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--teksten gezegd en gelezen tijdens onze voorstelling van  
‘de republiek’ in ‘de balie’ op maandag 7 juni 2021.  
(12.00. uur tot ±13.30 uur) via video-opname live uitge-
zonden en daarna nog altijd te bekijken op de facebook-
pagina van de balie. 
 
klikhieromhetprogrammavan7juniterugtezien 

 
--het begin 
improvisatie mdk jjl 
(enkele geparafraseerde zinnen uit de dialoog.) 
 
zijn we al begonnen… 
ja we zijn begonnen… 
zou er een sirene komen of zou die… 
ik weet niet of die er nog is… 
sirene? 
 
wacht even… 
doe jij een ouverture of was je al begonnen… 
of is het achtergrondmuziek wat je nu doet… 
 
we zijn met dertien… 
net als altijd eigenlijk, tot nu toe, het hele jaar… 
dat weet ik niet, vorige keer zei je, geloof ik, ‘elf’… 

 
wat heb jij gekozen, of zullen we nog iets zeggen… 
 
het zou best kunnen zijn dat wij met zijn tweeen vandaag 
een jubileum hebben… 
wij samen een jubileum, daar hou ik niet van… 
maar het zou best zo kunnen zijn dat het zo is… 
denk jij dat het een jubileum is, heb je dat voorbereid… 
heb je een speech… 
 
beschrijving van een eerste ontmoeting, beschrijving van 
het gebouw, beschrijving van een verwarring, beschrij-
ving van hoe we er uitzagen, beschrijving van een per-
soonsverwisseling, beschrijving van een voorstelling, be-
schrijving van een buurt, beschrijving van het continu 
voorbijrijden van allerlei treinen, beschrijving van de eer-
ste wolkenkrabber van nederland, beschrijving van de in-
deling van het gebouw, beschrijving van de spoorbrug, 
beschrijving van de papiersnijmachine… 
 
een inventarisatie van wat er allemaal gelezen zou kun-
nen worden… 
 
(een mogelijk begin van ‘de republiek’ op maandagmid-

dag 7 juni om 12 uur s’middags.) 

 
matthias de koning 
j. bernlef,  
uit de bundel ‘voorgoed’,  
gedichten 1960 - 2010 
 
prachtig 
 
beroemd maar dood vroeg hij: en 
wat bleef er van mij over? 
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ik wees op een losse regel 
een uit zijn verband gerukt citaat 
meestal toegeschreven aan een ander. 
 
voetafdruk op een verlaten strand 
vol lege, uitgewoonde schelpen. 
 
prachtig is de onsterfelijkheid 
maar wat doen wij in de tussentijd? 
 
annette kouwenhoven 
jan joris lamers 
bij het overlijden. van friederieke mayröcker  
uit: radisch, iris. de laatste dingen: gesprekken over het 
levenseinde 
 
«ik wil heel dichtbij komen van wat bijna niet meer moge-
lijk is.» 
 
het is een bijzonder moment als ik in december 2004, 
kort voor de 80ste verjaardag van friederike mayröcker, 
aanbel in de zentagasse in wenen. iedereen die ooit van 
de grote weense dichter heeft gehoord, kent de legendari-
sche schrijfgrot in zentagasse, waar ze sinds de jaren veer-
tig in een kast als hieronymus heeft gewoond. nu zal ik 
eindelijk deze wereld van papier leren kennen waarin frie-
derike mayröcker zich heeft verweven om haar onverge-
lijkbare prozaboeken te schrijven die stromen in vrije po-
etische associaties. zonder deze bergen aantekeningen, 
waaruit ze steeds weer nieuwe ideeën voor haar schrijven 
plukt, kan ze niet werken en waarschijnlijk ook niet leven. 
de papieren bevatten notities, gedroomde, geziene, maar 
ook uittreksels, regels van hun "bloedbroeders" beckett 
en brecht, max ernst en jean paul, friedrich hölderlin en 

arno schmidt, claude simon en marguerite duras, roland 
barthes en andré breton, andré michaux en jacques der-
rida. 

 
 
haar oorspronkelijke tweekamerappartement is in de loop 
der jaren zo aangetast dat ze er niet meer in kan wonen. 
daarom verhuisde friederike mayröcker na de dood van 
haar partner ernst jandl naar zijn zolderappartement in 
hetzelfde huis (de twee waren een van de gelukkigste 
minnaars in de literaire geschiedenis, maar net als claude 
en réa simon, philippe en réa soupault, jean -paul sartre 
en simone de beauvoir hebben nooit in een gedeeld ap-
partement gewoond). ook hier is de versnippering ver ge-
vorderd. 
 
we banen ons een weg door de stapels papier in het voor-
malige jandl-appartement naar een kleine lege ruimte 
aan een van de tafels die ook bezaaid zijn met papieren. 
hier heeft de auteur een glas water en wat fruit op een uit-
gespreid servet gezet. de schrijfkamer is in de aangren-
zende kamer en bevat naast de stapels papier alleen een 
campingtafel met de hermes baby. aan deze campingtafel 
ontstaat bijna jaar na jaar een nieuw boek. 
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zoals altijd is de lange mayröcker helemaal in het zwart, 
zwarte broek, zwarte jas, zwart haar. temidden van haar 
witte bergen papier is ze een theatrale figuur, wiens hef-
tigheid echter wordt verzacht door de zachtmoedigheid 
en vriendelijkheid waarmee ze haar bezoeker ontvangt. 
we praatten enkele uren, onderbroken door een lunch-
pauze. het gesprek is vermoeiend voor haar, klaagt ze. ze 
leeft in grote eenzaamheid, kan maar zelden mensen 
zien, want na dit soort gesprekken is de schrijfstroom 
soms dagenlang weggevaagd. het kost veel tijd om haar 
weg terug te vinden in de magische staat van het schrij-
ven, in de 'hersenkoorts' van het schrijven. na dit bezoek 
volgde ook een late begroeting: vier jaar later droeg frie-
derike mayröcker haar boek paloma aan mij op. 
 
men spreekt over leeftijd als over een groot verlies, verlies 
van leven, verlies van overgebleven leven, verlies van vita-
liteit. 

wat betekent leeftijd voor u?  
 
ik kan niet zeggen dat er iets is veranderd. ik voel me niet 
oud en soms gaat het zelfs zo ver dat ik als kind weer op 
blote voeten in deinzendorf rondloop. en dat is niet de ge-
bruikelijke herinnering aan het geheugen van de oude 
persoon, maar de kindertijd. het voelt alsof ik net begin. 
soms denk ik dat mijn leven nog maar net begint. 
 
betekent dat dat er het kind is, een kern in jezelf die niet 
verandert? 
 
dat is juist. 
 
tegelijkertijd moeten de vele jaarringen die je opdoet 
voor verandering zorgen. wat hebben de jaren met je ge-
daan? 
 
de jaren gingen gewoon voorbij. en je weet gewoon niet 
hoe. een jaar gaat zo snel voorbij. het jaar is voorbij, dan 
is het volgende jaar voorbij. en dan denk je bij jezelf: hoe 
lang gaat het nog door? maar ik denk niet veel aan het 
verleden. ik denk aan een mix van heden en toekomst. ik 
heb nog veel te doen. 
 
als u in wezen het eeuwige kind bent, zijn er dan tijdper-
ken in het leven? 
 
ik moet moeite doen om de tijdperken van het leven te 
ontdekken. er is een tijdperk verstreken sinds ernst jandl 
stierf. dat is een tijdperk dat me veel verdriet heeft ge-
bracht en dat nog steeds doet. dit is een nieuw soort ge-
voel van verlatenheid en in de steek gelaten worden, wat 
misschien hard klinkt. ik betrap mezelf er steeds op dat ik 
hem vraag om te komen helpen. 
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en komt hij? 
 
nee niet altijd. 
 
bestaat er zoiets als restcommunicatie na de dood? 
 
ja, misschien is er iets als restcommunicatie, hoogstwaar-
schijnlijk tijdens het schrijven. als ik dingen zoek, en ik 
zoek bijna de halve dag, dan zeg ik: als je echt ergens 
bent, dan moet ik het nu met uw hulp vinden. en soms 
vind ik het ook. 
 
u heeft bijna uw hele leven in een papieren huis geleefd, 
in een berg papieren hier in zentagasse, dat uzelf hebt ge-
bouwd en maar zelden hebt verlaten. was het leven in een 
huis van papier een poging om het leven te op te houden 
als in een eindeloos moment? 
 
een eindeloos moment, dat is waar. dit is de beschrijving 
van mijn leven. een eindeloos ogenblik. 
 
en die koffer  van papier, dat papieren kunstwerk dat u 
om uzelf heen hebt gemaakt, waar dient het voor? 
 
dat komt door de manier van schrijven. hier, in het oude 
appartement van ernst jandl, waar ik na zijn dood ben in-
getrokken, heb ik eilanden van orde. die waren er niet be 
neden in het oude appartement. er is een mand met 
daarin stukjes papier voor nieuwe gedichten. ik kijk rond 
in die mand 

  
en misschien vind ik dan een begin voor een gedicht. ver-
der ligt alles erg verspreid door mijn schrijfkamer. het be-
langrijkste is dat ik stukjes papier tevoorschijn haal, zoals 
een loterijspel, die me misschien iets vertellen. misschien 
zijn het flarden van dromen. ik droom altijd in zinnen en 
in woorden 's nachts. ik word dan midden in de nacht 
wakker en maak aantekeningen omdat ik me 's ochtends 
niets kan herinneren. 
 
de biljetten zijn een goocheldoos? u weet zelf niet wat 
erop staat. 
 
nee, dat weet ik niet, maar soms heb ik de aantekeningen 
toch wel al gebruikt. 
 
bent u niet bang om zelf te verdwijnen onder die steeds 
groter wordende bergen papier? 
 
nee, daarvoor komen ze me te bekend voor, ook al weet ik 
niet wat er in zit. 
 
alles zou veel duidelijker zijn als u schriften of mappen 
had gebruikt. 
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nee, het moesten losse bladen zijn. 
 
wanneer begon die terugtocht? 
 
het begon toen ik jong was en les gaf op school. 's och-
tends was ik op school, 's middags at ik met mijn ouders, 
daarnaging ik hier in de zentagasse, begon meteen te 
werken, zelfs in mijn vrije uren en in de tram zat ik non-
stop te schrijven. 's avonds moest ik me voorbereiden op 
de volgende schooldag. verder was er niets. ik kon niet 
meedoen met de ‘wiener gruppe.’ 
 

  
 
het gebeurde allemaal 's nachts. toen, na mijn vervroegde 
pensionering in 1969, was de terugtrekking totaal. 
 
een leven als een middeleeuwse non in haar kloostercel. 
heeft u een afkeer van de buitenwereld? ‘weltekel’ is zeer 
wijdverbreid onder oostenrijkse kunstenaars. 
 
nee, ik heb nooit een afkeer van de wereld gehad. ik heb 
altijd de buitenkant in mijn gedichten opgenomen, vooral 
de laatste jaren zijn mijn gedichten erg kosmopolitisch. ik 
ga ook veel uit. ik heb het gevoel dat ik de hele wereld in-
adem. en dan zit het in mij. ik vind het heel belangrijk om 
met grote ogen te kijken naar wat de wereld me brengt. 

verder ben ik vreselijk verlegen en heb ik bijna de com-
municatie met mensen verloren. ik ben bang dat als ik 
mezelf binnenstebuiten moet keren, ja, dan is het echt 
binnenstebuiten. 
 
had u  altijd al ditzelfde kapsel? op alle foto’s staat u met 
dat koolzwarte haar dat uals een sluier bedekt. 
 
ik had het al als kind. ik voel me veilig onder dit kapsel. 
 
was er nooit een tijd dat uer ook aan dacht om een ge-
woon vrouwenleven te leiden, met familie en kinderen? 
 
het was vanaf het begin duidelijk dat ik dat niet wou. dat 
wist ik als meisje al. als jonge vrouw was ik zeer ontvanke-
lijk voor alle erotische dingen, ik werd duizend keer ver-
liefd. 
het was er allemaal. maar met het begin van het echte 
schrijven, dat wil zeggen met het verschijnen van ‘tot 
durch musen’, wilden ernst en ik er helemaal voor gaan. 
 
voor ons normalmenschen zijn de genoegens van het ge-
wone leven ook een bescherming tegen een moeilijk te 
verdragen radicalisme. 
 
we probeerden een paar weken het kleine geluk te bele-
ven. hier beneden in mijn kleine appartement. het was zo 
verschrikkelijk om de hele tijd serieus te zijn. dus huurde 
hij een kamer boven. we hadden gewoon geen ruimte 
voor onszelf. het was onverdragelijk. ondanks grote liefde 
was het onverdragelijk. 
 
dus heeft u ruim veertig jaar apart geleefd. een liefde van 
twee kluizenaars. 
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als hij er nu nog was, zou ik graag met hem in een groot 
appartement wonen. misschien zou dat leuk zijn. alleen 
dan zouden we nog afscheid moeten nemen. 
 
dus toch een beetje spijt? 
 
nee, het was goed dat ik het zo deed. in de zomers die we 
samen op het platteland doorbrachten, waren mijn ge-
dachten zo veel bij hem dat ik niet wilde schrijven. op dit 
moment denk ik dat ik misschien iets in het leven heb ge-
mist. ik heb ook het gevoel dat ik er niet genoeg voor 
ernst was. ik kwam alleen altijd 's avonds bij hem. maar ik 
was niet praktischer dan hij. ik kan niet koken. ik stel me 
soms aan als een baby. 
 
ernst jandl en u zijn misschien wel de enige succesvolle 
dichterliefde in de literatuurgeschiedenis, als je denkt aan 
de tragedie tussen frisch en bachmann en de eerder lief-
deloze groteske tussen sartre en de beauvoir. 

 
met ernst jandl 
ernst jandl was zo'n open persoon. hij kon de de rottigste 
dingen zeggen en ik was blij omdat ik wist dat het van 
binnenuit kwam. hij heeft nooit tegen me gelogen. hij zei 
alles wat er in hem omging. en toch was hij een groot ge-
heim voor mij. dat fascineerde me aan hem. ik verveelde 
me geen moment met hem. we hebben alles uitgewis-

seld. ernst las me meteen alles voor en vroeg me om kri-
tiek te leveren. maar ik kon geen kritiek leveren, alles was 
zo goed. 
wat u in het schrijven hebt geprobeerd te doen, de radi-
cale transcendentie van de voorgrond van het leven, 
wordt door bijna niemand zo wonderbaarlijk weergege-
ven. wanneer en hoe verscheen dit "gedachtengeruis", de 
"schedelvreugde", het "hersenwonder", zoals u het 
noemt, in uw teksten? 
 
in de vroege  jaren zestig had ik het gevoel dat ik niet ver-
der kon met schrijven zoals in de jaren vijftig. ik ver-
trouwde aanvankelijk op de alledaagse taal en vertrouwde 
volledig op het emotionele. maar ineens had ik daar een 
hekel aan. ik had het gevoel dat ik te veel wilde, en niets 
van dit alles past in de oude patronen. het was een protest 
in mij, een protest tegen mijn eigen taal. het was toen dat 
ik de assemblagetechnieken voor het eerst probeerde, en 
dat gaf me een enorme sprong voorwaarts. achteraf moet 
ik zeggen dat hetgrove assemblages waren, ik heb letter-
lijk alles door elkaar gezet. straatnaamborden, gesprek-
ken, brieven, boeken. dat was het begin van de experi-
mentele literatuur. niets kon voor mij experimenteel ge-
noeg zijn. ernst begon tegelijk met de klankgedichten. 
 
u kwam in opstand tegen uw eigen taal, tegen de taal 
waar u in oorlogstijd als kind in opgroeide? 
 
als kind leefde ik in een ungeheuere fantasiewereld. de 
russen waren daar beneden met hun goulashkanon en ik 
zat boven klimt te bestuderen. het kon me niet schelen als 
er iemand  op straat werd neergeschoten. dat begrijp ik 
tegenwoordig niet meer. 
 
onverschillig voor de buitenwereld? 
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toen was ik onverschillig voor de buitenwereld, nu is het 
heel belangrijk voor mij. 
 
er ligt veel onbekends en onbegrijpelijks op het pad dat u 
toen nam. er zijn onder meer conventies omdat ze be-
scherming bieden tegen de onbegrijpelijkheid van het le-
ven, de diepe onbegrijpelijkheid ervan. de oneindige 
ruimtes die zich openen zodra je de planken van onze da-
gelijkse realiteit weghaalt, deden pascal huiveren. kent u 
deze angst? 
 
soms wel, soms niet. maar mijn woede is altijd groter dan 
mijn angst. mijn woede om te schrijven. ik ben niet bang 
voor leegte, zelfs niet voor het witte vel papier, want ik 
heb mijn spullen overal om me heen. op dit moment ben 
ik bijvoorbeeld afhankelijk van en gestimuleerd door ma-
ria callas, ik draai altijd dezelfde stukken. toen ik brütt 
schreef, was het een bepaalde cantate van bach. de mu-
ziek helpt me enorm. ze scheurt mijn hart open. elke dag 
opnieuw, ik kan het gewoon niet begrijpen. 
 
waar bent u als u schrijft? 
 
het is een totaal andere toestand, het is bijna alsof je een 
medicijn neemt. maar ik drink geen alcohol en rook ook 
niet. het is een magische toestand. ik praat er niet graag 
over. ik vind het bijna verraad om erover te praten. het is 
ook een geheim. en als ik er te veel over praat, kan ik niet 
meer schrijven. dan verdampt het. je moet er niet aan 
denken. het komt of het komt niet. en meestal komt het. 
 
wat als het niet komt? 
 

als ik een dag of twee niet kan schrijven, ben ik wanhopig 
dan ben ik bang dat het voorbij is. dan, door zomaar wat, 
een brief, vaak lezend, kom ik weer binnen. jacques der-
rida heeft mij enorm geprikkeld. beckett. roland barthes 
heeft me geraakt. claude simon, marguerite duras en ge-
orges bataille vond ik erg opwindend, vooral zijn roman 
the blue of heaven. ik schrijf het allemaal op. waar ik niets 
uit kan halen, lees ik niet. als een voddenverzamelaar 
schrijf ik zinnen en woorden op die vaak helemaal veran-
deren. 
 
bent u het, die schrijft? 
 
de eerste versie is volledig intuïtief, de tweede ook, vanaf 
de derde en vierde komt de ijzeren vuist, de ratio, dan 
wordt al het emotionele dat over is neergeslagen. 
 
heeft u nooit het gevoel dat u iets wordt voorgelezen? ju-
lien green geloofde bijvoorbeeld dat zijn boeken aan hem 
waren gedicteerd. 
 
soms voelde ik soms dacht ik ook dat de ernst me iets ver-
telde. maar daar ben ik weer vanaf gekomen. soms zeg ik 
dat het de heilige geest is die mij drijft. 
 
een goddelijke kracht? 
 
het is een geest, en een geest is natuurlijk goddelijk. 
 
betekent dit dat schrijven een ander soort aanbidding is? 
 
misschien wel. het is een hoge concentratie op iets spiri-
tueels. een soort verlangen. men zou er graag dichterbij 
willen komen. hoe dan ook, schrijven is een inspanning 
en een onthechting van de buitenwereld. toch heeft het 
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niets met ecriture automatique te maken, zoals de surrea-
listen probeerden te doen. ik heb altijd mijn aantekenin-
gen om me heen. anders zou ik me gewoon high voelen 
zonder gevoed te worden. 
 
en waar komt dat dan vandaan? 
 
het zijn dingen de straat, lezingen, interviews, steno-aan-
tekeningen die ik niet meer kan lezen en veranderen, 
overblijfselen van dromen, dingen die ik heb gelezen, 
schilderijen, ik stop m’n hoofd vol plaatjes in. ik schrijf 
graag over foto’s voor museumcatalogi. ik ben altijd op 
zoek naar materiaal. als iets me iets te binnen schiet, is 
het altijd een grote vreugde. 
 
ik vind het moeilijk om het individuele karakter van elk 
van uw boeken te onderscheiden. ik heb meer het idee 
dat uw hele prozawerk een samenhangend poëtisch dag-
boek is van uw bestaan. 
 
voor mij is elk boek afgesloten. maar zodra ik het heb af-
gesloten, krijg ik een verschrikkelijk verlangen om door te 
gaan. dan heb ik heimwee naar het boek. ik heb ooit er-
gens geschreven: "ik verlang naar mijn ongeschreven 
werken." 
 
waarom verklaart u uw boeken op een gegeven moment 
toch  af? 
 
gewoon omdat ik niet meer kan. ik moet onderbreken. je 
kunt mijn boeken als één boek lezen, hoewel ze ook van 
elkaar verschillen. het nieuwe boek dat ik net uit heb is 
niet meer gerelateerd aan de vorige. het kwam tot stand 
doordat ik toevallig het boek van gertrude stein over pa-
blo picasso las, en het boeide me zo dat ik alles van haar 

drie, vier of vijf keer las. gertrude stein is mijn nieuwe 
ster. mijn nieuwe boek heet ‘ich schüttelte einen liebling 
und kommt ganz von woanders her’. 
 
kunt u zeggen dat uw boeken steeds radicaler werden, 
misschien tot aan dit laatste, heel andere boek? 
 
het hoogtepunt was brütt, mijn meest recent verschenen 
prozaboek. ik was volkomen meedogenloos tegenover 
mezelf en de literaire wereld. zoiets zal ik niet meer kun-
nen schrijven, maar zou het toch wel graag nog een keer 
doen voordat ik afscheid neem. weer zo'n boek dat hele-
maal nergens rekening mee houdt! 
 
bestaan er dingen waar u wel rekening mee houdt? 
 
misschien zou je het zo kunnen zeggen: schoonheid is 
waarheid. dat was mijn eerste kennismaking. zo schreef 
ik. nu, op oudere leeftijd, heb ik de zin omgedraaid: waar-
heid is schoonheid. ik wil heel dicht bij wat bijna niet 
meer kan, dat is schoonheid. ik weet niet of ik het nog een 
keer kan. eigenlijk is alles altijd een geschenk. 
 
betekent dit dat er echte en minder echte literatuur is, au-
thentieke en minder authentieke? 
 
jawel. het begrijpen van de taal van de dichter opent ook 
het authentieke. als je jezelf afsluit, kom je er niet achter. 
mijn boeken zijn authentiek omdat ze een levende kos-
mos zijn. 
 
haar weense collega, nobelprijswinnaar elfriede jelinek, 
maakt furore met de bewering dat er niets authentieker 
meer is in de wereld. daarom kotst ze altijd tijdens het 
schrijven. 



 09 

 
elfriede jelinek heeft een ander levensweg, een andere fa-
milie. ze is een mysterie voor mij. ze schrijft heel goed, ik 
lees graag haar dingen, ze heeft een goede toegang tot 
taal. maar het is niet waar dat de taal gebroken is. de taal 
is niet gebroken, ze is springlevend. 
 
veel jonge auteurs en essayisten beweren dat de taal ge-
broken is omdat we geen echte ervaringen meer kunnen 
hebben. we leven een schijnleven en hebben schijnerva-
ringen die ons niet raken. authentieke ervaringen hebben 
is vandaag de dag totaal onmogelijk. 
 
waarom zou het niet mogelijk zijn om ervaring op te 
doen? ik heb elke dag ervaringen. de wereld is zo rijk en 
ik ben zo enorm nieuwsgierig naar de wereld misschien 
ben ik anders dan degenen waar je het over hebt. ik zou 
heel graag nog wat langer willen leven omdat ik toch ach-
ter van alles wil komen. je moet naar de kleine dingen kij-
ken. waarom houdt iemand z’n hoed zo in zijn hand? als 
op straat loop, kom ik steeds weer mensen tegen met wie 
ik zoveel compassie voel dat ik ze naar ze toe zou willen 
kome om te helpen. deze schaamte, deze blootstelling 
aan de wereld! het raakt me zo erg dat ik op straat zou 
kunnen huilen. 
 
kunt u helpen? 
 
ik weet het niet. zoveel mensen zijn uit de mogelijkheid 
gestapt om in iets anders dan de werkelijkheid te gelo-
ven. zoveel mensen zijn arm. 
 
u heeft uw hele leven in wenen doorgebracht. in wenen 
was er in de vorige eeuw een vrouwelijke taalkracht, ai-
chinger, bachmann, jelinek, mayröcker, als nooit tevoren 

in de duitstalige literatuur. is dat nog te danken aan de 
oude habsburgse culturele hoofdstad? ik denk dat er tot 
op de dag van vandaag nog steeds een habsburgse duit-
ser en een pruisische duitser in de duitstalige literatuur 
voorkomt. 
 
ik was nooit geïnteresseerd in het oostenrijkse. toch kan ik 
alleen in wenen schrijven, nergens anders, ook niet in een 
ander district van wenen. als ik de tijd nog eens veertig of 
vijftig jaar zou kunnen terugdraaien, zou ik misschien dur-
ven verhuizen naar het achtste arrondissement. maar dat 
is alles. ik moet hier blijven. 
 
wenen heeft een uitgesproken ‘leidenskultur’. 
 
ik ben weliswaar vaak melancholisch, maar ik ben er 
graag. ik word elke ochtend blij wakker. 
 
hans arp schreef ooit: "ooit was de zin van het leven om je 
voor te bereiden op de dood." heeft u uzelf voorbereid? 
 
ik haat de dood. ik weet dat ik er vlak voor sta. je moet het 
altijd op je tachtigste verwachten. het is zo'n verschrikke-
lijk idee. je kunt het nergens mee vergelijken, een verstik-
kend idee. binnenkort kun je niet meer alles beleven wat 
je graag zou willen beleven. waar gaat alles heen dat je 
hebt gedacht? wat je voelde en wat je deed? en ook de ge-
dachte dat de wereld doorgaat. als ik dood ben, gaat de 
wereld door zoals toen ik nog leefde. dat is onbegrijpelijk. 
een deficit! je wilt weten hoe het verder gaat. en je wordt 
er van afgesneden en weet niet of het verder gaat, hoe het 
verder gaat. het is voorbij. 
 
gewoon af? 
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nadat ernst stierf, bevroeg ik een medium. die zei dat hij 
in goede handen was. maar toen werd ik sceptisch toen 
hij zogenaamd friederike tegen me zei in het gesprek met 
het medium. hij heeft nooit friederike tegen me gezegd. 
het medium wilde me alleen maar troosten. de waarheid 
is: hij is weg, helemaal weg. en we konden niet eens af-
scheid nemen, het ging allemaal te snel. ik hoop dat ik 
niet in plotseling doodga. ik wil me kunnen voorbereiden 
op het sterven. praten met mijn liefste vrienden. maar je 
weet niet of je dat mag doen. men zou minstens tweehon-
derd jaar moeten kunnen leven. sommige planten wor-
den zo oud. 
 
zou het leven na tweehonderd jaar vervuld zijn? 
 
ja. je hebt zoveel tijd nodig. ik zou het leven verdelen in 
één leven zou ik alleen lezen, in één alleen schrijven en in 
één alleen reizen. dan heb ik er nog een nodig om meer-
dere talen te leren. misschien is dit over een paar honderd 
jaar mogelijk, misschien worden mensen zelfs onsterfe-
lijk. dat zou ik willen. je zou alles zo mooi kunnen verde-
len. 
 
is er iets dat nog niet is uitgekomen in uw leven? 
 
alles is werkelijk vervuld. 
 
frankfurter algemeine juni 21 
friederike mayröcker 
 
er is geen einde 
door andreas platthaus 
 
het geluid van deze taal is onvergelijkbaar en onvergete-
lijk: friederike mayröcker 

 
niemand schreef poëzie zoals zij, zelfs ernst jandl niet: bij 
de dood van friederike mayröcker, wiens toon onvergelijk-
baar en onvergetelijk blijft. 
 
de laatste brief ging nergens; het verzoek aan friederike 
mayröcker om deel te nemen aan onze serie “dante's 
verse” bleef onbeantwoord. ook van edith schreiber, haar 
naaste vertrouwelinge, die alle vragen op het gebied van 
communicatie met de buitenwereld voor haar rekening 
nam. dat was ongebruikelijk, friederike mayröcker nam 
de geboden van beleefdheid zeer serieus, ze maakten 
deel uit van haar innerlijke wereld. vanaf dat moment 
maakte ze zich grote zorgen over haar, en het werd niet 
minder toen bekend werd gemaakt dat ze zentagasse 
moest verlaten, dat anderhalvekamerappartement in het 
vijfde district van wenen waar ze sinds 1953 woonde, 
naast haar dichter collega en jarenlang levensman ernst 
jandl. waarin ze vooral had geschreven omdat ze het niet 
graag ergens anders deed, ochtend na ochtend, voor de 
dauw en dag, als niets haar afleidde. 
 
het was dan ook geen verrassing dat men te horen kreeg 
dat ze na haar verhuizing naar een verpleeghuis niet meer 
wilde schrijven. maar hoe moet je je het leven van friede-
rike mayröcker voorstellen zonder dat? haar leven was 
schrijven. 'hoe dan ook', zei ze ooit tegen haar collega en 
vriend marcel beyer, 'ik blijf werken zolang ik kan.' 
 
1 borstel in de bloempot 
een voorbeeld van dit werk in de zentagasse, geschreven 
in 2014 voor deze krant, als recensie van een ander schrij-
ven op dezelfde plaats bijna anderhalf decennium gele-
den:  
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‘vogel zonder plooien, 2 witte stenen, 1 kreupelhout in 
een bloempot. in de vroege ochtend van 4 juni 2000 zit ik 
aan de keukentafel en hoor de wielewaal roepen. 1 
biszchen weidelandschap. op het tafelkleed, dat bedrukt 
is met rode amaryllisbloemen, schrijf ik 1 gedicht terwijl 
de huistelefoon rinkelt: ej vraagt me te komen, ik onder-
breek mijn werk - hoewel het begin van het gedicht geba-
seerd is op de aanblik van een schilderij van de schilder 
maria gruber in de witte (verzonken) gebieden zijn mijn 
lelietje-van-dalen-revelatie. hoewel het begin van het ge-
dicht teruggaat naar het bezoek aan mijn dokter herwig 
niessner die buigt en zijn handen vouwt als ik de praktijk 
binnenkom = de communie van het lila konijn wil ik mijn 
ziel onderdompelen, geschreven 5 dagen voor ej’s dood.’ 
 
elfriede mayröcker noemde dit haar eigen vorm van ver-
dichting in plaats van condensatie “proem”. in het engels 
is dit een inleiding die een schrijver op zijn eigen tekst 
schrijft.  
 
miranda prein 
imre kertesz 
uit: ‘ik de ander’ 
vertaling: h. kammer 2003 
 
'ik' is een fictie waarvan wij hoogstens de medescheppers 
kunnen ziin. ik is een ander: rimbaud.  

9.iv.1951. 'weet je of denk je alleen dat je l.w. heet!' is dit 
een zinvolle vraagt: wittgenstein, over zekerheid. 

wat zal ik op 9 april 1951 gedaan hebben? 
eenenveertigenhalf jaar geleden? ik geloof dat ik toen in 
de staal en machinefabriek mavag werkte, als in 
ongenade gevallen intellectueel. wist ik toen of dacht ik 
alleen maar dat ik i.k. heette? 

ik wist noch dacht het, ik gehoorzaamde alleen als men 
mij zo noemde. 

ik heb altijd een afkeer gehad van mijn naam. al in mijn 
kindertijd was er te veel smadelijks mee verbonden. 

om precies te zijn: ik geloof dat ik bang was voor mijn 
naam; en dat ben ik nog steeds een beetje. 

 

als ik mijn naam hoor of geschreven zie, moet ik mezelf 
dwingen uit de vredige schuilhoek van mijn anonimiteit 
tevoorschijn te komen, en ik zal me er nooit mee 
vereenzelvigen. 

(van tolstoj wordt beweerd dat hij al in zijn puberteit in 
een roes raakte wanneer hij zijn naam hoorde, als een 
jong hondje) 

ik ben naar wenen gegaan om mijn leven te ontvluchten. 
en ik vertaal wittgenstein (vermischte bemerkungen) om 
aan mijn werkelijke taken te ontkomen. 

de afgrond tussen begaafdheid en genialiteit, die soms 
onoverbrugbaar is. 

wie niet liegt is al tamelijk origineel, vertaalde ik 

vanmiddag. 

wie verbaast zich erover dat de mensen, kennelijk, heel 
gemakkelijk van gedachte veranderen (van overtuiging 
veranderen, zoals ze bij voorkeur zeggen)? elke 
overtuiging is het masker van een bepaald soort mensen, 
maar met welke overtuiging ze zich ook maskeren, ze 
blijven toch altijd dezelfde mensen en ze doen ook steeds 
opnieuw hetzelfde. 
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het is heel juist wat wittgenstein constateert: van het 
geloof klopt vooral het uitgangspunt, dat de toestand van 
de mens hopeloos is. ik vraag me af of je ook in 
hopeloosheid kunt geloven. mij is dat geloof namelijk 
voldoende; en ik ben niet hopeloos. 

de nooit terugkerende, voorgoed vervluchligendc 
ochtendenm in deze koude weense lente, geniet ik er 
genoeg van, ben ik niet te dom om gelukkig te zijn? 

momentopnamen van het fotografische geheugen: op de 
stephansplatz loopt een vrouw met een bontjas op en 
opvallende, hooggehakte schoenen over het oneffen, 
gedeeltelijk besneeuwde plaveisel lachend haar vriend 
tegemoet. 

een stelletje op de nachtelijke schwarzenbergplatz, 
huiverend, dicht tegen elkaar gekropen, wachtend op lijn 
d. 

de door kaarsen beschenen tafel in het warme, 
aangenaam geurende restaurant. de gewichtig doende 
ober, die wil weten wie het weense symfonieorkest in de 
musikvereinsaal heeft gedirigeerd, en zich met typisch 
weense boosaardigheid laatdunkend uitlaat bij het 
vernemen van de naam van de dirigent. 

de weg naar huis, door de donkere goldeggasse, ietwat 
onvast ter been. 

het schelle ochtendlicht in het eetcafé in de graf 
starhemberg-gasse. de lichte onwaarschijnlijkheid van het 
leven, die luchtige humusbodem waarop later 
herinneringen als vlammende klaprozen ontbloeien.  

een oefening in het vertalen van wittgenstein. als ik zeg 
dat het water koud is, legt iedereen dadelijk uit dat het 

koud is doordat het winter is, doordat het diepe gedeelte 
van de grot koeler is dan de ... enz., maar als ik zeg dat ik 
nat en koud ben, geeft men mij een handdoek ... -of geeft 
men die niet. hoe het ook zij, ik dwing door die uitspraak 
een beslissing af. (ik denk aan het antisemitisme, aan de 
kletspraatjes over w.) 

de wereld niet begrijpen, enkel en alleen omdat ze 
onbegrijpelijk zou zijn, is dilettantisme. we begrijpen de 
wereld niet omdat dat niet onze taak is hier op aarde. 

te diep nadenken leidt tot gevoelens van neerslachtigheid 
of tot mystiek. wittgenstein was in wezen ook een 
mysticus, evenals kafka, alleen werkte hij met een andere 
materie, met de logica. hij moest werelden vernietigen 
totdat vanonder het puin plotseling zijn geloof 
tevoorschijn kwam, als een edelsteen waarop een 
lichtstraal valt. ik zie hem voor me op dat ogenblik, met 
de schat in zijn hand. hij kijkt en kijkt, maar kan er geen 
naam voor vinden. toch weet hij dat er een wonder is 
gebeurd en dat hij is gered. 

en toch is het grootste risico voor een schrijver dat hij, als 
hij niets meer te zeggen heeft, spiritueel wordt. 

misschien houden we het leven alleen vol omdat het zo 
onwaarschijnlijk is; en toch onderzoekt het bewustzijn 
voortdurend de zogenaamde werkelijkheid, ja, het 
verlangt ernaar. 

ik ben vandaag zo helder van geest dat ik het gevoel. heb 
niet. meer te bestaan: pessoa, het boek der rusteloosheid. 

mist. in de verte de alpen, die nu eens als witte monsters 
opdoemen en dan weer in de donkere lucht verdwijnen. 

ik kan alleen schrijven als ik geestelijk in goede conditie 
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ben (waarmee ik wil zeggen dat het schrijven steeds 
moeilijker zal gaan). 

in feldafing schrijf ik niet. ik werk daar niet en ik weet ook 
niet of ik ergens anders ooit nog werken zal, ik weet niet 
meer hoe je dat doet, werken; ik weet zelfs niet of kaddisj, 
de roman waaruit ik overal in het duits voorlees, werkelijk 
door mij is geschreven, en zo ja, hoe ik dat heb gedaan - 
ik ben het schrijven verleerd. 

wisten jullie dat lenin nachtegalen met stenen heeft 
verjaagd? dat is werkelijk waar, ik heb het op de televisie 
gezien, in een film van een jonge russische regisseur. 
archiefopnamen van lenins versteende gezicht nadat hij 
door een beroerte was getroffen. hij was naar de krim 
overgebracht om bij te komen aan het water, in de zon, in 
de lente, maar de nachtegalen wekten hem elke ochtend 
bij zonsopgang uit zijn slaap. op een van die ochtenden 
rende hij de tuin in om ze te verjagen. hij raapte stenen 
op en gooide die naar de vogels. opeens merkte hij dat hij 
noch de stenen, noch zijn arm meer kon oplichten: hij was 
verlamd. op zo'n elegante, verfijnde maar ook 
meedogenloze en consequente wijze wreekten de 
nachtegalen zich op de grote revolutionair, die hun 
gezang niet kon velen. de wraak van kunstenaars.  

 

solange du nicht zu steigen aufhörst, hören die stufen 
nicht auf, unter deinen steigenden füssen wachsen sie 
aufwärts: kafka. 

györgy ligeti: avantgardistisch en modern zijn twee 
verschillende stijlbegrippen (lettre, nummer twee, 1994). 
ligeti heeft daarmee, zoals gebruikelijk, een 
fundamentele waarheid geformuleerd. 

de nieuwe romantechniek is louter gebaseerd op de 
opvatting dat niet de schrijver de wereld (tot kennisobject) 
neemt, maar de wereld de schrijver (tot object van haar 
ongebreidelde willekeur). dergelijke opvattingen hebben 
alleen een vernietigende werking op de zogenaamde 
literatuur, een tak van kunst die steeds meer verkwijnt. 
nog laat de literatuur zich inspireren door het 
onwaarschijnlijk snelle morele verval van de mens, maar 
weldra zal deze onstuitbare neergang elke inspiratie 
vernietigen, behalve de inspiratie die uit het verval zelf 
voortkomt. dat geldt eigenlijk nu al. wie sprak daar van 
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literatuur? de laatste stuiptrekking optekenen, dat is alles! 

zij is heengegaan en heeft het grootste deel van mijn 
leven meegenomen, de tijd dat het scheppend werken 
begon en zijn hoogtepunt bereikte en wij in dat 
ongelukkige huwelijk zo verschrikkelijk veel van elkaar 
hielden. onze liefde was als een doofstom kind dat met 
een lachend gezicht en uitgespreide armen voortholt; een 
kind met een gezicht waarop geleidelijk een klaaglijke 
uitdrukking verschijnt, alsof het in huilen zal uitbarsten 
omdat niemand het begrijpt en zijn hollen geen zin heeft. 
het duizelt me bijna als ik bedenk dat het verleden in een 
onderdeel van een seconde datgene wordt wat het wordt 
genoemd: verleden; dat het in zo'n korte tijd een verlaten 
depot wordt van oude dingen, ervaringen, klanken en 
beelden, die allang van hun levende bron zijn losgeraakt; 
losgeraakt van het leven dat ze ooit tot stand heeft 
gebracht en enige tijd ongeschonden bewaard. mijn 
verleden is mij ontvallen. plotseling heb ik moeite om 
mijn evenwicht te bewaren, alsof ik verdwaald ben tussen 
verleden en toekomst en nu aan de tijd ontglip. later 
krabbel ik wel weer overeind en kom ik deze 
ineenstorting te boven. dan zal ik de standvastig 
klinkende stem volgen die me aanspoort achter de grijze 
nevel vandaan te komen en te leven maar op dit ogenblik 
sta ik onwetend en niet-begrijpend op de drempel tussen 
leven en dood. mijn lichaam buigt zich in de richting van 
de dood, maar mijn hoofd draait zich om naar het leven 
en mijn voet verheft zich aarzelend om een stap te doen. 
een stap waarheen? het doet er niet toe, want degene die 
zo dadelijk die stap zal doen, zal niet ik meer zijn maar 
een ander. 

jochum veenstra  
essay 
wittgensteins eenzame fjord en het spel van taal 

 
 
precies honderd jaar geleden publiceerde wittgenstein 
(1889 - 1951) de ‘tractatus logico-philosophicus’. ik las 
het traktaat in het eerste jaar van mijn studie wijsbe-
geerte. wittgenstein invloed op de universiteit maakte dat 
ik - ondanks mijn leergierigheid - na mijn bachelor geen 
master volgde. 
 
zo zie ik de oude wittgenstein voor me: een eenzame filo-
soof die koste wat kost vlucht voor zijn eigen ideeën. hij 
zit in een hut aan een noors fjord en neemt afstand van 
een theorie die hij als jongeman publiceerde. in de ‘trac-
tatus logico-philosophicus’ (1921) stelde hij dat filosofen 
begrippen als de waarheid en het goede niet begrijpen 
en dat dit onbegrip de reden is dat zij het nooit eens wor-
den over de grote vragen in het leven. volgens wittgen-
stein zijn de begrippen ook niet te begrijpen. de begrip-
pen zijn te abstract en in hun abstractie hebben ze hun 
waarde verloren. 
tijdens mijn studie wijsbegeerte legde een docent deze 
gedachte uit door op tafel te slaan.  
‘dit is een tafel, we kunnen er op slaan en dus weten we 
waar we het over hebben, dat geldt niet voor de waarheid, 
op de waarheid kun je niet slaan.’ 
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met wittgenstein ging het slecht na het publiceren van 
zijn boek. met de mededeling dat hij alle filosofische pro-
blemen had opgelost nam hij ontslag van de universiteit 
van cambridge. in zijn geboorteland oostenrijk zwierf hij 
vervolgens van baantje naar baantje. hij werkte er als tuin-
man en later als docent. nadat hij een leerling sloeg om-
dat deze een domme opmerking maakte, keerde wittgen-
stein terug naar cambridge. door de opkomst van de 
nazi’s zou hij - met zijn joodse achtergrond - zijn geboorte-
land nooit meer zien. 
op de universiteit hield hij het opnieuw niet lang uit, hij 
vereenzaamde en trok zich terug in een hut aan een noors 
fjord. in de hut dacht hij na over zijn problemen. wat ging 
er in zijn hoofd om? leefde hij in de geest van zijn traktaat 
of wilde hij zijn vroegere afwijzingen van abstracties her-
zien? 
 
‘er waren dagen dat ik gekweld werd door afwisselend 
vreselijke angsten en depressies. tussendoor was ik zo uit-
geput dat ik geen werk kon verzetten,’ schrijft hij aan een 
goede vriend.  
de loop van wittgensteins leven droeg bij aan zijn zwakke 
mentale gesteldheid, maar als hij geen dwangmatige filo-
sofie had aangehangen, zou hij misschien weerbaarder 
zijn geweest. met zijn besluit om naar noorwegen te gaan 
verloor hij alles. het enige waar hij houvast in vond waren 
zijn filosofische ideeën. in zijn belevingswereld moest 
hij waarheid afzweren, daarna volgde vriend-
schap en liefde. hij kwelde zichzelf met het idee dat hij 
puur moest leven, dat hij leek te geloven dat hij zich niet 
aan vage begrippen mocht wagen.  
in noorwegen vond er een omslag plaats. over een even-
tueel zelfinzicht is niet veel bekend, maar duidelijk is dat 
iets de aanleiding vormt voor een tweede productieve pe-

riode. hij liet zijn vroegere ideeën varen, schoof zijn lo-
gisch opgestelde traktaat aan de kant en begon aan een 
niet sluitende beschrijving van het fenomeen taal. spel is 
een belangrijk begrip in de theorie van de oudere witt-
genstein. het spel van taal is volgens hem een spel waar-
bij minimaal twee spelers nodig zijn; taal kan niet op zich-
zelf beschreven worden; het is iets wat zich afspeelt in een 
gemeenschap.  
met het idee dat anderen nodig zijn voor taal is wittgen-
stein niet langer de eenzame genie op de rots: hij wordt 
een speler in een gemeenschap. 
 
het is dat beeld, het beeld van wittgenstein die eenzaam 
nadacht over taal als gemeenschapsspel, dat mij is bijge-
bleven. het is een beeld dat is vervuld van ironie en dat 
mij een sleutel tot zijn werk verschaft. inmiddels is het zes 
jaar geleden dat ik mijn bachelor wijsbegeerte afrondde. 
een belangrijke reden om daarna niet verder te studeren 
was het taalgebruik op de universiteit. ik had voor filosofie 
gekozen omdat ik wilde weten hoe ik ideeën kon over-
brengen, maar op de universiteit besteedde ik mijn tijd 
aan wiskundige logica. in plaats van dat ik praktische me-
thodes kreeg aangereikt voor een mooi verhaal, gleed ik 
haast ongemerkt in het academische redeneren en werd 
ik opgeslokt door ideeën over nuttigheid en doeltreffend-
heid. 
 
het opleggen van de universitaire taal begint met het eer-
stejaarsvak ‘academisch schrijven’. de filosoof in spé leert 
hoe hij op een correcte wijze een bibliografie opstelt en 
niet hoe je een lezer meeneemt in een verhaal. ik was op 
zoek naar een manier om beelden op te roepen en ik 
wilde weten wat tempo met een verhaal doet, maar het 
leek of de universiteit daar geen oog voor had. ik leerde 
verwijzen en begrippen definiëren; het was belangrijker 
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om foutloos en correct te zijn dan om de lezer in vervoe-
ring te brengen. 
wittgenstein is een van de grondleggers van de angst 
voor vervoering. bij academische filosofen heerst de op-
vatting dat je in teksten duidelijke definities moeten han-
teren, anders kunnen dezelfde begrippen hele andere be-
tekenissen hebben. bovendien heeft taalfilosofie het doel 
om andere wetenschappen te ondersteunen, want zonder 
fundering van taal zouden alle geesteswetenschappen in-
storten. het is de taak van een filosoof om deze onder-
gang te voorkomen. in eerste instantie vond ik dit een no-
bel doel. filosofie kon dienend zijn voor de gehele weten-
schap. twee jaar later, met mijn hoofd in de logische for-
muleringen, vond ik taalfilosofie een deceptie. hielp ‘een 
wiskundige vertaling van een zin’ ons om elkaar beter te 
begrijpen? 
 
de laatste zet waardoor ik me afkeerde van de universiteit 
was een vak dat ik in het derde jaar van mijn studie 
volgde. het vak ging over de franse filosoof foucault 
(1926-1984). hij leerde mij dat er alternatieve manieren 
zijn om filosofische theorieën te beschrijven. in zijn filoso-
fische werken beschrijft hij maatschappijen door hun ge-
schiedenissen te verbeelden. hij doet moeite om zijn le-
zers mee te nemen en ook is zijn werk speels. hij schotelt 
je geen verhaal voor dat als een ikea-handleiding leest, 
maar een tekst waarin je kan grasduinen. het is alsof fou-
cault een spellenmaker is met de lezer als tegenspeler. in 
zijn bekende werk ‘discipline, toezicht en straf’ (1975) 
lees je bijvoorbeeld over machtsuitoefeningen via drie 
modellen. de ene maatschappij houdt controle via angst-
zaaiing en gruwelijke onthoofdingen, de ander via mili-
taire discipline, en een derde probeert alles te kwantifice-
ren om haar burgers te controleren. welke macht is het 
minst beperkend? de lezer mag zelf oordelen. 

foucaults theorieën zijn verhalen die de lezer een kritische 
houding aanleert. elke maatschappij voelt even gruwelijk 
aan en daarmee wekt hij emotie op waarmee de lezer een 
gesprek kan beginnen, een gesprek dat zich afspeelt in 
zijn eigen hoofd of dat hij voert met anderen. 
 
was foucaults methode iets dat wittgenstein in zijn hut in 
zijn hoofd had? de academische filosoof zou zeggen dat 
hun begrippen te veel van elkaar verschillen. zelf denk ik 
dat ze met dezelfde gevoelens worstelden. allebei zochten 
ze een uitweg om de ander te bereiken. foucault vond een 
speelsere methode die mij meer raakte dan het strakke re-
deneren van wittgenstein.  
laat mij daarom een foucault zijn. een foucault die beel-
dend een verhaal vertelt, en de strenge definities niet no-
dig heeft. 
 
cees walburgh schmidt  
de staatsopvatting van maurice hauriou 
tjalling ulbo sixma van heemstra 1953 
 
het gaat bij hauriou’s leer hoofdzakelijk om het begrip ‘in-
stutition; in de zin van institution corporative: dat wil zeg-
gen die vormen van instellingen, die zelf een zeker socio-
logisch verband inhouden, welke een bepaalde sociolo-
gische eenheid betekenen. 
met zijn institution corporative wil hauriou een sociale 
groep aanduiden : een stuk sociale werkelijkheid. 
een dergelijke institution corporative bestaat, volgens 
hauriou, uit drie elementen, en wel: 
1. een idée d’oeuvre, welke gerealiseerd moet worden in 
een sociale groep; 
2. een georganiseerde macht, die deze realisatie van de 
idee ten dienste wordt gesteld, en 
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3. instemmingsbetuigingen, betoond in de sociale groep 
ten aanzien van de idee en haar realisatie. 
het objectieve element van de instelling 'is daarbij de 
idée d’oeuvre. hiermee raken wil hauriou's ideeënleer, 
welke wij in 't kort als volgt kunnen beschrijven. 
naar het inzicht van hauriou zijn ideeën niet een voort-
brengsel van het menselijk brein . zoals de gebruikelijke 
opvatting is, doch hebben zij daarentegen een eigen, ob-
jectief bestaan. zij kunnen slechts door het menselijk 
brein worden , ‘ontdekt’ een idee wordt niet geschapen: 
er zijn geen ‘scheppers’ van een idee; er is alleen sprake 
van ‘des trouveurs’ : van ontdekkers. waar die ideeën dan 
wel vandaan komen, is een vraag die hauriou overlaat aan 
filosofen, of aan theologen, 
deze ideeën hebben dus een volkomen zelfstandige, ob-
jectieve waarde; en zo leven ze ook in ons onderbewust-
zijn. wie nu daarvoor gevoelig is, zal de idee gaan vertol-
ken ; echter dit doet ieder op zijn eigen, subjectieve wijze, 
zodat eenzelfde idee nimmer een gelijkluidende uitdruk-
king vindt. 
wij zouden deze gedachte van hauriou plastisch - ·en daar-
door wellicht weinig elegant - aldus voor kunnen stellen : 
men moet zich deze ideeën denken als een soort van ra-
diogolven, die in de wijde wereld van ons onderbewust-
zijn rondwaren, en wie een antenne heeft kan ze opvan-
gen, en er muziek uithalen, waarbij deze muziek zal klin-
ken al naargelang de kwaliteit van het betrokken toestel. 
bij deze subjectieve interpretatie van de objectieve idee 
komt de idee derhalve uit 
ons onderbewustzijn in ons bewustzijn, maar : dit is altijd 
slechts tijdelijk en, bij tussenpozen. bovendien wordt de 
objectieve zelfstandigheid van de idee zelf daardoor niet 
in 't minst aangetast.  
het is een dergelijke idee die de grondslag vormt van de 
instelling en daarvan het objectieve element uitmaakt. de 

instelling is er om een dergelijke idee te verwerkelijken; 
vandaar dat hariou de institution ook beschouwt als een 
soort van ondernemen, en de idée d' oeuvre binnen de 
institution het karakter verkrijgt van de idée directrice de 

l'entreprise : de leidende idee van de onderneming. 
 
erasmus mackenna 
the finger 
by william burroughs 
(first published in 1981) 
 
lee walked slowly up sixth avenue from 42nd street, look-
ing in pawnshop windows. 
‘i must do it,’ he repeated to himself. 
here it was. a cutlery store. he stood there shivering, with 
the collar of his shabby chesterfield turned up. one button 
had fallen off the front of his overcoat, and the loose 
threads twisted in a cold wind. he moved slowly around 
the shopwindow and into the entrance, looking at knives 
and scissors and pocket microscopes and air pistols and 
take-down tool kits with the tools snapping or screwing 
into a metal handle, the whole kit folding into a small 
leather packet. lee remembered getting one of these kits 
for christmas when he was a child. 
finally he saw what he was looking for: poultry shears like 
the ones his father used to cut through the joints when he 
carved the turkey at grandmother’s thanksgiving dinners. 
there they were, glittering and stainless, one blade 
smooth and sharp, the other with teeth like a saw to hold 
the meat in place for cutting. 
lee went in and asked to see the shears. he opened and 
closed the blades, tested the edge with his thumb. 
‘that’s stainless steel, sir. never rusts or tarnishes.’ 
‘how much?’ 
‘two dollars and seventy-nine cents plus tax.’ 
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‘okay.’ 
the clerk wrapped the shears in brown paper and taped 
the package neatly. it seemed to lee that the crackling pa-
per made a deafening noise in the empty store. he paid 
with his last five dollars, and walked out with the shears 
heavy in his overcoat pocket. 
he walked up sixth avenue, repeating: ‘i must do it. i’ve 
got to do it now that i’ve bought the shears. he saw a sign: 
hotel aristo. 
there was no lobby. he walked up a flight of stairs. an old 
ma, dingy and indistinct like a faded photograph, was 
standing behind a desk. lee registered, paid one dollar in 
advance, and picked up a key with a heavy bronze tag. 
his room opened onto a dark shaft. he turned on the light. 
black stained furniture, a double bed with a thin mattress 
and sagging springs. lee unwrapped the shears and held 
them in his hand. he put the shears down on the dresser 
in front of an oval mirror that turned on a pivot. 
lee walked around the room. he picked up the shears 
again and placed the end joint of his left little finger 
against the saw teeth. lower blade exactly at the knuckle. 
slowly he lowered the cutting blade until it rested against 
the flesh of his finger. he looked in the mirror, composing 
his face into the supercilious mask of an eighteenth-cen-
tury dandy. he took a deep breath, pressed the handle 
quickly and hard. he felt no pain. the finger joint fell on 
the dresser. lee turned his hand over and looked at the 
stub. blood spurted up and hit him in the face. he felt a 
sudden deep pity for the finger joint that lay there on the 
dresser, a few drops of blood gathering around the white 
bone. tears came to his eyes. 
‘it didn’t do anything’ he said in a broken child’s voice. he 
adjusted his face again, cleaned the blood off it with a 
towel, and bandaged his finger crudely, adding more 
gauze as the blood soaked through. in a few minutes the 

bleeding had stopped. lee picked up the finger joint and 
put it in his vest pocket. he walked out of the hotel, toss-
ing the key on the desk. 
‘i’ve done it,’ he said to himself. waves of euphoria swept 
through him as he walked down the street. he stopped in 
a bar and ordered a double brandy, meeting all eyes with 
a level, friendly stare. goodwill flowed out of him for eve-
ryone he saw, for the whole world. a lifetime of defensive 
hostility had fallen from him. 
 
half an hour later he was sitting with his analyst on a park 
bench in central park. the analyst was trying to persuade 
him to go to bellevue, and had suggested they ‘go outside 
to talk it over.’ 
‘really bill, you’re doing yourself a great disservice. when 
you realize what you’ve done you’ll need psychiatric care. 
your ego will be overwhelmed.’ 
‘all i need is to have this finger sewed up. i’ve got a date 
tonight.’  
 

 
 
‘really bill, i don’t see how i can continue as your psychia-
trist if you don’t follow my advice in this matter.’ the ana-
lyst’s voice had become whiny, shrill, almost hysterical. 
lee wasn’t listening; he felt a deep trust in the doctor. the 
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doctor would take care of him. he turned to the doctor 
with a little-boy smile. 
‘why don’t you fix it yourself?’ 
‘i haven’t practiced sine my internship, and i don’t have 
the necessary materials in any case. this has to be sewed 
right up, or it could get infected right up on the arm.’ 
lee finally agreed to go to bellevue, for medical treatment 
only. 
 
at bellevue, lee sat on a bench, waiting while the doctor 
talked to somebody. the doctor came back and led lee to 
another room, where an intern sewed up the finger and 
put on a dressing. the doctor kept urging him to allow 
himself to be committed; lee has overcome by sudden 
faintness. a nurse told him to put his head back. lee felt 
that he must put himself entirely in the care of the doctor. 
‘all right,’ he said. ‘i’ll do what you say.’ 
the doctor patted his arm. ‘ah, you’re doing the right 
thing, bill.’ the doctor led him past several desks, where 
he signed the papers. 
‘i’m cutting red tape by the yard,’ the doctor said. 
finally lee found himself in a dressing gown in a bare 
ward. 
‘where is my room?’ he asked a nurse. 
‘your room! i don’t know what bed you’ve been assigned 
to. anyway you cant go there before eight unless you have 
a special order from the doctor.’ 
‘where is my doctor?’ 
‘doctor bromfield? he isn’t here now. he’ll be in tomorrow 
morning around ten.’ 
‘i mean doctor horowitz.’ 
‘doctor horowitz? i don’t think he’s on the staff here.’ 
he looked around him at the bare corridors, the men walk-
ing around in bathrobes, muttering under the cold, indif-
ferent eyes of an attendant. 

why, this is the psychopathic ward, he thought. he put me 
in here and went away! 
years later, lee would tell the story: ‘did i ever tell you 
about the time i got on a van gogh kick and cut off the end 
joint of my little finger?’ at this point he would hold up his 
left hand. ‘this girl, see? she lives in the next room to me 
in a rooming house on jane street. that’s in the village. i 
love her and she’s so stupid i can’t make any impression. 
night after night i lay there hearing her carry on with some 
man in the next room. it’s tearing me all apart... so i hit on 
this finger joint gimmick. i’ll present it to her: “a trifling 
memento of my undying affection. i suggest you wear it 
around your neck in a pendant filled with formaldehyde.”’ 
‘but my analyst, the lousy bastard, shanghaied me into 
the nuthouse, and the finger joint was sent to potter’s 
field with a death certificate, because someone might find 
the finger joint and the police go around looking for the 
rest of the body. 
‘if you ever have occasion to cut off a finger joint, my dear, 
don’t consider any instrument but poultry shears. that way 
you’re sure of cutting through at the joint.’ 
‘and what about the girl?’ 
‘oh, by the time i got out of the nuthouse she’d gone to 
chicago. i never saw her again.’ 
 
justin van der veen 
interview met floortje scheepers 
mei 2021 
 

 
floortje scheepers 
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‘mensen zijn ingewikkeld’ is de titel van haar recent ver-
schenen boek waarin ze zich afvraagt wat er mis is met 
haar vakgebied, de (jeugd)psychiatrie, waar de overbe-
laste ggz de weerslag van is. 
‘mensen zijn ingewikkeld – en dat is een understatement. 
we kunnen beter accepteren dat niet-begrijpen altijd on-
derdeel van onze wereld en ons mensbeeld zal zijn, dan 
komen we misschien dichter bij het helpen van zoveel 
mensen in psychische nood.’ 
... 
‘mijn vak hoort meer bij de humanistiek dan bij de ge-
neeskunde. waarom lopen mensen vast? wat is de invloed 
van cultuur op hoe we denken? dat zijn vragen die filoso-
fen en sociologen stellen. zij benaderen veel meer het 
hele dynamische gebeuren waar wij ons in bevinden, ons 
hele leven lang, en waar we onze weg in zoeken. het is 
niet alleen maar leven, zoals de hertjes in de wei.’ ze wijst 
naar buiten, naar een hertenpark naast haar tuin. ‘wij ma-
ken onze wereld, niet met onze biologie, maar met ons 
denken. alle normen en waarden die we met elkaar be-
denken en de patronen en structuren die we opzetten, zit-
ten in ons hoofd. dat wordt mede beïnvloed door je ou-
ders, je sociale omgeving, de cultuur om ons heen.’ 
... 
is het niet vreemd, constateert scheepers, dat er géén rela-
tie te vinden is tussen enerzijds het aantal onderzoekspro-
jecten en de duizenden artikelen met verklaringsmodel-
len die jaarlijks in de vakbladen verschijnen en anderzijds 
het aantal behandeldoorbraken? zeker, geeft ze toe, ze is 
zelf teleurgesteld in haar vak – een deceptie die parallel 
loopt met de torenhoge maar niet realistische verwachtin-
gen van de samenleving in de mogelijkheden van de psy-
chiatrie. 
... 

in 2005 promoveerde scheepers op de effecten van anti-
psychotica in de hersenen van patiënten met schizofrenie. 
het was in een tijd dat de biologische psychiatrie op-
kwam, mri-scans hersenen in beeld konden brengen, de 
farmaceutische industrie onderzoek sponsorde om 
nieuwe medicatie te ontwikkelen tegen depressie en psy-
chose. 
... 
‘we waren, en dat dacht ik zelf ook, hard bezig om de ach-
terstand van de geneeskunde in te halen door bio-
markers vast te stellen. de biologische psychiatrie leek 
dicht bij grote doorbraken wat betreft inzicht in hoe herse-
nen ziek kunnen worden en hoe we mensen met een psy-
chische stoornis beter kunnen maken. ik ben na mijn pro-
motie uit dat hele biologische denken gestapt. ik dacht: 
het klopt gewoon niet, we zijn muziek aan het zoeken in 
de snaren van de viool. muziek zit niet daar, niet in die vi-
ool of in de bladmuziek, zelfs niet in de violist – het is dat-
gene wat ontstaat. en dat is ook ons denken. die foute 
“bedrading” hebben we nooit gevonden. nog niet, zou je 
misschien kunnen zeggen.’ 
... 
‘we behandelen veel te veel vanuit dat maakbaarheids-
denken. protocollen, vragenlijsten, systemen om te be-
heersen en controleren. niet alleen de hulpverlening, 
maar ook de verzekeraars, de inspectie, de gemeente, ie-
dereen wil verantwoording op basis van meetbaarheid. 
maar het is geen ‘one size fits all-verhaal’ waarvan je 
denkt: o, zo zit het, nou dan doen we het toch zó. net zo 
goed gooien we al die breinen op één hoop en gaan on-
derzoeken of we iets generieks kunnen vinden dat ons 
kan helpen het te begrijpen, terwijl we aan de andere 
kant negeren wat van enorme impact is: cultuur, corona-
stress, kansenongelijkheid. hoe kan het nou dat we iets 
wat individueel is, generiek proberen te maken en iets 
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wat generiek is, individueel? dat klopt niet. achter dat ene 
individu zit een verhaal, een context, en daar moet je naar 
luisteren.’ 
... 
voor scheepers begint die andere manier van denken al 
bij taal, hoe je die kunt inzetten om therapie vorm te ge-
ven. taal is denken, en psychische ontregeling is vrijwel 
altijd een ontregeling van ons denken, zegt ze. taal kan 
een machtig middel zijn om te verklaren en te begrijpen, 
maar taal is ook misleidend en kan iemand in een be-
paalde richting duwen. ze spreekt zelf, en dat is opval-
lend, over ‘mentale ontregeling’ in plaats van stoornis. 
... 
bij het umc utrecht doen ze momenteel onderzoek naar 
psilocybine, een psychedelicum uit paddo’s, en het effect 
daarvan op depressie. het idee is dat mensen met psilocy-
bine beter in staat zijn om connecties met de buitenwe-
reld aan te gaan. de hypothese is dat het brein twee ma-
nieren van informatie verwerken heeft. het default mode-
netwerk, het netwerk dat actief is op het moment dat je 
nergens aan denkt en niet in contact staat met je omge-
ving. en de netwerken daaromheen die sterk in verbin-
ding staan met de buitenwereld en die alles opzuigen wat 
ons wordt aangereikt. ‘beide netwerken horen in balans te 
zijn. dieren zijn constant in hun externe netwerk actief, ze 
reflecteren niet echt op zichzelf. mensen met een depres-
sie zitten te veel in hun default mode-netwerk, doordat ze 
over taal beschikken en het vermogen hebben om na te 
denken over zichzelf. ze zijn naar binnen gericht en lopen 
vast in dat te eenzijdige perspectief. psilocybine schakelt 
het default mode-netwerk uit en zorgt ervoor dat er alleen 
activiteit plaatsvindt in de netwerken daaromheen. die er-
varing beschrijven die mensen dan ook alsof ze met alles 
en iedereen verbonden zijn, ze komen in het universum 

terecht. ze zeggen: ik snap het opeens, ik voel me hele-
maal verbonden. mensen met een manie kunnen dit ook 
ervaren, zij lijden aan een toestand die het omgekeerde is 
van een depressie.’ 
 
justin van der veen 
stukjes van pessoa’s sigarenwinkel 
 
ik steek een sigaret op, denkend aan het schrijven 
en in de sigaret proef ik de bevrijding van alle gedachten. 
ik volg de rook gelijk een eigen weg, 
en in een passend en gevoelvol ogenblik geniet ik 
de bevrijding van alle bespiegelingen  
en het besef dat metafysica een gevolg van zich niet lek-
ker voelen is. 
 
de man is de sigarenwinkel uitgekomen (kleingeld in zijn 
broekzak stekend?). 
o, ik ken hem; het is steven zonder metafysica. 
(de baas van de sigarenwinkel is in de deur gaan staan.) 
als gedreven door een goddelijk instinct draaide steven 
zich om en zag mij. 
hij zwaaide naar me, en ik riep dag, steven!, en het uni-
versum kreeg voor mij zijn vorm weer zonder hoop noch 
ideaal, en de baas van de sigarenwinkel 
glimlachte. 
 
kyrian esser 
tadeusz dabrowski  
new york 2009  
notizen aus dem museum 

im hinblick auf die große zahl der besucherhat man im 
guggenheim museum den einbahnverkehr eingeführt:  

ganz oben angekommen, stürzen die besucher sich in die 
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halle.die gäste mit der plakette »membership« fängt (im 
rahmen eines happenings) 

ein unten aufgestellter zeitgenössischer künstler ab. 

 

es war einmal ein mann, der sich weder freute noch 
traurig war, dieser seichte zustand vertiefte sich bei ihm 
von jahr zu jahr. schließlich landete er in der klinik für 
nervenkranke. um ihn anzuregen, ließ man ihn 
nachrichten hören, zeitungen lesen. natürlich, er hörte 
und las, aber schwer zu sagen, ob das seine ansichten 
beeinflusste (falls er, übrigens, überhaupt welche hatte). 

die ärzte entschieden, er solle tagelang quizsendungen, 
serien und werbung im fernsehen schauen, er bekam 
einen drahtlosen kostenfreien 24-stunden-
internetzugang, doch sein verhalten änderte sich nicht. 
man bombardierte ihn mit pornographie, er glotzte 
ausdauernd und emotionslos. man brachte ihm eine 
nutte, er bediente sich, schaffte es in der vorgegebenen 
zeit, bedankte sich. aber auf sein befinden wirkte sich das 
nicht aus. man warf ihn mit einem fallschirm ab, vorher 
hatte man gesagt, er fliege in urlaub ins gebirge, auf dem 
rücken habe er ein zelt. die an seinem körper 
angebrachten messgeräte für puls, blutdruck und 
hirnströme registrierten nicht 

die geringste veränderung, man gab ihm stape1weise 

bücher von französischen existentialisten, 

bei sartre empfand er ekel, doch wie sich herausstellte, 
hatte er verdorbenen fisch gegessen. eines abends, als er 
einzuschlafen versuchte, rann aus seinem auge 

eine träne. sofort untersuchte man sie. ihre 
zusammensetzung unterschied sich in nichts von der 
einer normalen träne. 

-- 

stimme 

und der ganze tag verloren verbracht 

mit nachdenken was man noch tun könnte um nichts zu 
tun. 

eingebildeter durst eingebildeter hunger ein paar 
aufgeblähte träume von größe 

ein paar aufgeblähte träume von bedeutungslosigkeit. 

schon ist abend und befreit von der pflicht das gefühl dass 
man nichts getan hat und diese samtene stimme: besser 
du hast nichts getan 

als etwas 

böses. 

jair stranders 
sahand sahebdevani van mezrab 
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so, most of you know i’m an iranian creator of useless the-
ater. 
i do this with my friend raphael, whose mother also fled 
iran, while my mother’s family stayed behind to be com-
plicit in the dictatorship. his mother, being jewish, fled to 
become complicit in the oppressive regime of israel. in 
our useless theater we mention the antisemitism his 
mother experienced in iran, but what we say is a lie, 
mostly she fled to escape her traditional jewish family. 
which also turned out to be useless, because when the is-
lamic revolution happened in iran most of her family 
ended up following her to israel anyway. 
my father also had to flee, being a communist. which is a 
useless political way of thinking. it points out the oppres-
sion of the working class, but remained silent when the 
communists were the oppressors, which means that the 
end result of this politics is zero, more or less how relevant 
communism is on a global political scale. raphael’s family, 
having for two generations suffered from communism be-
came capitalist, which i think is the biggest threat society 
faces today, but as the useless son of a communist, what 
do i know? 
i’m also a useless writer, because i wanted to write about 
palestine, tp try explain why i didn’t write about palestine, 

and it took me 209 words to even mention palestine. 
maybe that’s why i’m repeating the word palestine so 
much, to make up for it now. as if it’s not royally late, after 
all the bombing, the lynching, the displacement…  
but i’m also the husband of a palestinian, and there’s 
things i can get away with as a writer, but you can’t get 
away with as a husband.  
my wife hates my useless theater by the way. she hates 
that we pretend that our work brings peace in the world, 
getting on stage as an iranian and an israeli to talk about 
brotherhood, while omitting both palestinians as well as 
their stories. she hates that in my most recent show the 
symbol of the muslim fanatic was the kafiyya that i put on 
my shoulders. which for her is the scarf the people of the 
land, her fallaheen relatives, used to wear. i try to explain 
that while it’s the symbol of the people in palestine, in 
iran it’s what my enemies, the soldiers of islam wear. from 
the foot soldiers to our ayatollah, who orders by day the 
beating and killing of our people, and by night tries to 
cover its crimes by showing documentaries of the suffer-
ing of the palestinian people. i try to explain that freeing 
the palestinians has been such a part of the iranian poli-
tics that after one year of the iran-iraq war the ayatollahs 
refused to accept the cease-fire offered from the iraqi side. 
we will march on, they said, until baghdad, until jerusa-
lem! and more than a million died in the seven years that 
followed. this number is useless, but not an exaggeration.  
but a scarf cannot be both a symbol of oppression as well 
as a symbol of justified resistance at the same time. an 
opinion has to be one of the two, if it’s both it’s useless. 
and i think that’s why i didn’t write about palestine. be-
cause i hold inside me too many useless and contradicting 
opinions that don’t help anyone:  
i believe that israel is an apartheid state, because the 
rights that jews in israel have are objectively different than 
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the ones arabs have in the west bank. or the arabs in east 
jerusalem who only have a residency, which they can lose. 
i don’t believe israel is an apartheid state, because the pal-
estinians in the borders of the state proper have the same 
passport and can go to the same places the jews can go 
and have political representation. 
i believe those arabs who don’t live in an apartheid state 
are still the victims of systemic racism. 
i believe that the racism was less before the struggle for 
independence included stabbings, suicide bombs or the 
killing of athletes at international competitions. 
i believe that even before the suicide bombs and stab-
bings made it worse the situation was unfair enough to 
warrant the people to resist and demand what they de-
manded. 
i believe that the attacks on gaza are out of proportion, in-
humane, and a violent form of collective punishment.  
i believe the meme that shows that slings are answered 
with sophisticated bombs are intellectually dishonest 
when thousands of missiles are being shot by hamas. 
i believe that while 99 percent of the rockets amount to 
nothing because the strongest army in the middle east 
can easily defend itself from them, i don’t believe that if a 
neighbour shoots at me with a machine gun it’s the thick-
ness and effectiveness of my bulletproof glass that deter-
mines the seriousness of his attack. 
i believe that it doesn’t matter because gaza was turned 
into an open air prison by israel. 
i believe it’s not an open air prison, or a very crappy one, if 
thousands of missiles can be smuggled in, sent by my 
ayatollah. 
i believe israel does not commit genocide, a word that 
suggests wanting to eradicate a people from the face of 

the earth. i believe if the most powerful army in the mid-
dle east would have started a campaign of genocide there 
would be no arabs alive within the reach of its military. 
i don’t believe that israel is a nazi state. i believe using 
that slogan means you have not understood actual na-
zism, either it’s ideology or its practice, even if you ob-
serve the most horrible abuses. 
i believe calling israelis nazis to shame them for their past 
as victims of european aggression is overlooking the fact 
that half the country descends from muslim countries, and 
the antisemitism they faced in their history was my anti-
semitism, not a european one. 
i believe this antisemitism existed before the creation of 
the state of israel. 
i don’t believe that for the child dying in gaza it matters if 
her killers are nazis. 
i believe the jewish extremists youth who started roaming 
the streets weeks ago and participated in the lynching 
showed that they could become nazis. 
i believe that not every arab who was in the street at that 
time was there only to protect his family from a lynch 
mob.  
i believe it’s (even if ever so slightly) less likely for jewish 
mobs to exist if for weeks arab youth didn’t have a tiktok 
challenge in which they slapped an unsuspecting jew. 
i believe the arab youth wouldn’t slap a jew if they arabs 
wouldn’t lose their houses in jerusalem. not just now, but 
ever since israel captured the east in 1967. 
i believe it’s intellectually dishonest that my pro palestin-
ian supporters don’t mention the arab street harassment 
and burning of property. 
i believe it’s intellectually dishonest that my friends who 
stand with israel don’t mention the jewish mobs. 
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i believe that a people being liberated by hamas and hez-
bollah will create a very grim future for the palestinians as 
well as the surrounding arabs. 
i believe not liking the people who do the liberating is not 
an excuse to keep oppressing them. especially if you cre-
ated the conditions in which a hamas could be born.  
i believe that the the thing which israelis fear in hamas ex-
isted before hamas existed, if the struggle included killing 
olympic athletes in 1972 
i believe despite, or perhaps because of all this, all arabs 
deserve to be free, from the river to the sea. without being 
second class citizens. without living in open air prisons or 
having to navigate kafkaesque checkpoints.  
i believe that “from the river to the sea” can also mean 
that the israeli jews would have nowhere to go. especially 
those from the middle east, who have a connection of 
thousands of years with the region, who never lived in the 
west, who were not relocated as europeans by european 
powers. the jews from iraq, iran, egypt, kurdistan, turkey, 
morocco, yemen and beyond. 
as you can see all these thoughts amount to nothing, be-
cause they cancel each other out. which means that i’m 
not really taking a position. and not taking a position, we 
also know, is siding with the victor. 
so i disappoint my palestinian wife, whose people are def-
initely on the losing side. but i also disappoint my friend 
raphael. whose side will also never quite win. not in any 
real way that matters. not if winning is keeping intact who 
you were, and what, perhaps one day, you believed in. 
as you can see, quite useless. i will only lose friends for 
writing this. i should have stayed quiet. a mute storyteller. 
colofon: 
 
verantwoording ligt bij:open kunstenaarsvereniging  
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(sinds 1992)  
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‘de balie’  
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https://www.stan.be/ 
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