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‘De alledaagse taal is een deel
van het menselijk organisme en
niet minder gecompliceerd.’
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Wittgenstein Tractatus

In de Tractatus logico-philosophicus, voor
het eerst verschenen in 1921, schrijft
Ludwig Wittgenstein dat hij alle wijsgerige
problemen heeft opgelost. Zo boud als de
bewering, zo kort is de verhandeling zelf,
die bestaat uit nog geen tachtig bladzijden
genummerde stellingen. Bondig en stellig
Volharden is de ‘autobiografie’ van de bekende Franse
is ook de stijl waarin
Wittgenstein zijn
filmcriticus Serge Daney. De tekst is gebaseerd op
gesprekken met Serge Toubiana, die vlak voor Daneys
soms cryptische, maar
altijd
diepgravende
voortijdige
dood in 1992
werden afgerond. Daney
begon in 1964 voor de beroemde Cahiers du cinéma
ideeën over taal, denken
en
de
wereld
over film te schrijven en richtte
vanaf de jarenuittachtig
zijn aandacht tevens op televisie, reclame en nieuwe
eenzet. Het boek werd
bij publicatie
direct
media. Volharden
is een diepgaande analyse
van
Daneys engagement met de cinema, maar hij liet
als filosofische klassieker
herkend
en
voor het eerst ook
zijn persoonlijke levensverhaal
doorklinken in het theoretische discours en gaf het
daarmeevandaag
zijn werkelijke draagwijdte.
Het resultaat
is
geldt tot op de dag van
als een
van
een cinebiografie.
de belangrijkste filosofische werken van
de twintigste eeuw. Het heeft bijgedragen
aan de ontwikkeling van onder meer de
taalfilosofie, de grondslagen van de logica
en de filosofie van de wiskunde.
De gloednieuwe vertaling van
Jan Sietsma en Peter Huijzer staat naast
de originele Duitse tekst. De inleiding
is geschreven door Martin Stokhof,
de Nederlandse Wittgenstein-expert.
B 21

ISBN 978 00 00000 00 0

Ludwig Wittgenstein (1889–1951) werd geboren in Wenen.
Na een opleiding tot ingenieur in Berlijn en Manchester,
studeerde hij filosofie bij Bertrand Russell in Cambridge. Hij
was onder meer werkzaam als onderwijzer op een lagere
school en hoogleraar filosofie in Cambridge. De Tractatus
logico-philosophicus is het enige boek van hem dat tijdens
zijn leven is gepubliceerd.
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Tweetalige editie: Duits-Nederlands
Vertaling en glossarium: Peter Huijzer
en Jan Sietsma
Inleiding: Martin Stokhof
240 pag. | paperback | 18,5 × 11,7 cm
ISBN 978-94-90334-32-1 | NUR 730
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‘Ik heb een pact met de literatuur.’

NIEUW
Hélène Cixous
Station Osnabrück naar Jeruzalem

In Station Osnabrück naar Jeruzalem
probeert Hélène Cixous een deel van haar
complexe en kosmopolitische familie
geschiedenis te beschrijven. De tekst is
een zoektocht naar de Joodse, Duitstalige
familie van Cixous’ moeder Ève en haar
grootmoeder Omi in Osnabrück. Beiden
zijn voor de Tweede Wereldoorlog, in
respectievelijk 1929 en 1938, naar Algerije
gevlucht.
Cixous roept herinneringen
op aan verdwenen Joodse familieleden
en vrienden, onder wie de familie Pels,
de lotgenoten van de familie Frank in het
Achterhuis. Ze keert terug naar de jeugd
van haar moeder, en die herinneringen
gaan over in haar eigen herinneringen.
Je weet als lezer soms niet van wie de herinneringen of gevoelens zijn. Ze jongleert
met woorden, letters en lettergrepen,
en laat zo een woord spreken en van
betekenis veranderen. Daardoor blijft ze
vragen stellen bij alles wat ze vertelt.
Is het realiteit of is het fictie? Cixous speelt
er bewust mee; zo omcirkelt ze wat niet
te bevatten valt.

Hélène Cixous (1937) is geboren in Oran (Algerije). Ze is
o. a. schrijfster, filosofe en literatuurcritica. In 1974 richtte
ze aan de Université de Vincennes in Parijs het eerste
centrum voor vrouwenstudies in Europa op. Met Ariane
Mnouchkine creëerde ze vanaf 1984 vernieuwend toneel
voor het Théâtre du Soleil. De laatste jaren schrijft ze
vooral autobiografische boeken.

Pierre Alechinsky, Hiob.
Vertaling: Désirée Schyns
Nawoord: Christa Stevens
ca. 160 pag. | paperback | 18,5 × 11,7 cm
Afbn.: familiefoto’s, historische foto’s en
tekeningen van Pierre Alechinsky
ISBN 978-94-90334-33-8 | NUR 320
€ 22,50 | 14 april 2022
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Anne Carson—
Eros, Bitterzoet
De Canadese dichteres, essayiste en
classica Anne Carson onderzoekt in Eros,
Bitterzoet (1986) wat er bitterzoet is aan
Eros, de Griekse god van het verlangen.
Ze richt zich eerst op de gedichten van
Sappho en andere geschriften uit de klassieke oudheid en laat vervolgens zien
hoe de literaire verbeelding van verlangen
verband houdt met de uitvinding van
het alfabet, de menselijke wil tot kennis,
en de structuur van metaforen. Een subtiel
en magistraal essay over de erotiek van
lezen en schrijven en de taligheid van ons
verlangen, op fluistertoon geschreven.

Anne Carson

Despret, Morizot,
Zhong Mengual
In het najaar van 2022 verschijnen de
eerste delen van een serie boeken waarin
de auteurs andere levende wezens cen
traal stellen. Mensen leven te midden
van andere levende wezens die niet alleen
alomtegenwoordig zijn, maar ook de
aarde bewoonbaar maken. Toch zien we
de ons omringende wereld eerder als
een decor. Hoe kunnen we omschakelen
naar een denken en handelen gebaseerd
op onderlinge afhankelijkheid? Die vraag
keert in het werk van Baptiste Morizot
steeds weer terug. Estelle Zhong Mengual
verdiept zich in de landschapsschilderkunst en brengt daar het decor tot leven.
Vinciane Despret onderzoekt wat
‘territorium’ betekent voor een vogel,
en dat blijkt veel meer te zijn dan een
simpele kaartprojectie.

Baptiste Morizot

Estelle Zhong Mengual

Vinciane Despret
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Johan Hartle en Thijs
Lijster (red.)
De kunst van kritiek.
Adorno in context
192 pag. | € 15,50
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Gilles Deleuze
Kritisch en klinisch. Essays
over literatuur en filosofie
240 pag. | € 19,50
ISBN 978-94-90334-09-3

Walter Benjamin
Kritische portretten. Twaalf
essays over literatuur
272 pag. | € 22,50
ISBN 978-94-90334-26-0

Waarheen met
Europa?
Étienne Balibar

Gilles Deleuze
Francis Bacon. Logica van
de gewaarwording
216 pag. | € 20,50 | met afbn.
ISBN 978-94-90334-08-6
Boris Groys
Logica van de verzameling
276 pag. | € 18,00
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Claire Bishop et al.
Boris Groys in context
148 pag. | € 13,00
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Gerald Raunig
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144 pag. | € 17,00
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Étienne Balibar
Voor een ander Europa.
Essays, lezingen, stellingen
240 pag. | € 24,50
ISBN 978-94-90334-21-5
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216 pag. | € 22,50
ISBN 978-94-90334-24-6
Wendy Brown
Het ontmantelen van de
demos. De stille revolutie
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Friedrich Schlegel
Athenaeum. Fragmenten,
essays, kritieken
248 pag. | € 19,50
ISBN 978-94-90334-18-5

Pieter Van Bogaert (inl.)
Een ruimte om in te
bewegen. Serge Daney –
tussen cinema en
beeldcultuur
168 pag. | € 14,50
ISBN 978-94-90334-04-8

Hannah Arendt | Susan Sontag

Walter
Benjamin

Theodor W. Adorno

Anna Tsing
De paddenstoel aan het
einde van de wereld
432 pag. | € 29,50
ISBN 978-94-90334-29-1

Theodor W. Adorno
Aspecten van het nieuwe
rechts-radicalisme
80 pag. | € 10,00
ISBN 978-94-90334-27-7

Serge Daney
Volharden
156 pag. | € 14,00
ISBN 978-94-90334-01-7
Friedrich Schiller
Brieven over de esthetische
opvoeding van de mens
144 pag. | € 13,00
ISBN 978-94-90334-02-4
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Hannah Arendt | Susan
Sontag
Walter Benjamin. In het
teken van Saturnus
160 pag. | € 21,50
ISBN 978-94-90334-30-7

Theodor W. Adorno
Zonder richtlijn. Parva
aesthetica
204 pag. | € 17,50
ISBN 978-94-90334-00-0
Theodor W. Adorno
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336 pag. | € 20,50
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Waar kunnen we landen?
132 pag. | € 19,50
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Joost de Bloois en Ernst van
den Hemel (red.)
Alain Badiou. Inesthetiek:
filosofie, kunst, politiek
336 pag. | € 20,50
ISBN 978-94-90334-12-3
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Lorraine Daston
Tegen de natuur in
96 pag. | € 17,50
ISBN 978-94-90334-28-4

Bruno Latour
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156 pag. | € 19,50
ISBN 978-94-90334-31-4
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