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Recensie • Corr.es • Scherpe website maar de regel
afstand van de broodtekst is wat aan de ruime kant.

Redactioneel • Henk Krol’s politieke einde werd ingeluid 
door een artikel in de Volkskrant, maar veroorzaakt door 
een lek op Publeaks.nl, de Nedervariant van Wikileaks. 
Onder de aangesloten media bevinden zich de usual 
suspects zoals: NRC, Nieuwsuur en natuurlijk Powned. 
Maar wat nu als u wilt klokkenluiden over ‘s lands 
hardwerkende onderzoeksjournalisten? Bent u door het 
NSAschandaal (comrade Snowden) het vertrouwen in 
de waarborging van uw digitale anonimiteit definitief 
verloren? Geen nood, ouderwets lekken naar NONISSUE 
kan natuurlijk altijd. U stuurt uw melding dan naar: 
NONISSUE, Postbus 1446, 3500 BK Utrecht. U moet 
uw handgeschreven brief wel even versleutelen – een 
envelop erom heen doen – en natuurlijk frankeren (voor 
de digital natives onder ons: postzegels zijn oldschool 
bitcoins). Vertrouwd u het zo nog niet, geef uw geheime 
informatie dan af bij één van de redactieleden, en 
vergeet niet wat bier mee te nemen.

Sport • Borsten & Billen speelden hun eerste thuiswed
strijd tegen de dames van Dropshot Salesguide. Stipt 20:00 
stond de ploeg paraat om in actie te schieten maar na 
een lange zomer moest er eerst worden bijgepraat met de 
tegenpartij. Vrouwen onder elkaar, jullie kennen dat wel.

Wolf Aartsen • #14 (2013)

NONISSUE verschijnt onregelmatig • Abonneer je 
op onze gratis mailinglijst via www.nonissue.org 
Redactie: Maurice Bogaert & Bram Nijssen 
Met dank aan: Wolf Aartsen • GiesenLeenders 
Dot Dot Dot • Detour / Marnix de Klerk & Nina 
Mathijsen • Ontwerp: Kommerz • 18102013

TO BUILD
Re-Issue • Dot Dot Dot X – #1 Revised (2005) • Editors: Peter Bil’ak & Stuart Bailey 

Cover • GiesenLeenders • Iron(y) Portrait #2 (2005) • 53×43 cm • Maurits Giesen & Ilse Leenders zijn een 
fotografenduo sinds 2001 • www.giesenleenders.com • www.mauritsgiesen.nl • www.ilseleenders.com

Groeten uit India • Dal lake, Srinagar (2007) • Marnix de Klerk & Nina Mathijsen

— E X T R A P O O L
N I J M E G E N —
— E X T R A P O O L . N L

http://www.non-issue.org
http://www.giesenleenders.com
http://www.mauritsgiesen.nl
http://www.ilseleenders.com
http://www.extrapool.nl

