Jukebox • Peter Saville & New Order
(Factory Records, 1981, 1987)

Recensie • Pittige tahu met geplette zwarte peper.
Uit de ingrediënten lijst: acht chillies, twaalf sjalotten,
twaalf tenen knoflook, vijf eetlepels geplette zwarte
peper en – uiteraard – tahu • Plenty by Ottolenghi
Redactioneel • Zoals De Correspondent, maar dan anders.
Bij De Correspondent bent u geen lezer maar participant.
Dat mag bij ons ook, participeren, voorstellen doen, uzelf
pluggen, graag: HELLO@NON-ISSUE.ORG. En net als bij De
Correspondent, zijn wij de baas. Leden (...) verwerven
bovendien een symbolisch aandeelhouderschap. Om de
redactionele onafhankelijkheid te waarborgen hebben
leden geen zeggenschap over de journalistieke inhoud,
keuzes en koers van De Correspondent (…). Zoals bij
De Correspondent, maar dan anders en gratis. Geen
aandeelhouder maar gewoon participant. Naast alle
feitelijke verschillen – de overeenkomsten spreken voor
zich – is er op dit moment één belangrijk punt waar onze
concollega’s alleen nog maar van kunnen dromen. Vanaf
heden wordt NON-ISSUE namelijk stijlvol geflankeerd
door enfant terrible Wolf Aartsen, lees verder.

Ad Hoc • Kafana Box Office

TO SIGNAL
Sport • Die Haghe-Honselersdijk (2-3). Net zoals ver
leden week tegen Semper Altius, dacht nu ook Die
Haghe dat na 90 minuten de wedstrijd gespeeld was.
Weer sloeg de ploeg van Piet Boon in blessuretijd toe.
In de 92e minuut gaf Honselersdijk de thuisploeg het
nakijken en won terecht de topper met 3-2.
Wolf Aartsen • #1 (2013)
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NON-ISSUE verschijnt onregelmatig • Abonneer je
op onze gratis mailinglijst via www.non-issue.org
Redactie: Maurice Bogaert & Bram Nijssen
Met
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aan:
Wolf
Aartsen
•
Johan
Nieuwenhuize • Kafana Box Office / Bonno
van Doorn • Ontwerp: Kommerz • 12-04-2013

Cover • Johan Nieuwenhuize • IMG_9447 (2012) • Courtesy Van Kranendonk Gallery • Johan Nieuwenhuize
is fotograaf, woont en werkt in Den Haag en is curator bij Platform 57 • www.johannieuwenhuize.nl
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