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Recensie • The classic – Unfair times call for Unfair 
merchandise • Misschien wel het meest eerlijke niet 
werkende mondkapje van Nederland, ideaal voor in ‘t OV.

Redactioneel • We weten niet meer wie het riep, 
maar wij vonden intelligente exit nogal een vreemde 
uitspraak. Mocht de exit niet dramatisch worden, 
dan kan deze feitelijk al worden gewaardeerd als 
intelligent. Nu vroegen de rest van de aardbewoners 
zich sowieso al af waarom de Hollanders spraken over 
hun lockdown als een intelligente. Er zal achter onze 
rug gegniffeld gaan worden zodra premier Rutte het in 
zijn hoofd haalt om over een intelligente exit te reppen. 
Speaking of which. Wie de meest steekhoudende 
argumenten heeft, het hardste schreeuwt, of hoe 
deze dollemansrit zich van dag tot dag ontvouwt: 
u leest dat elders. Bijvoorbeeld in de zogenaamde 
Mainstream media (MSM), op niet bepaald obscure 
YouTube-kanalen en dito Facebookgroepen of aan 
de hand van niet al te subtiele dog whistles in het 
parlement. Op de redactie van Non-Issue proberen 
we zoals elke zomer een komkommereditie te 
maken, maar de grap is er nu wel vanaf. De luxe van 
het uitbrengen van komkommeredities was leuk al 
mijmerend aan een polderend Nederland waar elk 
debat werd geabsorbeerd in het zompige veen. Dit 
jaar geen komkommers, maar wij wensen u wel een 
fijne intelligente zomervakantie. En voorts zijn wij 
van mening dat er een einde moet komen aan het 
dominante heteroseksuele witte patriarchaat.
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