Groeten uit Noord-Ossetië • The Sochi Project (2013) • Hornstra & van Bruggen
Khava is showing ‘The Secret History of Khava Gaisanova & The North Caucasus’ to the sister of her disappeared husband
Mukhazhir. The book unfolds a grim picture of the region hosting the 2014 Winter Olympics • www.thesochiproject.org

Recensie • Karels Bio Friet • Hans van der Reijden
Redactioneel • We zetten het even voor u op een rijtje.
Zomer, check. Vrije tijd – de één wat meer dan de ander –
maar laten we zeggen, check. Vakantiegeld, check (zie
vrije tijd). Een breed scala aan betaalde en gratis toegankelijke zomerfestivals, check. Zie hier alle ingrediënten die de komkommerperiode, traditioneel lastig voor
alle redacties, van de broodnodige inspiratie voorzien.
Maar, details daargelaten, dit is elk jaar hetzelfde. Wat
valt er nog over te zeggen? Niet veel, zoveel mensen,
zoveel wensen. Echter, het begint op te vallen dat er één
groot verschil is met andere jaren. Over de hele linie is
de kwaliteit van het aangeboden eten drastisch veranderd. Werden we eerst nog murw geslagen met allerhande franchise pop-ups van de grote cateringmaffiosi,
inmiddels stuitten we veelvuldig op kleinschalige, biologische en kundig geselecteerde ‘eet-ervaringen’. Soms
schreeuwend duur, soms zeer schappelijk geprijsd, maar
grosso modo een ontwikkeling die we van harte ondersteunen. Alleen die kl*te plastic bekertjes, wanneer gaat
daar eens iets aan gebeuren?

TO LOSE
Koppige Kollektieven • Het Fort van Sjakoo • Jodenbreestraat 24, Amsterdam

Sport • Altijd even spannend vooraf, blijft het weer een
beetje meewerken? Ook dit jaar hebben we het best
wel weer getroffen, behalve natuurlijk woensdagavond,
we kregen regen en onweer. Gelukkig kon een gedeelte
droog overkomen en de 10 kilometer lopers werden zo
veel mogelijk opgehaald met auto’s en busjes.
Wolf Aartsen • #8 (2013)

Internationale boekhandel
Al sinds november 1977 is het Fort
van Sjakoo gevestigd aan de Jodenbreestraat 24. Dit pand werd in 1975
gekraakt uit protest tegen de sloop
voor een kantoorpand. Het werd door
de krakers bewoonbaar gemaakt en
op de benedenverdieping werd een
boekwinkel ingericht. Het verzet van
de krakers was succesvol: het pand
werd niet gesloopt. In de jaren tachtig
kocht de gemeente het pand voor een
habbekrats van een speculant en de
bewoners en de boekwinkel werden
huurders. Het Woningbedrijf Amsterdam was toen nog van de gemeente
en kreeg zo het pand in haar bezit.
Ondertussen wordt het Fort al ruim
35 jaar vol enthousiasme draaiende
gehouden door een wisselend collectief van vrijwillig(st)ers. Om principiële redenen heeft het Fort nooit
afhankelijk willen zijn van overheids-

subsidies of loonarbeid en tot op
heden heeft het altijd kostendekkend weten te draaien. De doelstelling van het Fort is niet het maken
van winst, maar het beschikbaar
stellen van allerlei vormen van informatie die je elders niet zo snel vindt
en het aanwakkeren van subversieve
ideeën. De collectie van het Fort
bestaat uit een breed scala aan radicaal linkse, maatschappijkritische,
avant-gardistische, artistieke, opruiende, curieuze, milieuvriendelijke en
anderszins belangwekkende publicaties waar je in de reguliere boekwinkel meestal vergeefs naar zoekt.
Het vormt een distributiepunt voor
allerlei in zelfbeheer uitgebrachte
publicaties, muziek van kleine labels,
T-shirts, opnaaiers enz. Mensen uit
het hele land en ook uit de rest van
de wereld komen er langs en vinden
er niet zelden dingen waar ze elders
tevergeefs naar hebben gezocht.

Sinds eind januari 2004 is Het Fort
van Sjakoo, na een heftige huurstrijd, eigenaar van de eigen winkel
ruimte geworden. Met de steun van
mensen uit het hele land hebben
we het pand kunnen aankopen.
Hiermee is voor wat betreft de huur
het voortbestaan van het Fort van
Sjakoo voor onbepaalde tijd veiliggesteld. Uiteraard is de aankoop
geen oplossing voor het probleem
van de ‘gentrification’ van de Europese steden. Wij hebben ons probleem weten op te lossen, maar vele
anderen kampen nog steeds met
gelijksoortige problemen. Wij zullen
dan ook anderen, waar wij kunnen,
actief ondersteunen.
Openingstijden: ma-vr: 11.00-18.00 uur.
zat: 11.00-17.00 uur. www.sjakoo.nl
Ontwerp affiche: Bert Griepink (1975-76),
bron: Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis.

Cover • Eisso Beukema • Trap (Detail, 2010) • Eisso Beukema is landschapsontwerper en mede-oprichter
van vanPlan, vormgevers openbare ruimte (Sieger Valks, Boudewijn Pasman & Lobke Alkemade)
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