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In Memoriam • De Rooie Rat (1971-2015) • Oudegracht 65, Utrecht • www.rooierat.nl • Beeld: www.socialhistory.org

Recensie • Springstof • Voormalig weekblaadje van de
Utrègse kraaksien met meer dan 1000 edities.
Redactioneel • Het kraakverbod zoals ingesteld in 2010
was een keerpunt in onze Vaderlandse geschiedenis.
Niet alleen werden sindsdien verse kraakpanden per
ommegaande ontruimd, ook culturele broedplaat
sen en woongemeenschappen die al tientallen jaren
bestonden moesten eraan geloven. In de Utrechtse
binnenstad was zelfs al voorafgaand aan deze wet
de vermaledijende ‘Hollekiezenaanpak’ in gebruik.
Zoals op de Vismarkt, waar het gelijknamige pandje
in no-time veranderde van een laag plafond en lauw
bier naar een hip koffietentje met macchiatos en
chocoladekoekjes. Om de hoek op de Ganzenmarkt
hield Ubica het langer vol; “Het zit hem in de ruggen
graat”, zoals de gevel de laatste jaren trots meldde.
Middels een noodgreep onteigende de gemeente de
eigenaar waarmee het pand weer op de markt kwam.
Dat iemand daar brood in zag valt niemand kwalijk te
nemen. Echter, diegene die het een goed idee vond om
dit café ook Ubica te noemen is echt niet goed snik.
Onlangs liep ik er weer langs. Nog voordat ik mijn met
gezel kon aansporen om dit terras te boycotten, werd
droogjes opgemerkt dat Ubica in haar taal moordenaar
betekent en dat ze daar in geen geval wilde plaats
nemen. De ironie ontging me niet.

DU TEMPS PERDU
Sport • Na een gezellige tijd bij het kampvuur zocht
ieder zijn of haar tentje op, maar of het van slapen is
gekomen... bij het naastgelegen TNO werd een slotfeest
door de krakers gehouden voordat het terrein ontruimd
ging worden. En dat precies in ons weekend.
Wolf Aartsen • #38 (2016)

Jukebox • Raymond Pettibon & Black Flag — SST Records (1976-1986)
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Cover • Danny Foolen • Stuck on a stick (2013) • Photo print • 142x93 cm • Danny Foolen is a visual artist, multi
disciplinary designer and member of Das Spectrum collective based in Utrecht • www.dannyfoolen.com
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