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Deze editie van De Stoker gaat over werk. 
Natuurlijk over het werk dat er de afge-
lopen maanden aan de panden is verzet: 
van het oplappen van wankele kolom-
metjes tot het compleet nieuwe dak dat 
we op het pand in de Zwaanshals hebben 
gezet. Zwaar en stoffig werk vooral, van 
‘ouderwetse’ werklui, maar grotendeels 
door ons zelf gedaan.
 Op de eerste pagina’s (2-3) van de 
krant treft je ook heel ander werk aan.  
Dat van een aantal mensen die voor korte 
of langere tijd bij Stad in de Maak als kun-
stenaar of ontwerper te gast zijn geweest. 

Goed kijkend naar wat we hier allemaal 
van plan zijn of al ‘ondernemen’ zijn ze 
zelf aan de slag zijn gegaan. Ze hebben 
ze ons verrast met opmerkelijk werk, dat 
de straat en buurt binnenbrengt (zoals de 
Wheelie Parade), of bekijkt wie nou wer-
kelijk ‘vreemd volk’ is. Het mogen dan op 
het eerste gezicht speelse, prikkelende ac-
ties lijken, maar tegelijk dagen ze wel uit 
om ‘werk’ van onze ambities te maken. 
Lukt dat wel, hoe gaan we dat verder aan-
pakken?
 Ook fotograaf Hans Werlemann is voor 
ons aan het werk geweest. Gedurende  

de maand februari heeft hij alle bewoners 
en arbeiders van Stad in de Maak aan het 
werk gefotografeerd en verzameld onder 
de noemer Stoker Blues. In deze krant 
vind je een kleine selectie van de meer 
dan 800 foto’s die Hans maakte. Van- 
wege Hans’ voorliefde voor zwart-wit- 
fotografie is deze aflevering van de Stoker  
ouderwets zwart-wit.
 Deze krant gaat natuurlijk ook over de 
toekomst van werk. We hebben het dan 
over het soort werk dat niet langer loon-
arbeid is, dat niet langer ‘vast’ is. Voor veel 
mensen binnen Stad in de Maak is dat  

eigenlijk nu al het geval, zoals bijvoorbeeld 
de groep ontwerpers, grafisch vormgevers 
en verhalenvertellers in het stoere blokje 
aan de Schiestraat (p4). Maar verwacht 
wordt dat het binnen korte tijd voor veel 
méér mensen het geval zal zijn, omdat 
vergaande automatisering ons het werk 
letterlijk uit handen gaat nemen – of, beter 
gezegd, de arbeid, want die is dan geschie-
denis. Dat betekent dat we op een andere 
manier aan ons inkomen moeten komen. 
Dat we op een andere manier onze tijd 
gaan besteden. Kortgezegd: dat ons leven 
in de stad flink zal veranderen.

Binnen Stad in de Maak denken we dat 
we ons op die toekomst voor moeten 
bereiden. In de krant vindt je de achter-
grond over wat er allemaal te veranderen 
staat, maar ook hoe een toekomst zonder 
arbeid (maar met werk!) eigenlijk een 
veel beter perspectief is. Het laatste is er 
nog niet over gezegd, maar wij zijn alvast 
aan het pionieren geslagen!
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p. 2 — Pioniersmeent de Stokerij

Some months ago, on Sunday February 
12 around midday, a small expedition set 
out to discover the presence of aliens and 
the possible remnants of an alien crash 
site reportedly located at the extremities 
of Rotterdam. Many in the group were 
cognizant of the gravity of the search, 
and were intrigued by the straight- 
forward existential question, are we alone 
in the universe? Or is Earth already home 
to alien creatures? 
 Towards the end of the day’s walk, the 
inconceivable happened, we were forced 
to ask: are we ourselves aliens? 
 Along the route to Kralingse Plas from 
our starting point near the empty spot 
where the Rotterdam Zoo Observation 
tower once stood, we proceeded to ob-
serve the most inexplicable phenomena. 
Geese followed us everywhere, layers of 
crusted snow laid bare unrecognizable 
footprints. We crossed streets, canals, 
entering into building courtyards, took 

shortcuts through backyards, and got lost 
among the miniature garden allotments 
and homesteads. Undecipherable street 
signs, embedded red lamps in the pave-
ment, abandoned toys and oddly placed 
chairs provided ample proof that com-
mon daily activities were probably alien 
in origin.
 Several simple goals had been set for 
the Sunday Walk: find traces of aliens, 
meet with anyone who seemed even  
remotely alien, and allow ourselves to  
experience alienation. But a creeping 
suspicion began to affect all of us – who 
could we trust not to be alien? How could 
we distinguish ourselves from others 
who were thought to be obviously alien? 
If we are all aliens, then who among us 
could claim to be more non-alien, or who 
could be conversely recognized as other 
than alien? 
 Who could, if we are all aliens, right- 
eously raise their voices and scream “Go 

back to where you came from!” What if 
all of us are from somewhere else? What 
if we are all strangers? 

Crashing & becoming unstuck
None of us found these thoughts reassur-
ing when we finally reached Kralingse 
Plas, the huge brutalist sculptural monu-
ment that resembled a flattened concave 
disk jutting up out of a muddy brown 
pond with some broken off steel girders 
tilting in different directions towards the 
sky. 
 We were led to believe that the Prinsen- 
land site was nothing more than a sculp-
ture created by the artist Frans de Wit 
to mark the lowest point under sea level 
in the Netherlands. However, there are 
those who firmly believe this massive art 
work was part of a secret cover-up that 
took place between 1992 and 1996. It is 
far more believable that the Kralingse 
disk is really an alien crash-site astutely 

disguised by using this questionable artis-
tic pretense. 
 The following evening while watching 
the 1972 film adaptation of Kurt Von-
negut’s Slaugterhouse Five inside Stad 
in de Maak’s converted cinema, we, the 
group of explorers, realized we missed an  
obvious clue. Slaughterhouse Five is 
witness to the wartime destruction of 
Dresden, alien visits from a planet called 
Tralfamadore, and suburban landscapes 
from middle America. But the key to the 
story it that it has no beginning nor end. 
Slaughterhouse Five was not so much 
about aliens but about alien time.
 What we were to realize is that we did 
not factor in the condition that afflicts the 
alien subject, whereby aliens became ‘un-
stuck in time.’ In an earlier era, this afflic-
tion would have been taken for granted: 
it was understood as living the ‘postmod-
ern’ condition. Nowadays, postmodern-
ism is discredited, but the condition per-
severes. As the film laid bare, alienation 
means being outside linear time. Life is 
indeed more like a series of jump-cuts. 

Precisely ahead in time
Jump-cuts explain how the Dresden 
fire-bombing on February 13, 1945 was 
by coincidence the same day we decided 
to screen the film precisely 72 years ahead 
in time. Jump-cuts also explain that our 
presence in Rotterdam was not ran-
dom, Rotterdam is an official sister city 
of Dresden. And jump-cuts explain that 
we were all alienated, we recognized our 
surroundings but in fact they were mere-
ly the simulacra of that which we thought 
we were familiar with. 
 Suspicions were raised about just who 
could claim to be original descendants 
with deep roots in the Netherlands’ past, 
if there was no beginning nor end to 
this timeline. Are those who go about 
denouncing foreigners, refugees, immi-
grant workers, the homeless really from 
‘here?’ Or are they themselves conve-
nient inventions intended to establish 

alternative narratives meant to cloak the 
inconvenient reality: progress is a myth, 
existence is temporal and space is deeply 
universal. Welcome Aliens, you are free 
to be amongst us, we are all alienated.

Proof Aliens Exist in Rotterdam is a 
project created and produced by Peter 
T Lang at the Stad in de Maak on alien 
artefacts, aliens and alienation. The 
account above was made before he was 
mysteriously abducted from Rotterdam 
on February 16, 2017. He is rumored to 
be elsewhere, possibly on another planet.

Disclaimer: No living Aliens were harmed 
during the making of this project. All 
facts and alternative facts reported here 
are to be considered acts of exchanged 
meanings, wherein the designated sig-
nification of an object or landscape or liv-
ing creature -human or otherwise- could 
be mistaken for what it is not. The state-
ment “all humans are alien” could there-
fore be re-read as “all aliens are human” 
and would be as such considered equally 
interchangeable values.

Photo below: Peter T Lang

We have met the alien, and the alien  
is all of us!



Pioniersmeent de Stokerij — p. 3

During the month of February Un-
touched, a site-specific installation by set 
designer Marijke Brinkhof (Rotterdam) 
and interdisciplinary artist Alex Wolko-
wicz (New York), featuring drawings by 
Jon Barraclough (Liverpool), opened on 
February 24 on Bloklandstraat 190.
 Entering the apartment through a long 
hallway, visitors were met with tendril-
like large scale, wall drawings, faced by 
blank shapes on the opposite wall that 
looked like old pictures or mirrors had 
been removed to leave a mark. Working 
their way through layers of suspended 
white curtains, they found themselves 
in the living room facing a single 
curtain blowing in ‘wind’ generated by 5 
oscillating fans. This transparent, ghostly 
fabric was flowing continually in wave-
like shapes. On the wall behind it, a group 
of mirrors cascaded from the wall to the 
floor, creating distorted reflections.
 The entire space was illuminated only 
by simple, bare lightbulbs and the walls, 
doors and windows, were covered with 
a thin wash of mushroom-coloured 
paint, creating a milky glow. In the next 

room the floor was almost covered with 
blankets and net curtain material. The 
artists had worked with the texture of 
the floor so that, when walked on, it 
had a softness resembling the ground of 
a forest or meadow. In the centre of the 
room, lit by a single low-hanging bulb, 
was an oval mirror, inset into the floor. 
From time to time, sound recordings 
played in both rooms. The artists’ own 
voices could be heard reading poetry in 
the bedroom and there were sounds of 
washing machines, dishwashing, singing, 
and hammering, mixed with bursts of 
synthesiser sounds, in the living room. 
At times, the recordings overlapped 
creating a cacophony of voices and 
noise. On closer examination, more 
subtle details became apparent, such as 
carefully chipped walls and peep-holes 
(that allowed the viewer to peep from 
the hallway into the bedroom and vice 
versa). Barraclough’s drawings extended 
to the bedroom window facing the street, 
where he scratched textures into the 
painted glass surfaces, allowing curious 
passers-by to peek into the space.

Op vrijdag 31 maart toonde PhED FLIP 
haar nieuwe video-installatie Belly Buil-
der op het Schout Heynrickplein in de 
Agniesebuurt. Op zoek naar de navel 
binnen het architecturale landschap, 
worstelt de Belly Builder zich tussen de 
gebouwde muren van de wijk. “This place 
might be temporary. This place might be 
beyond your reach. This place might be 
beyond repair.”  Voor de buurt was er 
een Wheelie Parade georganiseerd. Een 

wedstrijd in een niet-officiële sport, ge-
baseerd op een show-off mentaliteit met 
echt prijzengeld. Rashid, Reda en Yassin 
waren de grote winnaars van de Wheelie 
Parade. Zij namen de 1ste prijs van €100, 
de 2de prijs van €50 en de 3de prijs van 
€25 mee naar huis – en voor ieder een 
officiële Wheelie Parade Beker!
 Voor even was het Schout Hein-
richplein van iedereen. Kunstenaars, 
ouders en buurtkinderen keken elkaar 

eerst argwanend aan, maar waren aan 
het eind van de middag vrolijk aan het 
kunst kijken, spelen en snoep eten. De 
Wheely Parade werd drukbezocht door 
buurtkinderen van jong tot oud. De kun-
stenaars in de jury hebben na lang beraad 
de prijzen verdeeld door middel van een 
‘complex’ beoordelingssysteem van origi-
naliteit, techniek en – doordat sommige 
kinderen al twee weken hadden geoefend 
op het pleintje – de inzet.

Het hoekpand op de Banierstraat trans-
formeerde zich intussen tot The Tem-
porary Nightshop georganiseerd door 
PhED FLIP. “Let this be your accidental 
goal for your aimless strolls around the 
neighborhood.” Er was werk te zien van 
de kunstenaars Frank Hanswijk, Petrine 
Clausen, Paula Winkler, Dennis de Bel, 
Minne Kersten, Jorik Amit Galama, Do-
vile Aleksandraviciute, Jacopo Manelli, 
Paula Winkler, Jesse Meeusen, Hedvig 
Koertz, Cyanne van den Houten, Daniel 
Bennett, Elsemarijn Bruys, Chantal Nas-

sef, George Springthorpe & Nellys Ups-
keer. Voor wie het allemaal te veel werd, 
knalde er gelukkig nog muziek vanuit de 
DJ hoek!

Foto links: Rashid won de 1ste prijs! €100! 

door Frank Hanswijk, en onder: SidM

Untouched

Belly Builder, Wheelie Parade and the  
Temporary Nightshop



duidelijk: dat hok gaat eruit! Dozen A3 
papier, rollen plakfolie, een plotter, een 
boekbindmachine, een schoen en een 
hoop ondefinieerbare spullen kwamen 
tevoorschijn. De wandjes sloopten we 
eruit. Ons vloeroppervlak werd anderhalf 
keer zo groot en de ruimte werd gevuld 
met licht. Onder het witte behang van de 
nu vrijstaande kolom kwam een mozaïek 
van zwarte, rode en blauwe tegeltjes 
tevoorschijn. Dit zou ons pronkstuk 

worden. En als je dan eenmaal begonnen 
bent is er geen weg meer terug. Dus werd 
er vijf uur lang geconcentreerd met een 
paletmes geschraapt, centimeter voor 
centimeter. Iedere week is er wel een 
kleine verbetering. Een koelkast zodat de 
lunch niet bederft, een extra bureau zodat 
we allemaal tegelijk kunnen werken 
en een tl-balk voor de late uurtjes.  Zo 
komen we langzaam tot onze ultieme 
werkplek.”

Even verderop zijn Anita Hrnić en Folke 
Janssen te vinden. Beide zijn sinds 2009 
werkzaam als beeldend kunstenaars. “We 
werken zowel individueel als gezamenlijk 
en zijn o.a. geïnteresseerd in de repre-
sentatie als fenomeen en als mechanisme 
binnen de hedendaagse beeldproductie 
en -consumptie. Op dit moment zijn we 
bezig met een reeks interviews met ande-
ren over deze onderwerpen.”
 Als laatste op deze eerste verdieping 
treffen we Sue van Geijn, een storyteller 
aan het werk voor verschillende culturele 
instellingen. ”Ik ben een ontwerper van 
verhalen. Elke context, en elke groep 
mensen, alles heeft een verhaal en door 
te verblijven in een ruimte en samen te 
werken op verschillende niveaus, wordt 
het verhaal aan mij vertelt. Mijn vertel-
len bestaat in vele vormen: schrijven, het 
maken van objecten, publicaties of work-
shops. Mijn fascinatie ligt in het kritisch 
bevragen van huidige systemen, het cre-
atief blootleggen en daarna oplossen van 
de problemen binnen deze systemen.”
 Ook een verdieping hoger wordt da-
gelijks ontworpen: illustraties, grafisch 
werk, muurschilderingen en ander werk 
in de binnen- en buitenruimte wordt in 
deze studio bedacht en uitgevoerd. Werk 
voor de stad Rotterdam, het internet of 
een stad elders op aarde. De voertaal is 
soms ook Engels, zo internationaal kan 
het er aan toe gaan. De studio wordt 
gedeeld door OPPERCLAES, Luuk 
Janssens en Joren Joshua. “Eigenlijk zijn 
we een soort full-service reclamebureau, 

maar dan niet met de Porsches voor de 
deur. De lunch is ook zonder gerook-
te zalm en champagne. Maar gewoon 
lekker van de markt! Het werk is net zo 
eerlijk en degelijk als op de markt, weinig 
gebakken lucht. Overigens wel enorm 
hedendaags en autonoom op zijn tijd.”
 Met het uitzicht op de zomer kan het 
eigen balkon misschien wel een geduchte 
concurrent van de Biergarten worden. 
“Met zwembroek en zonnebril.”

p. 4 — Wat & Waarom Stad in de Maak

Stad in de Maak heeft beschikking over 
drie verdiepingen in het voormalig kan-
toorpand aan Schiestraat 12, waarvan er 
twee als kantoor- en studioruimte worden 
gebruikt, terwijl de bovenverdieping (het 
‘penthouse’) gebruikt wordt als residency. 
We wandelen door het pand naar boven...
 Op de eerste verdieping treffen 
we allereerst Sophie Kelder en haar 
maatjes: “Toen wij vier maanden geleden 
Schiestraat 12 betrokken, was het al snel 

Neverland is the independent local 
cinema in Rotterdam, that each Monday 
‘squats’ the ground floor space of the 
Stokerij at Stad in de Maak! As a small-
scale cinema, Neverland is set up to 
bring people together once a week 
and to create discussions. The movies 
are selected based on monthly themes 
deriving from contemporary subjects 
that concern me, you, us and could 
provoke a possible discussion, believing 
in the power of personal reflections 
through the beauty of exchanging 
different views. Rigorously kept in a 
simple, proudly unprofessional and not-
for-profit approach. 
 A dimmed light, improvised chairs, 
sometimes hardly half filled, whereas 
other times completely overcrowded, 
hosting friends, friends of friends, 
strangers, a modest screen which 
changes at times location from one 
facade to another, an almost reliably 
delayed time of screening, and 
spontaneous small chats after the movie 
with a beer and a cigarette on the 
doorstep at the Pieter de Raadstraat, are 
the props that fill in a usual ‘nothing to 
do’ Monday evening.

After leaving behind the broad topic 
of Image Making which took us from 
the poetry of images of experimental 
cinema to the political usage of image 
as a medium, the month of March took 
narratives of labor as its focus. The 
concern that the uncertainty, instability, 
and insecurity of work has come to 
be in the contemporary world we are 
living, makes it important to understand, 
discuss and explore alternatives beyond 
settled exploiting systems. Slightly 
unsettled from the precarity uncovered, 
this has been followed by the programs 
Stories About Woman, Stories About 
Angry Youth and Stories About The 
Cinema. And it does not stop there. Once 
in a while, a very special screening takes 
us by surprise, such as the Soviet silent 
film October: Ten Days That Shook The 
World (1928), screened on July 8, with 
live music!

Read more about the current screening 
program at: https://stokercinema.word-
press.com – or just drop in at Monday’s, 
around 20.30h.

Foto: Neverland Cinema

No more ‘nothing to do’ Mondays!

Schiestraat laat zich horen



Twee maanden, vier maanden, een jaar 
en vier maanden, gedurende het gesprek 
met Saad Eddin Salila (22 jaar, bijna 23) 
gaat het regelmatig over tijd. Hij was 
zeventien toen de burgerrevolutie be-
gon, hij woonde in Aleppo en liep mee 
in demonstraties. Twee jaar later was het 
oorlog. Hij studeerde Engelse literatuur 
en werkte voor een hulporganisatie. 
Een jaar voor zijn afstuderen besloot 
zijn moeder dat hij moest vluchten, na 
zijn afstuderen zou hij namelijk het leger 
in moeten. Het vluchtelingzijn zit in de 
familie, vertelt hij, zijn vader is Palestijn, 
zijn opa vluchtte uit Palestina naar Syrië.
 Saad is nu een jaar en vier maanden in 
Nederland. Hij is opgelucht: twee maan-
den geleden kwamen zijn vader, moeder 
en drie jongere broers aan in Turkije, 
ook zij zijn nu veilig. Zelf woont Saad 
sinds vier maanden op een zolderkamer 
in een pand van Stad in de Maak. Dat 
was ook een stap vooruit, weg uit het 
AZC waar bewoners weinig privacy heb-
ben. Nu woont hij samen met studenten 
van de Willem de Kooning Academie, 
leeftijdgenoten waar hij het goed mee 
kan vinden, in de Bloklandstraat. Hij 
werkt hard aan zijn toekomst, hij leert 

Wat & Waarom Stad in de Maak — p. 5

Zelf een boot bouwen en daarmee door 
Europa varen, een huifkar optuigen en 
ermee rondtrekken - beeldend kunste-
naarscollectief Woodstone Kugelblitz 
zijn van het zelf doen en zelf uitvinden. 
Twee van de leden hebben onderdak ge-
vonden bij Stad in de Maak.
 Beiden hadden nog nooit een boot 
gebouwd of in een huifkar met een paard 
ervoor rondgereden. Onderweg leven ze 
met zo weinig mogelijk middelen zoveel 
mogelijk zelfvoorzienend. Hun ervarin-
gen tekenen en schrijven ze op in zelfge-
maakte publicaties.
 Ik spreek het tweetal in het kantoor 
van Stad in de Maak aan de Pieter de 
Raadstraat. Er staat een tafel die ze als 
tijdelijke werkruimte kunnen gebruiken. 
Dit voorjaar hebben ze de beschikking 
gekregen over een woning, ook van Stad 
in de Maak, omdat er een tweede kindje 
aankwam. Woodstone Kugelblitz vertelt 
hoe ze in Frankrijk aan de boot werkten, 
toen ze zwanger bleek van de eerste. De 
komst van een zoon bracht hen niet van 
hun plannen af. “Als ik eenmaal bevallen 
ben kan ik gewoon weer lekker aan het 
werk, dacht ik.” Ze geeft toe dat ze zich 
totaal niet had gerealiseerd hoe intensief 
de zorg voor een baby is en hoe kwets-
baar zijzelf de eerste maanden zou zijn. 
Toch werd de boot afgemaakt en de 
tocht, met klein kind, aangevangen. Het 
aanvankelijke reisdoel, Polen, veranderde  
in Gent, en dat halen was al een hele toer.
 Woodstone Kugelblitz ontmoetten 
elkaar aan de Willem de Kooning Aca-

demie. Na het bootavontuur vestigden ze 
zich opnieuw in Rotterdam. Er ontstond 
een nieuw plan: met een huifkar terug-
reizen naar hun huis in Frankrijk. Maar 
verder dan wat tochten door Nederland 
kwamen ze niet. Gaandeweg realiseerden 
Woodstone Kugelblitz zich dat het on-
derweg zijn meer waarde voor ze heeft 
dan een reisdoel bereiken. “De charme 
van het toevallige, en imperfecte, trage 
en marginale, het kwetsbare en middel-
matige, dat is waar we naar zoeken in ons 
werk,” benadrukken ze. Die poëzie van 
het alledaagse willen ze verder ontdek-
ken vanuit Stad in de Maak. 

Woodstone Kugelblitz is de naam van 
een groep anonieme kunstenaars, een 
anonimiteit die ze inzetten als kritiek op 
de grote nadruk die in de kunstwereld 
(en –markt) op individueel auteurschap 
wordt gelegd. 

Nederlands en wil graag beginnen met 
een studie psychologie. Hij heeft al uitge-
vonden dat dit aan de Erasmus Universi-
teit in het Engels kan. Het is zijn droom 
om terug te gaan naar Syrië en daar met 
getraumatiseerde kinderen te werken.
 Dit is het derde interview dat Saad 
geeft sinds hij in Nederland is, eerder 
sprak hij met journalisten van het AD 
en een Tilburgse krant. Omdat hij goed 
Engels spreekt wierp hij zich in het AZC 
vaak op als woordvoerder. Hij benadrukt 
een paar keer dat hij het belangrijk vindt 
om als vluchteling zijn verhaal te doen: 
ik kwam niet naar Nederland voor een 
beter leven, ik kwam om te leven. Hij laat 
een foto zien van hemzelf en twee jeugd-
vrienden, de een zit in Berlijn, de ander 
is dood. Een dag nadat zijn ouders in 
Antep in Turkije aankwamen kreeg Saad 
in Rotterdam een baantje bij de Turkse 
banketbakker Antep. Soms vallen dingen 
mooi samen.

Ontdekkingsreizen naar het alledaagse

Van het AZC naar de Bloklandstraat



p. 6 — Werk

Laten we maar meteen met de deur in 
huis vallen: Ja, gewerkt wordt er voorlo-
pig nog bij Stad in de Maak. En hoe zelfs: 
wie ons de afgelopen tijd een beetje heeft 
gevolgd, moet zijn opgevallen dat we 
kleinschalige productie weer een plek in 
de wijk proberen te geven. Van de werk-
plaats aan de Pieter de Raadtstraat tot 
de werkruimtes in de Schiestraat, overal 
draaien de machines, zoemen de compu-
ters en wordt er druk gewerkt.
 Maar toch is het niet zo’n vanzelf-
sprekend antwoord als het op het eerste 
gezicht lijkt. Een groeiende groep experts 
denkt zelfs dat werk een snel uitster-
vende activiteit aan het worden is. In de 
afgelopen paar jaar is er een hele reeks 
boeken verschenen en studies gedaan 
waaruit blijkt dat het meeste werk in de 
komende decennia verdwenen zal zijn. 
Eigenlijk moeten we het dan over ‘arbeid’ 
hebben: de baan die je (nodig) hebt om je 
boterham te verdienen.

‘Bot’ vervangt arbeider
Dat die toekomstvoorspelling geen 
gebakken lucht is blijkt als we die boe-
ken en studies wat beter bekijken. De 
belangrijkste reden waarom banen 
gaan verdwijnen is de snel toenemende 
automatisering. Tot voor kort leek het 
onvoorstelbaar dat computers en robots 
complexe werkzaamheden van mensen 
zouden kunnen overnemen, maar in-

middels zijn ze zo ver ontwikkeld dat we 
niet echt meer opkijken van zelfrijdende 
auto’s en er steeds meer ‘lights-out’ fa-
brieken verschijnen waar robots bijna 
alle werk doen. Dan hebben we het niet 
alleen over de Foxconn fabrieken in Chi-
na waar binnen de komende drie jaar al 
70% van alle werk door robots gedaan 
zal worden. Elk jaar produceert Foxconn 
hiervoor ongeveer 10.000 robots, ‘Fox-
bots’, die in haar eigen fabrieken aan het 
werk worden gezet. Ook dichterbij, in 
Nederland, gebeurt het al: Philips maakt 
in Drachten zo’n 15 miljoen scheerappa-
raten op een productielijn waar nog maar 
een klein dozijn kwaliteitscontroleurs 
het ‘werk’ van de 200 robots in de gaten 
houden. Op dit moment is het nog goed-
koper om hier een biologische werk-
nemer voor in te zetten. Maar ook deze 
(vrouwen) zouden hun baan binnenkort 
weleens moeten afstaan aan een gerobo-
tiseerde controleur. 
 Wat de kans om in de toekomst zo’n 
baan te vinden nog ‘uitzichtlozer’ maakt 
is dat er wereldwijd (in Azië, Afrika en 
Latijns-Amerika) een enorm bestand 
aan relatief goedgeschoolde werknemers 
gereed staat om het werk wat nog nét 
niet is gerobotiseerd over te nemen. Er 
wordt wat dat betreft gesproken over 
het ontstaan van een ‘surplus populatie’, 
van mensen die waarschijnlijk nooit een 
kans zullen gaan vinden om een baan te 

vinden in de door automatisering sterk 
uitdunnende werkgelegenheid. Volgens 
de historicus Yuval Noah Harari onstaat 
er zo een ‘useless class’.

Eind aan zinloze arbeid?
Wie zijn hoop heeft gezet op al die 
andere banen die helemaal niet op 
lopende band werk lijken, zal bedrogen 
uitkomen. Het meeste kantoorwerk dat 
we verrichten is vanuit het perspectief 
van de steeds slimmer wordende robots 
óók gewoon ‘dom’ werk: tekst typen, 
getallen in spreadsheets invoeren, 
zelfs het meeste zogenaamd creatieve 
ontwerpwerk blijkt voor een groot 
gedeelte repeterend protocolwerk te zijn 
– prima om geautomatiseerd te worden. 
Daarbij komt dat een behoorlijk deel van 
de mensen die dit soort werk verricht het 
diep in hun hart ook eigenlijk redelijk 
zinloos werk blijkt te vinden, dat ofwel 
kan verdwijnen of beter door een robot 
of computer app overgenomen kan 
worden. De antropoloog David Graeber 
heeft er een mooie naam aan gegeven: 
‘bullshit jobs’.
 Dit soort loonarbeid verdwijnt dus 
binnenkort grotendeels als ‘realiteit’. 
En gelukkig maar ook, want wie staat 
er voor zijn lol aan de lopende band, of 
werkt aan een bullshit job? Toch is dit 
niet voor iedereen zo’n geruststellende 
gedachte. Dat heeft er voor een groot 

deel mee te maken dat we met z’n allen 
niet echt zijn voorbereid op een arbeids-
loze samenleving. Sterker nog, wie de 
campagnes voor de verkiezingen van 
afgelopen maart heeft gevolgd zal het zijn 
opgevallen dat bijna alle partijen hebben 
ingezet op méér werkgelegenheid, of 
zelfs op ‘vastere’ banen om de vloed aan 
flexcontracten wat in te dammen. In het 
boek Inventing The Future: Postcapita-
lism And A World Without Work (zie 
ook de boekbespreking hiernaast) stellen 
Nick Srnicek en Alex Williams dat zo’n 
ambitie niet alleen kansloos is, maar 
vooral ook op een ramp voor de werk-
nemers zal uitlopen. Zij stellen dat de we 
een radicale vlucht naar voren moeten 
nemen om het onvermijdelijke vóór te 
zijn: we moeten alles inzetten op een 
arbeidsloze maatschappij. Maar hoe ziet 
zo’n wereld er dan uit?

Niet langer de baan centraal
Het vraagt in elk geval een flinke om-
schakeling in het denken over waar we 
onze ‘zingeving’ aan ontlenen. Nu is dat 
meestal nog de baan die we hebben. Een 
van de eerste dingen die je iemand vraagt 
is meestal “Wat doe jij” – en dan hebben 
we het over de baan die iemand heeft, en 
niet al die andere activiteiten die óók be-
langrijk zijn om iemand te doorgronden. 
Als dat wegvalt, zal er iets anders voor in 
de plaats moeten komen.

Wat opvalt aan de voorspellingen over 
een wereld die bevrijd is van de ‘global 
work machine’, van de sleur van loonsla-
vernij, is dat mensen vormen van ‘werk’ 
gaan doen die wél bijdragen aan de kwa-
liteit van ons leven. Werk waar je voor 
kiest en dat je niet per sé doet om te 
overleven, de hypotheek van te betalen of 
de kosten van je opleiding voor terug te 
betalen. Voor dat soort existentiële kos-
ten is er een basisinkomen beschikbaar. 
Zo’n basisinkomen is een gegarandeerd 
(maand-)inkomen, dat door de overheid 
aan iedere burger wordt verstrekt zonder 
dat er verder voorwaarden bij worden 
gesteld. Het idee is dat het (op zijn minst) 
genoeg is om van rond te kunnen komen. 
Volgens een groeiend aantal economen 
(van politiek links tot rechts) is dat géén 
onhaalbare droom, maar misschien nog 
wel de enige weg vooruit.
 Een beetje ongemakkelijk is het na-
tuurlijk nog wel. In de tussentijd probe-
ren we alvast zelf te experimenteren met 
zo’n wereld. Bij Stad in de Maak is die 
vaste baan eigenlijk nooit echt realiteit 
geweest: de meeste bewoners werken al 
voor zichzelf, af en toe aangevuld met 
een tijdelijk ‘baantje’ om het hoofd boven 
water te houden, maar toch vooral op ei-
gen kracht. Daar proberen we de ruimte 
voor te geven, letterlijk, met werkruim-
tes en werkplaatsen. Gewerkt zal er wor-
den, dus!

En, wordt er hier nog gewerkt?!



Spelen kan dus een betekenisvol alterna-
tief zijn voor werken. Als we bang zijn 
dat we een leeg leven gaan leiden als we 
niet meer werken, dan is de oplossing 
dat we weer moeten leren spelen. Als we 
door het basisinkomen en de vergaande 
automatisering veel vrije tijd krijgen, dan 
hoeven we niet een in psychologisch gat 
te vallen, als we maar (weer) leren spelen. 
Natuurlijk gaat het daarbij niet om suffe 
spelletjes, maar om het creatief omgaan 
met elkaar en met de dingen om ons 
heen.
 Mocht dat niet genoeg zijn, dan is 
er altijd nog een tweede optie om een 
zinvol leven te leiden. We kunnen ons 
karakter ook baseren op de zorg voor 
elkaar. Want de vele zorgtaken waarbij 
direct menselijk contact noodzakelijk is, 
kunnen niet worden overgenomen door 
machines. Dat zouden we althans niet 
moeten willen, want dan is het met de 
menselijke waardigheid voor degenen die 
zorg nodig hebben gedaan. Dan zijn we 
van de regen (zinloos werk) in de drup 
(een wegkwijnend, door machines ver-
zorgd leven) beland.
 Nee, als het aan ons ligt is de toekomst 
aan de spelende, zorgzame mens. Laat die 
robots en machines maar komen!

Collage: Modern Times en New Babylon

Spelen — p. 7

Nu wordt er door diverse denkers en 
ontwerpers al lang gestreefd naar een 
wereld waarin loonarbeid niet langer no-
dig is. In Nederland heeft bijvoorbeeld de 
kunstenaar Constant Nieuwenhuys in de 
jaren zestig meer dan tien jaar gewerkt 
aan New Babylon, een model voor een 
wereldwijde stedelijke superstructuur, 
waar alle geestdodende werk door onder-
grondse robotbrigades wordt uitgevoerd 
terwijl de bewoners vrij door de stad 
kunnen zwerven – uiteraard ook bevrijd 
van de zorgen om huis, hypotheek en de 
baan die nodig is om die conventie in 
stand te houden. 

werk hebt). Op deze manier wordt werk 
een bestaansreden op zichzelf. 
 Een van de angsten van degenen die 
blijven vasthouden aan volledige arbeids-
participatie is dat we zonder werk geen 
‘leven’ meer hebben. Dat we in een groot 
psychologisch gat vallen, dat ons leven 
zonder werk leeg en betekenisloos zal 
worden. Dat lijkt ons van Stad in de Maak 
toch geen enkel probleem. Wij zien om 
ons heen voldoende mensen die een rijk 
en betekenisvol leven leiden zonder ooit 
in loondienst te zijn geweest. Er is zoveel 
meer te doen dan arbeid die beter door 
machines kan woerden verricht.

De film Modern Times van Charlie 
Chaplin uit 1936 is een satire op het 
geestdodende werk in de fabriek. We zien 
hoe Charlie als slaaf van de machine lang-
zamerhand door de machine zelf wordt 
gemangeld. Uiteindelijk bevrijdt hij zich 
van zijn loonslavernij en loopt hij in de 
slotscene, samen met zijn vriendinnetje, 
een vrije toekomst tegemoet. De eco-
noom John Maynard Keynes voorspelde 
rond de tijd dat deze film uitkwam dat 
een 15-urige werkweek in de nabije toe-
komst de norm zou zijn. Dat heeft welis-
waar langer geduurd dan destijds gedacht, 
maar tegenwoordig is het in feite al zo-
ver. Als je alle werkelozen en de vele in 
deeltijd werkenden meetelt, dan werken 
we gemiddeld nu al veel minder dan de 
standaard 36 uur per week. En waarom 
zouden we ook? Waarom blijven we 
slecht betaald denigrerend werk doen, als 
het niet hoeft?
 Het standaardantwoord op die vraag 
was lange tijd: We werken om te leven. 
Wie niet werkt, of niet wil werken maar 
dat wel zou kunnen, heeft geen inkomen 
en kan niet voorzien in zijn basisvoorzie-
ningen zoals eten, wonen, zorg, onder-
wijs en kleding. Maar dat hoeft in de na-
bije toekomst dus niet meer, als er maar 
een basisinkomen zou zijn, zie de tekst 
hiernaast.

Waarom werken?
In het artikel Fuck Work. What If Jobs 
Are Not The Solution But The Problem? 

stelt de Amerikaanse auteur James Li-
vingstone het zo: “Werk betekent alles 
voor ons. Eeuwenlang – zeg maar sinds 
1650 – geloofden we dat werk karakter 
vormt (punctualiteit, initiatief, eerlijk-
heid, zelfdiscipline en zo voort). We ge-
loofden ook dat de arbeidsmarkt, waar 
we dat werk vinden, de kansen op werk 
en inkomen eerlijk en efficiënt verdeelde. 
En we geloofden dat werk, ook al is het 
een rotbaantje, betekenis en structuur 
aan ons alledaagse bestaan geeft. (…) Deze 
overtuiging is niet langer houdbaar. Het 
is zelfs idioot geworden om er nog aan 
vast te houden omdat er niet voldoende 
werk is of omdat het niet voldoende is om 
van te leven, tenzij je een baan als drugs-
dealer of Wall Street bankier, in beide ge-
vallen een gangster dus, ambieert.”
 In een ver verleden was het hoofdpunt 
van de linkse politieke partijen (al) de ver-
mindering van arbeidstijd en verlichting 
van het werk. Maar opvallend genoeg 
gaat ‘links’ net als ‘rechts’ juist nu voor het 
recht op arbeid en wordt ingezet op maxi-
male arbeidsparticipatie – iets wat in de 
woorden van James Livingstone inmid-
dels zelfs ‘idioot’ is. Als je het zo beziet zijn 
we, zo zou je kunnen zeggen, van links tot 
rechts verslaafd geraakt aan loonarbeid 
- een dubbel slavenbestaan dus, we heb-
ben inkomen uit werk nodig om te leven, 
maar we leven in veel opzichten ook om 
te werken. Het vult ons bestaan, we doen 
er onze sociale contacten op, en we ont-
lenen er voor een groot deel ons zelfres-
pect aan (of gebrek daaraan als je dus geen 

De spelende mens
Constant baseerde zijn verstrekkende pro-
ject onder meer op de ideeën van historicus 
Johan Huizinga. In zijn boek Homo Ludens 
(Latijn voor spelende mens) uit 1938 stelt 
hij dat onze cultuur is voortgekomen uit 
het spel en spelen. In en uit het spel ontle-
nen wij volgens Huizinga onze werkelijke 
menselijke betekenis, door te spelen (met el-
kaar) leren we te leven, en vooral is het spel, 
doordat spelen geen andere betekenis heeft 
buiten het spel zelf, de ware basis van elke 
cultuuruiting. De zogenaamd ‘ludieke akties’ 
van Provo in de jaren zestig waren ook gro-
tendeels gebaseerd op Huizinga’s ideeën. 

minder of helemaal geen arbeid meer 
voor velen van ons. In plaats van dit als 
doemscenario te zien, bezien ze het als 
een ultieme kans. Op de cover prijkt dan 
ook de centrale slogan: “Demand Full 
Automation, Demand Universal Basic 
Income, Demand the Future”. Dat is een 
duidelijke stellingname: niet afwachten, 
maar juist een vlucht naar voren. Srnicek 
en Williams durven groot te denken, en 
daarin zit ook het meeslepende van dit 
boek. Wij zijn al om. Nu alleen nog even 
dat basisinkomen…

Het is een omslag die je niet gemakkelijk 
over het hoofd zal zien: knalrood, met 
grote zwarte letters. ‘A must-read’ staat 
er even verder, in wat kleinere letters, op 
afgedrukt. En dat laatste is geen woord te 
veel, want het boek Inventing The Future: 
Postcapitalism And A World Without 
Work is beslist een aanrader. In deze rode 
kluif schetsen de auteurs Nick Srnicek 
en Alex Williams de mogelijkheden 
van een arbeidsloze toekomst en de 
politieke gevolgen en kansen van deze 
ontwikkeling. Ze geven aan hoe een 
combinatie van radicaal toenemende 
automatisering en robotisering, 
verschuiving naar andersoortige 
producten, en de toetreding van een groot 
arbeidsreservoir (o.a. China en India) 
waardoor blijvende ‘surplus populatie’ 
op arbeidsmarkt ontstaat, leiden tot veel 

Een toekomst
zonder werk

Spelen in plaats van werken



  In de buste werkplaats 
Door Melle Smets wordt in onze Buste 
Werkplaats gehakt en gezaagd aan  
enkele nog ontbrekende personages uit  
de collectie componisten en dictators.

p. 8 — Werklui Stad in de Maak

  Klapkolometje 
Tot onze grote schrik is een deel van de 
achtergevel aan de wandel gegaan: het 
kolommetje dat het balkon in de lucht 
houdt dreigde er tussenuit te klappen. In 
allerijl is de gevel gestut, een immense 
berg bouwkundige berekeningen ge-
maakt – en heeft een ervaren metselaar 
koelbloedig een verse kolom opgetuigd. 
Alles staat weer. Voor zover.

  Pannenbier 
Het dak op het pand Zwaanshals 288b 
is op 4 februari nieuw gedekt. Na jaren 
wateroverlast krijgt de zolder nu een 
droog tweede leven. De noeste werkers 
(geassisteerd door enkele stuurlui van de 
wal) vieren dit illustere moment met een 
biertje op de nok.
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OVER STAD IN DE MAAK
Sinds 2014 heeft Stad in de 
Maak een aantal leegstaande 
panden onder haar hoede 
genomen om daarin te doen 
wat hun eigenaar niet (meer) 
lukt: ze met een groep gedreven 
stadsbewoners laten bijdragen 
aan onze stad. Deze panden zijn 
onze proeftuin: waar we naar toe 
willen is een hecht netwerk van 
panden in Rotterdam waar we 
op een heel andere - betaalbare, 
duurzame - manier kunnen leven 
en werken. 

ONZE AMBITIES
panden van de markt halen /  
beschikbaar maken voor 
betaalbaar wonen en werken / 
collectief eigendom en gebruik / 
meent (commons) vrijgesteld 
van huur / economisch, sociaal 
en ecologisch duurzaam / 
democratisch georganiseerd 
/ in grote mate zelf-
organiserend / eigen roulerend 
investeringsfonds / waar 
mogelijk brutaal en op eigen 
kracht

Pioniersmeent De Stokerij 
is mede mogelijk gemaakt 
door:

—  Mondriaanfonds  
Art of the Impact

— Stichting Havensteder
—  Gemeente Rotterdam  

Kunst in de Wijken

  Gepocheerd ei
Breng een pan met water aan de kook. 
Zet het vuur lager en schenk er een flinke 
scheut azijn in. Roer met een lepel rustig 
door het water. Pak vervolgens een vers 
ei, breek deze en laat het ei rustig in de 
draaikolk ‘vallen’, zo wordt het een mooi 
bolletje. Laat het ei er 3 minuten en voilá!


