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Recensie • Fritz Kola • Onze principes gebieden ons drie 
sterren te geven, maar de smaak verdient er maar twee. 
Cola is evil en hoort ook zo te smaken.

Redactioneel • In plaats van te doen wat er van hen werd 
verwacht, bekritiseerde en recenseerde ‘s lands kunst
redacteuren de afgelopen weken vooral elkaar en elkaars 
schrijfsels. Uitleggen wat er te zien is, een mening beargu
menteren, onbegrijpelijk jargon vertalen naar algemeen 
taalgebruik; dat is de taak van de kunstrecensent, werd 
er betoogd. “Jip en Janneke in het Museum”, riep de ander 
schamper, die daarmee aan wilde geven dat dat natuurlijk 
niet de bedoeling kon zijn. Weer een ander vond juist dat 
het klaar moest zijn met abstracte zaalteksten en onbe
grijpelijke recensies. “(...) een ster is geen r ecensie”, stond 
er te lezen op de site van Platform BK. Een recensent van 
de Volkskrant legde dit op z’n eigen manier uit en gaf de 
voorstelling van het duo Boogaerdt/van der Schoot nul 
sterren. Op de redactie van NONISSUE zijn we juist voor
stander van de sterrenrecensie, maar wel volgens het 
principe; één ster is geen ster, twee sterren is een halve 
ster, drie sterren is een recensie. En inderdaad, drie ster
ren voor bovenstaand gerecenseerde, noblesse oblige.

Sport • Er waren nieuwe scholen over de vloer uit Almere, 
Venlo en zelfs Luik. Zij waren enthousiast en willen de 
volgende keer weer van de partij zijn. Ook de bond was 
tevreden en ziet het gala als een voorbeeld voor andere 
gala’s. Voor Katwijk is dit iets om best trots op te zijn.
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