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Re-Issue • Butt Magazine #1 (2001) • Edited by Gert Jonkers & Jop van Bennekom • www.buttmagazine.com
Recensie • Enquêtes waarbij je niks kan winnen
Een mening is niet gratis
Redactioneel • In onze spambox zat een mailtje met de
volgende titel; Why internet was born: Porn porn porn.
Ondanks het rijmschema, deed de titel een weinig poëtische inhoud vermoeden, we lieten het mailtje dan ook
voor wat het was. Nog nooit hadden we nagedacht over
het wereld wijde web in termen van geboren worden.
Wellicht is porno niet de raison d’être van het web, maar
het is er wel groot mee geworden. Naar het schijnt is de
‘industrie’ een bepalende factor in welke media groot
worden en welke een vroegtijdige dood sterven. Betamax? Nee. VHS? Ja. BlueRay? Neuh. Een twee-paginatellend-pdf-porno-blaadje? Vast niet. Online filmpjes on
demand? Oh yeah! Een studente van InHolland wilde het
naadje van de kous weten en besloot stage te gaan lopen
bij, jawel, Kim Holland. Een vrouwvriendelijke pornofilm
produceren als stage dat ging de school te ver. Kim
Holland, van Jehova’s Getuige tot Keizerin van een porno
imperium, dat zijn flinke stappen die niet veel mensen in één mensenleven maken. Oke, in een iets ander
tempo, maar ook de SGP heeft het licht gezien. Bijna
honderd jaar na het invoeren van het actieve kiesrecht
voor vrouwen is in Vlissingen het eerste vrouwelijke SGP
gemeenteraadslid gekozen. Halleluja!
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Groeten uit Gerardmer • Ronald Nijhof • Cage (2013), Frankrijk • www.ronaldnijhof.com

LOVE

Sport • Van een onzer verslaggevers. Uit tegen Star, altijd
lastig. Je bent al op achterstand doordat je in Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht moet spelen.
Het mekka van de bridgesport.
Wolf Aartsen • #25 (2014)

Jukebox • Thijs Kuijken & I Am Oak / The Black Atlantic – Black Oak (Snowstar Records, 2014) • www.snowstar.nl
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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 dank aan: Wolf Aartsen • Zoro Feigl
Thijs Kuijken / Black Oak • Sjoerd Litjens
Ronald Nijhof • Ontwerp: Kommerz • 18-04-2014

Cover • Zoro Feigl • Pressurizing (2010) • Installatie • Playstation / Galerie Fons Welters, Amsterdam • Zoro Feigl
is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Amsterdam • Foto: Gert-Jan van Rooij • www.zorofeigl.nl
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