Jukebox • Devendra Banhart (Young God Records, 2003, 2004, 2004)
Recensie • Kompaanbier • Alleen al vanwege de naam.

Ad Hoc • Besturingsfest #1 (2013) • De Besturing, Den Haag • www.debesturing.nl

Redactioneel • Al jaren verzamelt de NSA emailberichten
en luistert telefoongesprekken af. Woest zijn de Fransen,
over de rooie is Merkel. En Rutte? Die heeft geen enkele
indicatie te zijn afgeluisterd. Mark zit of in de ontkenningsfase of is de enige wereldburger waarin de NSA niet
geïnteresseerd is. Wat verontrustender is? Geen idee. Ook
Manmohan Singh, de premier van India, is noch in paniek,
noch onder de indruk. De premier heeft geen computer of
mobiele telefoon, laat staan een emailadres. Waarschijnlijk heeft hij ook geen Bonuskaart. De NSA zou nog kunnen leren van de boodschappengluurders uit Zaandam.
Vul al uw gegevens in (vink aan: ik wil graag door Albert
Heijn verrast worden op mijn verjaardag) en ontvang persoonlijke aanbiedingen die alleen maar geldig zijn met
uw persoonlijke Bonuskaart. Yeah right. Toen de kaart 15
jaar geleden werd geïntroduceerd werden Bonuskaarten ijverig geruild op verjaardagsfeestjes, gewoon om
de statistieken een beetje te fukken. Misschien is dit het
moment om deze enigszins in onbruik geraakte folklore
in ere te herstellen en misschien wel te upgraden. Zo nu
en dan telefoons, passen en Bonuskaarten op tafel, husselen en weer verdelen. Gewoon omdat het kan.
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Sport • Van een onzer verslaggevers. Na 5 uur strijd tegen
de elementen was het Ahmet Goksen die in het vak bij
Brummen het hoogste gewicht van de dag noteerde met
13,800 KG. Zijn vangst bestond geheel uit windes.
Wolf Aartsen • #15 (2013)
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