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‘Het plezier van denken 
valt niet aan te raden.’
– Theodor W. Adorno





Inleiding

Het is niet moeilijk om nee te zeggen. Het is moei-
lijk om het juist te zeggen. Op het juiste moment. 
Om de juiste redenen.

Moeilijker om het te blijven zeggen, zeker omdat we 
in een wereld leven van ja. Een tirannie van ja. 

Ja tegen familie. Ja tegen vrienden. Ja tegen voor-
waarden. Ja tegen omstandigheden. Ja tegen werk. Ja 
tegen spel. Ja tegen een leven vol ja, ja en ja, graag.

Maar er is een ander leven. Een onzeker leven. Het 
zingt een lied tegen nee. Van nee. Voor nee.

Niet zomaar nee hoor, nee. Een nee van niet nu. Nog 
niet. En niet alleen.

Het nee van Nein.





1. Nein is niet
nee. Nein is niet
ja. Nein is nein.
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#HoudHetSimpel

Slechts twee problemen met de wereld vandaag.

1. De wereld.

En 2. Vandaag. 

Drie, als je morgen meetelt.
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#DeKleineLettertjes

Op een dag zullen we de voorwaarden lezen.

Zullen we de condities lezen.

We zullen ons afvragen waarom we er  
ooit mee instemden.

En ja aanvinken.
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#DeHoogmoedVanHoop

Het goede nieuws:

Onze verloren hoop is teruggevonden.

Het slechte nieuws: 

Hij weigert terug te komen.
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#Socialemediatheorie

Plezier.

Online gevonden.

Vervult bijna de leegte.

Online gevonden.
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#Spincontrole

Ja, wereld. 

Werkelijk.

Je maakt me misselijk. 

Alsjeblieft, ga door.
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#Systeemfout

Mijn God: dood.

Mijn document: opgeslagen.

Mijn proza: vermoeid.

Mijn scherm: vernieuwd.
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#BitterSchön

Het is niet de depressie.

Het is de angst.

De gedachte aan ontwaken. Alleen. 

Zonder iets om bang voor te zijn.
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#GoudenVerhoudingen

Mijn hoop: half verloren.

Mijn poëzie: half gevonden.

Mijn glas: halfleeg.

Mijn graf: halfvol.



2. Nein gelooft
in niets.
Op een militante 
manier.


