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DE TERUGTREKKIN.G

Over politiek en ethiek bij Derrida

Pour Ginette de Thier

In een overzicht van de belangrijkste facetten van het denken van
Jacques Derrida mag een hoofdstuk over de ethisch-politieke implicaties van
dit denken niet ontbreken. Zijn opmerkingen en uiteenzettingen over thema's
als macht, wet, onderwijspolitiek, schuld enz. duiken in de meest uiteenlopen-
de verbanden steeds opnieuw op. Op een recente vraag naar zijn politieke be-
langstelling antwoordde hij zelfs: "ik denk alleen maar dáár aan". Toch heeft
het iets pretentieus en kunstmatigs een uiteenzetting te geven "over politiek
en ethiek bij Derrida". Niet alleen vanwege de gebruikelijke moeilijkheid van
het àeconstructieve denken, dat ue iueniiteit vdï~ àiie UégLl~~ell uïitwïiCit.
Ook niet slechts vanwege het kommentariërende karakter van dit denken, waar-
door er niet zoiets als een geheel van beargumenteerde stellingen of "theorie"
bestaat. Maar vooral vanwege een duidelijke terughoudendheid die Derrida
tegenover ethisch-politieke thema's aan de dag legt. Zijn opmerkingen hierover
zijn verspreid, fragmentarisch en in vergelijking met een nu toch al vrij om-
vangrijk oeuvre weinig talrijk, niet opdringerig en zelden rechtstreeks als
ethisch of politiek te onderkennen. En hoewel hij sinds 1975 enkele zeer dui-
delijke politieke daden heeft verricht - de initiatiefneming tot de oprichting
van de Greph en tot de bijeenroeping van de Generale Staten van de filosofie,
het onder - voorzitterschap van de Jan Hus vereniging ter ondersteuning van
Tsjechísch dissidenten en het voorzitterschap van een regeringscommissie ter
voorbereiding van de (op 10 oktober 1983 geëffectueerde) oprichting van een
Collège international de Philosophie - zal men tevergeefs zoeken naar zijn
handtekening onder de vele petities waarop de Franse intellectueel zo verzot
is.

We vinden dit belang van de politiek gepaard met terughoudendheid
terug in Derrida's antwoord in Le Monde van 13 jan. 1982 op de opmerking: "U
hebt in het politieke domein nooit spectaculaire stellingen ingenomen; u hebt
zelfs wat u een soort terugtrekking noemt gepraktiseerd". "Ah, het politieke
domein! Maar ik zou kunnen zeggen dat ik, ondanks alle schijn, alleen maar
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dáár aan denk. Ja, inderdaad er zijn stiltes en een zekere terugtrekking, maar
laten we niet overdrijven. Het is, zo men er belang in stelt, zeer gemakkelijk
om er achter te komen waar, zonder de minste dubbelzinnigheid, mijn keuzes en
instemmingen liggen. Ik maak dat ongetwijfeld niet in voldoende mate kenbaar,
dat is zeker, maar wat is in deze de maat en is er een? Vaak komt het mij voor
dat ik niet veel anders te zeggen heb dan wat zeer gebruikelijk en gewoon is;
dan voeg ik mijn mening en stem toe zonder me op enig gezag, krediet of voor-
re.cht te laten voorstaan dat voorbehouden zou zijn aan wat men zo vaag een
"intellectueel" of een "filosoof" noemt".

Er is inderdaad gemakkelijk achter te komen waar Derrida's politieke
keuzes liggen. Hij is "links". Met name in de Verenigde Staten wordt de decon-
structie in verband gebracht met het marxisme en met een deconstructieve,
d.w.z. destabiliserende politieke praxis (1). Dat neemt echter niet weg dat
Derrida, op enkele terloopse opmerkingen na, en ondanks alle journalistieke
druk, niet is ingegaan op marxistische teksten. Hij heeft zich over deze
terughoudendheid uitdrukkelijk uitgelaten (2). Deze "stilte" met betrekking
tot het marxisme is echter niet neutraal. Zij is veel betekend voor de bochten
waarin de deconstructieve strategie zich wringt. Derrida kan niet instemmen
met een revolutionaire theorie in zoverre zij de definitieve Aufhebung, de
eschatologische toeëigening van de mens van zichzelf zou voorstaan. Doch an-
derzijds wegen de ideologische gevolgen van de simplificering van Marx' tekst
tot een dergelijke metafysica en de noodzaak van een "coherentie" tussen de
deconstructie van een dergelijke traditie èn de politieke mogelijkheden van
een transformatie van de maatschappelijke krachten inclusief de universitaire
instellingen zo zwaar, dat de terugtrekking op dat moment de beste strategie
leek. Hij heeft het revolutionaire discours dus niet zonder meer willen afval-
len voor zoverre dat nog een zekere verzamelplaats biedt en op een kracht in
de marxistische tekst wijst die haar metafysische omheining te buiten gaat.
Uiteraard is dit alles zeer conjunctureel en ontslaat het niet van verder on-
derzoek. Maar het geeft wel aan dat Derrida c.s. voldoende wirkungsgeschicht-
liches bewustzijn hebben om niet mee te werken aan het hedendaagse anti-marx-
isme dat in Frankrijk (en elders) woedt en dat de deconstructie en terug-
trekking wezenlijk met elkaar verbonden zíjn.

Het is dan ook niet zonder enig onbehagen dat ik begin aan een uit-
eenzetting van "de ethiek en politiek" in een denkwereld die zich niet alleen
als denkwereld weinig leent voor een "uiteenzetting", maar die zich bovendien
weinig inlaat met politiek en ethiek en daartegenover zelfs een teruggetrok-
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kenheid betracht. Een dergelijke uiteenzetting moet bij tijd en wijle wel iets
van een geforceerd uitwringen van teksten krijgen, teneinde deze te laten
zeggen wat deze niet willen, of beter, kunnen zeggen. Maar ook deze onmacht
ligt in de titel -"de terugtrekking" - ingeschreven.

De term "terugtrekking" is een weinig elegante vertaling van "re-
trait", die bij Derrida in vele betekenissen voorkomt. In een uitgewerkt ver-
band komt de term slechts voor in samenhang met de metafoor(3). In die context
beschrijft de terugtrekking de beweging die elders met het supplement, het
spoor, de differentie enz. wordt aangeduid. Derrida heeft deze noties in
eerste instantie ontwikkeld voor zijn theorie van het schrift. Deze theorie
blíjft maatgevend voor met name zijn visie op macht en wet. Aangezien deze
theorie echter reeds uitgebreid in dit boek aan de orde is geweest, zal ik
haar in dit hoofdstuk niet herhalen, maar zal ik mij beperken tot een korte
behandeling van haar toepassing op de metaforiek en dus van de problematiek
van de terugtrekking. Dat zal het onderwerp van de eerste paragraaf zijn.

In interviews met Derrida en in geschriften rond hem (4) komt de term
"terugtrekking" ook voor in verband met de politiek (la politique) of het po-
litieke (le politique). Daar kan retrait de la (of du) politique zowel de be-
tekenis van een genetivus objectivus (het politieke trekt zich terug ín de zin
van vervagen, onttrekken, uitwissen, verdwijnen) als subjectivus (een terug-
trekking uit de politiek in de zin dat men zich niet meer met de politiek
tracht in te laten). In de tweede, enigszins biografisch getinte paragraaf
zullen we vooral deze politieke betekenis van de terugtrekking beschrijven.

In de derde, vierde en vijfde paragraaf, respectievelijk handelend
over de ambtenaar-filosoof, de macht en de wet zullen we zeer in het algemeen
de supplementariteit weer werkzaam zien. Het ethisch-polftieke karakter van
deze onderwerpen maakt echter een nadere duiding van deze supplementariteit in
termen van terugtrekking mogelijk. Hoewel Derrida met name het probleem van de
macht in verband brengt met dat van het schrift, is het dus niet nodig uitge-
breid bij het laatste stil te blijven staan en kunnen we volstaan met de
terugtrekking van de metafoor zoals behandeld in de eerste paragraaf.

Ik veronderstel bij de lezer enige bekendheid met het werk van Derri-
da. Hij doet er dus verstandig aan dit hoofdstuk voor het einde te bewaren.
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Par. 1. De terugtrekking van de metafoor

Derrida's artikel: Le retrait de la métaphore, is een reactie op Paul

Ricoeur's bekende boek: La métaphore vive van 1975. In dit boek gaat Ricoeur
op zijn beurt in op een vroeger geschrift van Derrida: La mythologie blanche

(5). De term terugtrekking valt dus in de loop van een lange en gecompliceerde

taalfilosofische discussie. Het gaat er in deze paragraaf niet om een over-
zicht van deze discussie te geven doch om zicht te verschaffen op de beweging
van de terugtrekking. Hierbij speelt de Heideggeriaanse tekst een fundamentele

rol.
Er is de filosofie veel aan gelegen dat zij de werkelijkheid zelf kan

uitzeggen. Zij is immers ontologie: vertoog over het zijnde. Dit vermogen om
de zijnden zelf ter sprake te kunnen brengen wordt begrippelijk genoemd. Dank-

zij de begrippen heeft de menselijke geest toegang tot de werkelijkheid zoals

zij voor allen eigenlijk is. Sinds het ontstaan van de wijsbegeerte bij de

Grieken heeft men echter opgemerkt dat vele begrippen het bedoelde zijnde
slecht uitdrukken door er de betekenis van een ander zijnde op over te dragen.

Zo lijkt "begrijpen" in eerste instantie een geestelijke activíteit te bepa-

len. Bij nader inzicht blijken we echter te maken te hebben met een beeldend
spreken, een overdachtelíjk gebruik van "grijpen" voor iets wat we niet als
zodanig, eígenlijk, kunnen uitdrukken doch slechts met behulp van een metafoor

die letterlijk wat anders betekent. Deze metaforen vormen dus een bedreiging
voor het begrippelijk karakter van de filosofie en het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de filosofen zich vanaf het begin druk gemaakt hebben om begrip en
metafoor, wetenschapsbeoefenaar en dichter goed van elkaar te scheiden.

In de moderne wijsbegeerte vindt men beide zijden van dit probleem

terug: enerzijds een radicale bevestiging van het begrippelijk karakter van de
wijsbegeerte - men denke aan Hegel - maar anderzijds een grote achterdocht -
men verwijst in dít verband vaak naar Nietzsche. Er is echter iets dat beide
opvattingen verbindt; te weten het thema van de slijtage, de uitwissing en
uitputting van de metafoor.

Elke taal zo, stelt Hegel (6), bevat metaforen, d.w.z. woorden met, in
eerste instantie of "letterlijk", zintuigelijke betekenissen die overgedragen

worden op geestelijke realiteiten. Begrijpen is zo'n woord. Geleidelijk wordt
in het gebruik en door de gewoonte dit overdrachtelijk gebruik vergeten en
uitgewist. We zijn er zo gewoon aan geraakt dat we met "begrijpen" een mentaal
proces aanduiden dat we er de betekenis van "grijpen" niet meer in horen. Van-
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daar ook Nietzsche's achterdocht: wijsgerige begrippen zijn versleten metafo-
ren, zozeer zelfs dat we niet meer in de gaten hebben dat het metaforen zijn.
Regrippen acht hij dan ook metaforen die hun metaforisch karakter uitgewist
hebben. Vanwege deze uitwissing kunnen ze zích aandienen als íets anders dan
metaforen, te weten begrippen. Maar hij, Nietzsche, zal deze begrippen, in
zijn genealogie, weer naar hun verzwegen inhouden terugbrengen en als metafo-
ren ontmaskeren. Hegel beschouwt het verlies van de uitwissing daarentegen als
een winst. Want door het verslijtende gebruik verandert de metaforisch figuiir-
lijke betekenis (nl. het begrijpen als overdrachtelijk beeld voor een mentale
activíteit) in een begrippelijke eigenlijke betekenis (nl. het begrijpen als
bepaling van de desbetreffende mentale activiteit). Dankzij de uitwissing is
dus de dialectische Aufhebung van de metafoor tot de begrippelijke orde van de
eigenlijkheid mogelijk. De genealogische positie van Nietzsche is voor wat dit
laatste punt betreft niet zonder dubbelzinnigheid. Afgezien nog van de conti-
nuïstísche vooronderstelling die een geleidelijk slijtageproces met zich mee-
zeult, afgezien ook van de romantische taalopvatting die deze privilegering
van een verborgen metaforische betekenis insluit (7), neigt deze visie naar
een ontologie van de letterlijke betekenis. De metafysica is in deze visie van
Nietzsche een nietszeggende mythologie van het blanke ras die vervangen dient
te worden door de weggesleten metaforen weer op te roepen en hun oorspronke-
lijke zin te herstellen. De genealogie zou dan uitlopen op een pleidooi voor
de eigenlijkheid van de letterlijke betekenis die veelal van zintuigelijke
aard is (8).

Het is op dit punt - te weten de verbinding van het begrip van de
metafoor in termen van slijtage èn het wijsgerige ontwerp van een orde van de
eigenlijkheid - dat de Heideggeriaanse tekst onontkomelijk is. Heideggers den-
ken inzake metafoor en metafysica brengt hem immers tot een zeer grote terug-
houdendheid tegenover de metafoor. Tegelijkertíjd echter leidt deze terughou-
dendheid van Heidegger tot een tekst, tot een bepaalde behandeling van de
schrift, die men geneigd is "metaforisch" te noemen. Dat is trouwens het gang-
bare verwijt tegen zijn filosofie: zij zou te overdrachtelijk, beeldrijk en
geheimzinnig zijn. Derrida buit dit samengaan van terughoudendheid èn terug-
keer van de metafoor bij Heidegger uit en gebruikt daarvoor de term terugtrek-
king. Alvorens daar echter op in te gaan, eerst een woord over de terughou-
dendheid.

We zagen hierboven dat zowel voor Hegel als voor Nietzsche wijsgerige
begrippen versleten metaforen zijn. Voor Nietzsche betekent dit bovendíen dat
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de wijsbegeerte een uitgewerkt en dood denken is. Heidegger ziet evenmin toe-

komst in de metafysica (hoewel hij Nietzsche's denken in deze zeker niet zal
bijvallen - doch van dat probleem zie ik hier af). Hij wijt dit aan haar
steeds toenemende Seinsvergessenheit. Heidegger stelt de metafysica dus als
een tijdperk voor, ingezet door Plato en voltooid door de hedendaagse tech-
niek. Sinds Plato legt het denken het zijn van de zijnden in hun eídos, dat
wil zeggen in het zijnde in zoverre het zich als zijnde aan de geest voordoet.
Wij zouden in onze tijd zeggen dat het zijn van het zijnde zijn objectiviteit
is, dus voorwerp of object. Op deze wijze identificeren we het zijn met het
zijnde - met het zijnde inzoverre het zich voordoet of voorwerp is. Dit vindt
met name in de begrippelijke orde plaats waarin immers het zijnde, zoals het
als zijnde aan de geest aanwezig is, uitgezegd kan worden. Met deze identifi-
catie vergeten we echter het zijn zelf. Het feit dat de zijnden aanwezig zijn
op de wijze van een eidos of een object blijft namelijk ongedacht. Die aanwe-
zígheid wordt met de eidos of het object geidentificeerd. Zodra het denken
deze aanwezigheid bedenkt stoot het op het probleem van de geschiedenis en
staat dan stil bij het feit dat de zijnden in een bepaalde periode op een be-
paalde wijze aanwezig waren - als eidos of object om bij onze twee voorbeelden
te blijven, want er zijn andere varianten mogelijk, bijvoorbeeld als schepsel.
Het denken heeft dus niet zonder meer in zijn macht hoe het het zijn van de
zijnden denkt. Dat is afhankelijk van de wijze waarop de zijnden aanwezig zijn
in deze of gene periode. In die zin onttrekt het zijn zich dus aan de macht
van het denken en onderhoudt het een "Differenz" tegenover de zijnden, waarmee
het niet geïdentificeerd kan worden hoewel het slechts aanwezig is op de wijze
van een zijnde, een eidos, een object enz. Heidegger meent dat de metafysica
deze "Differenz" hoe langer hoe meer vergat. Hierdoor kan zij haar eigen epo-
chale "wezen" (in de actieve werkwoordelijke zin, die we ook in het Nederlands
kennen in bijv.: "waar moet ik wezen?") niet denken. Zij kan de objectiviteit
slechts "objectief" denken, d.w.z, vanuit de beschikkingsmacht van de subjec-
tiviteit en is aldus blind voor het "Geschick" dat denken en werkelijkheid o~
deze wijze samenhoudt en van waaruit een andere mogelijke wijze voor de toe-
komst denkbaar wordt. Een denken dat toekomst heeft zal dan ook de metafysi-
sche Seinsvergessenheit vernietigen en haar overwinnen in een denken dat wel
bij de Differenz stil staat. Dit stilstaan betracht Heidegger in vele ge-
schriften. Het vereist een stijl die velen, zoals reeds opgemerkt, "metafo-
risch" zullen noemen. Heidegger wijst deze kwalificatie echter zonder meer van
de hand. De reden hiervoor ligt in het feit dat een dergelijke kwalificatie
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beroep doet op de metafysica die in zijn denken juist op het spel staat. In
het verwijt van overdrachtelijkheid ligt immers geimpliceerd dat men bijvoor-
beeld weet wat het onderscheid tussen eigenlijk en oneigenlijk betekent en dat
dus een begrippelijke orde mogelijk is. Men doet dan een beroep op zaken die
tot de metafysica behoren. Vandaar dat Heidegger zeggen kan: "Das Metaphori-
sche gibt es nur innerhalb der Metaphysik" (9) en dat hij tegenover de meta-
foor wel zeer terughoudend moet zijn.

Hetgeen Heidegger hier met de metafysica afwijst is een begrip van de
metafoor in de strikte zin, zoals het binnen de metafysica geldt. Dit laat de
mogelijkheid van een ander denken dan het metafysische en een ander dan meta-
fysische begrip van metafoor onverlet. Heideggers "andere denken" en beeldrij-
ke proza zijn hiervan een ontvouwing. Ricoeur herkent in deze terugkeer van de
metafoor zijn "levende" metafoor. Het loont de moeite even stil te staan bij
zijn behandeling van Heidegger, omdat zij als het ware de omgekeerde is van
die van Derrida.

Het gaat er Ricoeur om de mogelijkheid en noodzakelijkheid van de on-
tologie als vertoog over de zijnden zeker te stellen. Dat hij hierbij op het
probleem van de metafoor gestoten is, heeft twee redenen. Vooreerst omdat de
metafoor vaak aangevoerd werd om de mogelijkheid van een vertoog over de zijn-
den te betwisten. Zo zagen we dat volgens Nietzsche begrippen versleten meta-
foren zijn. Voorts echter, van de nood een deugd makend, omdat het metafori-
sche ons een rijker en adekwater zijnbegrip kan opleveren. Het is er Ricoeur
dus om te doen de verhouding tussen metafoor en begrip opnieuw formuleren,
zodanig dat beide intenser op elkaar betrokken worden. Aldus poogt Ricoeur aan
te tonen dat een nauwgezette beschrijving van de metafoor het niet kan stellen
zonder het in de metafoor werkzame beroep op de werkelijkheid. Iets moet zijn
om gezegd te kunnen zijn (10). Dat deze werkelijkheid in de metaforiek een
differentiële structuur blijkt te hebben - zodanig dat we in "Achilles is een
leeuw" slechts de werkelijkheid van Achilles ter sprake brengen met een iden-
tificatie die tegelijkertijd een ontkenning inhoudt - betekent voor Ricoeur
níet zozeer dat de metaforiek ons de toegang tot de zijnswaarheid ontzegt,
doch veel meer dat deze zijnswaarheid gekenmerkt wordt door een differentiële
structuur die een metaforische uitzegging vergt. Het speculatieve denken vol-
doet dus slechts aan zijn taak als het zich door metaforen laat informeren en
schiet tekort als het zich beperkt tot de traditionele cognitief-wetenschappe-
lijke taal. Heideggers vrees dat een wijsgerig beroep op metaforen, via het
erin vervatte onderscheíd tussen eigenlijk en oneigenlijk, een metafysischse
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Seinsvergessenheit zou binnenhalen, is volgens Ricoeur ongegrond want de meta-
foor veronderstelt zulks niet, doch slechts het onderscheid tussen verrassend
en gewoon.

Ricoeur stelt dus dat er in het metaforisch taalgebruik een beroep op
de werkelíjkheíd zelf wordt gedaan. De taal laat zich dus slechts vatten als
betrokkenheid op werkelijkheid. Deze principiële maar in het niet-wijsgerige
spreken impliciete betrokkenheid op de werkelijkheid wordt in het speculatieve
discours expliciet gemaakt. Het speculatieve discours vindt dus zijn mogelijk-
heid in wat zich in de taal steeds afspeelt: de betrokkenheid op het andere.
Doch deze speculatieve explicitering betekent tegelijkertijd een "breuk" met
de metaforische uitzegging, want het speculatieve discours vindt zijn noodza-
kelijkheid in zichzelf (11). De rede (Vernunft) kan zijn eigen activiteit
slechts begrijpen als een begrippelijke, dat wil zeggen als een orde waarbin-
nen de betrokkenheid van metaforische uitzegging op de werkelijkheid inzicht
in de eigen betekenis van de werkeli,jkheid wordt. Het onderscheid tussen
eigenlijk en oneigenlijk behoort tot deze speculatíeve orde - niet tot de
metaforiek. Ricoeur komt dus heel dicht bij Hegel's hierboven aangehaalde po-
sitie volgens dewelke de uitwissing van de metafoor een begrippelijke orde
constitueert die de zijnden zelf kan uitzeggen. Vandaar dat hij stelt dat
"geen enkel wijsgerig discours mogelijk zou zijn, zelfs niet een discours van
de deconstructie, als men niet langer datgene wat J. Derrida terecht de "enige
stelling van de filosofie" noemt, ap zich neemt, te weten "dat de betekenis,
die in de (metaforische) beelden wordt aangeduid een wezenheíd is die strikt
genomen onafhankelijk is van hetgeen haar overdraagt"(12). De noodzaak van
deze stelling ligt in de rede zelf. Hij noemt de deconstructie dan ook onmoge-
lijk, want ook zij wil, als activiteit van de rede, iets als waar en eigenlijk
bevestigen. Tegelijkertijd met deze speculatieve bron van zijn denken blijft
Ricoeur echter vasthouden aan het Heideggeriaanse motief van de differentie.
We zagen immers hoe het begrip gedragen blijft door de metafoor, hoe alleen
zijn verbeelding te denken kan geven wat in het begrip gedacht en gefundeerd
wordt: de differentiële structuur van het zijn. In dit samenhouden van begrip
en metafoor, van eigenlijkheid en differentie ligt de grootste spanning van La
métaphore vive. Zij verklaart ook waarom Ricoeur's sympathie voor Heidegger
gepaard moet gaan met zijn afwijzing van Heidegger's thema van de destructie
van de metafysica (13). Vanuit dat thema wordt immers de breuk tussen de spe-
culatieve opvatting van de begrippelijkheid en het differentiële denken zicht-
baar.



9

Zoals Ricoeur de terugkeer van de metafoor in de Heideggeriaanse tekst
aangrijpt om begrip en metafoor te verzoenen, zal Derrida hem aangrijpen om
deze verzoening te deconstrueren (14).

Bij Heidegger vinden we, zo hebben we reeds gezien, de afwijzing van
de metafoor, omdat zij gedacht moet worden vanuit tegenstellingen die consti-
tutief zouden zijn voor de metafysica als tijdperk van de Seinsvergessenheit.
Het gaat dus om een denken dat zich terugtrekt uit het metaforische omdat dit
hoort bij een tijdperk waaruit het zijn zich heeft teruggetrokken om nog
slechts aanwezig te zijn als zijnde, als idee, als beschíkbaar object. We heb-
ben bij Heidegger dus te maken met een radicale poging zich niet meer in te
laten met de metafoor omdat zij behoort tot een tijdperk waarvan hij juist het
uitgewerkt, lege en nihilistische karakter aan de kaak wil stellen. Het gaat
er Derrida nu om aan te tonen dat een denken dat in zich het metaforische
helemaal tracht uit te wissen (ten einde te voorkomen het metafysische aldus
weer te herstellen), dat zulk een denken de metafoor binnen blijft halen. Het
uitwissen van de metafoor is dus tegelijkertijd een terugkeer van de metafoor;
de terugtrekking van de metafoor trekt het spoor van een nieuwe metafoor.
Symptomatisch hiervoor is het sterk "metaforisch" karakter van Heideggers
tekst.

Derrida's betoog loopt als volgt: Heidegger kan stellen dat het meta-
forische slechts binnen de metafysica bestaat in zoverre de metafysica epo-
chaal gedacht wordt, d.w.z. als een tijdperk waarin het zijn zich terugtrekt
in een zijnswijze, waarin het zijn verschijnt als ...(eidos, object enz.) en
zich daarin verhult. Heidegger ziet deze beweging dus als een troop, als een
overdracht waarin het zijn zich onthult in een zijnde dat het zijn als zodanig
verhult (15). Let wel, deze overdrachtelijkheid is de opbrengst van een denken
dat in zich het metaforische radicaal uitwist en de metafysica vernietigt door
haar epochale wezen te denken. Doch ook dàn blijft de wet van de supplementa-
riteit, die Derrida in La mythologie blanche voor wat de metafoor betreft
vaststelde, gelden. Of liever gezegd, alleen dàn - bij de radicale uitwissing
of terugtrekking van de metafoor en het daarbij behorende epochale karakter
van de metafysische Seinsvergessenheit - wordt de werkzaamheid van de supple-
mentariteit zichtbaar: te weten dat in uitwissing van de metafoor een nieuwe
metafoor getraceerd wordt.

Voor wat de theorie van de metafoor betreft, wijst dit er volgens Der-
rida op, dat de wijsbegeerte geen theorie van metafoor kan geven, zonder een
beroep op de metafoor te doen. Er is dus altijd een metafoor te veel die in de
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afbaking die de metafysica geeft van het veld der metaforen niet opgenomen is.
Binnen deze omheining is er dus altijd een metafoor te weinig opgenomen, die
namelijk welke nodig is om de afbakening te traceren. Het veld is dus nooit
verzadigt; het kent altijd een supplementaire metafoor. Hun identiteit is niet
vast te stellen zonder een nieuwe differentiëring, die de identiteit opnieuw
uitstelt (16).

Dit heeft tot gevolg dat het intra-metafysische begrip van de metafoor
- het begrip dus dat Heidegger afwees omdat het de metafysische onderscheidin-
gen eigenlijk~oneigenlijk, zintuigelijk~bovenzinnelijk veronderstelde -
slechts metaforisch te denken is, of liever quasi-metaforisch, want het be-
treft een metafoor die de metafoor in de strikte intra-metafysische zin omvat.
We spreken dus quasi-metaforisch over metaforen. We spreken er "supplementa-
ristisch" over, d.w.z. in een denkbeweging die de metafoor ontwijkt zonder
haar te kunnen ontwijken. Wat een metafoor stricto sensu is, wat eigenlijk~on-
eigenlijk inhoudt, weten we dus eigenlijk niet, d.w.z. weten we nog letterlijk
noch figuurlijk, noch eigenlijk noch oneigenlijk. Ricoeur had dus volgens Der-
rida gelijk om de geschiktheid van het metaforische onderscheid eigenlijk~on-
eigenlijk voor een theorie van de metafoor af te wijzen, zij het om bijkomende
redenen (Derrida valt Ricoeur namelijk op vele punten bij) en met verdergaande
conclusies. De lijnen van dergelijke onderscheidingen zijn niet te trekken. We
trekken ze slechts terwijl ze zich uitwissen. Ze zijn onbeslisbaar - indéci-
dable. We kunnen dus niet met Hegel van de totstandkoming van een begrippelij-
ke orde van de eigenlijkheid in de uitwissing van de metaforen spreken, omdat
deze uitwissing plaatsvindt in het "vertrek" van de metafoor die het niet mo-
gelijk maakt van de eigenlijkheid te spreken anders dan in dit "vertrek" (17).
We kunnen evenmin met Nietzsche zeggen dat "alles metaforisch is" of dat "de
taal oorspronkelijk metaforisch is", want ook dan weten we slechts quasi-meta-
forisch wat we zeggen. Tenslotte kunnen we ook niet met Ricoeur de metafoor en
haar differentieel zijnsbegrijpen binnen een eigenstandige begrippelijke orde
bewaren aangezien er altijd een metafoor te veel is, die in deze begrippelijke
orde niet bewaard wordt. Derrida zal dan ook in tegenstelling tot Ricoeur het
Heideggeriaanse thema van de destructie van de metafysica niet betreuren want
slechts in de radicale uitwissing van de metafoor en onttrekking aan de meta-
fysica is de differentie te denken, hoewel hem dit er juist toe brengt de
terugkeer van de metafoor en de metafysica niet te onderschatten en daarom
slechts een deconstructie te bepleiten.
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Ter afsluiting en terugkerend naar mijn onderwerp van de terugtrekking
inzake politiek en ethiek moeten we dus zeggen dat het motief van de terug-
trekking slaat op de hertrekking van een nieuw spoor in een situatie van radi-
cale terugtrekking en uitwissing van het spoor en derhalve in een situatie van
de uitputting van mogelijkheden, van leegte en verveling met betrekking tot de
politiek en de ethiek binnen de metafysische epoche zoals door Heidegger ge-
analyseerd.
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Par. 2. De verveling

Tijdens de verdediging van zijn "Doctorat d'Etat ès Lettres" op gepu-

bliceerd werk op 2 juni 1980 maakt Derrida gewag van "a sort of retreat" (18)

die zijn positie tegenover de wijsbegeerte tot 1968 kenmerkte. Vanaf het mo-

ment dat Derrida in de jaren vijftig met behulp van de transcendentale fenome-

nologie van Husserl een theorie trachtte te ontwikkelen van het literaire ob-

ject als ídeaal object tot aan de publicatie in 1967 van De la Grammatologie,

la Voix et le Phénomène en L'écriture et la Différence waarin de problematiek

van het schrijven het ongedachte van de fenomenologie en zelfs van het geheel

van de Westerse metafysica naar boven haalt, bloeide in Frankrijk het zgn.

structuralisme. Derrida's onderneming was echter van een geheel andere aard.

Zíjn karakterisering van de metafysica als fono- en logocentrisme gold naar

zijn mening niet alleen voor de universitaire filosofie, maar ook voor dit

structuralisme. "En aldus, concludeert hij, begroef ik mijzelf vanaf deze tíjd

in een soort retraíte, in een eenzaamheid (...) met betrekking tot zowel de

academische traditie als de gevestigde moderniteit [hetgeen begrepen werd als

een] hermetische en ongerechtvaardigde afzondering" (19). Voor Derrida is deze

terugtrekking de prijs voor zijn deconstructieve onderneming.: het gevoel van

anders te zijn, van geen erkenning te vinden, van "nergens welkom te zijn"

(20) - men bedenke dat Derrida, ondanks pogingen daartoe, nog steeds het hoog-

leraarschap geweigerd wordt. De prijs evenwel, die een aanwijzing is voor het

unheimische karakter van de plaats waarheen een soort fataliteit (21) of onop-

hefbare schuld zijn denken voert. Opmerkelijk is dat de drie denkers die Der-

rida het meest nabij zijn: Heidegger, Lévinas en Blanchot meer dan anderen

anders zijn en het denken als een volharding in de afzondering beproeven.

Ondanks deze afzondering geloofde hij tot 1968 toch nog in een soort

compromis en arbeidsverdeling om naast zijn deconstructieve kritiek de wijsbe-

geerte te beoefenen binnen de gangbare academische normen. We zien hem dan ook

het normale curriculum van de professionele Franse filosoof volgen: EcSle

Normale Supérieure, aggregatie, doctorat de troisième cycle (De la Grammatolo-

gie) èn het werken aan een proefschrift voor het Doctorat d'Etat ès Lettres

over Hegels tekenleer onder leiding van de door Derrida zeer geëerde Jean Hyp-
polite. 1968 met zijn mei-gebeurtenissen en met het overlijden van Hyppolite

in het najaar toonde hem de blindheid van de wijsbegeerte voor haar eigen

socio-politieke inscriptie in de universitaire institutie. Zijn eerste reactie

was passief: de universiteit met haar normen, graden en rangen interesseerde
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hem niet langer. Zij straalde een verveling uit waardoor zij haar aanspraak op
zijn belangstelling verloor. Dit veranderde in 1974-1975, zoals we in de vol-
gende paragraaf zullen zien. Als hij zich dàn afvraagt waarom hij vóór 1974 zo
weinig politiek geinteresserd was, antwoordt hij: "ik heb er nooit de neigíng
toe gehad en ik heb er zelfs een kwestie van neiging van gemaakt" ( 22). Het
politieke vermocht hem kennelijk niet te boeien en slechts wat boeit, slechts
datgene waarvan een appèl uitgaat, kan aanspraak maken op aandacht. Zijn
terugtrekking uit de politiek heeft dus te maken met de geringe aantrekkings-
kracht van het politieke zelf. De politiek biedt een versleten en uitgeleefd
programma. Zij heeft haar relevantie verloren en dit verlies dient geanaly-
seerd te worden zodra de vraag naar het politieke zich toch aandient.

Ik zei al, dat die vraag zich na 1974 aan Derrida zal opdringen. Dit
neemt echter niet weg dat hij oók na die datum en tot op heden blijft wijzen
op de verveling die de politiek bij hun opwekt: "als ik [in de politiek] niet,
ook al is het van verre, dat, "ja, kom" of een van zijn vertalingen hoor, ver-
veelt het „~a erg" ( 23) sralr h;j ;n 1977 P n in 1982: "ik ben steeds Qevoeliger
voor een verandering die deze [politiekeJ scene wat vervelend, steriel maakt,
soms doortrokken met de ergste intimidatieprocedures ( ware het voor de goede
zaak) die in geen verhouding staan met de structuren van het politieke, met de
nieuwe verantwoordelijkheden die opgeroepen worden door de ontwikkeling van de
media's." (24).

Uit beide citaten blijkt hoe het motief van de verveling verbonden is
met drie, onderling samenhangende, thema's. Vooreerst het thema van het "ja,
kom", dat in de laatste paragraaf ter sprake wordt gebracht. Het betreft het
reeds genoemde appèl dat de aandacht weet te trekken en dat zich uit het poli-
tieke teruggetrokken heeft alsof het politieke zijn eigen substantie en daar-
door relevantie verloren heeft laten gaan.

Het tweede thema i s met deze ervaring verbonden. Het zelfverlies van
het politieke ervaart men namelijk vooral ín de holle gemeenplaatsen die ons
via de media bereiken. Hetgeen de politiek zo vervelend en leeg maakt is de
steeds uitdijende reproductie van eenzelfde code. Het politíeke discours is
sterk geprogrammeerd en wordt als politiek herkend door dit programmatische
karakter. Men dient daarbij niet alleen te denken aan het discours dat in
T.V.-programma's en pers als partijpolitiek of bestuurlijk op ons afkomt, maar
vooral aan het gemak waarmee dit programma alle sferen van het bestaan meent
te kunnen verwerken. En het i s voor iedereen in onze tijd heel moeilijk om
zich te kunnen onttrekken aan de vanzelfsprekendheid van deze politieke pro-
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grammering. Nergens lijkt een schuilplaats voorhanden voor de ongelooflijke

capaciteit van dit programma om staande te houden dat alles politiek is.

Het derde thema komt tot uitdriikking in Derrida's verwijzing naar in-

timidatieprocedures. De toegang tot het politieke discours, met name zoals dat

in de media uitgezonden wordt, verloopt namelijk volgens regels die weinig te

maken hebben met dat discours. Wat zich, bijvoorbeeld, in een uitzending, aan-

dient als politiek, of deze nu "links" of "rechts" is, is wat anders dan dat-
gene wat deze uitzending mogelijk en efficiënt maakt - en waarbij vormen van

beïnvloeding en uitsluiting meespelen, waarvan de sterk gemonopoliseerde Fran-

se media een paradigmatisch voorbeeld geven.
Meer in het algemeen betref t het hier het probleem van de ontvanke-

lijkheid van een boodschap. Zich beroepend op Walter Benjamin meent Derrida
dat de verantwoordelijkheid van een schrijver in eerste instantie niet de
voortbrenging van revolutionaire stellingen is. Deze zijn ontdaan van hun
kracht, zodra zij zich in de besta.ande taal en het cultureel dispositief voor-
doen. Vandaar ook Derrida's voorliefde voor schrijvers die nieuwe wegen in de
taal banen. Het gaat er hem om, te onderzoeken wat het zeggen wil dat een

boodschap een inscriptie behoeft. Zijn hedendaagse technisch-economische rand-
voorwaarden maken dit culturele dispositief tot een ernstiger probleem dan
ooit. Het garandeert de politieke herkenbaarheid van een ontvankelijke hood-

schap, maar daarmee ook zijn verveling. Een niet-ontvankelijk appèl blijft
daarentegen onttrokken aan deze herkenbaarheid.

Derrida heeft dit probleem nader uitgewerkt aan de hand van de ver-
houding tussen wijsbegeerte en haar institutionele inscriptie in de universi-

teit, dat het onderwerp van de volgende paragraaf vormt. Nancy en Lacoue-
Labarthe hebben echter aan deze probleemstelling een duiding gegeven binnen de
traditie van de politieke filosofie (25). Aangezien dit beter aangeeft wat er
op het spel staat, ga ik er even op in.

Hierboven verwees ik naar de moderne vanzelfsprekendheid van het
"alles is politiek". Het politieke verveelt omdat het het totale veld van het
bestaan tot "hetzelfde liedje" heeft herleid. Zijn heerschappij lijkt volle-
dig.Het lijkt de enige ruimte te zijn vari onze vragen en antwoorden, van de
relevantie. Het kapselt elke positie in en vormt de omheining van ons denken.
Het is de vanzelfsprekendheid van onze tijd. En vormt een van de redenen dat
een Derridiaanse filosof.ie weerstand oproept, want "er valt niets mee te
doen".
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De achtergrond van deze diagnose wordt gevormd door wat Derrida wel
"de verbondenheid van het wezen van het filosofische met het wezen van het
politieke" (26) heeft genoemd en waarbij de term "filosofie" vooral in de Hei-
deggeriaanse zin van het tijdperk van het zijnsvergeten verstaan moet worden.
Deze verbondenheid vloeit voort uit het feit dat de filosofie de mogelijkheid
van een algemene consensus beoogt en postuleert. Het gaat er haar sinds de
Grieken om, de waarheid te onttrekken aan de wisselvalligheid van de indivi-
duele meningen en een statuut te verschaffen dat toegankelijk voor allen is.
De polis verschaft daartoe de basis. Deze gemeenschap is dan ook het politieke
wezen van de wijsbegeerte of, zo men wil, datgene waardoor het wezen (de es-
sentie) steeds politiek is. Dit geldt echter slechts ín aanleg. In dit verband
is het opmerkelijk dat Heidegger, ondanks alles, de Seinsvergessenheit bijv.
bij Aristoteles nooit heeft kunnen beschrijven als een herleiding van het po-
litieke tot techniek. Pas in de Hegeliaanse filosofie en in de moderne cultuur
en techniek, als de praxis wordt opgevat als de verwerkelijking van de theo-
rie, is de haarcrhannij van dP pnlitiek - tot uitdrukkinQ Qebracht in het
"alles is politiek" - de voltooiing van de filosofie. In de alom tegenwoordig-
heid van de politiek heerst de filosofie en wordt de filosofie aan het bestaán
opgelegd. Het totalitarisme in de politieke orde wordt dan ook begrepen als de
effectuatie van de totaliteit in de speculatieve orde zoals deze door Heideg-
ger in termen van Seinsvergessenheit onderzocht is. De "terugtrekking" bete-
kent in dit verband dan ook in eerste instantie de Heideggeriaanse Schritt
zuruck van de politiek naar het wezen van het politieke. Het gaat er dus niet
meer om binnen de epochale beweging van traditie een variant aan de politieke
filosofie toe te voegen doch te vragen naar de herkomst van de politiek als
verwerkelijking van de theorie, naar de constellatie van denken, zijn en zijn-
de die er voor instond dat de politiek kon wezen als de ultieme horizon van
het bestaan.

In het hierbovenstaande wordt het totalitarisme ge3dentificeerd met
een vertechniseerde samenleving en derhalve ook met de westerse democratieën.
Gewoonlijk, bijv. bij H. Arendt en Cl. Lefort, wordt deze term voorbehouden
aan het nazisme en het Soviet-stelsel. Hij staat dan veelal tegenover een de-
mocratisch regime. Wat bij genoemde auteurs onderscheiden wordt, wordt bij
Derrida, op grond van verdergaande beschouwingen dus samengebracht. Dit ver-
klaart zijn paradoxale verhouding tot Oost-Europese dissidenten: hoewel hij
partij voor hen kiest - hij is ondervoorzitter van de Jan Hus-vereniging - kan
hij dit niet doen op grond van een probleemloze tegenstelling tussen Oost en
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West in termen van onvrijheid en vrijheid, hoewel dit wel efficiënt zoi~ zijn

en ontvankelijk in het bestaande culturele dispositief. Ondanks deze veralge-
mening van het totalitarisme-begrip vormen de meer specifieke analyses van
Arendt en Lefort wel een vertrekpunt.

Het is immers H. Arendt geweest die erop gewezen heeft dat de oplos-
sing van het politieke in het totale maatschappelijke bestaan het verlies van
zijn specificiteit betekende. Zij heeft de terugtrekking van het politieke in
het "alles is politiek" als eerste geanalyseerd. Zij brengt dit in verband met
de heerschappij van de animal laborans, met de vervanging van de Gemeinschaft
door de Gesellschaft en tenslotte met het verlies van het gezag als onder-
scheiden van de macht. Deze door H. Arendt bekritiseerde uitwissing van de
specificiteit van het politieke herinnert aan de opmerkelijke lacune inzake
het politieke bij Marx. Zijn kritiek op het Hegeliaanse onderscheid tussen
Staat en burgerlijke maatschappij maakt het politieke immanent aan de econo-
misch-sociale sfeer in de samenleving en als specifieke praxis derhalve illii-
soir. Vanuit dit oogpunt is het marxisme een moment en voor sommigen zelfs de
voltooiing van een traditie die Derrida c.s. ter discussie pogen te stellen.

Bij Cl. Lefort wordt het begrip van het totalitarisme ontwikkeld in
tegenstelling tot de democratie. Laatstgenoemd stelsel zou, in tegenstelling
tot de politieke stelsels van het Ancien Régime waarin het gezag van de vorst
en de wet verschijnt als een transcendente substantie, de samenleving desub-
stantialiseren. De samenleving vindt haar eenheid nog maar in de versnippering
van stembiljetten en belangenstrijd. Geen enkele substantiële onderbouwing
houdt de sociale verhoudingen samen. De macht is, zegt C1. Lefort, een "lege
plaats" geworden en het wezen van de democratie een "non-lieu". Tegen deze
achtergrond is het totalitatisme een geforceerde resubstantialisering van de
democratische leegte: het volk, het ras, de grote leider, het proletariaat als
subject van de geschiedenis, de partíj vullen de leegte die de democratische
crisis instelde. Deze resubstantialisering is echter niet een terugkeer van de
transcendente dimensies die vroegere samenlevingen kenmerkten. In de resub-
stantialisering wordt het transcendente juist immanent aan de samenleving ge-
maakt en het is juist aan deze immanentie van de substantie dat dergelijke
samenlevíngen hun totalitair karakter te danken hebben.

Dit laatste brengt ons terug bij de veralgemening van het totalita-
risme-begrip bij Nancy, die daarbij vooral steunt op Georges Bataille. Hetgeen
de moderne samenlevingen gemeen hebben, is een immanentisering van de alteri-
teit. Het "humanisme" is daar de westerse variant van. Een bepaald soort Hei-
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deggerianisme - want Heideggers eigen politieke stellingnamen blijven in dit
verband problematisch - speelt híer op de achtergrond: de uitwissing van de
differentie tussen zijnde en zijn in de techniek geeft bestaan aan een wereld
die elke alteriteit ín zich bevat. Het politieke is de verhouding die een sa-
menleving met de alteriteit onderhoudt: met de wet, met het gezag, met de on-
sterfelijkheid, met een collectief zelfbeeld. Zijn oplossing in het arbeids-
bestel, de desubstantialisering en resubstantialisering betreffen steeds pro-

cessen waarin de alteriteit zich terugtrekt. Vanuit dit standpunt zijn de hui-

dige democratieën "zachte", "subtiele" vormen van totalitarisme, waarin de
democratische "leegte" niet geresubstantialiseerd wordt, doch met name via de
media, met een technisch tot stand gebrachte consensus wordt opgevuld. Het
moet overigens niet uitgesloten worden, dat ook het Soviet-regime naar een
meer zachte of subtiele vorm van totalitarisme evolueert.

De reïnscriptie van het politieke in de hierboven beschreven terug-
trekking beoogt echter niet een herstel van een functie van de alteriteit die

;~ ~ ~~ .-o ~gr.;enl aqi nvPn ~o~~ k.unnen vinden. Het Qaat er dus niet om deiTtcïi lu f'.go.... ., --o--

sociale verhoudingen, die in het democratisch regime ontbonden zijn, opnieuw
te binden. Dat zou slechts tot een totalitaire resubstantialisatie leiden. De
reden daarvoor ligt, meent Nancy, in het feit dat datgene wat zich terugge-
trokken heeft - de verhouding tot de alteriteit in wet en gezag - ook in vroe-
gere samenlevingen nooit heeft plaatsgevonden. Zij zijn dan ook heel goed te
analyseren in termen van belang en klasse. De door C1. Lefort aangewezen "non-
lieu" in het wezen van de democratie verwijst derhalve naar een leegte, een
zich terugtrekkende alteriteit die in haar uitwissing de inschrijving van het
politieke mogelijk maakt. Ik hoop deze beweging vooral in de laatste paragraaf
over Derrida's analyse van de wet te verduidelijken.
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Par. 3. De ambtenaar-filosoof

Sinds 1953 is Derrida staatsambtenaar en sinds 1960 geeft hij in deze

hoedanigheid les. Pas in 1974 vangt zijn systematische ondervraging aan van

dit institutionele kader van de wijsgerige activiteit. In die periode ontstond

de Greph: Groupe de Recherches sur 1'Enseignement Philosophique, die met haar

500 leden het verzet leidde tegen ministeriële plannen de plaats van de wijs-

begeerte in het Franse onderwijssysteem te verminderen en dat haar hoogtepunt

bereikte in de massale Generale Staten van de filosofie van 16 en 17 juni 1979

(27). Derrida heeft de aanzet tot deze beweging gegeven en heeft haar steeds

geYnspireerd. Het was tijdens de oprichtingsvergadering van de Greph, dat hij

voor het eerst het institutionele kader van de filosofie, waarin hij toen

reeds meer dan 20 jaar gefunctioneerd had, ontleedde (28).
Het verlate karakter van Derrida's belangstelling voor de politiek

laat zich vanuit de wijsgerige traditie goed begrijpen. Als aanwezigheid van

de waarheid bij zichzelf verdraagt de wijsbegeerte geen kader dat de rationa-
liteit zou omheinen en haar daarmee een buitenkant zou verlenen. Dit betekent
bijvoorbeeld dat het in beginsel onverschillig is op welke plaats het wijsge-

rige vertoog ontwikkeld wordt. Het maatschappelijke kader met zijn politiek-
economische bepaaldheid, de didactische vormen van het onderwijs, de drift-

structuur van situaties worden op deze wijze wijsgerig irrelevant. Wijsbegeer-

te reproduceert zich binnen deze traditie slechts door middel van kritiek die

tekortkomingen en uitwendigheden ten aanzien van de rationaliteit van een ge-
geven systeem signaleert en ze daardoor opheft tot een (herziene) rationali-
téit. De fundamentele verhouding binnen een zichzelf funderende waarheid en
een neutraal kader blijft daarmee echter onaangetast. De deconstructieve filo-
sofie is echter geen krítische filosofie die aangepast is aan de academische

inbedding van de wijsbegeerte. Vroeg of laat moest zij dan ook wel uitlopen op

een confrontatie met haar maatschappelijk kader (29).
In de deconstructie wordt de ontologische en transcendentale onderge-

schiktheid van de betekenisdragers ten opzichte van de betekenissen zelf aan-

gevallen. Door die ondergeschiktheid wordt de mogelijkheid van de idealiteit
van betekenissen gegeven, d.w.z. van betekenissen die hun betekenis aan zich-
zelf ontlenen. Het kader waarin deze betekenissen verschijnen is principieel

ondergeschikt aan en neutraliseerbaar tegenover deze betekenissen. Er worden
betekenissen mogelijk geacht (bijv. God, siibject, natuur) die zijn wat ze zijn
ongeacht het kader waarin ze verschijnen. Zij onttrekken zich aan het proces
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van het betekenen, van het aanwijzen van iets door iets anders. Zij bevatten
alles in zich wat nodig is om zichzelf aanwezig te stellen en verschijnen dus
niet in zoverre zij opgenomen zijn in het eindeloze proces van verwijzingen
waarbinnen zij tegelijkertijd betekend worden door betekenisdragers en zelf
steeds reeds in de positie van een betekenisdrager van andere betekenissen
verblijven en dat Derrida bij uitstek in het schrift werkzaam ziet.

In de deconstructie staat het kader van de wijsgerige uitspraken dus
zelf ter discussie, en daarmee al de historische, socio-economische, driftma-
tige enz. processen die de wijsbegeerte omgeven. De term 'kader' kan hier mak-
kelijk tot misverstand leiden. Een "kader" suggereert een afbakenbare ruimte
met wijsgerige betekenissen erbinnen en niet-wijsgerige krachten erbuiten.
Volgens Derrida is een dergelijke afbakening tussen binnen en buiten onbeslis-
baar, of, anders gezegd, zij is een effect van de reeds genoemde onderge-
schiktheid van de betekenisdragers, het "buiten", ten opzichte van de beteke-
nissen, het "binnen". Zodra deze ondergeschiktheid ter discussie gesteld wordt
on de berokanigcan nngPnomen bliiven in een eindeloos proces van verwijzingen
waarin zij tegelijkertijd aangewezen worden en doorverwijzen, zijn de beteke-
nissen steeds omheind en omheinend. Het verschil tussen binnen en buiten, tus-
sen kader en inhoud verschuift dan voortdurend. De historische, socio-econo-
mische, driftmatige processen die de wijsbegeerte omheinen, doen dit dus bij
wijze van spreken van binnen uit en vormen dus een kader dat zowel naar binnen
als naar buiten open is (30). Het kan er in deconstructie dan ook niet om gaan
om het "kader" uiteindelijk in de wijsgerige verheldering op te heffen - zoals
in de kritiek - doch slechts om te vragen wat het zeggen wil dat denken een
kader heeft.

De deconstructie kan zich dan ook niet beperken tot een "theoretische"
analyse die de semantische of conceptuele inhoud van theorieën ondervraagt.
Zelfs al zou in een theorie een zeer revolutionaire boodschap liggen - zoals
bijvoorbeeld bij Marx - dan nog zou zij de traditionele verhouding tussen
boodschap en kader waarin zij ter sprake wordt gebracht in stand houden, in-
dien deze boodschap haar waarheid aan zichzelf en dus als conceptuele inhoud,
als theorie, pretendeert te ontlenen.

Dit lijkt er op te wijzen dat Derrida de filosofie zonder meer af-
wijst, haar "einde" of dood verkondigt (zoals in die dagen wel meer gedaan
werd) en haar plaats in het onderwijssysteem niet langer wenst te verdedigen.
Doch ook deze conclusie strookt niet met de beweging van de deconstructie en
beperkt deze wederom tot een theoretísche operatie. Derrida's schrifttheorie
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leidt niet tot een radicalisme in de gangbare zin van het woord noch tot een

anarchisme. Dit is een constante in zijn denken (31) dat het met name doet

verschillen van dat van een Deleuze, een Guattari (32), of een Baudrillard.

Het gaat er in de deconstructie om, zeiden we, te vragen wat het zeg-

gen wil dat het denken een kader heeft - uiteraard niet alleen dat van de tra-

ditie maar ook van de deconstructie zelf. De deconstructie poogt dus niet al-

leen de miskende werkzaamheid van het kader der gangbare wijsbegeerte te ana-

lyseren, doch is zelf ook een effect van dit kader en wel - zoals we eveneens

reeds betoogden - van binnenuit. De deconstructie controleert haar politieke

analyse van de gangbare wijsbegeerte dus niet uitputtend. Zou dit wel het ge-

val zijn dan zou deze analyse een theoretische operatie zijn die zich aan haar

eigen kader zou menen te kunnen onttrekken. De decontructie is echter een be-

weging die haar eigen kader niet uit het oog poogt te verliezen en die er zich
dientengevolge aan blootstelt de iiiteindelijke afbakenbaarheid van wat het

binnen of het buiten van het denken is niet in de hand te houden. De radicali-

teit waarmee zij de gangbare wijsbegeerte op haar kader kan wijzen verbiedt

haar dus haar eigen inbedding in dit(zelfde) kader en zelfs in de (zelfde)
miskenning van dit kader te miskennen. Zij kan zich niet boven de gigantische

constellatie van sociale, politieke, economische, libidinale krachten wier

miskenning juist het wezen van de metafysiek is, verheffen doch met deze

slechts in onderhandeling treden. Zij heeft deze krachten dus steeds in reke-

ning te brengen in haar beoordeling van de wijsbegeerte in het algemeen en in

die van haar plaats in de universiteit in het bijzonder. Zij vereist dus een

zekere "coherentie" (33) tussen haar deconstructie van de wijsgerige traditie

èn de politieke mogelijkheden van een transformatie van het (universitaire)

kader die met deze traditie verbonden is. De plaats van de wijsbegeerte verlo-
ren laten gaan, onder voorwendsel dat de filosofie vanwege haar miskenning van

haar kader afgedaan heeft, zou derhalve van een theoretische operatie getuigen

die deze plaats zou uitleveren aan die maatschappelijke krachten die bij deze
miskenning gebaat zijn en haar slechts zullen verharden. Daar waar de fíloso-
fie in haar moeizame strijd met haar eigen oorsprong als te "onwetenschappe-
lijk" of te "metafysisch" ontmanteld wordt, keren het moralisme, de dogmatiek

en de technocratie slechts terug. En de zaken met een anarchistische vrijblij-

vendheid op hun beloop laten omdat zulks de enige compromisloze zet is, is in
het licht van de deconstructie een onnozelheid die met tyrannie bekocht wordt.
Heel het concept van de deconstructie als een strategie en onderhandeling ver-
zet zich tegen elke beweging die zichzelf verabsoluteert, zelfs als de plaats
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van het absolute een lege (Sartre, Lacan) is.
Gezien deze deconstructieve aard van Derrida's denken die de wijsge-

rige traditie op haar kader betrekt dat in eerste instantie uiteraard door het

schoolwezen gevormd wordt, is het begrijpelijk dat Derrida's eerste politieke

daad de oprichting van de Greph betrof waarin noch een triomfantelijke afbraak

noch een verdediging van de filosofie bepleit werden doch juist haar uitbrei-
ding en verandering. Evenmin is het verwonderlijk dat Derrida's eerste poli-

tieke analyses de onderwijspolitiek en het maatschappelíjk kader van de wijs-
begeerte betroffen. Deze analyses zijn mede aangevat om de door de Greph voor-
gestane veranderingen te ondersteunen. Deze aandacht voor het onderwíjskundige

kader van de wijsbegeerte en zijn verregaande politieke implicaties is overi-
gens een constante gebleven in Derrida's denken (34). Zijn benoeming in 1982
als hoofd van een ministeriële commissie voor het ontwerpen van een blauwdruk
van een "College international de philosophie" is hiervan de erkenning. Der-
rida's gedrevenheid inzake het pedagogische kader van de wijsbegeerte dient
OOIC vanuit de Franse S1tllaL1C ue ïC~èïi tc 'wiiidcn. DC Fr~nce ~.ietoa~7i na ~PPfró Y o-----o o---

aan de wijsbegeerte wel een zeer specifieke en beknellende functie, namelijk
die van de "bekroning" van het middelbare onderwijs. Hoewel dit tegenwoordig
met de invoering van allerlei technische en economische vormen van middelbaar
onderwijs afgezwakt is, blijft het principe nog steeds gelden: wijsbegeerte is
geen vak naast andere (in universitaire opleidingen komt het niet voor tenzij
als een aparte opleiding tot filosofieleraar); het valt samen met het laatste
jaar van de gymnasiale opleiding als afsluitende bekroning van de opvoeding
tot staatsburger.

Het institutionele kader van de wijsbegeerte is in de 19e eeuw tot
ontwikkeling gebracht. In Duitsland heeft Hegel daar een zekere rol in ge-
speeld zoals drie rapporten respectievelijk aan Niethammer (1812) von Raumer
(1816) en Altenstein (1822) bewijzen. In Frankrijk heeft de met Hegel bevrien-
de wijsgeer Cousin, als minister van onderwijs in de jaren veertig een beslis-
sende invloed gehad op het onderwijs; de verslagen van de debatten in het par-
lement geven daar een goed beeld van. In beide gevallen gaat het globaal geno-
men om de strijd van vertegenwoordigers van een nieuwe burgerlijke lekenstaat
tegen de feodaliteit en de kerk met haar onderwijs. In deze strijd gaat het
niet om een simpele vernietiging van de tegenstander doch om zijn "opheffing"
waarin rekening gehouden wordt met zijn eisen teneinde zijn weerstand te neu-
traliseren. De strekking van die opheffing blijkt onvoldoende uit de "theo-
retische" en "grote" werken (bijv. Hegels Rechtsphilosophie) van beide filoso-
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fen. wereenkomstig het inzicht van de deconstructie om de wijsgerige teksten
niet los te maken van hun kader, blijkt zij slechts als we deze "grote" werken
betrekken op de in de traditie verwaarloosde want te biografisch en praktisch-
politiek "kleine" werken zoals Hegels correspondentie met ambtenaren en minis-
ters of de verslagen van het Franse parlement.

Tot aan Hegel was het schoolwezen geen wezenlijke aangelegenheid van
de overheid. In zijn tijd brengen nieuwe sociale krachten de moderne staat tot
ontwikkeling. In de Hegeliaanse absolute wetenschap waarin de filosofie als
filosofie van de staat, van de rede als staat wordt gedacht, wordt het onder-
wijs in het algemeen en dat van de wijsbegeerte in het bijzonder op een wezen-
lijke wijze een staatsaangelegenheid die toevertrouwd dient te worden aan
staatsambtenaren (35). Het absolute weten is een gigantische school, het zelf-
onderricht van de absolute geest. Een school waar men niet buíten kan treden
en die een leerplicht kent. Het moderne begrip van de universiteit steunt op
dezelfde wijsgerige idee van de "auto-encyclopedie" (36) van de Staat. Bij
Cousin heet het: "Een filosofieleraar is een ambtenaar van de morele orde,
aangesteld door de Staat ter bevordering van de geestelijke en inwendige cul-
tuur door middel van de meest zekere delen van de wijsgerige wetenschap" en
met betrekking tot de universiteit: "Het is bewezen dat de Universiteit de
Staat is, d.w.z. de openbare macht toegepast op het onderricht van de jeugd"
(37). Deze verambtelijking van de wijsbegeerte is de vrucht van een "ophef-
fing" van tegenstrevende krachten. Cousin wist de feodale en religieuze oppo-
sitie te breken door de wijsbegeerte het aureool van een systeem van zekere en
natuurlíjke waarheden te geven die "God in de intelligentie en ziel heeft ge-
grift met lichtende letters" (38). Hegel schrijft in zijn rapporten uitdruk-
kelijk de dogmatische inhoud van de godsdienst voor als onderdeel van de mid-
delbare opleiding en als een voor de speculatieve filosofie noodzakelijke
voorkennis. De moderne staat kan het voor haar wezenlijke onderwijs slechts
aan de kerkelijke macht onttrekken door de waarheíd van de theologie te behou-
den. De formule van Hegel om het historische compromis tussen de moderne Staat
en de Kerk mogelijk te maken bestaat er dus in, de Kerk een bepaalde macht te
ontnemen door haar waarheid wijsgerig te verantwoorden. Deze formule opent wat
Derrida "1'áge de Hegel" (39) noemt in de zin van het tijdperk van Hegel. Het
vormt de omheining van de ambtenaar-filosoof.

Deze overwegingen verklaren nog niet de typisch Franse trek om de
wijsbegeerte te concentreren in het laatste jaar van de gymnasiale opleiding.
Derrida ziet daarin de neerslag van het pedagogische ideaal van zelfonderricht
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op een moment dat men tegelijkertijd volgroeid en zuiver is (40). De pedagogie

in het algemeen en die van de wijsbegeerte in het bijzonder heeft een semio-

tische structuur. Het onderwijs geeft tekens af, het onderwijzend personeel

brengt verwijzingen voort die betrekking hebben op de kennis van een vooraf

gegeven betekende. Ten aanzien van deze kennis zijn de tekens, of beter ge-

zegd, de betekenaren, afgeleid. Het hoort tot het wezen van de universiteít

dat de taal in een afgeleide en ondergeschikte positie staat tegenover de be-

tekenis en waarheid. De leraar is dus eigenlijk en uiteindelijk overbodig.

Zijn individualiteit, zijn lichaam, zijn woorden staan de aanwezigheid van de

waarheid zelf in de weg. Zij zijn gedoemd te verdwijnen bij een geslaagde pe-

dagogiek (41). Zij zijn slechts te verantwoorden - zoals bij Hegel - inzoverre

zij voorwaarden zijn voor het ontwikkelen van inzicht. Aan deze voorwaarden is

voldaan als het onderwezen subject zelf de volwassenheid bezit die hem bekwaam

maken tot zelfstandig rationeel denken, maar nog niet de zuiverheid verloren

heeft door seks en belangenstrijd, die zijn onbevangenheid tegenover de waar-
~---:a -7~,n ~`4nnen .;ortt~rlP}1P~P7'1~ nat is het geval van de maagdelijke jonge manllClu [.VUUCaa
van de leeftijd van 16-18 jaar: "1'áge de Hegel" in de zin van de leeftijd die
in het tijdperk van Hegel ( en niet noodzakelijk in de Hegelse filosofie) als
de gunstige periode voor wijsgerige reflectie wordt aangezien.

Men herkent in deze visie de Socratische maieutiek en de Platoonse
afwijzing van de sofistiek en rhetoriek. Het pseudo-weten van het sofisme, dat
gebaseerd is op een zekere macht van het woord, wordt door Plato vervangen
door de onderschikking van de betekenaar ten overstaan van het betekende dat
in de zuiverheid van de eidos een onwrikbare, altijd presenteerbare en dus
herhaalbare identiteit bezit. Doch Derrida zal in de omkering van deze visie -
bijvoorbeeld in een terugkeer naar de sofistische en rhetorische traditie, die
overigens in het westerse onderwijs altijd levend is geweest, of in een Lacan-
niaanse beklemtoning van de phallus als betekenaar van de betekenaren - geen
deconstructie van de traditionele semiotische structuur van het onderwijs zien
(42). In deze omkering krijgt de betekenaar de transcendentale rol opgedrongen
die bij Plato het betekende vervulde, terwijl het Derrida juist om de onbe-
slisbaarheid gaat van het onderscheid tussen beide polen van het teken en om
het ongedachte, dat in het systeem van dit onderscheid en dus in de gezamen-
lijke denkbaarheid van beide posities, uitgesloten blijft.
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Par. 4. Schriften en machten

Men heeft altijd al het vermoeden gehad dat schrift en macht elkaar
toebehoren. Men vindt dergelijke aanwijzingen bijv. bij Plato, Rousseau, Lévi-
Strauss. Klassiek is de beroemde "Schrijfles" in Het trieste der tropen van
laatstgenoemde (43). Daarin oppert Lévi-Strauss dat "de primaire functie van
de geschreven mededeling [bestaat] in het vergemakkelijken van de onderwer-
ping" (44). Derrida heeft lang stil gestaan bij de desbetreffende passages van
Plato (45), Rousseau (46) en Lévi-Strauss (47). Steeds echter om aan te tonen
dat het schrift bij deze auteurs een bedreigend hulpmiddel is bij het gespro-
ken woord en zich dáárom juist leent voor verberging en versluiering, manipu-
latie en onderdrukking. Daarmee gaat samen de voorrang boven het schrift van
het gesproken woord als levende uitdrukking van de waarheid evenals het ideaal
van een samenleving zonder macht. Macht overkomt hier het schríft van buiten
uit. Het leent zich er weliswaar toe een instrument van de macht te worden
omdat het slechts een hulpmiddel is voor de levende uitdrukking van de waar-
heid in het gesproken woord, doch als zodanig heeft het niets met macht te
maken en is het een, zij het uiteindelijk overbodig, hulpmiddel van het ge-
sproken woord. Uitgesloten wordt dan dat het schrift als macht en de macht van
het schrift onderkend worden. Ongedacht blijft dan het feit dat schrift en
macht nooit gescheiden optreden en een systematisch verband vormen, hetgeen
overigens helemaal niet hoeft te betekenen dat macht tot schrift herleid wordt
noch dat de macht van het schrift een oorspronkelijk gegeven is dat in alle
vormen van machten en schriften onvermijdelijk op dezelfde wijze aanwezig is.

Dit is naar de mening van Derrida veel minder het geval met Warburtons
geschrift: The divine legation of Moses demonstrated, 1737-1741, waarvan een
gedeelte in 1744 vertaald werd in het Frans onder de titel Essai sur les hié-
roglyphes des Egyptiens ... en dat grote invloed heeft uitgeoefend op Condil-
lac, Rousseau, de Encyclopedisten, kortom op de Franse Verlichting. In 1977 is
dit Essai opnieuw uitgegeven, voorzien van een voorwoord van Derrida: Scribble
pouvoir~écrire. In dit Essai trekt Warburton ten strijde tegen de opvattingen
van een 17e eeuwse Duitse theoloog Kircher die beweerde dat de Egyptische
priesterkaste de hiëroglieven uitgevonden had ten einde haar kennis en weten-
schap voor het gewone volk verborgen te kunnen houden. Afgezien van de invoe-
ring van een derde term, te weten kennis en wetenschap, vinden we hier dus de
stelling van de "schrijfles" terug. Warburtons verweer tegen deze stelling
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heeft niet zonder meer Derrida's instemming. Zoals steeds is ook dit voorwoord
een deconstruerend commentaar. Warburton steunt namelijk op een voor de Ver-
lichting typisch begrip van de natuur als uiteindelijke aanwezigheid bij zich-
zelf die ook haar eigen tekortkomingen op natuurlijke wijze tot zichzelf op-
heft (48). Dit gebeurt mede in het schrift dat van nature dan ook gericht is
op ontsluiering en bewaring van de waarheid. Doch Warburtons tekst overstijgt,
volgens Derrida, ook zijn Aufkl~rungs-achtergrond en wordt zelfs door onze
Nietzschiaanse en post-Nietzschiaanse theorieën van de macht niet zonder meer
achterhaald (49). Het feit dat Warburton "1. het schrift niet simpelweg tot
een hulpmiddel maakt; 2. de geschiedenis van de hiëroglieven hem onlosmakelij-
ke verbonden lijkt met een geschiedenis van de zin en het weten evenals met
hun politiek-technisch-economische voorwaarden; 3. de metafoor er als de oor-
spronkelijke beweging van de taal wordt opgevat" (50) maakt dat zijn tekst "in
principe de middelen verschaft om de structuur en de genese van de gnoseo-po-
litieke grafkelder (Derrida gebruikt hier de psycho-analytische term "crypte")
van het schrift te analyseren (...) meí het oog op ~~r. decon~tr~~ct~e die niet
enkel theoretisch is" (51).

Het is niet mijn bedoeling in deze paragraaf om Derrida's discussie
met Warburton weer te geven. Het gaat mij meer om de algemene trekken van zijn
theorie van de machten los van allerlei complicerende gegevens over hiëroglie-
ven, Egyptische oudheid en bijbelinterpretatie (52). Doch ik zal daarbij, om
voor de deconstructieve filosofie noodzakelijke redenen, niet helemaal om War-
burtons vertoog heen kunnen. Het gaat Derrida overigens ook niet zo zeer om de
inhoud van Warburtons beweringen maar veel meer om de ketens van vragen, be-
grippen, voorbeelden en procedures die in het Essai aaneengeregen worden voor
zover hem dit in staat stelt aan te geven waarom de hedendaagse problematiek
van de macht ontwikkeld moet worden als een problematiek van de systematische
samenhang van machten en schriften. Het feit dat Derrida de "macht" analyseert
in het kader van Warburtons Essai heeft wel tot gevolg dat met macht in feite
priesterlijke macht bedoeld wordt. Weliswaar meent Derrida dat de priester-
lijke macht van het schrift "het wezen van de sociale macht (...) of ten
minste een wezenlijk moment van deze machten" (53) verzamelt doch hij gaat
daar nauwelijks verder op in.

Warburton meent dat het schrift van nature gericht is op ontsluieríng
en bewaring van waarheid. De daaruit voortvloeiende afwijzing van Kirchers
stelling dat de priesterkaste de hiëroglieven uitvond om haar wetenschap ge-
heim te houden en de waarheid dus te verbergen, vereist echter dat Warburton
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ingaat op de vraag hoe het schrift dat van nature ontsluiert toch kan verslui-
eren, want hij ontkent niet het historische feit dat vele vormen van hiëro-

glieven een alleen voor de Egyptische priesterkaste toegankelijke geheimtaal

vormden met het oog op machtsuitoefening. In de gangbare, instrumentele visie

zal men dit juist begrijpen als de macht die het schrift overvalt. Doch dat is
juist Kirchers stelling die Warburton wil weerleggen. Hij wil aantonen hoe de
theologisch-politieke versluiering niet oorspronkelijk is noch een gevolg van

kwade opzet, maar desalniettemin niet minder reëel en verklarend voor Kirchers
dwaling. Hij staat dus voor de opgave uit te leggen hoe uit het van nature

ontsluierende schrift door de ontwikkeling van die natuur zelf, iets dat tegen

deze natuur is - namelijk te versluieren - resulteerde. Deze catastrofe is
niet accidenteel want zij blijft natuurlijk. Zij ligt echter ook niet in de
substantie zelf van het schrift. We hebben dus te maken met een niet-acciden-

tele accident (54), met iets dat plaatsvindt als het plaatsvindt of inet iets,

dat moest niet-plaatsvinden, niet kon niet-plaatsvinden, met andere woorden
met wat men een "gebeurtenis" noemt (55). Dit onvoorziene is een uitwendigheid
die door natuurlijke en dus inwendige wetten verklaard moet worden.

Deze opgave brengt Warburton er toe een historische ontwikkeling van
het schrift te schetsen van pictogrammen via hiëroglieven en ideogrammen tot
alfabet met een natuurlijke noodzakelijkheid. Deze wordt bepaald door tech-
nisch-economische factoren, te weten de noodzaak om het volume die de opeen-
volgende soorten van schriften steeds weer opleverden te verminderen. Dit
maakte ze onhanteerbaar en dwong tot meer vereenvoudigde of "economische" vor-
men van schrift met een steeds striktere bepaling van de betekenis. In dit
natuurlijk verloop heeft zich geleidelijk de catastrofale doch onopzettelijke
gebeurtenis vervoltrokken die het schrift van ontsluierend tegelijk ook ver-
sluierend heeft gemaakt. Deze geleidelijkheid is een voorwaarde voor de doel-
treffendheid van de versluiering. De gebeurtenis heeft zich zo langzaam en
gradueel voltrokken dat zij onopgemerkt blijft. Dat verklaart dat velen en
bijv. Kircher het versluierende karakter van het schrift aan een uitwendige
oorzaak, de macht, toeschrijven. De catastrofe als zodanig beschrijft Warbur-
ton aan de hand van voorbeelden: de eeuwigheid werd in een vroeger stadium
door de zon of de maan voorgesteld maar later door koningskruid. In beide ge-
vallen hebben we te maken met een metaforisatie doch in het eerste geval is
zij eenvoudig en in het tweede geval geraffineerd, slechts doorzichtig - maar
zonder kwade bedoelingen - voor hen die kennis hebben van de eigenschappen van
kruiden en uit dien hoofde geheimtaal voor het gewone volk.



Uitgaande van een begrip van schrift dat reeds in zijn meest primitie-
ve vormen volgens de rhetorische mechanismen van het deel voor het geheel, het
middel voor de zaak èn de zaak voor een ander werkt, beschrijft Warburton de
ontwikkeling van het schrift dus in samenhang met economisch, technische, po-
litieke en epistemische voorwaarden. Economisch-technisch omdat de schriften
voortdurend geconfronteerd werden met de onhanteerbare proporties van hun om-
vang en opslag. Epistemisch omdat de noodzaak van vereenvoudiging, gezien de
rhetorische bewegingen waarbinnen de vereenvoudiging kan plaatsvinden, noodt
tot kennis en onderzoek naar eigenschappen van de dingen. En politiek omdat de
priesterlijke macht in samenhang met de epistemische functie, verbonden is met
het schrift in zoverre dit slechts iets aanwijst (ontsluiert) met behulp van
iets anders (dat de mogelijkheid van de versluiering opent). Uiteraard kan
deze versluiering op haar beurt onthuld worden doch slechts met behulp van een
andere supplementaire term die de mogelijkheid van een nieuwe versluiering
instelt. Deze supplementariteit van het schrift maakt de priesterlijke macht
mogelijk.

Het wederzijds toebehoren van schrift en macht is dus een gevolg van
de supplementaire aard van het schrift die een centraal thema vormt in Der-
rida's taalfilosofie. Het schrift ís een supplement van het gesproken woord,
d.w.z. het is zowel aanvullend als vervangend. Als aanvulling is het schrift
een bijkomende, uitwendige toevoeging. Als vervanging komt het schrift in de
plaats van iets anders dat uit zichzelf kennelijk te kort schiet om in de aan-
wezigheid te blijven. De uitwendige toevoeging van het schrift ten overstaan
van het gesproken woord is dus tegelijkertijd plaatsvervangend voor een gebrek
aan aanwezigheid. Het buiten is dus geen overbodige toevoeging bij iets dat
uit zichzelf de kracht bezit aanwezig te zijn. Het schrift is juist een buiten
dat optreedt doordat iets zich bij een inwendig gebrek aan aanwezigheid door
een plaatsvervanger laat vertegenwoordigen. Aldus stelt het schrift een aanwe-
zigheid in, doch slechts als plaatsvervanger en stelt haar dus ook uit. Het
kan dit gebrek nooit opheffen maar alleen in een nieuwe supplementaire in-
scriptie vervangen. Met het schrift (en dit geldt overigens voor alle vormen
van representatie, verwijzing, spoor) is dus in de ontsluiering een oorspron-
kelijke terugtrekking van de aanwezigheid gegeven en daarmee de mogelijkheid
van versluiering, geheim, priesterschap en macht.

Andere bekende thema's uit Derrida's taalfilosofie, waarvan we er al
enkelen zijn tegengekomen, zijn eveneens met deze problematiek verbonden: het
onbeslisbare, het arbitraire en de slijtage.



28

We hebben gezien hoe Warburton de mogelijkheid van een priesterlijke

geheimtaal legt in de onopzettelijke verglijding van een afbeelding die voor
iedereen herkenbaar is naar een afbeelding die slechts herkenbaar is voor hen
die een diepgaande kennis hebben van de kenmerken van het afgebeelde. Vanaf
dat moment wordt het mogelijk de abstracte modi en substanties die het object
zijn van de priesterlijke wetenschap met afbeeldingen voor te stellen. Aldus
kon het gebeuren dat eenzelfde afbeelding verschillende betekenissen kreeg en

eenzelfde betekenis (bijv. "natuur" als aanduiding in het dagelijkse leven en
als abstract object van een priesterlijke wetenschap) verschillende afbeeldin-

gen. "Deze onbeslísbaarheid zal een van de bevoorrechte bronnen voor de wer-
king van overheersing en priesterschap zijn. De politiek-symbolische onderne-
ming van de heer en de interpreet speelt tussen de twee tegengestelde beteke-
nissen van het merkteken of tussen de twee onderscheiden merktekens van de-
zelfde betekenis. Dat is het statuur zelf van de priester ( ...). Men heeft
geen toegang tot de betekenis van het priesterschap (...) tenzij via deze ge-
leidelíjke in catastrofale verglijdingen plaatsvindende versluiering en via
deze gemanoeuvreerde onbeslisbaarheid van het merkteken" (56). De macht van de
scribent is te zeven, cribler; vandaar de titel van Derrida's stuk: Scribble
pouvoir~écrire. Schrijven is schiften, zodat de verstrooiende krachten van de
taal aan banden worden gelegd en controleerbaar worden.

Steeds met het oog op het winnen van ruimte en het verminderen van
ingewikkeldheid vervangen de Egyptische geleerden volgens Warburton de hiëro-
glieven die nog een afbeeldende waarde behielden door abstracte merktekens.
Het arbitraire teken komt geleidelijk in de plaats van wat zowel Warburton als
de Saussure een "symbool" noemen, d.w.z. een teken waarin het betekende en de
betekenaar nog op een gemotiveerde wijze verbonden zijn. Deze uitwissing van
de symboliserende kracht van de betekenaar, tot stand gebracht onder de druk
van een economischer gebruik van het schrift, acht Warburton "natuurlijk". Er
is geen breuk, slechts onopmerkbare verglijding zij het met belangrijke econo-
mische, epistemische en machtspolitieke implicaties. Vanaf het begin, als pic-
togram, werkt het schrift rhetorisch en wi jst het dus iets aan met iets an-
ders. Warburton wijst erop (57) dat "semeia" en "semata" beiden zowel beeld
van de dingen als merktekens of kunstmatige letters betekenen en dat "grapho"
zowel schilderen als schrijven aanduidt. In de grammatologie is het onder-
scheid tussen natuur en artefact niet doeltreffend. Het gevolg van deze ver-
glijdíng van symbool naar arbitrair teken is dat de aandacht voor de kenmerken
van de betekenaar sterk kan verminderen ten gunste voor die van de betekende
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zaak. Dit vergemakkelijkt het gebruik van het schrift want het volstaat "de
macht van het merkteken" (58) te kennen, zoals Warburton het uitdrukt. Het
arbitraire en de macht verbinden zich dus. Het schrift behelst een willekeur,
"de macht van degene díe de positie van het arbitraire inneemt" (59).

Doch het gebruik van de geheimtaal maakt haar doorzichtig. Geen enkele
code kan structureel geheim of privé blijven omdat een teken slechts als teken
functioneren kan in zoverre het herhaalbaar is en dus altijd de mogelijkheid
impliceert om buiten een groep als betekenisdrager onderkend te worden (60).
Het gebruik van een code maakt dan ook op den duur het geheim ervan bekend.
Het gewone volk leert de betekenis van merktekens kennen. De ontoegankelijke,
want in geheimtaal bewaarde, kennis wordt gemeengoed precies zoals de geleide-
lijke uitwissing of slijtage van het overdrachtelijk gebruik van "begrijpen"
een eigenlijke, begrippelijke betekenis tot stand brengt. "Ten gevolge van de
voortdurende revolutie van de dingen hebben dezelfde figuren, die eerst waren
uitgevonden voor de helderheid en daarna omgezet in mysterie, op den duur hun
APrcrP aanwPnc~ing hernomen" zeet Warburton (61). Dit sliitaQeproces is echter
ook productief: niet omdat het, in de zin van Hegel, begrippelijke kennis
produceert maar omdat het aanzet tot de productie van een nieuwe versluiering
wier slijtage op haar beurt een nieuwe supplementaire sluier zal opleveren
enzovoort. Derrida noemt deze productieve slijtage "de wet van de taal" (62).
Ontspringend uit de behoefte om het tekort der dingen om in de aanwezigheid te
verblijven op te heffen, staat taal altijd in het teken van het supplement en
dus van de versluiering en dus van de macht (63). De kennis en wetenschap
(bijvoorbeeld om de kenmerken der dingen beter te begrijpen teneinde ze op
grond daarvan te kunnen aanduiden) bedienen zich niet van de taal. 7.i j ont-
staan eerder op de koop toe uit de supplementariteit of, zo men wil, de "rhe-
toriciteit" van de taal. Derrida wijst dus een "zuivere", intra-epistemische
geschiedenis van de wetenschappen die zich los van technische-economische en
politieke voorwaarden zou ontwikkelen af.

Dit probleem van de onvermijdelijke slijtage van de talige versluie-
ring van de waarheid en de daaraan gekoppelde produktie van nieuwe sluiers
werpt enig licht op de verhouding tussen priesterlijke macht en sociaal-polí-
tieke macht in het algemeen, die in Derrida's analyse, zoals gezegd, onduide-
lijk blijft. Warburton herinnert eraan dat volgens Plato het alfabetische
schrift uitgevonden werd om geheime politieke opdrachten over grote afstanden
het behoud van duidelijkheid te geven. De priesters zijn nu de natuurlijke
producenten van een nieuwe geheimtaal zodra de voorgaande ontcijfert is. En
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wel omdat zij zowel delen in de macht als in de kennis ( 64). In de figuur van
de priester blijkt dus hoe schrift, macht en kennis verbonden zijn. Zij werpt
licht op "een wezenlijk moment van de machten", in zoverre zij precies aan-
geeft dat macht, schrift en kennis van dien aard zijn dat zij wezenlijk samen-
horen.

Zoals reeds gezegd onderschrijft Derrida niet zonder meer Warburtons
analyse. Gezien zijn voor de Verlictiting typische natuurbegrip blijft Warbur-
tons verwijzing naar een oorspronkelijke, zuiver ontsluierende taal en derhal-
ve accídentele behandeling van het supplementaire karakter van de taal proble-
matisch. Paradoxaal genoeg is dat echter ín Derrida's ogen ook een voordeel.
Omdat hij het supplement als een accident moet beschouwen, wordt hij er voor
behoed het te naturaliseren en moet hij het als een soort historische gebeur-
tenis opvatten. Hoewel hem dit, zoals bij Rousseau, tot een logica van het
verval van de, in oosprong zuivere, taal dwingt, weerhoudt de noodzakelijke
historisering van het verval hem er van om van de macht van het teken te spre-
ken alsof macht een oorspronkelijk gegeven zou zijn dat als een wezenseenheid
in alle omstandigheden zichzelf zou blijven. Dat zou, volgens Derrida een
nieuwe mystificatie zijn: te geloven dat er, hoe het krachtenveld er verder
ook moge uitzien, de macht bestaat en dat het alternatief derhalve slechts de
machtsvrijheid kan zijn in plaats van machten tegenover machten en schriften
tegenover andere schriften te stellen. "Ook het irenische, apathische, engel-
achtige of anarchistische discours komt het priesterschap goed te pas" (65).
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Par. 5, De wet "tu dois, donc tu ne peux pas"
Derrida

In het algemene beeld dat de lezer uit de vorige paragrafen heeft overgehouden
heeft ongetwijfeld het "strategische", elke vaste grond en absolute stelling-
name mijdende aspect de overhand gekregen. Samenleving en cultuur lijken bij
Derrida opgevat te worden in termen van een "algemene agonistiek" (66) of spel
waarin een zet slechts met een tegenzet beantwoord kan worden die op zijn
beurt weer een nieuwe zet zal uitlokken zonder dat dit een totaliseerbaar
geheel kan opleveren. Toch spreekt er uit het gehele werk van Derrida een
"apokalyptische" gedrevenheid.
De Apokalyps van Johannes wordt in het Nederlands "Het Boek der Openbaring"
genoemd en verhaalt het einde der tijden. In de westerse traditie hebben
waarheid, openbaring en einde~doel een wezenlijk verband. Zij doet zich,
vooral sinds de Verlichting, voor als een serie tegen elkaar opbiedende escha-
tologieën. Men denke aan Hegel (de absolute geest), Marx (de revolutie, de
heilstaat), Nietzsche (de Ubermensch) of Coppola (Apocalypse now). Ook
Heidegger noemt het denken wezenlijk eschatologisch. Als hij de overwinning
van de metafysica of onto-theologie als eschatologie beoogt, dan is dat in
naam van een andere eschatologie. De verzen van Hdlderlin die hij in dit
verband vaak citeert: Nah ist~und schwer zu fassen der Gott.~Wo aber Gefahr
ist, w~chst~das Rettende auch" komt uit een gedicht met als titel Patmos, het
eiland van Johannes (67). Het eveneens uit de Aufklárung stammende begrip
kritiek verwijst ook naar een proces van demystificatie van geheimzinnigheden
door ze in het licht van de rede te plaatsen of een ontmaskering van de waar-
heid die in dit licht open en bloot komt te liggen. Het is juist deze onont-
koombare band tussen waarheid en ontdekken, openbaren, ontsluieren, ontluiste-
ren die elk scepticisme tot een wijsgerig onmogelijke positie maakt. Of zoals
Ricoeur, in discussie met Derrida het formuleerde: "stel dat alles in de
filosifie metaforisch is, zoals Derrida zegt, en dat er geen mogelijkheid is
om aan de metafoor te ontsnappen, dan vraag ik: is Derrida's gebruik van de
term differentie ook metaforisch?" Als, zo vervolgt Ricoeur, de eigen aard van
de rede deze objectie onafwendbaar maakt, dan heeft de term de fundamentele,
transcendentale betekenis die Derrida haar ondanks zijn afwijzing van de
objectie "in feite" ook toekent (68),
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Derrida zal deze objectie echter niet naast zich neerleggen. Integendeel, het
gaat hem juist om de raadselachtige band tussen de differentie als het einde-
loze spel van zetten en tegenzetten waarin de uiteindelijke afrekening altijd
ontlopen wordt èn de differentie als beginsel van een uitlevering zonder eníge
hoop op de mogelijkheid van een tegenzet. Zouden we bij het eerste geval
blijven steken, dan lopen we vast in de "slechte oneindigheid" (Hegel) en de
pure indifferentie. Maar maken we in het tweede geval niet van de differentie
een nieuwe identiteit, een "signifé transcendantal" waarvan niet valt in te
zien hoe hij geen "signifiant" zou zijn? Beide zaken onderschrijft Derrida.
Daarom is zijn probleem hun verhouding. "Wij raken hier aan het meest duistere
punt, aan het raadsel zelf van de différance" (69).
Vandaar dat Derrida, om te beginnen, geen afstand doet van de Aufklërung. De
kritiek moet altijd zover mogelijk doorgevoerd worden. De deconstructie ont-
maskert. Zij behoort tot het apocalyptische genre en beoogt een laatste oor-
deel. Tegelijkertijd echter deconstrueert zij deze merkwaardige gedrevenheid
om op te helderen, in kritiek te stellen en te openbaren. De deconstructie,
die zelf een ontsluiering is, ontsluiert de ontsluiering dus ook. Zij vraagt
naar al de redenen en gevolgen, rhetorische, libinale, politieke enz. motieven
en listen die tot het openbaren van de waarheid aanzetten; zij vraagt met
andere woorden naar de werking van zoiets als een apocalyps~.
De apocalyps openbaart de waarheid. Deze openbaring van de waarheid verkondigt
het einde~doel van de tijden. Doch in het apocalyptische genre presenteert
zich niets. Dat de waarheid zich openbaart houdt juist de verkondiging van het
einde in. Daarin klinkt slechts een oproep, een 'kom' (bijv. in hoofdstuk VI
en op het einde van het slot), het einde is nabij, laten wij die geroepen zijn
waken voordat we sterven (III.1). Deze oproep brengt Johannes echter over.
Kiet van Jesus zelf doch via een engel. En Johannes zendt op zijn beurt het
'kom' naar de 7 kerken. Doorheen het boek vermenigvuldigen zich de zendingen
voortdurend. In de apocalyps treed de waarheid dus eindelijk en zelf in de
openbaarheid als een differentiële tonale trilling, als een 'kom', een oproep,
een zending die steeds deelbaar is en derhalve de bestemming van de waarheid
als zelfaanwezigheid blijft uitstellen. Dat is, zegt Derrida, "de transcen-
dentale voorwaarde van elk discours, zelfs van elke ervaring, van elk merkte-
ken, van elk spoor" (70). In het 'kom' kondigt zich een apocalyps zonder
openbaríng aan, een omheining zonder einde, een onherleidbaar supplement. Men
dient de tweezijdigheid van deze "apocalyptische" voorwaarden goed te realise-
ren; geen discours, geen ervaring die de aanwezigheid niet uitstelt; doch ook
geen discours, geen ervaring waarin niet het apocalyptische appèl doorklinkt.
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Vandaar Uerrída's allergie voor politieke gemeenplaatsen en zijn eigen apoca-
lyptische gedrevenheid,
In deze paragraaf wil ik betogen hoe deze tweezijdigheid werkt als een wet.
Sommige zullen in deze wending een judaisme herkennen. Derrida sluit dat níet
uit doch wijst er wel op noch de Talmut, noch het Hebreeuws te kennen en zich
in het "ontwortelde" Algerijnse milieu geen echt joodse cultuur eigen gemaakt
te hebben. Wel zegt hij van deze herkomst een zekere vreemdheid tegenover de
Franse cultuur en taal overgehouden te hebben (71). In discussies die de breuk
tussen judaïsme en griekse of christelijke cultuur benadrukken zal hij steeds
op hun feitelijke koppeling in geschiedenis, teksten en wederzijdse vertaal-
baarheid wijzen (72).
Het thema van de wet is in Derrida's geschriften vanaf het begin aanwezig
geweest. Dit staat uiteraard niet los van zijn niet aflatende aandacht voor
Lévinas. Zijn eerste artikel is aan hem gewijd (1964) en daarin spreekt hij
reeds van de "inentamable responsabilité" der wijsgerige gemeenschap om de
vraag naar de mogelijkheid van de vraag open te houden (73). De deconstructie
wordt vaak als een "moeten" beschreven (74) en bekend is zijn uitspraak: "il
faut la vérité" (75). In zijn recente werk treedt het thema van de wet echter
duidelijk op de voorgrond (76). Opmerkelijk is in deze periode ook de toene-
mende belangstelling die Kant krijgt.
Hetgeen een wet tot een wet maakt is haar verplichtende karakter. Haar inhoud
wordt als een "du sollst" opgelegd. We hebben het hier nog niet over de ver-
schillende soorten wetten: politieke, rechtelijke, ethische, noch over welke
inhoud van de wet ook doch slechts over wat Derrida "de wet van de wetten"
(77) noemt: het feit dat wetten gebieden. Kant noemt dit gezag, dat mij ge-
biedt ook al wens ik het niet of biedt het mij geen voordeel, onvoorwaarde-
líjk. Het is absoluut, zonder ontwikkeling of afleiding. Het verdraagt geen
enkele historiciteit. Volgens Lévinas vereist het onvoorwaardelijk karakter
van de wet de absolute verwijzing naar het gebod van de geheel andere die
buiten elke omheinbare kontekst om verplicht.
Derrida wijst er echter op dat Kant er dan ook toe gedwongen wordt de formule-
ring van de wet als een "voorbeeld" van de wet op te vatten. De wet is slechts
op de wijze van een als of ("handel als of ...", zoals de tweede formulering
van de categorische imperatief luidt) aanwezig, nooit rechtstreeks. De wet
zelf blijft zich hullen in "die Undurchdringlichkeit des Geheimnisses" (78).
Deze ontoegankelijkheid van de wet maakt, voor hem die met haar in relatie
treedt en zich iets voor laat schrijven, juist haar onvoorwaardelijke karakter
uit.
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Voor wat de inbraak van de ander in de omheining van het zelf bij Lévinas
betreft, merkt Derrida op dat deze ander zich in Lévinas' vertoog ook voortdu-
rend blijft terugtrekken en daarom juist verplicht en het absolute karakter
verwerft waarop Lévinas ethiek zich beroept. Dit kan slechts duidelijk gemaakt
worden in de daadwerkelijke deconstructie van Lévinas' tekst. Dit zou hier
echter te ver voeren. Ik moet mij dus wel beperken tot enkele formele argumen-
ten. Bij Lévinas kan de onvoorwaardelijkheid van de wet alleen maar veilig
gesteld worden door haar uit te laten gaan van de ander die op geen enkele
wijze terug te voeren is tot à~ het zelf. Voor Derrida is deze positie onaan-
vaardbaar omdat de ander, als radikaal buiten, de metafysische omheining van
het zelf volstrekt zou afgrendelen. De metafysische tyrannie van het zelf zou
dan paradoxaal genoeg de prijs zijn voor de mogelijkheid van een onvoorwaarde-
lijk eerbied voor de ander als ander. Slechts omdat de ander gebieden kan
buiten de kring van het zelf, bestaat de mogelijkheid van een gave die niet
besmet is door gegevens uit de kring. Ruimte ontstaat voor een foutloze gave
die zich onttrekt aan de dialectiek van de berekening of teruggave zoals bijv.
in het do ut des of in de gave uit dankbaarheid, gehoorzaamheid, of schuld.
Een dergelijke afgrendeling van binnen en buiten staat haaks op een decon-
structieve filosofie. Dit betekent echter niet dat Derrida het Lévinasiaanse
moment van de onvoorwaardelijkheid van de verplichting die de ander oplegt en
de overgave die eraan beantwoordt niet zou erkennen. Integendeel, doch deze
gave wordt nooit zonder fout begaan en daarom kan zij onvoorwaardelijk zijn.
Het probleem van de fout is fundamenteel voor Derrida. Dit komt op allerlei
manieren terug, bijv. als de niet-bestemming van de boodschap (Carte Postale),
in de discussie met Austin en Searle over infelicities, of als de double bínd
van de wet waardoor geen enkele eis inlosbaar is en derhalve de schuld onver-
mijdelijk.
De afwijking of mislukking (bijv. een spel- of grammaticale fout of een mis-
lukte taaldaad maar verder ook elk gedrag dat niet aan zijn regels voldoet)
wordt gewoonlijk wel als mogelijk beschouwd doch tegelijk ook als een acci-
dent, een uitwendigheid ten overstaan van de idealiteit van regels en syste-
men. Een bewering wordt aldus wetenschappelijk genoemd indien het beweerde
niet alles kan zijn en dus iets uitsluit. Vandaar dat men haar de eis van
falsifieerbaarheid oplegt. Dit uitgeslotene kan volgens de regel niet plaats
hebben en valt buiten het bereik van de regel. Derrida wijst deze degradatie
van de afwijkingen tot uitwendige accident af en tracht ze daartegen te be-
grijpen als de mogelijkheidsvoorwaarde van het betreffende systeem, als hun
binnenste buiten dat tot de ontplooiing van dit systeem aanzet.



35

In het schrift is dit het duidelijkst zichtbaar. Een schrift functioneert
slechts als schrift in zoverre het als zodanig herkenbaar blijft in afwezig-
heid van de schrijver en voor afwezige lezers. Het moet dus herhaalbaar (iteJf-

z.abel) zijn in een andere context. Het schrift draagt dus in zich de principi-
ële breuk met een gegeven context. Het is los te maken van de intenties van de
schrijver en de verwachting van lezers. Het duidelijkst treedt dit aan het
licht als bij citaten "woorden uit hun verband gelicht worden" zoals men wel
zegt. Dit is een structurele mogelijkheíd van het schrift. Schrift is geen
schrift als het niet herhaalbaar zou zijn in een andere context, als het niet
zou betekenen onafhankelijk van de ondersteuning van schrijvers intentie en
buiten de context waarvan en waarin geschreven werd. Zelfs een handtekening,
toch hetídiomatische teken bij uitstek, functioneert slechts in zoverre zij
herhaalbaar is. Zeer in het algemeen betekent dit dat noch de intentie van de
schrijver of de verwachting van de lezer, noch de context de principiële
afdrijving en verstrooiing van het schrift kunnen beletten. Het schrift bevat
een kracht die het in staat stelt zich los te maken. Dit ligt aan de verwijde-
ring, de ruimte die tussen tekens bestaat, zodanig dat zij over te planten
zijn. Deze verwijdering is niet een gebrek doch maakt de herkenbaarheid van
het teken als teken juist uit. Tot zover het schrift.
Derrida stelt echter dat deze kenmerken van het schrift te veralgemenen zijn
tot de gesproken taal. Immers ook in dat geval is een teken slechts herkenbaar
in zoverre we doorheen de verschillende variaties van toon, stem of tongval
herhalingen van eenzelfde vorm kunnen onderscheiden. Dezelfde veralgemening
geldt voor het gehele veld van de ervaring, in zoverre er geen ervaríng van de
zuivere aanwezigheid is maar zij altijd plaats heeft in ketens van verwijzin-
gen.
De taal draagt dus principieel het risico van afdrijving in zich. Om dezelfde
reden zijn taal en macht wezenlijk op elkaar betrokken zoals we ín de voor-
gaande p~ragraaf zagen. De intentie van de spreker of de context bakenen geen
veld af die de betekenis van het teken zou kunnen verzekeren aangezien deze,
om teken te kunnen zijn, herhaalbaar moet zijn en dus los te maken van deze
intentie en context. Deze iterabiliteit stelt de taal op niet-acce~dentele en
inwendige wijze bloot aan afwijkingen en fouten. Doch laatstgenoemde woorden
komen nu zelf in een ander perspectief te staan. De afwijking wordt nu niet
meer begrepen als een uitwendigheid ten overstaan van een norm of idealiteit.
Geslaagde taalhandelingen zijn evengoed als de mislukte, soorten van iteratie
binnen een algemene iterabiliteit. Want een taaldaad kan slechts slagen in
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zoverre hij als taaldaad herkenbaar is en derhalve verschijnt als conform aan
een herhaalbaar model. Hij is dan niet "geslaagd" in tegenstelling tot dit
model met de daarin vervatte risico's van afdrijving doch als nader te bepalen
soort binnen dit model met alle risico's vandien. De grens tussen slagen en
mislukken wordt met andere woorden relatief (79).
Ook de wet is niet foutloos na te volgen. Ook zij is dus niet los te zien van
macht. Zij kan niet niet overtreden worden. Zij verplicht tot iets dat niet
volbracht kan worden. En daarom verplicht zij juist. Deze onmogelijkheid om de
wet niet te overtreden noemt Derrida de double bind van de wet. In de wet
verplicht de ander míj onvoorwaardelijk tot een gave zonder berekening. Zij
verplicht tot een gave zonder meer, zonder teruggave, zonder verplichting van
een schuld. Alleen een "geslaagde" gave is een gave die tegemoet komt aan het
onvoorwaardelijke karakter van de wet. Welnu, zo'n gave is niet mogelijk. Want
de wet staat haar niet toe. Daarom is zi j een du sollst. Men kan haar niet
bereiken en tot haar toetreden. Zij blijft zich terugtrekken. Slechts onder
die voorwaarde is zij onvoorwaardelijk. Zij is geen dwang of verbod in de
positieve zin. Zij is verboden. Zij is slechts wet in zoverre het onmogelijk
blijft om in haar naleving aan haar te voldoen, in zoverre zij haar inlossing
blijft uitstellen. Zij biedt een omheining zonder einde. Zij ís een différance
(80)-
Zíj houdt de begeerte naar de oorsprong in stand door de toegang tot de oor-
sprong voortdurend te ontzeggen. Of, om het in een Lévinasiaanse terminologie

a~.n ,
te zeggen: mijn poging om slechts in het~schijn van het gelaat van de ander te
geven schiet steeds tekort en daaraan herken ik met een gelaat van doen te
hebben en door de ander opgeroepen te worden. Dit gelaat van de ander trekt
zich dus voortdurend terug in de oproep die het laat horen. Bij Lévinas is
deze beweging beschreven met behulp van het dédire en het rédire als emphase,
die de absolute onherleidbaarheid van het Dire van de ander tot het Dit van
het totaliserende discours moeten openhouden (81). Bij Derrida wordt deze
beschrijving opgenomen in wat we hierboven de iterabiliteit van de taal ge-
noemd hebben. Zij stelt in staat op uitspraken terug te komen, ze uit hun
verband te halen of tegen elkaar uit te spelen zodanig dat de kracht van het
Dit ontwricht wordt. Derrida zou dat een strategie noemen, hetgeen Lévinas
afwijst omdat de strategie te veel verwijst naar de berekenende overmeestering
die kenmerkend is voor het totaliteitsdenken. Bij Derrida moet men daarentegen
alles berekenen opdat de berekening niet alles zal overmeesteren (82). Juist
door de verstrooiende en afdrijvende kracht van de iterabiliteit van de taal



37

kan de omheiníng openblijven en gehoor bieden aan het appèl van de ander.
Daardoor blijft de ander zich wel terugtrekken. Maar juist in zijn terugtrek-
king laat de wet zich gelden en is mijn verhouding tot de ander die van een
niet inlosbare schuld.
Het is dus de terugtrekking van het gelaat die verplicht, niet het gelaat
zelf. Derrida toont dan ook aan dat de Lévinasiaanse I1 die verplicht de
uitsluiting is van de sexuele differentie van de vrouw. De geheel ander, die
ter verantwoording oproept en daardoor Lévinas' eigen betoog in beweging
zette, is een elle. De 'ander' is namelijk volgens Lévinas niet sexueel be-
paald doch slechts als 'mens'. De vrouw als vrouw is hiervan een afleiding.
Haar vrouwelijkheid is ondergeschikt aan haar menselijkheid. Omdat haar ge-
slachtelijk onderscheid afgeleid is, is het achteraf onttrokken aan een pri-
mair mannelijke vorm van menselijkheid. De vrouw is een modificatie van de man
en kan, vanwege deze gemeenschappelijke stam met de man, als mens gedacht
worden. Derrida oefent deze "kritiek" op Lévinas niet uit om nu de rollen van
de verplichtende instantie te verwisselen, doch slechts om aan te tonen dat
deze instantie verplicht omdat zij ontoegankelijk blijft en derhalve slechts
met een I1 geidentíficeerd kan worden door een Elle onbereikbaar te houden
(83). Dat deze onderschikking van de vrouw tegenover de man echter feitelijk
een van de belangrijkste "programma's" van onze cultuur is, is uiteraard niet
onbelangrijk. Het deconstrueren van dit programma is dan ook een zeer belang-
rijk thema in Derrida's werk.
Het kan verleidelijk zijn uit het bovenstaande te concluderen dat de Derridi-
aanse filosofie een soort ethisering van de metafysica is. Derrida's filosofie
van het schrift wordt gedragen door een "ethiciteit" zoals Nancy het noemt; de
metafysica heeft een ethische grond of liever, afgrond. De aanwezigheid blijft
uitgesteld en daarom is haar wezen een moeten-wezen. De différance verplicht
en de wet is het wezen van de schrift aangezien zij de toegang tot het wezen
en de oorsprong verbiedt (84).
Ik denk dat een dergelijke karakterisering te kort schiet. Derrida geeft er
echter zelf wel eens aanleiding toe, bijv. als hij schrijft: "de oorsprong van
de différance, ziedaar wat men niet moet (Derrida onderlijnt) en wat zich niet
laat benaderen, aanwezigstellen, voorstellen en vooral binnendringen" of als
hij insisteert op het feit dat de wet en de literatuur dezelfde mogelijkheids-
voorwaarden hebben aangezien beiden ontstaan in de ontoegankelijkheid van de
oorsprong (85). Men ziet dan echter over het hoofd dat, formeel gesproken, de
wet niet de differentie is doch ee~~ differentie, aangezien het in verband met
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de différance geen zin heeft om van de te spreken. Nancy zal dit argument
echter omkeren en er op wijzen dat het wezen van de differentie daarom een
moeten-wezen is. De kern van het probleem zit hem echter in het feit dat bij
Derrida dit "moeten-wezen" een niet-kunnen impliceert, hetgeen ons verwijdert
van een ethisering van de metafysica à la Kant. Ook de plicht en de daarop
betrokken vrijheid verschaffen geen oorsprong of bestemming aan het zijn. Het
zijn is ook niet als moeten-zijn aanwezig. Want ook dit moeten-zijn verplicht
slechts in de terugtrekking. De wet verplicht wel doch spreekt niet vrij. De
universaliteit van de wet is ontoegankelijk, zodat de verhouding tot de wet
altijd singulier is (86). De ander die mij verplicht is niet aanwezig, doch
laat wel een spoor achter. Met het begrip "spoor" is de terugtrekking a priori
gegeven. De ander trekt er zich in terug en daarom verplicht híj in de sporen
(afdrijvende herhalingen) die deze terugtrekking trekt (87). De ethisch-poli-
tieke praxis krijgt gestalte in deze terugtrekking.

Tilburg
Juli 1984
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(1) Zie bijvoorbeeld M. Ryan, Marxism and Deconstruction: A Critical
Articulation, John Hopkins University Press, Baltimore, 1982; G. Spivak,
I1 faut s'y prendre en s'en prenant ~ elles, (in) Les fins de 1'homme,
Paris, 1981, blz. 505-516 en het onuitgegeven paper van N. Frazer, Poli-
tiser la Deconstruction on Deconstruire le Politique, Centre de Recher-
ches Philosophiques sur le Politique, Paris, 1982.

(2) In: Les fins de 1'homme, Paris, 1981, blz. 526-527.

(3) Zie: Le retrait de la métaphore (in) Poésie 7, 1977, blz. 103-126.

(4) Zie: Le retrait du Politique, 1983.

(5) Opgenomen in: Marges de la philosophie, 197'L, blz. 249-324.

(6) Zie: La métaphore vive, blz. 363-364; La mythologie blanche, blz. 268 en
Hegel, Esthetica, II, 3, B, par. 3a.

(7) Van beide problemen zie ik hier verder af. Zie hievoor: Le retrait de la
métaphore, blz. 110-111 en La mythologie blanche, blz. 254.

(8) La mythologie blanche, blz. 249 e.v.

(9) Der Satz vom Grund, Pfullingen, 1957, blz. 89. Zie ook La métaphore vive,
blz. 357. e.v.

(10) Ik heb bij het opstellen van deze alinea mede dankbaar gebruik gemaakt
van P. Ricoeur, La métaphore vive, ingeleid, samengevat en van enig com-
mentaar voorzien door dr. A.J. Leyen, CIF, Tilburg, 1982.

(11) La métaphore vive, blz. 375.

(12) O.c., blz. 372 èn La mythologie blanche, blz. 273.

(13) La métaphore vive, blz. 397.
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(14) In: La métaphore vive brengt Ricoeur Derrida's theorie over de metafoor
uit La mythologie blanche in verband met Heideggers visie op de metafoor.
Heideggers kritiek acht hij echter "beperkt" namelijk tot wat Heidegger

de "metafysica" noemt, terwijl hij Derrida in deze "grenzeloosheid" (blz.
362) verwijt. Bij Ricoeur is de waarachtige metafysische metafoor "le-
vend". Bij Heidegger is de metafysische metafoor "dood" en versleten doch
dit sluit een "levende" metafoor in een "ander denken" niet uit. Bij Der-
rida daarentegen zou elke metafoor door de dood getekend en versleten
zijn. Derrida heeft zich tegen deze aanval verweert door er op te wíjzen
dat deze slijtage in zijn geschrift ook productief genoemd wordt en bete-
kenis mogelijk maakt: "uitwissing door wrijving, uitputting, afbrokke-
líng, zeker, maar ook de supplementaire opbrengst van een kapitaal, de
ruil die, verre van zijn inzet te verliezen, de oorspronkelijke rijkdom
vrucht doet 'dragen "' (blz. 250). Hij wijst er bovendien op dat hij in
het door Ricoeur gewraakte geschrift vele standpunten inneemt die Ricoeur
in zijn boek ook verdedigd. (Zie: Le retrait de la métaphore, blz. 108-
112). In een recent vraaggesprek zegt Ricoeur dan ook: "achteraf (...)
helemaal niet zo gelukkig (te zijn) met de passage over Derrida in La
métaphore vive". Dit neemt echter niet weg dat er tussen beide auteurs
een fundamenteel verschil ligt: volgens Ricoeur is de deconstructie niet
mogelijk als deconstructie van het speculatieve denken doch slechts als
een vorm van voortzetting van dit denken. Aldus vereist de aard van de
rede. Bij Ricoeur sluit dit de differentie niet uit. Bij Derrida ont-
wricht de differentie daarentegen de aanspraken van het speculatieve den-
ken. Men vindt Ricoeurs standpunt goed vertolkt in genoemd vraaggesprek:
"met het speculatieve discours bedoel ik het volgende. Het is de taak van
iedere filosoof om zich bewust te worden van zijn eigen vooronderstellin-
gen en om de concepten waarmee hij werkt te expliciteren en te systemati-
seren. Aristoteles deed dat toen hij zijn categorieëntafel opstelde. Kant
en Hegel hebben die taak op zich genomen en Derrida doet volgens mij
niets anders. Als hij spreekt over identiteit en differentiatie beweegt
hij zich ook op dit speculatieve niveau, lijkt me. Want stel dat alles in
de filosofie metaforisch is, zoals Derrida zegt, en dat er geen mogelijk-
heid is om aan de metafoor te ontsnappen, dan vraag ik: is Derrida's ge-
bruik van de term differentie ook metaforisch? Als dat zo is, dan zou hij
aan dit begrip net zulk een fundamentele, transcendentale betekenis kun-
nen toekennen als hij in feite doet. Maar ik spreek eigenlijk liever niet
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in globale termen over Derrida, ik ben bang dat ik hem dan geen recht
doe. Men zegt wel eens dat ik tegen iedereen veel te vriendelijk ben in
mijn boeken, met één uitzondering, en dat is Derrida. Maar ik ben hele-
maal niet van plan om met hem te polemiseren, ik respecteer hem bijzonder
en je moet weten dat studenten bij mij theses schrijven over Derrida.
Achteraf ben ík ook helemaal niet zo gelukkig met de passage over Derrida
in La Métaphore vive".
Uit: "De filosofie is werkelijk in gevaar". Interview met Paul Ricoeur.
Door R. Jeurissen en T. Mertens, in Tilburgs Hogeschoolblad, 2 dec. 1982.
Ook opgenomen in: Vic, Contactblad van de vereniging voor Filosofie on-
derwijs, 12 jrg., no. 2, april 1983, 1983~4.

(15) Le retrait de la métaphore, blz. 115-116.

(16) La mythologie blanche, blz. 261-262.

(17) Ik ontleen dit beeld aan P. Pekelharing, Derrida en het "vertrek" van de
filosofie, in: Krisis, 6(1981), blz. 40-48.

(18) The time of a thesis: punctuations, (in) A. Montefiore (ed.), Philosophy
in France today, C.U.P., 1983, blz. 34-50, blz. 41.

(19) ibidem.

(20) Ja ou le faux bond, (in) Diagraphe 9(1977), blz. 108.

(21) The time of a thesis; punctuations, blz. 37.

(22) Oil commence et comment finit un corps enseignant, in: F. Ch~telet e.a.,
Politiques de la philosophie, 1976, blz. 55-97, blz. 62.

(23) Ja ou le faux bond, blz. 112. Zie ook: Entre Crochets, in Digraphe 8
(1976) blz. 104.

(24) Le Monde, o.c., blz. XIII. Zie ook Quinzaine litteraire, 16-30 april
1976, no. 231, blz. 22 en Le Nouvel Observateur, 9 sept. 1983, blz. 85 en
87.
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(25) In: E. Balibar, e.a., Rejouer la politique, 1981, blz. 11-28 en, in: D.

Kambouchner e.a., Le retrait du politique, 1983, blz. 183-205. Zie ook:

J.L. Nancy, La communaute desoeuvrée, in: Aléa, 4(1983), blz. 11-50.

(26) Les fins de 1'homme, in: Marges, 1972, blz. 131.

(27) Zie hierover: Greph, Qui a peur de la philosophie? 1977 en: Etats Géné-

raux de la Philosophie, 1979. Zie ook het februari-nummer, 1980, van
Esprit dat aan deze generale staten aandacht wijdt. Voor een uitgebreide-
re beschrijving van deze beweging, zie mijn bijdrage hierover in: E.
Berns e.a., Denken in Parijs, tweede druk, Alphen aan den Rijn, blz. 175-
176 en blz. 254-255.

(28) De tijdens deze oprichtingsvergadering uitgesproken voordracht "Oíl com-
mence et comment finit un corps enseignant", evenals de toen aangenomen
statuten en intentieverklaringen van de Greph zijn gepubliceerd in: F.
Chatelêt e.a., Politiques de la Philosophie, 1976, blz. 55-97.

(29) Zie vooral: Oi3 commence et comment finit un corps enseignant, blz. 63-67.

(30) La verité en peinture, 1978, blz. 23-24.

(31) Van: De la grammatologie, 1967, blz. 39, via L'dge de Hegel (in) Greph,
Qui a peur de la philosophie? 1977, blz. 106, tot: En ce moment même dans
cet ouvrage me voici, in: F. Laruelle (ed.), Textes pour Lévinas, 1980,
blz. 22-24.

(32) Ja ou le faux bond, blz. 108.

(33) Entre Crochets, in: Digraphe 8(1976), blz. 104-105.

(34) Glas, 1974; L'~ge de Hegel (in) Greph, Qui a peur de la philosophie?
1977, blz. 73-110; D'un ton apocalyphique adopté naguere en philosophie
(in) Les fíns de 1'homme, 1981, blz. 445-486. Van laatstgenoemde tekst is
in 1983 een aparte uitgave verschenen.
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(35) L'áge de Hegel, blz. 95.

(36) O.c., blz. 106.

(37) Geciteerd uit: O.c., blz. 82.

(38) Geciteerd uit: O.c., blz. 78.

(39) O.c., blz. 101.

(40) Oil commence et comment finit un corps enseignant, blz. 82.

(41) Zie voor een uitvoeriger analyse, mijn geschrift: De Weerwolf, in: Ont-
wikkelingen en het Sociale Denken, Baarn, 1978, blz. 98 e.v.

(42) Zie O.c., blz. 76-77 en La rharmacie de Piai.~c~, i~i: visséu~i.-~ati~n, 1~72,

par. 4 en vooral blz. 127.

(43) Aula, Utrecht-Antwerpen, 1962, blz. 287-299.

(44) o.c., blz. 294.

(45) La pharmacie de Platon (in) La dissémination, 1972, blz. 69-198.

(46) De la grammatologie, blz. 238 e.v.

(47) o.c., blz. 149-202.

(48) Scribble, blz. 20.

(49) o.c., blz. 40 en 33.

(50) o.c., blz. 31.

(51) o.c., blz. 39.
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(52) Ik zie inderdaad af van de apologetische bedoeling van Warburton om met
het bewijs van redelijke oorsprong van de hiëroglieven aan te tonen dat
ook geheimzinnige passages uit het Oude Testament, met name uit de Profe-
ten, rationeel zijn.

(53) o.c., blz. 23.

(54) o.c., blz. 24.

(55) o.c., blz. 28.

(56) o.c., blz. 32. Het einde van dit citaat luidt in het Frans: "sans passer
par ce voilement en catastrophes et sans cette indecidabilité manoeuvrée
de la marque".

(57) Warburton, Essai ..., blz. 116.

(58) o.c., blz. 155.

(59) Derrida, Scribble, blz. 33.

(60) Sígnature événement contexte, (in) Marges, 1972, blz. 375.

(61) o.c., blz. 35-36.

(62) o.c., blz. 36.

(63) Le pouvoir, celui que le prêtre arraisonne, tient à la necessité de
"représenter autre chose", et il apparait au seuil de la représentation.
Quand le besoin supplée au manque par la représentation, un prêtre est
né", o.c., blz. 36.

(64) o.c., blz. 34.

(65) o.c., blz. 40.

(66) o.c., blz. 40.



45

(67) D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, (in) Les fins de
1'homme, 1981, blz. 464-465. Van deze tekst is bij Galilée in 1983 een
zelfstandige uitgave verschenen.

(68) Zie noot 14.

(69) La différance, (in) Marges, 1972, blz. 20. Zie ook de bijdrage van P.
Moyaert in dit boek.

(70) D'un ton apocalyptique ...., blz. 471.

(71) Le monde dimanche, 31 jan. 1982, XIII.

(72) 'Lie bijv. Les fins de 1'homme, blz. 483.

(73) Métaphysique et violence, (in) Ecriture de différence, 1967, blz. 117-
118.

(74) Bijv. Marges, blz. XVIII of blz. 392.

(75) Positions, blz. 79, Zie ook J.L. Nancy, La voix libre de 1'homme, (in)
Les fins de 1'homme, 1982, blz. 163-184.

(76) En ce moment même dans cet ouvrage me voici, (in) Textes pour Emmanuel
Lévinas, 1980, blz. 21-60. Devant la loi, (in) Royal Institute of Philo-
sophy Lectures Series: 16, Philosophy and Literature, Cambridge, 1984,
blz. 173-188.

(77) Devant la loi, blz. 179.

(78) I. Kant, Van einen neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie,
Werkausgabe, band VI, Frankfurt a.M., blz. 393.

(79) Zie voor deze problematiek een van Derrida's meest overzichtelijke tek-
sten: Signature événement contexte, (in) Marges, blz. 365-393.
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(80) Devant la loi, blz. 183.

(81) Zie voor een samenvatting hiervan: H.A. Krop, Abraham en Odysseus, Tijd-
schrift voor Filosofie, (1984), blz. 130-133.

V(82) "il faut au contraire tout calculer pou~ue le calcul n'ait pas raison de
tout", En ce moment même ..., blz. 37.

(83) o.c., blz. 52 e.v. Zie ook bijv.: D'un ton apocalyptique ..., blz. 462.

(84) J.L. Nancy, Le voix libre de 1'homme,~in~Les fins de 1'homme, 1981, blz.
176-177.

(85) Devant la loi, blz. 184.

(86) o.c., blz. 176.

(87) En ce moment même ..., blz. 49.
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