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Object • LAB(I)EL is een non-profit project van Vos Broekema i.s.m. MIND (2017). MIND is een initiatief van Fonds
Psychische Gezondheid, Korrelatie en het Landelijk Platform GGz • www.voornaamvos.nl • www.wijzijnmind.nl

Recensie • Wegwezen • Na een dag in de beklemming
van je eigen omgeving gaat er niets boven het dichttrekken van de deur en weg te wezen (1/2).
Redactioneel • Doe normaal, joh. Begin 2017 schreef
de premier van – zoals hij het zelf graag noemt – alle
Nederlanders, een open brief. Strekking van deze
brief: – eigen woorden van de premier – “doe normaal
of ga weg”. Nu zijn de meesten van ons opgegroeid met
het credo ‘doe normaal, dan doe je al gek genoeg’ en
dat laatste leek ons, – hoewel een beetje saai –, oké.
Althans, het leek nooit iemand kwaad te doen. Maar, nu
blijkt zo langzaamaan wat dan dat normaal doen van
de VVD is: demonstratierecht inperken, criminaliteit in
probleemwijken dubbel zo hard straffen, inzetten op
kernenergie en – I kid you not – het Draaiend Huis van
John Körmeling afbreken (jawel, terwijl wij dachten dat
vastgoed wel een VVD-dingetje was). Afgelopen week
hoorden we Mark ‘doe normaal’ Rutte op tv zeggen “We
hebben allemaal een geel hesje aan”, Je suis un gilet
jaune. Nu, dat leek ons een vreemde uitspraak. Totdat
een berichtje van de NOS het voor ons samenvatte.
De Nederlandse gele vestjes zijn overal tegen, behalve
tegen Zwarte Piet. Weet je wat, rot op met je normaal.
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Puzzel • Hier staan drie antwoorden: 1. Antwoord A /
2. Antwoord A of B / 3. Antwoord B of C. De vraag:
Er is slechts één correct antwoord op deze vraag.
Welk van de antwoorden is dat?
Wolf Aartsen • #51 (2017)

Groeten uit Londen • (2007) • Thijs groot Wassink • www.wassinklundgren.com • www.instagram.com/__thijs____
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Cover • Lotte van Lieshout – Vampire (2010, Het Vijfde Seizoen) • 200x180 cm • Olie, tempera, lak op doek
Lotte van Lieshout is beeldend kunstenaar en woont en werkt in Den Haag • www.lottevanlieshout.nl
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