke problematiek en wil 
zij bijdragen aan een Amsterdamse herbe-
zinning die naar permanente oplossingen 
leidt voor het in stand houden van goed-
kope ruimte. Met kunst, cultuur en sociaal 
maatschappelijke solidariteit op weg naar 
een eerlijkere stad: waardeer het Onbe-
taalbaar Kapitaal van de stad!  

Meer informatie: 
info@culturelestelling.amsterdam
www.culturelestelling.amsterdam

importance to Michael, who personally 
listens to every mix upon submission and 
aims to maintain a certain quality stand-
ard of mixing on the Quarantine Radio 
profile: “You can hear when people make 
music from the soul versus when people 
produce music for money”. If a mix doesn’t 
meet his expectations, the producer re-
ceives an in-depth review of why the mix 
didn’t make it on to the radio and how 
they could improve their performance. 
Even though categorizing music as “good” 
or “high quality” is subjective and not uni-
versally applicable, “good mixing” can be 
defined, with Michael usually giving his 
seal of approval for mixes that stick to one 
broader genre and include transitions so 
smooth that you barely notice a new track 
has started playing. Listening to all the 
submissions before giving feedback might 
be considered a chore by some, but not by 
Michael – he enjoys finding new music on 
a daily basis and usually has a new sub-
mission playing in the background when 
going about his daily life. 

When asked to define Quarantine Radio’s 
target audience, Michael refused to give a 
definition and stated that “everyone who’s 
looking for good music from unknown 
DJs, but also unknown DJs that are look-
ing for an audience” is in the right place 
for some pristine mixes.

After having run Quarantine Radio for a 
few months, Michael began organizing 
live streams alongside friends and took 
his chances by sending several e-mails to 
empty venues, seeing them – through the 
eyes of a true DJ – as a potential live stream 
set. His inquiries were successful and re-
sulted in a collaboration with Het Ketel-
huis cinema in Amsterdam’s Westerpark, 
where the crew was allowed to set up their 
decks in front of the big screen.

Sets like these are a little dream come true 
to Michael, having created Quarantine 
Radio as a chance for underground DJs 
to be noticed by a wider audience. When 
he started spinning decks at sixteen years 
old, he realized what being an unknown 
DJs really means: walking from venue to 

venue and handing out flash drives with 
your mixes on them, hoping they would 
agree to let you play a set. Starting Quar-
antine Radio is Michael’s way of providing 
opportunities to DJs that he never had. 
“Many DJs don’t know how talented they 
are”, he says while telling the story of his 
own creative journey as a DJ over the 
years, “they just need someone to believe 
in them”. 

Ultimately, Michael would like to make 
music his full-time job. He focusses on un-
derground artists because their struggles 
resonate with him but also because he be-
lieves in the importance of subcultures as 
opposed to mainstream culture. For him, 
underground culture is a creative breed-
ing ground with special opportunities 
and experiences.  He’s enjoyed every bit 
of his dive into Amsterdam’s subcultures 
over the years. His advice for DJs looking 
to their own style: “Find the rarest music 
you can find that you really like, mix it in 
the best way you can, and put it out there.” 
Over the months of running Quarantine 

Radio, Michael has received submissions 
from all over the world, from South Kore-
an groovy micro minimal house to Italian 
hard techno. Its audience is just as diverse. 
Once the pandemic is truly over, Michael 
intends to organize events under the 
headline of Quarantine Radio, aspiring to 
give his quarantine DJs the stage perfor-
mance they’ve always longed for.

As for what’s coming for Quarantine Ra-
dio, a name change is not on the agenda. 
Michael prefers for the radio to become 
“a time stamp for the future” and contin-
ue under the same brand even after the 
government decides to call it a day and 
officially declare COVID-19 as extinct. 
Once this happens, neither the name nor 
the goal of Quarantine Radio will change: 
bringing people together through music 
while giving underground DJs a platform. 

Listen:
facebook.com/Quarantineradioofficial
soundcloud.com/quarantineradioofficial
mixcloud.com/QuarantineRadioOfficial

Dispatches from the USA IV:
On Climate and Direct Action 

In his most recent novel, The Ministry 
for the Future, cli-fi author Kim Stanley 
Robinson imagines the moment - in 2025 
- when a devastating heat wave strikes 
the Earth, killing 20 million people in In-
dia. Among many things that arise from 
this all-too imaginable disaster is a social 
movement, The Children of Kali, dedicat-
ed to stopping greenhouse gas emissions 
by any means necessary. Throughout the 
novel they appear via news flashes of as-
tonishing actions, which include down-
ing airplanes and taking an entire Davos 
meeting hostage. The Children of Kali are 
a fictional version of the extreme climate 
protests now advocated by the academic 
and climate activist Andreas Malm, in his 
book How to Blow Up a Pipeline (2021). 
Who can doubt that young people growing 
up under the shadow of mass extinction 
will take the law into their own hands?

Cut to the backwoods of northern Minne-
sota, among the marshes and rice lakes of 
the Mississippi headwaters, where over 
the past several weeks hundreds of water 
protectors have put their bodies on the 
line, jumping fences, locking down on 
equipment and resisting increasingly vi-
olent assaults by the authorities. On the 
other side of that dividing line, local po-
lice departments have bounded together 
to form a “Northern Lights Task Force” 
whose handcuffs, tear gas, rubber bullets 
and endless court procedures are direct-
ly paid for by the pipeline constructor, 
the Canadian multinational Enbridge. 
There’s no terrorism happening right now 
in northern Minnesota, no explosives, no 
sabotage - but non-violent resistance to 
fossil fuel infrastructure has taken a giant 
step forward this summer.

An online map of the Line 3 pipeline route 
shows both the infrastructure and the 
people opposing it, with embedded vide-
os and live feeds from the protest camps:

https://line3.timetochange.today

This movement is led by indigenous wom-
en, whose voices emerge from an aston-
ishing intimacy with the natural world. 
Since the dead of winter, these women 
and their many allies have stood in the 

path of the bulldozers and the direction-
al drills, facing the police and enduring 
arrest after arrest. But now, over the last 
month in particular, what you see in the 
videos are seemingly endless fresh faces 
- youth who’ve decided that the only way 
to live in a desperate and terrible time is 
to overcome passivity and face the cor-
porate state, which “communicates” end-
lessly about reducing emissions while 
pressing forward with pipelines to carry 
climate-wrecking Tar Sands crude to the 
market and the atmosphere.

In his book, Malm recounts the street 
theater of climate protests past: “Dressed 
up as trees, flowers and animals, we laid 
down on the tarmac to be run over by a ve-
hicle built of cardboard and wood to sym-
bolise business-as-usual. Striding through 
the flattened crowd, protesters in UN del-
egate costumes carried signs saying ‘Blah-
Blah-Blah.’” Malm and his friends secured 
a meeting with their climate minister and 
implored her to ratchet up her climate 
ambitions. “The science, after all, had 
been clear for a long time now.”

That was at COP 1 (Conference of the 
Parties to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change)
in 1995. The only things that have changed 
since then are a devastating surge in emis-
sions and a sickening plunge into nihil-
istic denial. The science is clear like the 
rare blue sky, but the politics are murky 
like leaking oil. The events in Minnesota 
contribute to a dangerous polarization, 
that’s for sure. But what exactly are peo-
ple supposed to do? If we were waiting for 
the droughts and floods and forest fires, 
they’re already here. The heatwave that 
kills twenty million could easily happen 
on Kim Stanley Robonson’s timeline, to-
morrow or in 2025. If you are not ready to 
take non-violent direct action, then think 
about all the other things you can do, per-
sonally and politically. But definitely leave 
the flower costumes aside. This is going to 
be a whole-of-society effort - and for the 
moment, half of society is not going along 
for the ride. Ask yourself, who do I sup-
port? How can I bring that support into the 
public space? And above all, who’s really 
throwing oil on this fire?

Dispatches from the USA IV
Text: Brian Holmes
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Page 19Amsterdam door de ogen van toeristen
Text: Charlie Vielvoye
Photos: Annelies Verhelst

What makes a good or bad tourist
Text: Leonie Wegertseder
Photos: Attila Borzák

Camille en Marion, uit Bordeaux (Frankrijk), 
tegengekomen op de Dam

Mathavan, Sumi, Sakie, Kannan en Havithra, 
uit Düsseldorf (Duitsland), 
tegengekomen op de Oudezijds Voorburgwal

Hans, uit Hapert (Noord-Brabant), 
tegengekomen op de Dam

David en Sarah, uit Kärnten (Oostenrijk), 
tegengekomen op de Oudezijds Achterburgwal

Amsterdam door de 
ogen van toeristen  
In de vorige Amsterdam Alternative had ik het met Amsterdammers die direct betrokken zijn bij plannen over toerisme 

over kwaliteitstoerisme, overlast en ons stadsimago. Dit keer sta ik op straat, samen met Annelies Verhelst?, om die toeristen 

zelf te portretteren. We spraken met zeven groepjes toeristen. Waarvoor komen ze eigenlijk? Vol-doet Amsterdam aan hun 

verwachtingen? En zouden ze iets willen veranderen? 

Waarom Amsterdam?
De redenen om hierheen te komen zijn 
talrijk. Zowel David en Sarah uit Kärn-
ten in Oos-tenrijk en Max uit Marseille 
noemen als eerste blowen. Alexandre: 
“Het feit dat het hier legaal is maakt het 
veel makkelijker dan thuis.” Voor David is 
naast de wiet de vrijheid een groot goed: 
“Amsterdam is veel vrijer dan Oostenrijk. 
Er zijn hier meer verschillende cul-turen 
waardoor ik het gevoel heb dat ik mezelf 
kan zijn. Ik hou niet van die zombiecul-
tuur, ik hou van vrij denken, open-min-
ded zijn.” Ook Lisa en Murillo uit Beieren, 
die hier voor hun vanwege Corona uitge-
stelde huwelijksreis zijn, herkennen zich 
in dit beeld: “Bij ons zijn de mensen wat 
kouder. Hier kun je contact maken. Het is 
een levendige stad en je hoort veel talen 
om je heen.”

Een opvallend punt is de spontaniteit 
waarmee toeristen voor een korte trip 
naar Amster-dam komen. Hans uit Ha-
pert in Noord-Brabant zag bijvoorbeeld 
een mooie kortingsactie op Social Deals 
en dacht: “Dat is leuk voor onze vakantie 
en nu zijn we hier vier dagen.” Mathavan, 
Havithra, Sakie, Kannan en Sumi uit Düs-
seldorf dachten vergelijkbaar: “Het is een 
spontaan tripje. We hadden twee dagen 
vrij, Amsterdam is dichtbij en we hadden 
mooie foto’s gezien.” De meest in het oog 
springende reden om te komen is toch 
wel die van Serena en Fazile uit Bilzen 
in België: “Als verrassing voor Fazile’s 
verjaardag én omdat we een hot-pot-res-
taurant wilden bezoeken, dat heb je bij 
ons niet!”

Veel mensen die ik spreek waren hier al 
eens eerder geweest en willen Amster-
dam laten zien aan anderen. Dat geldt 

I just ordered a 0.5-liter bottle of water and 
a cappuccino which I paid no more than 
2.50 euro for in total. Now I’m sitting at a 
small table in front of a cafe in the pedes-
trian zone, enjoying the afternoon heat 
under a parasol. Fort the first time since I 
arrived in Budapest two weeks ago, I really 
feel like a tourist.

My reasons to travel in this second pan-
demic summer are of romantic nature. In-
itially, I was planning to visit Greece with 
my high school friends from Stuttgart, but 
halfway through the summer break I im-
pulsively changed plans. I decided to go to 
Hungary, to see someone instead of some-
thing (love-tourism, if you will).

Exploring the city of Budapest play a sec-
ondary role in this endeavor, yet as in con-
ventional tourism, my motivations are 
purely pleasure-oriented. Learning about 
the culture of the place becomes rather a 
byproduct of recreational activities: a visit 
to one of the many bathhouses, a weekend 
spent at Balaton, food and drinks at corner 
shops and hidden squares.

Besides that, meeting his friends and fami-
ly and listening to stories about growing up 
and living in this place that is foreign to me.  
In a way, one could say that my perspective 
of this city, of this country, is a more au-
thentic one than the one of a conventional 
tourist. It’s informed by the political views, 
the hopes and the hardships of local young 
adults, the social circles that I got access to 
through my friend Boldizsár.

Can this encounter of mine still be called 
tourism, I wonder.

Observing general touristic behavior, it seems 
to me that for a lot of people, travel and vaca-
tion are ways to escape their life at home for 
a while. It seems to be more about distance 
(from the familiarity of home) than about 
closeness (to the life at the destination).

In the experience of the average tourist, is 
tourism about connecting or disconnecting?

In an ideal world, travel 

and tourism could be seen 

as means to develop a 

broader, more universal 

consciousness.

In an ideal world, travel and tourism could 
be seen as means to develop a broader, more 

voor Camille uit Bordeaux die haar zusje 
Marion heeft mee-genomen en Sarah die 
voor haar huwelijksreis met Murillo graag 
naar haar geliefde Am-sterdam terugging. 

Voldoet Amsterdam aan de 
verwachtingen?
David: “Ik had verwacht dat meer mensen 
zouden blowen!” Murillo: “Jazeker, hoe 
kan je nou niet van Amsterdam houden?” 
Mathavan: “Overdag wel, maar ‘s avonds 
niet hele-maal, omdat veel winkels dicht 
zijn en het erg rustig is op straat.” Alex-
andre en Max vin-den het de perfecte 
bestemming voor hun als studenten: 
“Vanwege de wiet, bars en veel andere 
jonge mensen.” Het eten is zelfs boven 
verwachting goed volgens Murillo: “We 
zijn net naar een geweldig Argentijns res-
taurant geweest. En ik kom uit Zuid-Ame-
rika, dus ik ben wel wat gewend.”

En is Amsterdam veranderd?
Hans: “Dat weet ik eigenlijk niet. Het is 
volgens mij toch wel redelijk hetzelfde 
gebleven. Misschien dat het openbaar 
vervoer wel een stuk beter is geworden.” 
Fazile: “Er zijn wel-licht wat meer eetza-
ken bijgekomen. Ik kan me niet herinne-
ren dat het er vroeger zoveel waren. Er 
zijn ook veel meer ketens nu. Op iedere 
straathoek zit wel een Starbucks, dat valt 
op.”

Wat zou je anders willen zien in 
Amsterdam?
Dit vindt iedereen een lastige vraag om-
dat ze het hier vooral heel leuk hebben. 
Na een beetje aandringen kan men toch 
wat bedenken. Voor Alexandre en Max is 
het grappend het weer, terwijl Camille en 
Marion het liefst zouden willen dat hun 
eigen Engels beter was en stiekem dat we 

hier in Amsterdam Frans leren spreken. 
David vraagt zich vanwege de opdringe-
rige mensen in het Wallengebied af of het 
veilig zou zijn als meisje alleen: “Ook als 
je hier nieuw bent, als toerist, kunnen die 
kerels een uitdaging vormen. Maar ik voel 
me over het algemeen veilig.”

Fazile en Serena vinden het erg druk 
in het verkeer en zagen bijna iemand 
overreden worden: “Misschien is het een 
idee om het tot een uur of 19:00 autovrij 
te houden, zodat mensen rustig kunnen 
rondlopen?” Ook Mathavan zet vraagte-
kens bij de verkeersveilig-heid: “De fiets-
paden zouden beter gecoördineerd kun-
nen worden. Het verkeer kan soms nogal 
chaotisch zijn, maar het zal waarschijnlijk 
moeilijk zijn om dit te veranderen.” Zijn 
moeder Sumi wil iets heel anders aanpak-
ken: “De wiet zou illegaal moeten zijn, 
want die stinkt echt heel erg!” Daar zou je 
dan David, Sarah, Alexandre en Max weer 
niet zo geluk-kig mee maken. 

Ontnuchterend beeld
Tijdens de gesprekken met toeristen word 
me duidelijk dat zij met hun hoofd bij 
hele an-dere dingen zitten dan globa-
lisering, overlast, het klimaat, of vast-
goedprijzen. Om zomaar even een aantal 
prangende onderwerpen te noemen in 
relatie tot toerisme. Als toerist bekommer 
je je eerder over welke tram je moet pak-
ken of waar je straks gaat eten, terwijl ze 
in hun eigen stad misschien ook wel met 

bovengenoemde vraagstukken bezig zijn. 
Het vervult mij met trots dat mensen hier 
inderdaad heen komen vanwege het vrije 
karakter, zoals David en Murillo. Bijna 
de helft van de groepjes toeristen die ik 
spreek begint wel over de veiligheid en 
eentje over de viezigheid. Dit terwijl veel 
Amsterdammers vinden dat onze stad 
nu al veel te aangeharkt is, zoals bleek uit 
mijn vorige artikel. 

Het laat zien dat er een groot verschil zit 
tussen de mens als toerist en als local, wat 
we allemaal allebei zijn. Is “bewust toe-
risme” dan de oplossing, waarop nu lijkt 
te worden ge-stuurd door onze gemeen-
te? Of zit het antwoord op die vraag al in 
de betekenis van het woord “toerisme” 
(reizen ter ontspanning) verscholen? En 
is bewust toerisme daarom dus eigen-
lijk een contradictio in terminis, omdat 
we nou eenmaal op vakantie gaan ter 
ont-spanning en niet om bewust bezig te 
zijn met het wel en wee van de plek die 
we bezoe-ken?

universal consciousness. A step toward 
something like a global identity, a way to feel 
connected to the world and its inhabitants.

In reality, the goal of mass tourism seems 
to contradict such an ‘ethos’. People travel 
for hours by car, plane, or train to end up 
doing mostly the same things that they do 
at home, just in more extreme or exces-
sive ways. The disconnection they wish 
to achieve form their home,  their job, 
their responsibilities, they proportionally 
achieve as well with regard to the place 
they chose to visit.

Can I blame them for it? I’m not sure about 
that. Don’t we all deserve a break from our 
lives sometimes? I guess the problem I 
seem to have with mass tourism lies not in 
its motivations but more in the effect it has 
on its destinations and getaways: mindless 
littering, disrespect to the environment and 
people, showing yourself from your worst 
side while not having to fear any conse-
quences cause you bring in the money. 

When we travel somewhere we leave an 
impact, it is up to us to decide what that 
impact will be. Whether it will be a positive 
or a negative one, we will leave a physical, 
and emotional, an economic, and envi-
ronmental trace. The awareness about this 
impact that one inevitably has seems to be 
rather small in nowadays mass tourism.

Could it be that being a good tourist 
starts with being a good local in your own 

What Makes a Good 
(or Bad) Tourist?

home? Is someone who approaches their 
hometown and its people with care and 
solidaity a better tourist by default? Or is it 
in the end, as with all major problems that 
are a result of a world that moves much 
too fast, about changing conditions on a 
larger scale? Could it be that the solution 
to big masses of ignorant tourists lies in 
changing the root cause of the problem in-
stead of the symptoms of a burnt-out and 
overwhelmed society? 

Maybe I’m being too harsh on the average 
tourist here as well, I don’t know. What I 

www.amsterdamalternative.nl

can be sure of is that no matter which big 
city you look at, especially speaking about 
capitals, inhabitants have learned to ac-
cept a basic level of nuisances caused by 
foreigners streaming in and out of their 
city in search of entertainment. In ex-
change for (some of them) making a living 
off tourists, they tolerate noise, pollution, 
and other more serious problems like 
gentrification and the de-personalization 
of their cities in an attempt to cater to the 
needs of the temporary dwellers. 

When did it become 

desirable to the majority 

of tourists to find on their 

vacation the exact things 

that they left behind 

at home

But how did we end up here? When did it 
become desirable to the majority of tour-
ists to find on their vacation the exact 
things that they left behind at home, just in 
slightly different packaging? Wasn’t travel 

once for the brave and curious that longed 
to be confronted with the unknown, the 
unfamiliar? Or am I being too romantic?
A couple of days ago we went to visit a 
friend of Boldizsárs who currently lives 
in a hostel in the center of the city. Due to 
Covid-19 the hostel owner started renting 
out the rooms semi-permanently to local 
students since the stream of travelers en-
tering the city died down remarkably.  

We were sitting in the common area that is 
plastered in small messages, bits of mem-
ory, written on banknotes from across 
the world, postcards, shopping receipts 
and torn-out notebook pages. What they 
all had in common was a positive tone, a 
sense of joy, speaking of good times had 
and good people met, of beauty seen and 
of the wish to return. And I thought to my-
self: „This is a place that I would like to 
stay in as a tourist, a traveler.” These notes 
seemed to be written by people that, for 
a short while, found themselves a home 
in Budapest. Maybe it can be said that 
someone who feels that romantic urge to 
connect with a new environment, to trav-
el, and to be in touch with the unknown 
has to be capable of finding a home some-
where far away from the familiar. To not 
see the new as separate but as part of one-
self. To find a sense of belonging. 

In my opinion, that is what makes good 
tourists. They become part of their envi-
ronment, become aware of the fact that 
they will leave a trace in one way or the 
other, and make an effort for that trace to 
be a good one. 

Today is my last day in Budapest. Soon 
we will pack our bags and head to the 
bus station. We will spend a few days in 
Hamburg, staying with my grand cousin, 
and then head to Amsterdam where we 
both live and study. I didn’t feel much like 
a tourist within the last few weeks, yet I 
came a long way.  
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Stronger Relations
At ABC, mentor-mentee relations are 
stronger that those of students and teach-
ers. There are cases where the friendship 
with a mentor helped the mentee to get 
out of a severe depression. Going to so-
cial events together, helping the women 
to meet other people and make friends is 
part of the deal. Nynke also told me that 
she formed a weekly knitting group with 
her mentees. “When my grandson was 
born, one of the women knitted some cloths 
for him”, Nynke says.

Going to social events 

together, helping the 

women to meet other 

people and make friends 

is part of the deal

Initially, classes taken place at the mentee’s 
home. After that, they tend to switch to out-
door courses: walking around the neigh-
bourhood, go to a park and let the students 
talkk about what they see, what they are 
doing, etc. It gives them the opportunity to 
practice, enrichen their vocabularies while 
being in the thick of it. 
Before the first lessons, mentor and men-
tee agree on the appropriate learning ob-
jectives. They vary from  being able to go 
shopping on one’s own, better connecting 
with the children’s school teacher, meeting 
other people, or to pass a civic integration 
exam. Once a certain level is reached, Nyn-
ke tells me, she would then try to push the 
mentee a but further by letting them read 
about issues that interest or concern them.
For a minimal fee of 15€, the mentee will 
receive the help of an ABC mentor until 
they’re able to get out of their isolation. 
Some women have lessons for only one 
teaching period (6 months), some need 
up to two years of lessons.
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That language proficiency is a major fac-
tor of successful social  integration might 
be a truism but it is one to which Amster-
dams Buurvrouwen Contact (ABC, literal-
ly: Amsterdam Neighbours Contact) pay 
heed. ABC is a non-profit organization 
connecting language proficient volun-
teers immigrant women who wish to learn 
Dutch. Most of them also lack any English 
skills which heightens the barrier to social 
participation. Their world shrinks to the 
size of their home. Isolation, loneliness, 
homesickness are their everyday compa-
ny. There is a host of factors preventing 
immigrant  women from attending regular 
Dutch courses: having to care for children 
or having to deal with physical, psycholog-
ical, or financial problems. According to 
Anne Reijnders, the regional coordinator 
of ABC, the organzation’s  aim is to help 
these women to become more self-reli-
ant and “widen their world”. What she ob-
serves in her “clients” is that  confidence 
grows with language improvement. Some 
women join volunteer groups at the end of 
the language course, some even get a job. 

Our story begins on the common grounds 
of community food gardens dispersed 
across Amsterdam. We are the caretakers 
and custodians of edible sanctuaries for 
more-than-human communities in our 
neighbourhoods. As an intuitive and gut-
felt response to the neoliberalisation of life, 
we cultivate resilience, nourishment, and 
hope for greater realizations of healthy al-
ternatives. 

Together we grow and share food to coun-
ter social isolation and disease-making 
dependence on corporate industrial food 
systems. We share land, labour, and love as 
we cultivate mutually-supportive polycul-
tures. We regenerate local ecosystems and 
sow the seeds of climate-responsible cul-
tures that honour the wisdoms and practic-
es of peasant and indigenous cultures. We 
distrust the false solutions of green growth 
and ecological modernization with their 
mantras of “consume more, trust in high-
tech, and endorse extractivism elsewhere”.

Amsterdams 
Buurvrouwen 
Contact

Amsterdam’s Solidariteits-
Netwerk BuurtTuinen 
(Sonebutu) emerges

During its more than 20 years operation, Amsterdams Buur-

vrouwen Contact (ABC) has helped 8000 immigrant wom-

en overcome their isolation and their way into social life by 

helping them learn Dutch.

Nynke de Vries, also a volunteer at ABC, 
mentored middle aged Eritrean woman 
two weeks after her arrival in Amster-
dam. She remembered her mentee being 
initially so insecure that she cried for not 
understanding anything during the first 
lesson. As the course progressed she slow-
ly became more cheerful and confident. A 
year and a half on, she began her training 
at a nursing school and will start an in-
ternship in September. For a lot of women, 
ABC is the first step toward participation 
in Dutch society.

In Need of Volunteers
Currently, ABC has about 300 volunteers. 
Besides metoring, volunteers also help 
with administration, writing and editing 
newsletters, financial management and so 
on. They always lack language mentors as 
ABC’s services are in high demand. 
Volunteers come from all walks of life: 
they can be students, office workers, pen-
sioners and everything in between. Some 
are children of refugees. They witnessed 
the struggle of their mothers and wanted 
to help others to succeed. When asked for 
the  requirements of volunteering at ABC, 
Anne says: “You only need to be curious, 
empathetic and speak enough Dutch to 
teach it”. Nynke who volunteers for ABC 
as a teacher and newsletter editor, is a re-

We estimate that there are more than 100 
buurttuinen in Amsterdam where neigh-
bours and friends grow and share food in 
open and public spaces. Almost all of these 
gardens are denied collective and commu-
nity land rights necessary for long-term 
flourishing. Instead, we subsist on tempo-
rary contracts or informal agreements with 
the Gemeente that guarantee our precarity. 
We centre our solidarity to the gardens and 
surrounding homes who are most at risk of 
displacement and gentrification.

Our resilience and resistance are rooted 
in collective processes of care, solidarity 
and reciprocity. We take most inspiration 
from the gardens in our network that up-
root and heal from our city’s neoliberal and 
neo-colonial legacies. We are heartened by 
gardens occupying and inhabiting land in-
tended for lucrative property development 
and gentrification. Gardens reflecting the 
social diversity of their neighbourhoods. 
Gardens able and willing to nurture every-
day alliances across house owners and so-
cial renters, generations, genders and ra-
cialised cultures. 

We are community food gardeners in soli-
darity with the struggles for the Lutkermeer 
polder, undocumented people and who wel-
come the arrival of the Zapatistas this year. 
We are gardeners of skill-sharing, knowl-
edge-exchanging and food culture preser-
vation and celebration. We seed food-con-
sumer cooperatives, support small-scale 
farmers and contribute to food autonomies 
near and far. We are gardeners that value 
consensus, who can hold assemblies, and 
love to cooperate beyond individual plots.

From our past struggles against prof-
it-greedy developers and anti-social plan-
ners we learnt that solidarity networks are 

invaluable. Without solidarity we cannot 
counter the commercialization of common 
spaces nor can we prevent our gardens 
from being (ab)used for Gemeente-led 
gentrification (“greentrification”).

With the support A SEED, Eetbaar Amster-
dam and Fonds voor Nieuw-West we ac-
cessed modest funds to complete a form of 
action research that started with 16 com-
munity garden evaluations in 2020. We 
listened to their challenges and successes 
and made an inventory of our past and po-
tential future collaborations.

Listening carefully to each other, it was quite 
easy to identify common challenges we face 
as a network of voedsel buurttuinen. Politi-
cally, our most common challenge is secur-
ing long-term land access. We are in favour 
of taking land and earth out of private prop-
erty and restoring them to the commons 
with community land rights and responsi-
bilities. We feel the best way of achieving this 
political need is becoming a civic movement 
strong enough to access resources and in-
spire social and ecological transformations 
of Amsterdam’s green spaces. 

The Commons Network is one of a number 
of organisations that offered their solidarity 
to us. They valued our bottom-up process 
and informed the Fearless Cities program-
mers to support our proposal to do a series of 
8 skill-shares in 8 gardens responding to our 
common challenges. Sadly, with corona re-
strictions, we could not do open workshops 
so made open-access videos instead. We are 
grateful to have our knowledge and skills val-
ued and to receive financial solidarity.

Since ceremoniously planting our ‘Solidar-
iteitsnetwerk Buurttuinen’ in spring 2021, 
most of us are occupied with the day-to-day 
care of our neighbourhood food gardens, 
families and communities. Spring and sum-
mer are the most care-intensive seasons for 
our gardens and as we mostly grow and 
share food in our spare time. This means 
less time for organizing and exchanging, 
although we have been sharing seeds, seed-
lings and compost with each other. 

Now, with the restrictions waning, we are 
excited to realize our first series of solidar-
ity bike tours. Our first tour was in Nieuw-
West on Sunday August 30 where we visited 
4 gardens in the network, listened to their 
challenges and made solidarity offerings 
and requests. Three gardens live within 
Gemeente’s Schinkelkwartier master plan 
of gentrification which destines the living 
gardens to cement.

In response, we started a bottom-up, dem-
ocratic re-design process of the common 
green spaces within the Schinkelkwarti-
er into vital social and ecological lifeways 
(corridors). We are offering to weave the 

living local threads into the Gemeente’s 
sterile master plans so they can fulfil their 
public resource commitments to green 
“rigorously” (and radically), transform our 
urban green spaces to respond adequately 
to the climate emergency and counter ris-
ing trends of social isolation and loneliness.
 
We stand together against the distant 
top-down designs from the glass castle of 
Weesperplein 8 that designate green to be 
an ornamental background to extract from 
and use for green city marketing. We stand 
together in learning to co-design closely 
with diverse users of our local greenspaces. 
We centre direct democracy, wellbeing and 
ecological regeneration to respond mature-
ly to the multiple crises we must overcome.

As fellow citizens, we need each other and 
our differences are a generative asset, not 
a ‘wicked problem’ to avoid. With the en-
forcement of Netherlands’ Omgevingswet 
set for January 2022, heartful and dignified 
citizens have real legal opportunities to 
be in the decisive designing and planning 
phases from which we have historically 
been excluded; i.e. to go beyond tokenistic 
participation.

We feel and respond to a need to nurture 
a community of grass-rooted co-designers. 
We must anticipate and counter the threat 
of an emerging paradigm of undemocratic 
‘multi-stakeholderism’ where corporations 
and private interests dominate the future 
decision-making of our common and pub-
lic spaces in Amsterdam. 

With this initial positioning, we invite you 
to be in solidarity with our efforts to culti-
vate skilful and dignified co-designers. We 
start with a broad and open imaginary of 
community foodscapes that (re) connect 
and protect a great variety of initiatives that 

grow and share food in healthy ways.

Every 3 weeks to the end of 2021 we’ll intro-
duce you to some of our network members 
who are pioneering practices of co-design. 
They co-design with people and places to 
reanimate and regenerate endangered sol-
idarities between indoor and outdoor food 
communities, city and hinterland, forests 
and farms, cultures and ecologies.

We invite you to listen and learn together 
with us, share ideas, experiences, resourc-
es and suggestions to common challenges 
that speak to a need to go beyond the con-
texts of our community food gardens. A 
common need to protect, connect and re-
claim civic power that is so urgently need-
ed to heal Amsterdam and enable healthy 
alternatives to flourish.

To access our first co-design challenge and 
add your ideas, use this link: https://yrpri.
org/group/10755. If you would like to join 
our network’s e-mail list, receive a report of 
our 10 most common challenges (includ-
ing ecological, economic, social and tech-
nological) and/or a guide on how we seed-
ed this P2P solidarity network please send 
an email to toby@aseed.net. 

Unknown artist’s 
manifesto 
The paint drippings on her body were all I 
could ask for today. 
Commission in pocket, head to skies and 
shoes polished:
Immaculate depiction of an artist’s middle-
class dream. 
I try not to breath too enthusiastically – tur-
pentine still fills my nostrils over smells of 
heavy flesh – 
As I whisper my first prayer:
That for a little while longer life could exists 
solely of truisms. 
Why do we only see virtue in faded flash-
backs and literary tropes?

But no, I wanted more.
I promised to steer away from solipsism – 
no ‘l’art pour l’art’ –
But instead bathe myself in the sweat
Of those who’ve build pyramids,
And started families, deprived of wages.
That I would orate not in salons,
But on top of tiny little soap boxes, bassi-
nets of working-class heroes.
And that this piece in front of me,
Would be my magnum opus:
Homage to humbled masses.

But she relished our bourgeois enterprises,
Wishing cake upon those trembled on
by structures we were enjoying. 
For the house that privilege built still need-
ed a ballroom

For tiny people and massive egos,
The only intelligent culture,
Found growing in the lavatory. 
And my artivism wouldn’t supply cham-
pagne,
But merely crusts for others. 
I told her I’d rather scribble my life’s work 
on toilet stalls,
Than to give  it up to kings.
In response our premature wedding china 
took flight,
Seeing if I could dodge plates, 
As well as inquiries. 
She left and slammed the door. 

Morning came, cock crowed thrice:
A banging on the door sealed my fate.
Leathered art-critics threw punches,
Landing in an empty stomach.
Policemen sending me the message 
That blasphemy is still a crime,
And my engagement is off. 
Faeces flung, chants taunting sung,
Children rhyme with hate and crass.
So I remember a golden ring, 
So I can sing back to that mass
That like my fame—fuck, infamy—this last 
march too’
Is bound to pass. 
As they drag me off I ponder headlines:
Murder most wicked, by muse most mute?
The briefest trial ensued. 

tired teacher. She has been volunteering 
since 2013 and is currently working with 
her seventh mentee. As she puts it: “I have 
such a big admiration for these women 
coming to the Netherlands without speak-
ing any Dutch, it must be difficult to cope! 
I feel happy when I know that I really help 
them to find their way in Dutch society”.

First time volunteers are required to at-
tend a training where they are trained in 
effective teaching methods and how to 
deal with cultural differences. If you’re in-
terested in becoming a volunteer at ABC, 
please visit below website.

www.abcamsterdam.org 
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Join the 
AA Reading 
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Bevlek je onderbroek 
en red de planeet

Ik ben Stefanie. Al mijn tijd steek ik in 
het redden van de planeet. De afgelopen 
zomer heeft weer aangetoond dat daar 
dringend veel energie naartoe moet. Hit-
tegolven, overstromingen en de doods-
bangmakende voorspellingen van hon-
derden wetenschappers. Maar waar begin 
je? Bij je onderbroek. 

Sowieso zijn de berichten over het klimaat 
zo angstaanjagend, dat je het al bijna van-
zelf in je broek doet van schrik. Dat heb 
ik tenminste wel. Laten we snel beginnen 
met het veranderen van dingen zodat we 
een betere planeet krijgen. En laten we 
even dichtbij huis beginnen. Kijk eens tus-
sen je benen. Daar gaan we beginnen.
 
De meeste mensen dragen een onder-
broek. Een voorwerp waar al van alles 
aankleeft: ideeën, associaties, een ver-
leden, een toekomst. Iemand heeft die 
broek ontworpen. Er is materiaal voor ver-
vaardigd. Hij is gemaakt, getransporteerd. 
Van hand tot hand gegaan. Gewassen. Als 
die onderbroek kon praten, dan maakten 
we eens wat mee. 

Over het algemeen vindt men dat een on-
derbroek schoon moet zijn. Maar als we 
de planeet willen redden moeten we hem 
misschien eerst even bevlekken. Daarom 
gaf ik samen met Freija de workshop “On-
derbroek bevlekken” op het Extinction Re-
bellion-klimaatkamp van half augustus in 
Amsterdam. De workshop was een succes 
vonden wij, maar wat hield hij in en wat 
was precies het idee? 

De Theorie 
Laten we gewoon eerlijk onder ogen zien, 
dat we het behoorlijk verknald hebben 
met de planeet. We zitten tot onze oren in 
de shit. Overal plastic, overal chemicaliën 
en afval. Er is geen frisse lucht meer en 
hoe lang we nog schoon drinkwater heb-
ben is een serieuze vraag. Bedrijven gaan 
over lijken voor een beetje winst. Dieren 
zijn gebruiksvoorwerpen geworden. We 
maken praktisch niks zelf meer en zijn 
koopverslaafd. Er staat ons geen fijne tijd 
te wachten als we zo doorgaan. We heb-
ben ons eigen nest volledig bevuild. Laat 
het even tot je doordringen hoe erg het 
is. Onderga die angst even, laat hem even 
toe, en doe het, bij wijze van spreken, even 
in je broek van angst. 

En dan is het, na dit dieptepunt, al snel de 
hoogste tijd om deze angst om te zetten in 
actie. We gaan het heft weer in eigen han-
den nemen! De angst gaan we omzetten 
tot een kracht! We gaan als eerste onze 
eigen broek blijvend bevlekken. Ter herin-
nering aan dit dieptepunt, als reminder tot 

Every two months we organ-

ise an evening in which we 

discuss a particular book. 

Works include mainly new 

and older literary texts, as 

well as non-fiction about cur-

rent social and political mat-

ters. The sessions are open to 

everyone and free of charge.

In the next session we’ll discuss The Rings 
of Saturn by W.G. Sebald. Encountering 
an eccentric cast of characters along the 
way, Sebald confronts the frailty of human 
existence as he voyages along the Suffolk 
coast on foot. What begins as the record 
of a journey on foot through coastal East 
Anglia becomes the great, constellated 
story of people and cultures past and pres-
ent: of Chateaubriand, Thomas Browne, 
Swinburne and Conrad, of fishing fleets, 
skulls and silkworms. Dealing with themes 
like time, memory and identity, ‘The Rings 
of Saturn’ is an intricately patterned and 
haunting book on the transience of all 
things human.

There will be no central presentation of the 
themes in the book. Instead, you’ll discuss 
your views, thoughts, favourite passages, 
points of critique and further suggestions 
informally in a small group.
The last 20 minutes of the evening are 
spent in deciding collectively which book 
we will read next. You’re welcome to join 
this discussion and to propose a book.

The discussion of ‘The Rings of Saturn’ will 
take place on Wednesday 13th October 
at 20:00 hrs in the WG Café (Marius van 
Bouwdijk Bastiaansestraat 52). If you want 
to participate, please send an email to 
readinggroup@amsterdamalternative.nl

BOOKS TIP TOP 5

Het is warm in de hivemind

Maxime Garcia Diaz 

Publisher: De Bezige Bij

Release date: 07-2021

Price: €22,99 // ISBN: 9789403120614

De associatieve gedichten kronkelen, bedwelmen, 

ontregelen, en wortelen diep in het digitale, het 

feminiene en het hedendaagse. Flarden van nieuwsbe-

richten vermengen zich met academische theorie en 

uitgestorven webpagina’s uit de jaren nul. 

Een bruisend poëtisch debuut waarin de taal welig 

tiert, over fantasie, gekte, woede, angst, en een 

spookachtige revolutie.

Op zoek naar de moederboom

Suzanne Simard

Publisher: Prometheus

Release date: 06-2021

Price: €25 // ISBN: 9789044639551

Niemand op onze planeet heeft meer gedaan om onze 

kennis over bomen te verdiepen dan de wereldberoemde 

ecologe Suzanne Simard. Zij wordt alom geprezen door 

haar vermogen complexe ideeën over de natuur over te 

brengen op een manier die even diepgravend als beto-

verend is.

Waar ben ik? - Lockdownlessen voor aardbewoners

Bruno Latour

Publisher: Octavo Publicaties

Release date: 06-2021

Price: €19,50 // ISBN: 9789490334314

De lockdown heeft ons zwaar op de proef gesteld. Ach-

ter de politieke vraag ‘Hoe komen we hieruit?’ duikt 

inmiddels de vraag op: ‘Waar ben ik?’ Bruno Latour 

zoekt naar antwoorden in een filosofisch verhaal, met 

als leidraad ‘De gedaanteverwisseling’ van Kafka.

Ideeën om het einde van de wereld uit te stellen

Ailton Krenak

Publisher: Ten Have

Release date: 06-2021

Price: €18,99 // ISBN: 9789025909833

Ailton Krenak haalt enkele diepgewortelde westerse 

ideeën over de mensheid en onze relatie tot de na-

tuur onderuit. Volgens hem staan we aan de afgrond. 

Daarom stelt hij een verschuiving in ons denken en 

doen voor die nodig is voor het voortbestaan van de 

aarde. Het resultaat is een indrukwekkende combina-

tie van sociale kritiek, milieu- en ecologiestudie, 

geschiedenis en politiek.

Eetbare en giftige paddenstoelen

Eenvoudig herkennen en onderscheiden

Thalia Hans E. Laux

Publisher: Kosmos Uitgevers

Release date: 07-2021

Price: €20 // ISBN: 9789021582481

In deze veldgids worden eetbare soorten vergele-

ken met hun giftige dubbelganger. De belangrijkste 

onderscheidende kenmerken worden duidelijk toege-

licht in woord en beeld. Met dit handboek kan iedere 

natuurliefhebber met een gerust hart op ontdekking 

in het bos om de smaak van wilde paddenstoelen te 

pakken te krijgen. 

Tips and links to releases are always welcome. 

Please send them to books@amsterdamalternative.nl
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Bevlek je onderbroek en red de planeet
Text: Stefanie Wels
Photos: Stefanie Wels

actie en als statement dat jij je niet meer 
in de luren laat leggen door de commer-
cie. Vanuit een volledig gerechtvaardigde 
angst gaan we weer vechten voor onze 
wereld. Deze angst zal te zien zijn in onze 
broek en dat is prima. Ontkenning heeft 
ons namelijk niks verder geholpen. Het 
onderstaande “product” zal in geen enke-
le winkel te koop zijn. Geen keten maakt 
hiermee de planeet kapot. 

De Praktijk 
We hebben een partij grootvaders-onder-
broeken op de kop getikt. Grootvaders on-
derbroek is sowieso het beste model. Een 
klassieker die zich al lang bewezen heeft, 
lang mee gaat, waar je je hand in kan ste-
ken, en die elk soort mens staat. Freija had 
de broeken voorbehandeld met aluin, een 
natuurlijk middel. 

Stap 1: Kies je onderbroek en schrijf je ini-
tialen op het label.
Stap 2: Maak de onderbroek nat.
Stap 3: Beleg de onderbroek met heerlijke 
ingredienten zoals uienschillen, vlierbes, 
walnoot, rozenblaadjes. 
Stap 4: Rol de onderbroek op zoals jij dat 
wilt. Dan volgt een (deels) symbolische 
handeling: neem het houten hamertje en 
hengst!!!!!! Hengst erop! VERSPREID DE 
SAPPEN!!
Stap 5: Doe er kunstig een touwtje omheen.
Stap 6: Adem diep in en uit. Je bent je agres-
sie kwijt! Lever je onderbroek in bij Freija 
of Stefanie. Die leggen hem een uur in een 
stoommandje boven een pan kokend water. 
Stap 7: Na een uur kun je fase 2 in: het ont-
wikkelen. Haal het touwtje eraf, ontrol de 
broek. De restanten kunnen de struiken 
in. Spoel uit en laat drogen.
Stap 8: FINISHING TOUCH: druk er nog 
een stempel op met bijvoorbeeld ‘erotuig’ 
of wat je maar wilt. 

Je bent nu klaar om je zelfbevlekte broek 
te gaan rocken. De beste plek daarvoor is 
een klimaatdemonstratie. Je hoeft je niet 
te schamen voor je angst. Put er kracht uit 
en vecht.
Jouw kruis is nu ook een conversation pie-
ce geworden! Een ander voordeel is dat je 
geen stress hoeft te hebben over vlekken in 
je onderbroek. Er zitten immers al vlekken 
in! Overigens kan hij gewoon in de was. En 
geniet vooral ook even van de schoonheid 
van de vlek. 

Disclaimer: in deze workshop gebruikten 
wij reeds bestaande onderbroeken. Na-
tuurlijk is het het allerbeste als je je eigen 
onderbroek maakt van bijvoorbeeld een 
oud t-shirt en die vervolgens bevlekt. Of 
je gebruikt je eigen bestaande onderbroe-
ken. Wij doen altijd alles zoveel mogelijk 
tweedehands, maar tweedehands onder-
broeken die nog acceptabel zijn zijn erg 
moeilijk te vinden, al is het mij wel eens 
gelukt. De bottom line is: laat je geen kle-
ren opdringen door gewetenloze ketens, 
als je zélf alles in je omgeving hebt om iets 
moois te maken. 
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Butoh Festival 
Amsterdam 
8-9 October 2021

10 performances 
Unconventional, experimental, contro-
versial, international 

The Butoh festival Amsterdam is taking 
place at Teatro Munganga, Schinkelhaven-
straat 27 hs, 1075 Amsterdam
   
Artists
Alicia Bisier (E), Bob Lyness (USA), Christian 
Bernecker (GER), Coco Villarreal,  (MEX),  
Ehsan Sadigh (IRAN), Elisabeth Damour 
(FR), Erika Hassan (USA), Ezio Tangini (IT),  
Golzar Hazfi (IRAN), Gul (E), Julianne Ka-
sabalis (BEL),  Maruska Ronchi (IT),  René 
Baptist Huysmans (NL), Sylwia Hanff  (POL)

Dates, time, ticket prices
Fri 8 October 2020  20:30 hrs - € 25
Sat 9 October 2020  20:30 hrs - € 25
Both the days  € 45
Concession € 20 and € 35 for both the days 
(only for certified students and unem-
ployed). Due to limited seats available for 
covid-19 restriction, tickets will only be 
available online.

Info and booking: 
info@munganga.nl  // 020 6759837
www.munganga.nl
www.inbetweenbutoh.com

Court for Intergenerational Climate Crimes...
Text: Framer Framed
Illustrations: Radha D’Souza & Jonas Staal

R
ad

ha
 D

’S
ou

za
 &

 J
on

as
 S

ta
al

, 
‘C

om
ra

de
s 

in
 E

xt
in

ct
io

n’
, S

tu
dy

, 2
02

0-
21

.

Radha D’Souza & Jonas Staal, ‘Court for Inter-
generational Climate Crimes’, Study, 2021. 

Court for Intergenerational Climate 
Crimes (CICC) - Exhibition

The Court for Intergenerational Climate 
Crimes (CICC) is a collaboration be-
tween Indian academic, writer, lawyer 
and activist Radha D’Souza and Dutch 
artist Jonas Staal, which takes the form 
of a more-than-human tribunal to pros-
ecute intergenerational climate crimes. 
During the inauguration at Framer 
Framed, D’Souza and Staal will intro-
duce the legal framework of the CICC.

The CICC will host hearings in which ev-
idence will be presented by prosecutors 
and witnesses relating to intergenerational 
climate crimes committed by corporations 
and states acting in concert. This is followed 
by the presentation of evidence of alterna-
tive forms of collective action in defense of 
intergenerational climate justice. Co-pro-
duced by Framer Framed Amsterdam, the 
CICC focuses on corporations registered in 
the Netherlands as well as the legal frame-
works established by the Dutch state sys-
tem supportive of the corporations.

 
The CICC aims to present evidence of cli-
mate crimes both past and present, as-
sessing their impact in the here and now 
and their impact on planetary life of the 
future. As such, the tribunal rejects linear, 
atomised and individualised narratives 
underlying the present-day legal system 
to instead establish comradely bonds with 
ancestors and descendants across differ-
ent time scales.
Apart from human actors, the court forms 
an ecology occupied by extinct animals, 
plants and ammonite fossils, each termed 
“comrade.” These non-human ancestors 
are simultaneously evidence of intergen-
erational climate crimes in the past, as 
well as witnesses—and comrades—in the 
collective effort of the CICC to contribute 
to intergenerational climate justice in the 
present and future.
 

Radha D’Souza & Jonas Staal, ‘Comrades 
in Extinction’, Study, 2020-21.
The court proceedings will be directed 
by four judges: Radha D’Souza, Sharon 

H. Venne, Nicholas Hildyard and Rasigan 
Maharajh. With evidentiary testimony and 
presentations from collectives and indi-
viduals representing Kenya Land Alliance, 
Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en 
Defensa de sus Territorios, Vettiver Col-
lective, Synergie Nationale des Paysans et 
Riverains du Cameroun (SYNAPARCAM), 
Global Legal Action Network (GLAN), The 
Centre for Research on Multinational Cor-
porations (SOMO), Stop Wapenhandel – 
European Network Against Arms Trade, 
and more.

Dates
September 24, 2021–January 16, 2022 

Opening
September 24, 2021
Inauguration of the Court for Intergenera-
tional Climate Crimes (CICC) 

Hearings
October 28–31, 2021
Comrades past, present and future vs. 
Unilever, ING, Airbus and the Dutch State 

Location
Framer Framed 
Oranje-Vrijstaatkade 71 
1093KS Amsterdam, the Netherlands 

www.framerframed.nl

Supported by
Dutch Ministry of Education, Culture and Science 
AFK (Amsterdam Fund for the Arts) 
Mondriaan Fund, Amsterdam  
Stadsdeel Oost
Creative Industries Fund NL (Stimuleringsfonds 
voor Creatieve Industrie) 
Outset Fund, Amsterdam

Partners
Van Abbemuseum, Eindhoven 
Textiellab, Tilburg

Framer Framed is an Amsterdam based platform 
for contemporary art, visual culture, and critical 
theory & practice. Each year the organisation 
presents a variety of exhibitions in collaboration 
with both emerging and established international 
curators and artists. An extensive public program 
is organised alongside these exhibitions in order 
to shed light on the topics concerned, and provide 
a wide range of perspectives. With this common 
space for dialogue, Framer Framed aims to show a 
plurality of voices in a globalised society.
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