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voor mij betekend, als collega en als goede vriend.
I would also like to thank Jason Winfree, for his very helpful corrections

of the English summary,  for the inspiring discussions we  have had  and for his
friendship. Je voudrais aussi exprinier ma reconnaissance i Karima Ait-Yahia
pour sa correction du r6sum6 fran ais.

Verder verdient  Gert  van  't  Hof nog een apart woord van dank, omdat  hij
meermalen vele uren heeft gespendeerd om mijn in de war geraakte compu-
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De grootste groep die ik wil bedanken, bestaat uit familie en vrienden van
wie de meesten weinig tot niets van dit proefschrift begrijpen, maar die ik
vooral dankbaar ben voor hoe ze mij voortdurend weer met beide benen op
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de grond hebben gezet en voor hoe ze al die tijd een onmisbare sociale en
liefdevolle context zijn geweest - hier is namen noemen overbodig.

Tenslotte wil ik nog iemand noemen die ik bij het werken aan dit boek
heb gemist, namelijk mijn broer Terence, met wie ik de eerste schreden op
de weg van de wijsbegeerte heb gezet, maar die mijn promotieonderzoek
jammer genoeg met meer kon meemaken. Dit boek is aan zijn nagedachtenis
opgedragen.
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Inleiding

Over het werk van jacques Dernda lopen de meningen zeer ver uiteen, maar
over 6Bn kenmerk ervan bestaat algehele consensus: Derrida is een spraak-
makend denker en schrijver. Hij combineert veel verschillende stijlen, van
brief tot belijdenis, van dialoog tot doorwrochte uiteenzetting, van aforisme

tot reisverslag; zijn geschriften hebben soms een zeer bijzondere vormgeving;
zijn interpretaties van andere teksten zijn altijd verrassend. Hij beweegt zich
eerder door een netwerk van teksten en instituties dan dat hij standpunten
inneemt en uitwerkt. De voorlopigheid die dit met zich meebrengt, maakt

zijn werk - doelbewust - ongrijpbaar.
Er zijn weinig denkers die zoveel en zo heftige reacties oproepen als Der-

rida. Over de hele wereld verspreid en in zeer verschillende vakgebieden
heeft hij een schare volgelingen die in hem een groot vernieuwer zien en het
over het algemeen moeilijk met hem oneens kunnen zijn. Daartegenover
staan nog meer mensen die in Derrida alleen een charlatan kunnen zien, die
met zijn Spielerei de hele metafysische traditie en alle normen en waarden die
daaraan vastzitten, tot de grond toe of zelfs nog dieper afl)reekt. Een mid-
denweg hiertussen wordt slechts zelden gezocht.

Het boek dat nu voor u ligt, zoekt wel zo'n middenweg, waarin enerzijds
het belang van Derrida's werk wordt onderstreept, maar waarin anderzijds
ook een aantal kritiekpunten op zijn opvattingen en werkwijze worden ont-
wikkeld. Het onderzoek dat hieraan voorafging, is begonnen als een studie
naar ethiek en religie in Derrida's denken. Transcendentie en de transcen-

dentale methode speelden hierin een belangrijke rol en brachten mij op het
spoor van Derrida's verhouding tot de metafysica, een verhouding die in dit
boek uiteindelijk centraal is komen te staan.

Metafysica, en vooral de kritiek daarop, is in de vroegere teksten van
Derrida een expliciet thema; in zijn latere werk lijkt het wat meer naar de
achtergrond te zijn gedrongen. Maar ook deze latere teksten zijn mijns in-
ziens alleen goed te begrijpen, wanneer men Derrida's verhouding tot de
metafysische traditie in het oog houdt. Derrida blijkt dan niet alleen een me-
tafysicacriticus te zijn, niaar ook een metafysisch denker. Hij is zelfs 66n van
de belangrijkste hedendaagse metafrsici, misschien wel de belangrijkste.

Om dit duidelijk te maken, en om mijn kanttekeningen bij Derrida's filo-
sofie voor te bereiden, zag ik mij genoodzaakt het metafysicabegrip aan een
grondig onderzoek te onderwerpen. Dit onderzoek betrof niet alleen de ver-
schillende elementen waaruit het meta&sicabegrip is opgebouwd, maar ook
de hubris die vanouds de metafysica heeft aangekleefd - een onderdeel waarin



ik buna ben verdronken omdat ik het te overmoedig had aangepakt. Het
eerste hoofdstuk vormt hiervan de neerslag, het is een zowel systematische als
historische uiteenzetting over het metafysicabegrip.

Verder is de opzet van dit boek eenvoudig. Hoofdstuk 2 is een inleiding
in Derrida's werk en denkwijze, met extra aandacht voor zijn relatie tot de
metafysische traditie. Het derde hoofdstuk behandelt de betekenis van Der-

rida's werk voor ethiek en politiek, het vierde doet hetzelfde voor religie. In
hoofdstuk 5 worden enkele punten van kritiek uitgewerkt, die in sommige
gevallen al in de eerdere hoofdstukken in de voetnoten waren aangestipt.
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HOOFDSTUK 1

Hoogvliegers - over metafysica, transcen-

dentaalfilosofie, pretenties en grenzen

"I  want  to-By  like  el  eagle  to  the   sea

Fly  like  an  eagle,  let  my  spirit  carry  me
I want to.fly like an eagle 'til I'mfree

Fly  throt,gh  the   revolution"

Steve Miller Band
Fly like a,1 eagle

Wat is metafysica? Metafysica is omstreden. Een onderdeel van de filosofie
dat al vaak als achterhaalde onzin is afgedaan of tot de grond toe afgebrand,
maar even vaak als een Phoenix uit haar as is herrezen. Zelfs wat onder 'me-
tafysica' moet worden verstaan, is al omstreden. In de loop van de geschiede-

nis zijn de opvattingen over metafysica vaak dusdanig veranderd, dat daarmee
ook de betekenis van de term zelf aan verandering onderhevig was. Wat me-
tafysica is, kan niet in een definitie worden weergegeven. Verschillende op-
vattingen en motieven zijn in de metafysische traditie met elkaar verweven of
gaan tegen elkaar in, zelfs zoveel en zo verschillend dat men nauwelijks van

de metafrsica kan spreken. Wie probeert de verschillende elementen tot een
eenheid samen te smeden, doet ongetwijfeld geweld aan deze verscheiden-
heid - en juist dat wordt vaak als 66n van de kenmerken van metafysica ge-
noemd. Enig geweld is echter noodzakelijk, want een bespreking van de

metafysica ontkomt er niet aan, door alle verschillen en wijzigingen heen en-
kele constante kenmerken aan te wijzen. Men kan ervoor kiezen een korte
schets van de metafrsica te maken door in vogelvlucht een paar momenten

uit haar historische ontwikkeling weer te geven.' Maar zo'n historische inlei-
ding gaat de perken van dit hoofdstuk verre te buiten. Daarom beperk ik mij
tot een systematische onderscheiding van verschillende metafysicabegrippen,
een interpretatie of reconstructie waarbij een paar grote lijnen warden ge-
trokken die als bulldozers genadeloos over een wirwar van nuances en zijpa-
den heen walsen.

'

Dat wordt gedaan in het lemnia 'Metaphysik', in: J. Ritter, K. Grunder (hrsg.), Histori-
sclies    Warterbitch   der Philosophie, (Schwab Basel 1971-), V, 1186-1279: 1186 (L. Oeing-
Hanhoff).
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Ruim baan voor de eerste grote vereenvoudiging: de basiskenmerken van de
metafysica die in de Griekse oudheid zijn ontstaan, zijn eeuwenlang overeind
gebleven. Weliswaar heeft 'de metafrsica' in die eeuwen vele verschillende
vormen aangenomen, maar al deze gestalten van de metafrsica zijn een uit-
werking van de doelstelling of intentie die zij gemeen hebben: ze zijn op
zoek naar rationeel inzicht in fundamentele kenmerken van de werkelijkheid.
Binnen deze doelstelling zijn verschillende elementen te onderscheiden die
samen de klassiek metafysische intentie vormen. De klassiek metafrsische inten-
tie heeft de geschiedenis van de filosofie vanaf haar aanvang tot en met Hegel
gedomineerd.'

Het onderscheid tussen metafysische intentie en metafysische gestalten ontleen ik aan
Herman Berger, Frafen naar zin. Een nieuwe inleiding in de meta/Ysiek (Tilburg University Press
Tilburg 1986). HU maakt dit onderscheid in reactie op verschillende vormen van in de moder-
ne filosofie ontwikkelde metafysicakritiek. Deze kritiek zou sommige gestalten van de metafy-
sica raken, maar niet haar intentie. Berger ontwikkelt een begrip van de metafysische intentie
als gerichtheid op Alle werkel kheid, op de eenheid van de werkelijkheid in (niet boven of
achter) de veelheid, op de intrinsieke verbondenheid van alle zijnden in die onderhuidse een-
heid. Deze metifysische hypothese verdedigt hij tegenover Kant en Nietzsche. In Wat is meta-

fysial? Een studie over transcendentie (Nan Gorcum Assen Maastricht 1993) wordt deze hypothese
verder uitgebouwd en afgezet tegen een te objectivistische 'wezensfilosofie' die, met de be-
doeling om het wezenlijke te onderscheiden van het waarneembare, een te strenge scheiding
doorvoert tussen transcendentie en zijn, tussen a priori en a posteriori, tussen mogelukheid en
werkelijkheid, tussen normativiteit en feitelijkheid - Plato is hier de grote boosdoener. Deze
wezensfilosofie transformeert in de moderne tijd in een subjectsfilosofie. De metafysica verzet
zich volgens Berger tegen beide en probeert eenheid en veelheid, transcendentie en immanen-
tie, norm en feit, mogelijkheid en werkelijkheid samen te denken: "Metafysica is de affirmatie
van een absoluutheid die aan elk afzonderlijk zijnde immanent is maar die dat zijnde tevens

transcendeert" (blz. 41). Deze metafysica-opvatting wordt verdedigd tegenover o.a. Heidegger,
Levinas, Nietzsche en Bataille, die de metafysica met wezensfilosofie verwarren. Om de meta-
frsica aan deze kritiek te laten ontkomen, moet Berger echter een prijs betalen: van de 'feitelij-

ke gestalten' van de metafrsica blijft niet veel over, zij worden in de geschiedenis overvleugeld
door wezensfilosofie en subjectsfilosofie. Een aanzet tot de beoogde metafysica is volgens Ber-
ger te vinden bij Aristoteles en meer nog bu Thomas, die echter beide ook door de wezensfi-
losofie zun besmet. In feite wordt de rol van de metafysica in de geschiedenis hierrnee beperkt
tot een onderstroom die zich in de marge bevindt van wezens- en subjectsfilosofie. Om dit
probleem te vermijden en mede met het oog op vragen over de pretenties van de metafrsica,
wit ik weliswaar het onderscheid tussen intentie en gestalten van de metafrsica vasthouden,
maar aan het begrip 'metafysische intent:ie' een andere en bredere inhoud geven. Een verge-
lijkbaar ruim gebruik van het onderscheid tussen intentie en gestalten van metafrsica is te vin-
den bu Jan Hoogland, Autono,nie en antinomie. Adomo's ambivalente verhouding tot de metafysica
(Erasmus Universiteit Faculteit der Wijsbegeerte Rotterdani   1992), 18-21. Berger verdedigt
zijn inetafysica tegenover o.a. Derrida in Tegen de negatieve filosofie.  Dionysius -  Kant - Derrida
(Damon Leende 2000), 199-311; een korte weergave van zijn eigen metafrsica is ook in dit
boek te vinden, op blz. 315-317.
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Er is op meerdere manieren kritiek geoefend op deze metafysische traditie. In
dit hoofdstuk worden drie vormen van kritiek (drie nieuwe bulldozers) on-
derscheiden: de religieus geinspireerde kritiek, de transcendentale kritiek en
de genealogische kritiek. Van deze kritieken zal worden nagegaan in hoeverre
zij werkelijk afstand nemen van de metafysische traditie. Een andere grote lijn
in al deze onderscheidingen wordt getrokken door de vraag naar de pretenties
en de grenzen van de metafysische intentie en van haar alternatieven.

1.1 Klassieke metafysica

1.1.1  De  klassiek  metafysische  intentie
In haar klassieke vorm wordt de metafrsische intentie gekenmerkt door vier
kernelementen die onderling met elkaar samenhangen:

1. Allereerst is er de centrale rol van het rationele denken, redeneren en ar-
gumenteren. Inzicht in de werkelijkheid wordt niet meer, of niet meer in
de eerste plaats, gezocht met behulp van door voorouders overgeleverde
mythen en religie, maar met de logos (ratio, Vemunft, rede) die de samen-
hang in de werkelijkheid probeert bloot te leggen of misschien zelfs te
construeren. Metafrsica ontstaat in de beweging van mitthos naar logos. De
rede wordt gezien als de enige betrouwbare weg om ware kennis te ver-
krijgen. Zo niaakt bijvoorbeeld Plato in navolging van Parmenides on-
derscheid tussen ware redelijke kennis (epist6,12) en feilbare meningen
(doxal).

2. Dit gebruik van de rede impliceert de veronderstelling dat de werkelijk-
heid in zichzelf rationeel geordend is. Er is een identiteit tussen logos en
werkelijkheid, tussen denken en zijn. Deze identiteitsthese is al door Par-
menides onder woorden gebracht - "denken en zijn is hetzelfde"' - en is

'
Deze vertaling van dit fragment, TO ydtp aOTO VOETV ZaTiv TE Kai EIVal, is omstreden.

Diels vertaalt met "...denn dasselbe ist Denken  und Sein.",  Hermann Diels, Die Fragmente der
Forsokratiker (hrsg. Walther Kranz, Weidmann 1951 (1974)), I, fr. 28B3; de vertaling "For the
sallie thing is there both to be thought of and to be.", is te vinden bij  G.S.  Kirk, J.E. Raven
and  M.  Schofield,   The  Presocratic  Philosophers.  A Cntical History  with  a  Selection  of Texts  (2nd  ed.;
Cambridge University Press Cambridge 1983 (1990)), fr. 292, blz. 246, noot 2, J Mansfeld

geeft als vertaling:  "...want dat men het denkt (begrijpt) is hetzelfde als dat het is.", zie Parme-
nides, 'Het leerdicht van Parmenides', in: Parmenides en Zeno, Het leerdicht en de paradoxen
(vert. J- Mansfeld, Kok Agora Kampen 1988), 27-88: fr. 4; Comelis Verhoeven vertaalt met:
Het komt namelijk op hetzelfde neer dat je iets kunt beseffen en dat het er is.", en verwijst

naar enkele nog weer andere vertalingen: Cornelis Verhoeveti, Het dat, het 1,at  en   het  waaro,11.

Een inleiding in de Grielese metafysica (Damon Best  1996), 25, 28.
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later door Leibniz expliciet uitgewerkt als het 'principe van de rede' ofwel
het 'principe van de voldoende grond': "nihil est sine ratio."'

3. De kennis die wordt gezocht is een omvattende en absolute kennis van de
totale werkelijkheid. In aristotelische teril'len uitgedrukt: de metafysica
onderzoekt het zijnde als zijnde. Zij probeert alle kenmerken die aan het
zijnde als zodanig toekomen, in kaart te brengen. Metafysica is ontologie.

4. Bovendien probeert de metafysica het allesbepalende principe van de wer-
kelijkheid te begrijpen: haar oorsprong, doel, centrum, fundament, enzo-
voort. In aristotelische termen: de metafrsica richt zich op het hoogste
zijnde, het onbewogen bewegende, de ultieme doeloorzaak. Soms reikt
dit principe zelfs boven het zijn uit, naar het goddelijke. De metafysica
krijgt daarmee goddelijke pretenties. Metafysica is theologie.

Deze elementen zijn niet meer dan een systematische uitwerking van de eer-
der gegeven omschrijving van de doelstelling van de metafysica, het zoeken
naar rationeel inzicht in fundamentele kenmerken van de werkelijkheid. Hun
samenhang is gemakkelijk in te zien: wie op rationele wijze inzicht zoekt in
de werkelijkheid, gaat ervan uit dat de werkelijkheid rationeel geordend is,
als een in principe overzichtelijke eenheid met een centraal ordenend begin-
sel. Hoewel het derde en het vierde element bij Aristoteles in elkaars ver-
lengde liggen, zijn zij in zijn Metafysica ook onderscheiden. In de moderne
metafysica blijkt al duidelijker dat de ontologie primair is ten opzichte van de
theologie, onder andere bij Wolffs onderverdeling in metaphysica generalis
(ontologie) en metaphysica specialis (psychologie, theologie en kosmologie). In
de filosofie van Hegel, die in veel opzichten als eindpunt, hoogtepunt en
voltooiing van de klassieke metafysica kan worden beschouwd, vallen onto-
logie en theologie volledig samen in de ontwikkeling van de absolute geest.
Vandaar dat Heidegger later Hegels metafysica als onto-theologie kan bestem-
pelen.

De metafysicus is als een vogel die zo hoog wil vliegen dat hij de hele
wereld kan overzien. Maar hoe hoog hij ook probeert te vliegen, een God's
eyepoi,it of view zal hij nooit kunnen bereiken. Het zicht blijft altijd begrensd
door een horizon. De metafysische intentie zal altijd blijven wat zij is: een
intentie. Ondanks de sonis verregaande pretenties die bij metafysici kunnen
worden aangetroffen, zijn zij zich ook bewust van de eindigheid en beperkt-
heid van hun denken. Het ultieme doel van een omvattende en absolute
kennis zal nooit volledig bereikt kunnen worden. Daarom wordt de metafr-

Gottfried Wilhelm Leibniz, MonadoloRie of De beginselm vati de wijsbegeerte (vert. F.P.M.
Jespers; Kok Agora Kampen,  DNB / Pelcknians  Kapellen  1991),  §  29-37,  blz.  67-70;  idem,
Vemm«tprinzipien der Natur Md der Gnade; Principes de la Nature et  de la Grace fondis en Raison
(Felix Meiner Haniburg 1982), § 7-8, blz. 12-15.
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sische intentie vaak beschreven als een verlangen, waarbij dikwijls ook te le-
zen valt - sonis tussen de regels door - dat dit verlangen nooit volledig be-
vredigd zal worden. Vaak wordt het metafysisch verlangen gezien als een na-
tuurlijk gegeven. De klassieke uitdrukking hiervan is te vinden in de eerste

zin van Aristoteles' Metafysica:  "Alle mensen verlangen er van nature naar te
weten", en in Plato's Symposion, waar de eros van de wijsbegeerte het hoogste
verlangen wordt genoemd. Het zoeken naar het ware inzicht in de werke-
lijkheid draagt evenzeer het karakter van een bevrijding. Het is een zoektocht
vanuit de duisternis van onwetendheid naar het verlichtende licht van de
ware kennis, een zoektocht die op archetypische wijze is verbeeld aan het be-
gin van Parmenides' leerdicht en in Plato's allegorie van de grot. Intentie,
verlangen, bevrijding: de klassieke metafysica is een oneindige opgave waarin
een onbereikbaar ideaal wordt nagestreefd, een ideaal van ware kennis, van
een universuni waarin alles als noodzakelijk op zijn plaats valt en alle proble-
men oplosbaar zijn. De eindigheid van elke metafysische gestalte en het ver-
langen waaraan niet voldaan kan worden, geven echter ook aan dat er altijd
iets 'is' dat zich niet door de rede laat begrijpen, iets anders, dat zich aan elke
metafrsische greep onttrekt.

Het metafysisch ideaal is ook een normatief ideaal. Het is niet alleen een
zoektocht naar hoe de werkelijkheid ten diepste is, maar ook naar hoe de al-
ledaagse werkelijkheid behoort te zijn. De metafrsische intentie heeft altijd een
ethische strekking. Zij zoekt niet alleen naar ware kennis, maar ook naar een
hechte fundering van de ethiek. Een dergelijke fundering is bij de klassieke
metafysici van de Oudheid echter geenszins te vinden. Hun ethiek is veeleer

een pleidooi voor en een uitwerking van een praktische redelijkheid die zich
onderscheidt van een metafysische rationaliteit: deugden in plaats van funde-
ring, phronesis in plaats van episteme. In het denken van klassiek-metafysische

denkers als Plato en Aristoteles zijn dus ook elementen aan te wijzen die niet
herleidbaar zijn tot de metafrsische intentie. Hoe verhoudt zich deze prakti-
sch.e redelijkheid tot het 'andere' van de metafrsica dat het metafrsisch ver-
langen voortdurend in stand houdt? Dat is 66n van de vragen die bij de be-
spreking van Derrida's verhouding tot de metafysische traditie aan de orde zal
komen.

1.1.2  Hubris
Een opvallend kenmerk van de metafysische intentie wordt gevormd door
haar verregaande pretenties, die in al haar elementen naar voren komen, maar
vooral in het vierde moment, daar waar de metafysica het goddelijke probeert
te denketi. De vraag dringt zich hier op - en zal zich in de rest van dit boek
blijven opdringen - of het wijsgerig denken hier niet te veel van zichzelf
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vraagt. Is de metafysica niet te overmoedig wanneer zij het geheel van de
werkelijkheid, inclusief het goddelijke, probeert te denken?  Is hier geen spra-
ke van hubris, waartegen in het oude Griekenland zo vaak werd gewaar-
schuwd, wanneer de grenzen van het menselijke dreigden te worden over-
schreden? Laten we, voordat op deze vraag een voorlopig antwoord wordt
gegeven, eerst eens kijken hoe overmoedig de antieke metafysica eigenlijk is,
hoe hoog zij haar vleugels denkt te kunnen uitslaan.

Vanaf haar begin heeft de filosofie hoge verwachtingen aan het denken
gesteld en die verwachtingen zijn in de loop van de Oudheid steeds groter
geworden. Heraclitus en Parmenides zetten het onderscheid tussen hun den-
ken en de onwetendheid van anderen scherp aan. De manier waarop Hera-
clitus zich probeert te onderscheiden van 'de velen' die zijn inzichten missen,
is opmerkelijk pretentieus en komt in veel fragmenten naar voren. Heraclitus
blijft zich erover verbazen dat de meeste mensen de innerlijke eenheid in de
aan verandering onderhevige werkelijkheid niet willen of kunnen inzien.
Wijsgerig inzicht is ver boven dit onbegrip verheven. Ook andere denkers en
dichters moeten het bij Heraclitus nogal ontgelden. Daarom noemt Diogenes
Laertius hem de hoogmoedigste van alle mensen, die op alles neerkeek.« Par-
menides zet zich op een vergelijkbare manier af tegen het onbegrip van ge-
wone mensen. De weg van de ware kennis die de godin Dik2 hem wijst,
plaatst hij radicaal tegenover de dwaalwegen van de stervelingen die als doof,
blind en tweekoppig ronddwalen.- Maar zijn deze pretenties van de nieuwe
rationele weg naar inzicht in de werkelijkheid - de weg die wordt begaan in
de overgang van mythos naar logos - in zichzelf voldoende reden om van
hubris te kunnen spreken? Is de weg van Heraclitus en Parmenides overmoe-
diger dan die van hun mythische voorgangers, zoals bijvoorbeeld Hesiodus
die de wording en ontwikkeling van enkele generaties goden weet te be-
schrijven? Zit het aanmatigende in de poging om een omvattende visie op de
kosmos te ontwikkelen of in het feit dat dit niet met een mythisch verhaal
maar met rationeel inzicht wordt geprobeerd? Maar laten we het antwoord

'
Heraclitus, Spreuke,I (yert. Cornelis Verhoeven; Ambo Baarn 1993), fr l, 2, 17; 28; 29,

34.46.51,56.72.104.
Heraclitus, Spreuken, fr. 40; 42; Diogenes LaErtius, Leven  en teer van  beroemde filosofen (vert.

Rein Ferwerda. Ambo Amsterdam 2000), 367.
' 'Het leerdicht van Parmenides', fr. 1. Klaus Held schrijft hierover in zijn Trefpunt Plato.

Een jilosofsdie  reisgids  door  de antieke u,ereId (Rainbow Amsterdam  1995),  53:  "Parmenides treedt
oniniskenbaar met bijzonder veel pretenties op. Dat herinnert aan zijn grote tijdgenoot Hera-
clitus uit Efeze," De kritische onderscheiding tussen het eigen rationeel wijsgerig denken en
een niet-wijsgerig denken wordt door Held als de grondgedachte van Heraclitus en Parme-
nides gezien, zie Held, Heraklit,   Parnienides  und  der  Anfang  von   Philosophie  und   Wissensdiaft.   Eine
phanomenologische Besinnung (Walter de Gruyter Berlin New York 1980), 130-131, 469.
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hierop opnieuw uitstellen en eerst nog de verdere ontwikkelingen van de
nietafysische traditie bekijken.

Met betrekking tot de reikwijdte van hun denken kan er bij Heraclitus en
Parmenides nog wel van enige bescheidenheid worden gesproken. Zij beper-
ken zich voornamelijk tot de vaststelling dat er een diepere werkelijkheid
achter de veranderlijke verschijnselen schuilgaat. Plato richt zich daarnaast
ook op het wezenlijke van de echte waarheid achter wat valt waar te nemen.
Aristoteles probeert bovendien ook nog de dingen vanuit hun oorzaken te
verklaren: Verder doet zich een betekenisverschuiving voor in het gebruik
van de term logos. Bij Heraclitus duidt logos een voorzichtig aftasten van de
verborgen sanienhang aan, en door sommigen wordt het ook opgevat als de
wetniatigheid in de werkelijkheid zelf, die de eenheid in de tegendelen en de
maatstaf voor de veranderingen vormt  en de dingen hun eigen plaats wijst. '
Bij Aristoteles speelt er een meer constitutieve connotatie in mee, waarbij het
denken op een meer autononie wijze het zijn lijkt te bepalen. De pretenties
van de rede zijn hier duidelijk toegenomen.

Bovendien is er in toenemende mate sprake van een concurrentie tussen

goddelijkheid en wijsgerig denken. De orde die Heraclitus aanwijst in de dy-
namische harmonie van tegenstellingen, mag naar zijn mening niet worden
doorbroken. Dat geldt ook voor de grens tussen goden en mensen. Er is
sprake van hubris wanneer men deze grens laat vervagen of overschrijdt door
zich op goddelijk terrein te begeven; deze hubris moet volgens Heraclitus
worden bestreden."' Plato daarentegen is van mening dat het wijsgerig denken
deze grens juist moet overschrijden. Om zich van het kwaad van het aardse

en onvrije bestaan te bevrijden, moet de filosoof het sterflijke ontvluchten en
onsterflijk worden, aan het goddelijke gelijk worden:

"Zo moet het [het kwaad, EE] dan wel fataal rondwaren rond de sterflijke natuur
en rond dit aardse verbluf. Dat is de reden waarom we moeten trachten zo snel
mogelijk van hier naar ginds boven te vluchten. Die vlucht nu bestaat erin aan
god gelijk te worden voor zover het mogelijk is, en die gelijkwording betekent:

„11rechtvaardig en vroom te worden met redelijk inzicht.

Vgl. de titel van het eerder aangehaalde boek van Verhoeven, Het dat, het wai en het waar-

(1 11.

De tweede visie kan worden gevonden bij Kirk, Raven, Schofield, Tlie Presocratic Philo-

sophers. blz. 187-188; bij Klaus Held, Trefpunt Plato, 43, en uitvoeriger in Held, Heraklit, Par-
menides, 174-195; Charles Vergeer interpreteert logcis als een samenhang verlenend inzicht, zie
zijn  Op  de  grond  geschreven.   Over  het  begin  van defilosoBe (Damon Best 1996), 43-46.

111

Heraclitus, Spret,ken, fr. 43: "Overmoed [hubnsl blussen is harder nodig dan een brand
blussen." Meerdere malen geeft Heraclitus het verschil aan tussen mensen en goden: fr. 78,79;
83,102.

Plato, Tlieaetetus 17611-b: vgl. o.a. Timaetts 902-d; De Staat 518e.

9



Het denken neemt hier een hoge vlucht. Het ontwikkelt het goddelijke deel
van de ziel, de nous, zo dat deze onsterflijk wordt. Ware zelfkennis is hier niet
meer de wijsheid van het orakel van Delphi,  het 'ken jezelf,  weet dat je  geen
god  bent  niaar een sterveling'; ware zelfkennis herkent en ontwikkelt volgens
Plato en zijn leemieester Socrates het goddelijke dat schuilgaat in de eigen
ziel."

Aristoteles neemt een vergelijkbaar standpunt in. Hij citeert de dichter
Sinionides die beweert dat alleen God het voorrecht heeft op een bestendig
bezit van goddelijke kennis, en dat het een mens niet past te streven naar
kennis die boven zijn maat is. Als Simonides gelijk heeft en de goden jaloers
zijn, zullen ze dat zeker zijn met betrekking tot de kennis waarnaar de meta-
fysica streeft, en zal het niet goed gaan met wie hier te ver gaat. Maar, brengt
Aristoteles hier tegenin, wat goddelijk is kan niet jaloers zijn, en dichters
vertellen veel onwaarheden. Het menselijk intellect, de notis, door Aristote-
les ook het 'geestesoog van de ziel' genoemd, gedraagt zich tegenover het
goddelijke weliswaar 'zoals de ogen van nachtdieren als vleermuizen reageren
op het volle daglicht', maar is desalniettemin het goddelijke in de mens.

I 4

Voor mensen is het nastreven van deze goddelijke kennis daarom in elk geval
niet bovenmatig. Integendeel, schrijft Aristoteles in de Nicomachische Etliiek,
de intellectuele beschouwing van de eerste beginselen is de activiteit waarin
voor de mens het hoogste geluk te vinden is en die ons bij de goden het
meest geliefd maakt. Daarom is zij juist het meest nastrevenswaardig en
moeten we niet aan menselijke en sterilijke dingen denken, maar ons, voor
zover dat mogelijk is, onsterflijk maken door het goddelijke te denken."

I 2

Jean-Pierre Vernant, Mythe en religie in het oude Griekenland (vert. Ivo Gay, Ambo Baarn
1990), 91.

Aristoteles, Metefysica A2, 982b25-9835110;  vgl.  de  aantekeningen  27  en  28  bij  de  verta-
ling van H. de Ley van Metaphysica A (Wereldvenster Baarn 1977), en Verhoeven, Het dat, het
wat en het waarom, 144-150. Het argument dat go(len met jaloers kunnen zijn, geeft overigens
al aan dat Aristoteles een heel ander godsbeeld heeft dan het beeld van de goden dat in de
Griekse mythen naar voren komt. In deze mythische verhalen is jaloezie bij veel goden een
voortdurend terugkerende eigenschap

1-4

Aristoteles, Met*sica al, 993b9-11.
15

Aristoteles, Ethica Nicomarhea (vert. Charles Hupperts en Bartel Poortnian. Kallias Am-
sterdam 1997), X, 7, 1177211-117828; X, 8, 1178b8-1179132. Vgl. de door de vertalers gege-
ven toelichting bij boek X, noot 41, blz. 411-415. Nog duidelijker wordt de goddelijkheid
van het intellect en van de filosofie geprezen in de openingszinnen van Over de kosmos, een
tekst waarvan het onistreden is of hij aan Aristoteles kan worden toegeschreven: On the Uni-
verse 1, 39121 -b8.  Deze goddelijke pretenties worden  door  A.P. Bos sterk benadrukt  in  zijn

weergave van wat hu het 'Titanisch zin-perspectief noemt. Hiermee doelt hij op een tendens
"  ..zowel in de niythische als in de filosofische traditie van de Grieken waar in verschillende
vormen gesproken wordt over de mens als wezen van een Titaanse herkomst en niet Titaanse
trekken, als een goddelijk wezen dat van zun goddeluke waardigheid is beroofd en als boete

10



Het goddelijke denken, aan de goden gelijk worden en onsterflijk worden -
gaat de vleugelslag van het wijsgerig denken hier niet te hoog? Verwacht
Plato niet teveel  van het menselijk inzicht, wanneer hij  zelf al aangeeft dat  het
moeilijk is in een vuur te kijken zonder de ogen pijn te doen, en vervolgens
toch beweert dat wie de grot verlaat, uiteindelijk de zon zelf zal kunnen aan-
schouwen? Is de samenhang van zijn hoogdravende redeneringen niet ge-
doemd te smelten in de nabijheid van de ondraaglijke hitte van de zonnestra-
len? Volgens de maatstaven van het orakel te Delphi is hier onmiskenbaar
sprake van hubris. Maar wat valt er van deze niaatstaven zelf te zeggen? Hoe
moet de hubris van de metafysica beoordeeld worden? Is zij te veroordelen
als een kwade overschrijding van nu eenmaal gegeven menselijke beperkin-
gen? Of is zij toe te juichen als een redelijk en kritisch alternatief voor my-
thologie en religie? Kan de hubris van de metafysica alleen worden ingewis-
seld voor de hubris van een religieus geloof dat evenzeer naar het goddelijke
grijpt en in de vorni van een goddelijke openbaring de waarheid in beginsel
al meent te bezitten, en dat vervolgens aan het kritisch denken en vragen van

de nietafysica een grens stelt of laat stellen? Of kunnen de grenzen en moge-
lijkheden van de metafrsica ook door een wijsgerig onderzoek worden afge-
tast en binnen de filosofie onder kritiek worden gesteld? Is het wel juist om
deze vragen te stellen in termen van een of-of dilemma? In hoever valt er
hier iets te kiezen? En opnieuw worden de antwoorden uitgesteld...

1.1.3 Augustinus en Thomas
In de christelijke filosofie van de late Oudheid en de Middeleeuwen wordt de
hubris van het wijsgerig denken enigszins beteugeld. Vooral het eerste ele-
ment van de klassiek metafysische intentie, het primaat van de rede, wordt in
twijfel getrokken. De filosofie komt hier niet meer in de plaats van het ge-
loof, maar konit veeleer in dienst van het geloof Geloven en denken, theo-
logie en filosofie staan niet tegenover elkaar, ze vullen elkaar aan. Het geloof
wil uitgedrukt worden in een rationeel begrip (credo ut  intelligam,fides  quaerens
intelleatim) en de filosofie is voorhof en dienstmaagd van de theologie (ancilla
theologiae) Filosofie is hier niet meer gericht op een weten omwille van dat
weten zelf. Bij Augustinus wordt de filosofie, net als alle andere zaken, geacht
niet gericht te zijn op zichzelf maar op een hoger doel: alles wordt in dienst
van God gesteld. En alles wat mensen daarvan afleidt, is verkeerd. Weten-
schap en filosofie zijn georienteerd op Godskennis, of, om preciezer te zijn,
op zelfkennis in relatie tot kennis van de goddelijke Oorsprong. Het metafy-

voor bedreven misdaden een straftijd doorbrengt in een soort van onderwereld.", A.P. Bos, hi
de  greep  van  de  Titanen.   Inleiding  tot  een  hoofdstroming  van   de   Griekse  flosojie  (Builten  &  Sc&pper-

heun Anisterdani 1991), 24 en passini.
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sisch verlangen naar de belangeloze beschouwingen van de t/leona wordt hier
ingeruild voor een religieus godsverlangen. De begeerte naar kennis die ge-
richt is op de kennis zelf en  niet op God, leidt dus af van de juiste weg,  het is
gevaarlijke cunositas, nieuwsgierigheid.' Augustinus veroordeelt het metafy-
sisch verlangen dus voorzover het verkeerd georienteerd is en daardoor een
vorm van hubris wordt.

Thomas van Aquino verbindt deze kritiek later met een christelijke meta-
fysica die nauw aansluit bij het werk van Aristoteles. Net als Aristoteles leert
hij dat al wat is op het goede gericht is, dat is op de eigen verwerkelijking en
voltooiing. Omdat nu het intellect het meest kenmerkende voor de mens is,
is het gebruik van dat intellect, het nastreven van kennis, van nature goed.
Het is immers gericht op de venverkelijking van dat wat de mens tot mens
maakt. Het laatste doel waarop de mens gericht is, is de kennis van en de lief-
de tot God. Alleen voor zover het wijsgerig verlangen naar kennis niet naar
dit laatste doel streeft, is zij een te veroordelen curiositas. De kritiek op een in
zichzelf gekeerd metafysisch verlangen, wordt door Thomas dus ingepast in
een christelijk-aristotelische metafysica. De verkeerde nieuwsgierigheid is hier
vooral verwerpelijk, omdat zij niet goed metafysisch is: er wordt niet grondig
genoeg naar de oorzaken gevraagd. De metafrsische kennis die wordt ge-
zocht, moet worden aangevuld met het geloof dat op de goddelijke openba-
ring is gebaseerd. De begrenzing van het wijsgerig kenvermogen vindt hier
plaats door middel van de inbedding van de filosofie binnen geloof en theo-
logie, die op hun beurt sterk door de metafysische traditie worden beYn-
vloed.' Onidat er niet zozeer sprake is van een kritiek op als wel een relati-
vering van de centrale rol van de rationaliteit, kan de christelijke filosofie van
Oudheid en Middeleeuwen tot de klassieke metafysica gerekend worden -
waarvan hier dus zo'n tien eeuwen tot anderhalve bladzijde worden samen-
geperst. . .

"' Augustinus, Belildenissen, (vert. Gerard Wijdeveld, Ambo Amsterdam, Kritak Leuven
1997), I, 1,1; blz. 29; vgl. X, XXXIII, 50 en XXXV, 54; blz. 248-251.

Jan Aertsen noemt Augustinus gezaghebbend in een 'krachtige traditie' die gedurende de
Middeleeuwen de ondeugdelijke curiositas bekritiseert, waarbij de kritiek ook het verwut van
overmoed bevat. Aertsen verwijst hierbu naar Bernard van Clairvaux en typeert zun kritiek op
de nieuwsgierigheid als volgt "Nieuwsgierigheid is de greep naar de 'boom der kennis', waar-

door de mens gevallen is, de wortel van de hoogmoed.", J.A. Aertsen, Natura en Creatura. De
denkweg van Tlwmas van Aquino (VU Boekhandel Amsterdam  1982),  36-39.

.
Aertsen, Natura m Creatura, 39-41, 355-367. De grenzen van de metafysische kennis

worden in reactie op Thomas scherper gesteld door Duns Scotus en na hem in de stromingen
van het voluntarisme en nominalisme; er wordt in de metafysische traditie dus ook telkens
weer aandacht gevraagd voor een typering van het 'andere' van de metafysica, voor wat het
WUsgerig denken te buiten gaat en transcendeert.
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1.1.4  Kant  en  Hegel

"I  told  you  tliat we  can fly

Because we all have wings

But sonte of us don't know why"
INXS

Never tear us apart

Immanuel Kant probeert eveneens de hoge verwachtingen van de metafysica
te temperen. Hij doet dit niet door het denken aan geloof en openbaring on-
dergeschikt te niaken, integendeel, de rede is voor hem de enige en bevoor-
rechte weg om ware en betrouwbare kennis te verkrijgen. Zijn metafysica-
kritiek neemt de vorm aan van een zelfkritiek van de rede, waarbij de rede

zelf haar eigen grenzen nioet aangeven. Hoewel  Kant zeer kritisch is over de
metafysische constructies die v66r hem zijn ontwikkeld, draagt hij de metafy-
sische intentie wel een warm hart toe. Hij beschouwt metafysica :tls 'het lie-
velingskind' van de rede, als een onderzoek waartoe wij van nature worden
aangespoord. Het is niet zomaar naar believen dat de metafysica wordt beoe-
fend, maar vanuit een natuurlijke drang, die men evenmin opgeeft als adem-
halen."

Deze natuurlijke drang dreigt echter tot niets te leiden. De metafrsica is
volgens Kant een strijdperk van eindeloze onenigheden die door het denk-
vermogen niet kunnen worden opgelost, omdat het voortdurend in tegen-

spraken verstrikt raakt, die het vermogen van de menselijke rede overstugen.

Met deze vaststelling opent hij het voorwoord van de eerste druk van de Kn-
tik der reinen Ventun#. ' Maar waarom, zo vraagt hij zich af, worden we van
nature aangespoord om te doen wat we niet kunnen en zo uiteindelijk ons-
zelf iets bedrieglijks voor te spiegelen? Of is  er toch meer van de metafysica  te
maken dan tot nu toe gedaan is en kunnen we gelukkiger worden dan ande-
ren v66r ons geweest zijn?" In elk geval kan de metafysica volgens Kant al-
leen toekomst hebben, wanneer eerst kritisch wordt nagegaan in hoeverre zij

Kant,  Prolegomena zu einer jeden  kunftigen  Metaphysik,  die  als  Wissenschaft  wird  auftreten  leon-
nen (hrsg. Wilhelm Weischedel, Werkausgabe V, Suhrkamp Frankfurt am Main 1968 (1783)),
109-264: A 168-169, 192.

- "Die menschliche Vernunft hat das besondere Schicksal in einer Gattung ihrer Erkennt-
nisse: daB sie durch Fragen beliistigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch
die Natur der Vernunft selbst aufgegeben, die sie aber auch nicht beantworten kann, denn sie
ubersteigen alles VermiSgen der menschlichen Vernunft. In diese Verlegenheid gerit sie ohne
ihre Schuld. [...1 Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heiBt nun Metaphysik.", Kant,
Kritik der reinen Vern,inft (Werkausgabe III-IV, 1968 (A 1781, B 1787)), A VII-VIII; vgl. Prole-

gomena, A 32-34.
2I Kant, Kntik der reinen 1/emuq#, B XV.
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eigenlijk mogelijk is.- Daarom onderneenit hij, zoals bekend, een transcen-
dentaal-kritisch onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden en grenzen
van metafysica, of breder: naar de mogelijkheden en grenzen van betrouw-
bare kennis in het algemeen.

Kants transcendentale kritiek houdt een relativering in van het tweede
element van de klassiek metafysische intentie, de identiteit van denken en
zijn: niet alle zijn kan door het menselijk subject worden gekend. Wat door
de traditionele nietafysica kenb:tar werd geacht, heeft in Kants filosofie slechts
de status van een formele en noodzakelijk te vooronderstellen regel. Toch
blijft Kant zich bewegen binnen de klassiek metafysische intentie en neemt
hij niet werkelijk afitand van de identiteit van denken en zijn. Weliswaar kan
het zijn naar zijn mening niet volledig geke,id worden, maar het wordt wel in
de ideeen volgens de noodzaak van de rede volledig in haar eenheid en ratio-
nele samenhang gedacht.

Wanneer Kants transcendentale filosofie wordt betrokken op de vraag naar
de pretenties en de hubris van de metafysica, blijkt deze filosofie een para-
doxaal karakter te hebben. Wat begint als kritische vraag naar de mogelijk-
heid van metafysica en een nieuwe fundering van de metafysica had moeten
worden, wordt langzamerhand zelf uitgebouwd tot een nieuw metafysisch
gebouw waarvan de drie 'kritieken' de hoofdmoot vormen." Enerzijds zijn
hierniee de grenzen van het metafysisch denken aangegeven: slechts een deel
van de werkelijkheid kan worden gekend en het redelijk denken kan het
overige deel alleen fornieel overzien. Anderzu(is legt dit denken meer dan
ooit zijn wetten op aan de werkelijkheid. Kant blijkt hier onmiskenbaar een
denker van de Verlichting te zijn, die de menselijke rationaliteit aan haar on-
mondigheid probeert te onttrekken en het laatste woord aan het kritisch re-
delijk oordeel toezegt." De ene hubris lijkt hier voor de andere te zijn inge-
ruild, want het is de rede zelf die haar eigen grenzen aangeeft. De kritische
rede verschaft zich zo een rechterstoel om vandaar haar redelijke wetten aan

zichzelf en aan andere instanties  Op te leggen."

Kant, Prolego,nena, A 188-190.
31

Wundt,  Kant  als  Metaphysiker.  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  der  deutschen  Philosophie  im   18.
Jahrhundert (Georg Olms Hildesheim Zurich New York 1984 (1924)), 376.

24 Immanuel Kant, Beantwortung    der    Frage:     Was    ist Aulklarung? (Werkausgabe XI, 1968
(1783)), 51-61, passini.

23 In de voorrede van de eerste druk van de Kntik der reinen Femun/i noemt Kant de zelf-
kritiek van de rede "...eine Auffoderung  an die Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer  Ge-
schWfte, nimlich das der Selbsterkenntnis aufs neue zu libernehmen und einen Gerichtshef ein-
zusetzen, der sie bei ihren gerechten Anspruchen sichere, dagegen aber alle grundlose Anma-
Bungen, nicht durch Machtspruche, sondern nach ihren ewigen und unwandelbaren Gesetzen,
abfertigen k6nne, und dieser ist kein anderer als die Kritik der reinen Vernunft selbst." (mijn
cursivering, E.E.) In een voetnoot bij deze passage voegt hij hier aan toe: "Unser Zeitalter ist
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Bovendien wordt de nietafysische intentie breder, omdat nu ook de prakti-
sche filosofie tot de metafysica wordt gerekend. Wat bij een denker als Aris-
toteles nog buiten de metafysica viel - zijn deugdenethiek die hij onder-
scheidde van de theoretische metafysica van de zijnsleer - wordt bij Kant in
de vorm van een plichtethiek alsnog binnen de metafysica gehaald. Hoewel
dit gepaard gaat met een beperking van de mogelijkheden van de theoretische
metafysica, is hier toch sprake van een uitbreiding van het metafysisch bereik.
De ethiek wordt hier door de metafysische intentie geincorporeerd, in een
beweging die al was voorbereid en aangekondigd door Descartes, die een nog
niet metafysisch gefundeerde ethiek alleen als voorlopig en provisorisch kon
aanvaarden.

In aansluiting bij Kants transcendentale kritiek probeert Hegel (laten we ook
zijn denken en werk in enkele bladzijden geweld aandoen) de metafysica op-
nieuw in ere te hestellen, waarbij hij de grenzen die haar door Kant zijn op-
gelegd, volledig zal overschrijden. Hij onderschrijft het kantiaanse onder-
scheid tussen verstand en rede, maar hij schat de mogelijkheden van de rede

aanzienlijk hoger in. De identiteit van denken en zijn wordt in volle glorie
hersteld, want op het niveau van de rede kan het denken het zijn volledig
kennen zoals het is. Dank zij deze identiteit is de reikwijdte van het wijsgerig
denken volgens Hegel in principe onbegrensd.

De manier waarop Kant de grenzen van het kennen vaststelt, is volgens
Hegel innerlijk tegenstrijdig. Hij meent dat Kant zich schuldig maakt aan
valse bescheidenheid."' Kant weet telkens al meer dan hij denkt of beweert te
weten. Wanneer hij het kenvermogen als instrument wil onderzoeken, voor-
onderstelt dat immers al een zekere kennis van de kennis: het ken-instrument
kan niet gekend worden zonder te kennen, evenmin als men kan zwemmen
voordat men het water ingeat." Dit betekent volgens Hegel dat Kant in het

das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muB. Religion, durch ihre Hei-
ligkeit, und Gesetzgebung, durch ihre Majestat, wollen sich gemeiniglich derselben entziehen.
Aber alsdenn erregen sie gerechten Verdacht wider sich, und k6nnen auf unverstellte Achtung
nicht Anspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und 6ffent-
liche Prufung hat aushalten k6nnen.", Kant, Kntik der reinen Ven,un#, A XI-Xll.

26

Werkelijke bescheidenheid kan het wijsgerig denken volgens Hegel alleen bereiken
wanneer het naar het hoogste, naar het goddelijke grijpt: "Es ist eine sehr falsche christliche
Demut und Bescheidenheit. durch seine JWmmerlichkeit vortrefflich zu sein, - das Erkennen
seiner Nichtigkeit ein innerer Hochmut und Selbstgefalligkeit. Aber man muB zur Ehre wah-
rer Demut nicht in seiner Erbirmlichkeit stehenbleiben, sondern sich erheben uber sie durch
Ergreifung des G6ttlichen.", Hegel, Vorlestingen itber die Geschiclite der Philosophie III (hrsg. Eva
Moldenhauer und Karl Markus Michel, Werke 20, Suhrkamp Frankfurt am Main 1970
(1836)), 362.

.Das Erkenntnisvermagen untersuchen heiBt, es erkennen. Die Forderung ist also diese:
man soll das Erkenntnisvermt;gen erkennen, ehe man erkennt; es ist dasselbe wie mit dem

15



aftasten van de grenzen van het denken, deze grenzen altijd al voorbij is.
Want een begrip van eindigheid is altijd verbonden met een begrip van on-
eindigheid; alleen als onderscheiden van oneindigheid kan het begrip 'eindig-
heid' immers betekenis hebben. Hegel trekt hieruit een verregaande conclu-
sie: uit het besef van eindigheid volgt noodzakelijk de bevestiging van een
oneindige werkelijkheid.

"Het is daarom de grootste inconsequentie, enerzijds toe te geven dat het ver-
stand slechts verschijningen kent, en anderzijds te beweren dat dit kennen iets ab-
sohilits is, doordat men zegt: het kennen kan niet verder, dit is de itatutirliike abso-
lute gre,is van het menselijk weten.  1...1  Als grens, gebrek, wordt iets alleen  ge-

kend, ja ervaren, doordat men er gelijk al aan voorb,)  is. [ . . . ] Grens, gebrek van
het kennen is evenzo alleen a/s grens en gebrek bepaald door de vergellking met
een voorhanden idee van het algemene, van een voltooid geheel. Het is daarom
slechts gebrek aan bewustzijn wanneer men niet inziet, dat juist de aanduiding
van iets als eindig en beperkt het bewijs van de werkelijke tegenwoordigheid van het

oneindige en onbeperkte inhoudt, dat het weten van een grens alleen kan be-
i,2M

staan, voorzover het onbegrensde aan &eze kant in het bewustzijn is.

Nu is het inderdaad niet moeilijk om in te zien dat het begrip 'eindigheid'
altijd, als zijn negatie, een begrip van oneindigheid impliceert. Hegels ge-
volgtrekking gaat echter verder. Onder 'oneindigheid' verstaat hij niet slechts

in de negatieve zin een eindeloze hoeveelheid van eindige dingen ('slechte
oneindigheid'), maar een positief begrip van een voltooide totaliteit, een geheel
dat samenhang geeft aan alles wat eindig is. Bovendien gaat hij er vanuit dat
dit idee van een voltooid geheel bij elke aanduiding van een eindigheid VOOT-

handen is. Hoewel het niet direct duidelijk is, wat hier met het 'voorhanden
zijn' van een idee wordt bedoeld, gaat er toch op z'n minst de suggestie van-

Schwimmenwollen, ehe man ins Wasser geht. Die Untersuchung des Erkenntnisverm8gens ist
selbst erkennend, kann nicht zu dem kommen, zu was es kommen will, weil es selbst dies ist, -
nicht zu sich kommen, weil es bei sich ist.", Hegel, Geschichte dev Philosophie III, 334·, vgl. He-
ge\, Phanomenologie (ies Geistes (Werke 3, 1970 (1807)), 68-70.

2X , Es ist darum die gr6Bte Inkonsequenz, einerseits zuzugeben, daB der Verstand nur Er-
scheinungen erkennt, und andererseits dies Erkennen als etwas Absolutes zu behaupten, indem
man sagt, das Erkennen 12811,te nicht weiter, dies sei die naturtiche, absolute Schranke des

menschlichen  Wissens.  1...] Als Schra,ike, Mangel wird etwas nur gewuBt, ja empfunden, in-
dem man zugleich daraber hinaus  ist. [ . . .1 Schranke, Mangel des Erkennens ist ebenso  nur  als
Schranke, Mangel bestimmt durch die Fergleichung mit der vorhandenen Idee des Allgemeinen,
eines Ganzen und Vollendeten. Es ist daher nur BewuBtlosigkeit, nicht einzusehen, daB ebert
die Bezeichiiung von etwas als eineni Endlichen oder Beschriinkten den Beweis von der wirk-

liclien Gegenwart des Unendlichen, Unbeschriinkten enthalt, daB das Wissen von Grenze nur
sein kann, insofern das Unbegrenzte diesscits im BewuBtsein ist.", Hegel, Enzyktopa(lie I (Wer-
ke 8, 1970 (1830)), 143-144.
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uit dat de totaliteit op een positieve nianier gekend kan worden, dat men er
in het kennen over kan beschikken. Op grond van deze twee vooronderstel-
lingen kan Hegel uit het gegeven van eindigheid concluderen dat een onein-

2"dige totaliteit werkelijk moet bestaan en kan worden gekend.

Hegel probeert met de speculatief-dialectische rede te laten zien hoe te-
genstellingen zich niet alleen in het denken, maar in de werkelijkheid zelf
voltrekken, op een logische manier, als ontvouwing van de absolute Geest.
De identiteit van denken en zijn wordt hier tot in haar meest verregaande

consequenties doorgetrokken: begrip en werkelijkheid weerspiegelen elkaar
niet maar vallen met elkaar samen: "wat redelijk is, is werkelijk; en wat wer-
kelijk is, is redelijk."" Alle tegenstellingen worden met elkaar verzoend in de
rede; en in het redelijk begrip, de roos in het kruis van het heden, ligt ook de
mogelijkheid voor de mens om zich met de tegenslag en de tegenstellingen in
de werkelijkheid te verzoenen." Hegels vertrouwen in de rede is grenzenloos.
In zijn ogen is de rede zelf grenzenloos en oneindig." Het redelijk inzicht in
deze ontwikkeling is tegelijk haar voltooiing waarin de werkelijkheid in het
wijsgerig begrip zichzelf begrijpt."  Dit is de enige bescheidenheid  die  in  He-
gels metafysica gevonden kan worden: de filosofie moet de werkelijkheid niet

Deze twee vooronderstellingen zijn echter nogal betwistbaar. Ad Peperzak bekritiseert ze
in zijn commentaar op de openingsparagrat-en van de eerste uitgave van de Enzyklopadie. De
eerste (het samennemen van oneindigheid en totaliteit) noemt  hij "...de zelden verantwoorde,
maar altijd fungerende grondslag  van zijn [Hegels, E.E.] onto-logiek."   Over het voorhanden
zijn van de totaliteit schrijft hij: "Het is echter niet zonder meer evident, dat het geimpliceerde
of veronderstel(le weethebben van het niet-begrensde bestaat in een gedachte die hetzelfde
formele karakter heeft als expliciete en thematische gedachten van dit of dat, en evenmin dat
een dergelijke gedachte zo 'voorhanden' is, dat ze zelf expliciet gemaakt kan worden zonder
vervorniing van haar funderende kracht.", zie Hegel, Filosefie alr wetenschap.   Encyclopedie   der
filosofische  wetenschappen  5   1 -37 (vert. Ad Peperzak; Kok Agora Kampen, DNB/Pelckmans Ka-
pellen 1991), 149-150.

't   ..

Was vernunftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist verniinftig.", Hegel,
Grundlinien der Pl,ilosophie des  Rechts (Werke 7, 1970 (1821)), 24; Enzyklopadie 1,47.

Hegel, Grundlimen. 26-27. Vgl. S. Griffioen, De roos en het kmis. De u,aardering i,an de ein-
digheid in het latere de,iken van Hegel (Van Gorcum  Assen  Amsterdam  1976),  XVI-XXIII,  28-31,
41-44,72-75, 129-149, 182-183.

U „ .zunfichst  aber darfich nichts in Anspruch nehmen  als  dies,  daB Sie Vertrauen  zu  der
Wissenschaft, Glauben an die Vernunft, Vertrauen und Glatiben zi, sich selbst mitbringen. Der Mitt
der   Wahrheit,   Glatiben  an   die   Macht   des   Geistes  ist die erste Bedingung des philosophischen Studi-
u,its; der Mensch soll sich selbst ehren mid sich des Hdclisten wurdig aditen. Von der GriSBe und
Macht des Geistes kann er nicht groB genug denken; das verschlossene Wesen des Universums
hat keine Kraft in sich, welche dem Mute des Erkennens Widerstand leisten k8nnte; es muB sich
vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Ge-
nusse bringen.", Hegel, 'Konzept der Rede beim Antritt des philosophischen Lehranites an der
Universitiit Berlin', in: Enzyklopadie III. 399-417: 404.

„
Hegel, Grundlinien. 26-28.
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construeren maar haar na-denken. Minerva's uil mag van Hegel pas laat uit-
vliegen, maar hij neemt een hogere vlucht dan ooit tevoren.

In Hegels filosofie bereikt de klassieke metafysica haar hoogtepunt. De re-
lativering van het primaat van de rede in de christelijke metafrsica van de
Middeleeuwen wordt, evenals Kants relativering van de identiteitsthese, als
een moment in de ontwikkeling van de geest opgenomen. Bovendien zijn
ontologie en theologie volledig samengesniolten en is ook de praktische rede

een onderdeel van de metafysica geworden. Kan de metafysica zo alle op haar
geuite kritiek en ook alles wat zich nog buiten haar bevond, in zich opnemen
en er sterker van warden?  Of is  er een bekritisering van de klassiek metafysi-
sche intentie mogelijk die zo radicaal is dat zij zich niet door de dialectische
rede laat beetnemen? Na Hegel zijn meerdere pogingen hiertoe ondernomen,
waarvan ik drie strategieen heb onderscheiden.

1.2 Nietzsches radicale metafysicakritiek

"Witli the birds I'll sliare titis lonely view"
Red Hot Chili Peppers

Scar Tissue

De felste kritiek op de metafrsische traditie is verwoord door Friedrich
Nietzsche. Vanaf zijn eerste publicaties bindt hij de strijd aan met de opvat-
ting dat de werkelijkheid in zichzelf rationeel geordend zou zijn. Niet orde
maar chaos heerst, en deze chaos is niet met de rede of met het verstand te
vatten of te overzien. Soms, vooral in zijn vroegere geschriften, is Nietzsches
metafysicakritiek een kritiek op de hoogmoed van het denken. Hierover
schrijft hij al op zeventienjarige leeftijd in een opstel:

"Hoe vaak kwam onze hele filosofische traditie mij niet voor als het bouwen van
een Babylonische toren; de hemel bestormen is het doel van alle inspanningen; de
hemel op aarde, dat is ongeveer wat men wil."'

'4

Nietzsche, God is dood. Een blocmlezing (vert. Hans Driessen; Arbeiderspers Amsterdam
Antwerpen  1997), 15. Hoogmoed is Un van de thema's waarover de jonge Nietzsche zich in
zijn schooljaren heeft gebogen, o.a. in wat hij schrijft over Prometheus; zie Willemsen, Klut-
zenaar zonder God. Fnedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering (Boom Am-
sterdam 1997), 35-74. Vgl. ook de openingszinnen uit een van Nietzsches vroege niet-
gepubliceerde artikelen: "In irgend einem abgelegenen Winkel des in zahllosen Sonnensyste-
men flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es einmal ein Gestirn, auf dem kluge Thiere das
Erkennen erfanden. Es war die hochmutigste und verlogenste Minute der „Weltgeschichte":
aber doch nur eine Minute. Nach wenigen Athemzugen der Natur erstarrte das Gestirn, und
die klugen Thiere niuBten sterben.", Nietzsche, Uber Walirheit und Lits im amsennoralischen
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De metafysica is gezwicht voor de verleiding van de taal. De taal creeert een-
heid en orde in de chaotische veelheid van waamenlingen en indrukken die
een mens opdoet. Een woord is volgens Nietzsche niet meer dan een afbeel-
ding van een zenuwprikkel in geluid. Een waarneming wordt op nogal wille-
keurige wijze vertaald in een beeld en vervolgens het beeld nog willekeuriger
in een klank. Een woord is dus niet meer dan een metafoor van een metafoor
van het waargenomene. Zo worden heel verschillende indrukken, bijvoor-
beeld het zien en voelen van verschillende bladeren, in 66n woord samenge-
nomen, het woord 'blad'.  Dit wekt volgens Nietzsche de indruk dat er achter
al die verschillende bladeren een algemeen 'blad' zou bestaan. Zo ontstaat de

suggestie van een wereld van algemene waarheden die achter de alledaagse
waarnerningen schuilgaat, een ware wereld achter de schijnwereld." Boven-
dien wordt achter iedere gebeurtenis een oorzaak gezocht, achter elke daad
een dader, achter elke activiteit een *subject'. De mens wordt zo van een ver-
anderlijk samenspel van driften, krachten en organen veranderd in een aan
zichzelf identieke eenheid die ook de oorzaak is van zijn daden.  In de meta-
fysica wordt de mens dankzij de verleiding van de taal gemaakt tot een sub-
ject met een identiteit, een ziel en een vrije wil. Bovendien wordt er nog een
alomvattend subject achter de gehele wereld geprojecteerd die de ene oor-
zaak van alles en van zichzelf is:  een god. Zo worden - niet alleen in de me-
tafysica maar ook in moraal en godsdienst - met behulp van woorden en be-
grippen hele hierarchische systemen opgebouwd, een bouwwerk van de
'ware wereld' achter de verschijnselen. Volgens Nietzsche zijn dit allemaal
verzinsels die hij herleidt tot de fixerende eigenschappen van de taal: alles is
interpretatie. Elke hogere werkelijkheid wordt zo door Nietzsche terugge-
bracht tot de zintuiglijke waarnemingen, alles wat in de metafrsica hoog
wordt geacht, wordt herleid tot het lagere.'

Sinne, Err: Kritische Studienausgabe (KSA, hrsg. Giorgio Colli und Mazzino Montinan, De
Gruyter Berlin New York 1999 (1980)), KSA 1, 873-890: 875.

.
Nietzsche, Uber Wahrheit lind Luge, 878-880; vgl. Menschlidies, Allzumensdiliches, KSA 2,

30-31.
.

Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, 30-31, 36-40, 103, 545-548; Die frishliclie  Wis-
senschaft („la gaya scienza"), KSA 3,343-651: 482-483·, Zur Genealogie der Moral. Eine Streit-
scltrift, KSA 5,245-412.  279-281, Jenseits  von  Gut  und  Bdse.  Vorspiel  einer  Philosophie  der  Zukunft,

KSA 5, 9-243: 29-37; Gdtzen-Dammening oder Wie man mit den, Hammer philosophirt, KSA 6,
74-79,88-97. De latere Nietzsche ziet het subjectbegrip als het begin van dit metafysische on-
heil, waaruit de andere misverstanden over substantie, wezen en oorzaak en gevolg, zijn voort-
gekomen; zie Nachiall, KSA 7-13:  12: 18-20,315, 383-387,465; zie ook Joep Dohnien, 'Taal,
interpreteren en werkehjkheid bij Nietzsche', in: Paul van Tongeren (red.), Nietzsche als arts

t,an de mkum. Difnoses en prognoses (Kok Agora Kampen 1990), 23-50: 23-38; Tracy B.
Strong, 'Language and Nihilism: Nietzsche's Critique of Epistemology', in: Michael J. Shapiro,

Language and Politics (Blackwell Oxford 1984), 81-107.
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Tegenover de metafysische tendens om al het wordende vast te leggen in een
wezen achter de dingen, stelt Nietzsche een historische denkwijze." In zijn
'genealogie van de moraal' probeert hij religie, moraal en metafysica in hun
ontstaan te verklaren - en hen daarmee ook te weerleggen. Het ressentiment
van de slavenmoraal heeft het goede in kwaad veranderd, en het slechte in
goed, zo luidt, in 66n zin samengevat, zijn verklaring." Moraal, godsdienst en
metafysica worden door Nietzsche beschouwd als een samenhangend geheel
dat een degeneratie van de mens en de cultuur teweeg heeft gebracht. Maar
zij dragen hun eigen ondergang al in zich. Het is onvermijdehjk dat de wil
tot waarheid die onlosmakelijk met de metafysica verbonden is, de waar-
heidsaanspraken van de godsdienst, en vervolgens ook van de metafysica zelf
en van de moraal zal weerleggen. Nietzsche vat de geschiedenis van hun ont-
binding samen in zes fasen, onder de titel 'Hoe de ware wereld tenslotte tot
fabel werd': Het resultaat van deze ontwikkeling wordt door Nietzsche aan-
geduid als de dood van God. Niet alleen de christelijke God heeft het leven
gelaten, maar ook alle waarheid en waarden, alle levensdoelen en ori8ntaties
zijn ongeloofwaardig geworden. De dood van God betekent de teloorgang
van alle orientatie, zin en betekenis. Het is alsof de horizon met een spons is
uitgeveegd, alsof de aarde van de zon is losgekoppeld - een daad waartoe een
mens alleen in staat is als hij aan een god gelijk is geworden.

.

Het wereldbeeld dat ontstaat met het inzicht in de dood van God, met het
inzicht dat er geen dingen achter de interpretaties zijn, dat er geen eerste

oorsprong of alomvattend doel is, wordt door Nietzsche ontwikkeld in zijn
gedachte van de Wil tot macht:

"En weten jullie ook wat voor mij 'de wereld'  is? Zal ik jullie haar in mijn spie-
gel laten zien? Deze wereld: een monster van kracht, zonder begin, zonder eind,

37

Nietzsche, Menschliches, Alizumensdilidies, 23-25.
.

Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, 257-289; ./enseits von Cut und Base, 105-128; de as-

cetische idealen worden vooral besproken in Zur Genealogie der Moral, 339-412, en Gatzen-

Damment,W, 82-87; verwant met genealogie van de moraal zijn de genealogie van het schuld-

begrip, zie Zur Genealogie dir Moral 291-337; en de genealogie van religie en christendom, zie
Der Antichrist.  Fluch auf das Christentum, KSA 6, 165-254: 181-198, 209-247.

'.

Nietzsche, Gotzen-Dammentne, 80-81; vgl. Berger, Friedrich   Nietzsche.   Een  filosoof van  het
lijden en van de macht (Orbis en Orion Beveren, Gottmer Nijmegen 1982), 37-42.

.1I

Nietzsche, Die .»Wilidie  Wissensdiaft, 467, 480-482; vgl. Menschliches,  Allzumenschliches,
590-591. Zelf beweert Nietnche dat deze reikwudte van zijn boodschap voor z n tijdgenoten
nog te groot is, zie Also sprach Zarathlistra.  Ein Buchfur Alle und Keinen, KSA 4,  11-28; NachleB,
KSA 12, 125-127; vgl. Joep Dohmen, 'Nietzsches visie op de crisis van de westerse cultuur',
in: Bart Voorsluis (red.), Nietzsche en het postmodernisme (Kok Kanipen 1992), 52-104: 55-81;
Paul van Tongeren, 'Nietzsches boodschap van de dood van God', in: Gerrit de Grunt, Piet
Leenhouwers, Donald Loose (red.), De weerbarstike werkellkheid. Essays over metafysiek (Tilburg
University Press Tilburg 1989), 195-210 .
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I...1 ...kracht overal,  als  spel van krachten en krachtbronnen tegelijk  66n  en
'veel', hier zich ophopend en tegelijk daar zich verminderend, een zee van in
zichzelf stormende en stromende krachten, eeuwig zich veranderend, eeuwig te-
ruglopend,...  I. . .1  deze mijn dionysisdie wereld van het eeuwig-zichzelf-scheppen,
van het eeuwig-zichzelf-vernietigen, 1...] willen jullie een naa/n voor deze we-
reld? Een oplossing voor al jullie raadsels? I...1 Deze wereld is de wil tot macht - e,1

i.
niets a,iders.' En ook jullie zelf zijn deze wil tot macht - en niets anders!

De uitdrukking 'wil tot macht' is in zoverre misleidend dat er beter van 'wil-
len tot macht' gesproken kan worden. Er is niet 66n wil die het principe van
alles is. Er zijn vele krachten die niet op zichzelf staan maar op elkaar inwer-
ken, tegen elkaar strijden, in elkaar opgaan, opkomen en vergaan. De mens is
niet 66n van deze machtswillen en al helemaal met een subject dat macht wil,
in ieder mens zijn vele machtswillen, vele driften en krachten die met elkaar
vechten om meer invloed en meer macht. Mensen hebben geen vrije wil
maar zijn een tijdelijk en veranderlijk geheel van krachten en driften, waarin
de heersende kracht beslist, en dat als geheel wordt voortgedreven door het
krachtenspel van het noodlot. 42

Maar hoe kan een mens ooit genezen van de metafysische ziekte en ge-
zond worden, als hij zozeer wordt bepaald door elkaar tegenstrevende krach-
ten en machten, als hij opgaat in de zinloze dionysische maalstroom van zelf-
schepping en zelfvernietiging? Dat kan een mens alleen als hij bovenmenselijk
sterk is, als hij Ubermensch wordt. Dan werpt hij de oude waarden van zich af,
doet hij actief mee aan het scheppen van macht en van nieuwe waarden,  en
weet hij bovendien zijn noodlot te aanvaarden en te dragen. De Ubennensch is
in staat om zijn lot te aanvaarden, hij zegt 'ja' tegen het leven, in voor- en

41 "Und wiBt ihr auch, was mir „die Welt" ist? Soil ich sie euch in meinem Spiegel zeigen?
Diese  Welt: ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang,  ohne  Ende,  [...1 Kraft uberall,  als

Spiel von Kriiften und Kraftwellen zugleich Eins und „Vieles", hier sich hiufend und zugleich
dort sich mindernd, ein Meer in sich selber sturmender und fluthender Krdfte, ewig sich wan-
delnd,  ewig  zuriicklaufend,  I...1  diese meine dio,aysische Welt des Ewig-sich-selber-Schaffens,
des Ewig-sich-selber-Zerst6rens, I...1 wollt ihr einen Namen fur diese Welt? Eine Losung fGr
alle  ihre   Rithsel? 1. . .1 Diese   Welt  ist  der   Wille  zur  Mac/it  -   und  nichts  at#ferdem.'  Und  auch  ihr
selber seid dieser Wille zur Macht - und nichts auBerdeni!", Nietzsche, Nachlq/1, KSA 11, 610-
611.

42

Nietzsche, Nachleti, KSA 11, 563; 12, 25-26;Jenseits von Gut und Bose, 54-55; Also st,rach
Zarathustra, 146-149; Glitzen-Dammerung, 96-97; vgl. Dohmen, 'Nietzsches visie op de crisis

van de westerse cultuur', 86-90; Paul van Tongeren, 'Wil tot maclit', in: Wijnand Mensink,
Roelfien Nieborg, Theo Stals, Perspectieven op Nietzsche (Dionysos Tilburg 1995), 11-26.
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tegenspoed, ook wanneer hij beseft dat dit lot voor eeuwig zal terugkeren, ja,
hij voegt er zelfs aan toe: 'zo heb ik het gewild'. 43

Kan een mens zo sterk zijn? Nee, een mens niet, maar de Uberme,isch wel.
De mens is iets dat overwonnen moet worden, hij is niet meer dan een over-
gangsfase naar de Ubenne,isch. Was Nietzsche zelf sterk genoeg om de eeuwi-
ge terugkeer te dragen en het noodlot lief te hebben? Het is verleidelijk om
te veronderstellen dat zijn ineenstorting in januari  1889 mede het gevolg was
van de ondraaglijke last die zijn filosofie hem opdroeg." Over de oorzaken
van zijn waanzin valt echter weinig met zekerheid te zeggen. Vast staat wel
dat zijn gedachten onleefbaar zijn, je moet bovenmenselijk, ubemie,isdilich,

zijn oni ernaar te leven.

Nietzsches kritiek op de metafysica is frontaal en volledig. Hij laat er niets van
heel en doet zijn best om te voorkomen dat zijn alternatieven, de wil tot
macht en de eeuwige wederkeer, toch weer terugvallen in een vorm van
metafysica. Desalniettemin kan zijn werk volgens sommige interpreten wel

44degelijk tot de metafysica worden gerekend. Paul van Tongeren noemt
Nietzsches filosofie van de willen tot macht een metafysica, omdat het een
theorie van de hele werkelijkheid, van de werkelijkheid als zodanig is: de
wereld is wil tot macht en niets anders.« In zijn metafysicabegrip legt van
Tongeren de nadruk op het derde element van de klassiek metafysische in-

tentie: een opvatting over de werkelijkheid als zodanig. Dit element is inder-
(laad duidelijk aanwezig in Nietzsche's denken, maar hoe staat het met de an-
dere drie momenten van de klassieke metafysica?

Om te beginnen met het eerste kenmerk van de klassieke metafysica, de
centrale rol van de rede, in hoeverre is in zijn werk sprake van rationele ar-
gumentatie? Nietzsches argumenten en redeneringen zijn dubbelzinnig, ze
zijn gericht op het ondermijnen en ontmaskeren van rationele argumenten als
een verhulde wil tot macht. Zijn redeneringen zijn weI degelijk rationeel,
maar niet zo hyperrationeel dat ze proberen alles tot een redelijk principe te
herleiden. Het zijn rationele argumenten voor een irrationele positie, en al
redenerend kan Nietzsche, wanneer het hem zo uitkomt, zonder moeite alle

43

Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 179-181, 249396, 402-404; Die frahlidie Wissenschaft,
570. Jenseits  von  Gut  und Bose, 74-75; NachlqB, KSA 9,494,496,502-503, 505.

" Vlg. Willenisen, Kluizenaar zonder God, 200-217.
45 Vgl. Dohmen, 'Taal, interpreteren en werkelijkheid bu Nietzsche', 48-49, n68.
46 .Gedachtenexperimenten leiden Nietzsche uiteindelijk tot wat we een metafysiek van de

macht kunnen noemen. Een metafysiek, dus een tlieorie die iets zegt over alte werkelijkheid, niet

over deze  of die  particuliere werkelijkheid, niaar over  wat  werkelijitheid  als  zodanig is. Nietzsche
stelt: Alles is wit tot macht.", van Tongeren, 'Wil tot macht', 15 (mijn cursivering). Herman

Berger sluit zich bij deze interpretatie aan, maar noemt deze positie geen metafysica, onidat hij

een ander nietafysicabegrip hanteert, zie hierboven noot 2.
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redelijkheid laten varen. Het is voor Nietzsche belangrijker dat hij zijn visies
en waarden zelf creeert, dan dat ze wel of niet redelijk zijn. Daarmee neemt
hij overigens nog verder afstand van elke openbaring, traditie of zinaanbod
dan de klassieke metafysica had gedaan in haar nadruk op rationaliteit als eni-
ge weg tot ware kennis. Het tweede element, de rationele orde van de wer-
kelijkheid en haar toegankelijkheid voor de rede, wordt door Nietzsche het
felst bekritiseerd: de wereld is een dionysische chaos, een strijd van machts-
willen die niet redelijk geordend is.

Het vierde kenmerk van de klassieke metafysica, de bepaling van het alles-

bepalende principe van de werkelijkheid, wordt door Nietzsche enerzijds
weliswaar bekritiseerd, maar is anderzijds in zijn denken in gewijzigde vorni

.,terug te vinden. De wil tot macht doet zich niet voor als een principe, als
fundament, oorsprong of goddelijke wil; in die zin is het geen metafysisch
principe. De bepaling van de werkelijkheid als zodanig als aangedreven door
machtswillen is echter wel een visie die niet zonder enige samenhang is, die
een hitrarchie van zijnden impliceert. Het gaat hier om een wil tot mac/it, het
is een natuurlijk machtsstreven dat in alles aan het werk is en niet een wil tot
levensbehoud of een Wil tot liefde. Met andere woorden, de Wil tot macht is
wel een principe, maar een pluralistisch principe, een principe dat niet door
eenheid maar door veelheid wordt gekenmerkt, een principe dat geen iden-
titeit maar differentie behelst.

De eerste twee elementen van de klassiek metafysische intentie zijn in
Nietzsche's filosofie dus niet terug te vinden, maar de derde en de vierde wel.
Als hier al van metafysica kan worden gesproken, zoals van Tongeren doet,
dan gaat het in elk geval om een minimale metafysica.

Joep Dohmen bestrijdt de interpretatie van van Tongeren en brengt er te-
genin dat rekening moet worden gehouden met het strategisch karakter van
Nietzsches denken. Alleen om methodische redenen stelt Nietzsche zich op
het standpunt van het alziende oog dat de 'werkelijkheid als zodanig' kan
zien. Volgens Dohmen mag Nietzsches stelling dat 'de waarheid' niet bestaat
maar dat er alleen maar interpretaties en machtswillen zijn, niet worden ge-
interpreteerd alsof Nietzsche deze stelling zelf presenteert als 'de waarheid'.
Daarom is Nietzsches filosofie geen metafysica van het worden of van de
willen tot macht." Zelf maakt Nietzsche inderdaad duidelijk dat zijn stellin-
gen niet meer dan interpretaties zijn:

"Gesteld dat ook dit slechts interpretatie is - en jullie zullen je genoeg beijveren
„48dit bezwaar te maken - welnu, des te beter. -

4-

Dohnien, 'Taal, interpreteren en werkelijkheid bij Nietzsche'. 42-46.
. "Gesetzt, daB auch dies nur Interpretation ist - und ihr werdet eifrig genug sein, dies

einzuwen(len? - nun, um so besser. -", Nietzsche, ./enseits von Gut und Hose, 37; vgl. het eerder
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Deze toevoeging is wel zo consequent: de bewering dat alles slechts inter-
pretatie is, kan zichzelf natuurlijk alleen maar als een mogelijke interpretatie
presenteren. De theorie van de Wil tot niacht kan alleen bestaan in rivaliteit
met andere interpretaties. Zij wil niet op haar waarheidsgehalte worden be-
oordeeld, van belang is alleen de vermeerdering van macht die deze inter-
pretatie zou kunnen bewerkstelligen. Wat zou Nietzsche de waarheid nou
interesseren? Door zich niet om de waarheid te bekommeren maar alleen om
de strategische effecten van zijn interpretaties, maakt Nietzsche zijn filosofie
onweerlegbaar.

.'

Maar ook een interpretatie is een visie en het staat filosofen vrij 0111 zo'n
theorie over de werkelijkheid als zodanig op haar wijsgerige merites te be-
oordelen. Ook al presenteert Nietzsche zijn gedachten over de Wil tot macht
als niet meer dan een interpretatie, ook als interpretatie vormen zij een mi-
nimale metafysica, een theorie over het zijnde als zijnde. Nietzsches genealo-
gische kritiek probeert de metafysica te herleiden tot de willen tot macht,
maar kan dat niet doen zonder van deze machtswillen een nieuwe oorsprong
te maken en daarmee in een metafysica terug te vallen.

Een visie op de werkelijkheid als zodanig die door enige samenhang
wordt gekenmerkt, is onvermijdelijk. Door alle mogelijke beweringen en vi-
sies die in het dagelijks leven een rol spelen, worden opvattingen over de
werkelijkheid als geheel impliciet voorondersteld. Deze opvattingen worden
in de filosofie expliciet gemaakt. Dat betekent dat metafysica in haar hierbo-
ven onischreven minimale vorm onvermijdelijk is. Een metafysicakritiek als
die van Nietzsche kan dus niet onder woorden worden gebracht zonder in
een nlinimale metafysica terug te vallen. Nietzsche heeft dit zelf ook ver-
woord in zijn opvattingen over de onvermijdelijke eigenschap van de taal om
wat in beweging is vast te leggen en wat van elkaar verschilt identiek te ma-
ken. Het is dus aan de taal en de gramniatica te wijten dat we onherroepelijk
aan de metafrsica vastzitten.'

Een metafysisch verlangen is bij Nietzsche zeker niet te vinden, wel een
sterk verlangen om de metafrsica te overwinnen. Nietzsche ziet het metafy-
sisch denken enerzijds als zeer beperkt en hij hekelt haar hoogdravende ver-
wachtingen als hoogmoed." Anderzijds zijn de metafysici in hun hoognioed

gegeven citaat over de wil tot macht waarin Nietzsche schrijft wat 'voor inij', 'in mijn spiegel'
de  wereld is, Nachiati,  KSA 1 1, 610-611.

49 van Tongeren, 'Wil tot macht', 18-20; Berger, Fnednch Nietzsche, 139-147.
Wir h8ren aufzu denken, wenn wir es nicht in dem sprachlichen Zwange thun wollen,

1...] Das verniinftige Denken  ist ein Interpretiren nach eineni Scheina, welches wir nicht  ab-
werfen k8nnen.", Nietzsche, Nachlq#, KSA 12, 193-194. vgl. Dohmen, 'Taal, interpreteren en
werkelijkheid bu Nietzsche', 33-38.

.

Zie de eerder geciteerde opmerking van de zeventienjarige Nietzsche, noot 75; vgl. Zur
Genealogie der Moral, 357: .selbst noch mit dem MaBe der alten Griechen gemessen, nimnit
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tot onvoorstelbare dingen in staat geweest, hoewel  ze dat zelf misschien  niaar
nauwelijks vermoedden: ze hebben God gedood en daarniee de oceaan leeg-
gedronken, de horizon uitgewist en de zon van de aarde losgekoppeld;
voorwaar geen geringe resultaten. Maar Nietzsches pogingen om de metafysi-
ca te overwinnen, de meest verstrekkende consequenties te trekken van zijn
leer van de wil tot macht, zijn pogingen om zelfs het harde noodlot te wen-
sen en lief te hebben, getuigen van een nog veel grotere hubris. Het lijkt erop
dat niet alleen de 111etafysica hoogmoedig is, niaar dat de pogingen haar te
boven te komen nog veel hoognioediger zijn. De lange jaren van genezing
die naar de grote gezondheid moeten leiden, gaan bij Nietzsche gepaard met
een verheven gevoel van vogel-vrijheid, vogel-overzicht en vogel-
overnioed,'2 een overnioed die aan het eind van zijn actieve loopbaan al aan
de krankzinnigheid grenst. "

1.3 Fenomenologie en differentiedenken

De tweede vorm van metafysicakritiek is te vinden bij twintigste eeuwse fe-
nomenologen die elk op hun eigen manier aansluiting zoeken bij Kant en
zijn relativering van de identiteitsthese. Kants transcendentaalfilosofie is weer
opgepakt door Husserl en uitgewerkt tot een fenomenologie die als strenge
wetenschap de metafysica van een nieuwe fundering moest voorzien. Zijn

sich unser ganzes modernes Sein, soweit es nicht Schwache, sondern Macht und Machtbe-
wuBtsein  ist, wie lauter Hybris und Gottlosigkeit aus  [... j Hybris ist heute unsre ganze  Stel-
lung zur Natur, unsre Natur-Vergewaltigung mit Hulfe der Maschinen und der so unbedetikli-
chen Techniker- und Ingenieur-Erfindsamkeit; Hybris ist unsre Stellung zu Gott, will sagen zu
irgend einer angeblichen Zweck- und Sitdichkeits-Spinne hinter dem groBen Fangnetz-
Gewebe der Urskhlichkeit. . ."

Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches, 18, Also sprach Zaratliustra, 50.
A    „Wenn ich je stille Himmel uber mir ausspannte und mit eignen Fltigeln in eigne

Himmel flog:
Wenn ich spielend in tiefen Licht-Fernen schwamm, und meiner Freiheit Vogel-

Weisheit kam: -
- so aber spricht Vogel-Weisheit: „Siehe, es giebt kein Oben, kein Unten! Wirf dich

umher, hinaus, zuriick, du Leichter! Singe! sprich nicht mehr!
- „sind alle Worte nicht fur die Schweren gemacht? Liigen dem Leichten nicht alle

Worte! Singe! sprich nicht mehr!" -
Oh wie sollte ich nicht nach der Ewigkeit brunstig sein und nach dem hochzeitli-

chen Ring der Ringe, - dem Ring der Wiederkunft?
Nie noch fand ich das Weib, von deni ich Kinder mochte, es sei denn dieses Weib,

das ich liebe: denn ich liebe dich. oh Ewigkeit!
Denn  ich   liebe  dich,  01,   Ewigkeit r' ,
Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 291.
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leerlingen Heidegger en Levinas gebruiken de fenomenologische methode
vooral voor een kritiek op de klassieke metafysica. Zij doen dat elk op hun
eigen manier en met hun eigen terminologie, maar richten hun kritiek op
hetzelfde punt: de identiteitsthese.

1.3.1   Heidegger

""Time  keeps  on  slipping  slipping  slipping  into  thefilture

Steve Miller Band
Fly like an eagle

In zijn gehele oeuvre heeft Martin Heidegger gezocht naar een alternatief
voor de klassieke metafysica. Deze zoektocht kan worden verdeeld in twee
periodes, ruwweg v66r en na de Kehre. Tot in de loop van de jaren '30 pro-
beert Heidegger op transcendentale wijze voorbereidend werk te verrichten
voor het ontwerpen van een nieuwe metafrsica; maar de betekenis van deze
termen - transcendentaalfilosofie en metafysica - is daarbij wel behoorlijk
veranderd.

De grondvraag van de metafysica is volgens Heidegger de vraag naar de
zin van zijn: wat betekenen de woorden ziin en z(inde? Of, zoals Heidegger

:4

deze vraag soms ook formuleert: waarom is er zijnde en niet veeleer niets?
In de 111etafysische traditie is echter altijd gevraagd naar de kenmerken van
het zijnde en de fundering ervan in een hoogste zijnde. Daardoor heeft zij
vanafhaar aanvang  het  zijn  en de ontologische differentie tussen  zijn  en  zijn-
de vergeten en is het zijnde impliciet geduid vanuit het heden als de dorni-
nante tijdsmodus. In de verhouding tussen zijn en tijd ligt volgens Heidegger
de centrale problematiek van de ontologie. Daarom gaat hij op zoek naar een
tijdsopvatting van waaruit de vraag naar het zijn op een juiste manier gesteld
kan worden.

Sein und Zeit staat bekend als de onvoltooide voorbereiding van de zijns-
vraag. In de inleiding wordt het program uiteengezet waaraan dit werk is be-
gonnen." Heidegger is in Sein und Zeit niet toegekomen aan de Destruktion
van de geschiedenis van de ontologie, waarin de traditionele ontologie moest
worden ontmanteld tot op de oorspronkelijke ervaringen, waaruit de eerste
zijnsbepalingen zijn opgekomen. Wel is een groot deel gerealiseerd van het

54

Heidegger, Sein und Zeit (Niemeyer Tubingen 1986 (1927)), 1; 'Was ist Metaphysiki',
in: Wegmarken (Vittorio Klostermann Frankfurt  am  Main 1967; Gesamtausgabe  (GA)  9),  103-
122: 122; Einfuhning in die Metaphysik. GA 40,3-55; de laatste formulering is een enigszins ge-
wijzigd ataat van Leibniz, Vemunftpri,izipien der Natur und  der Gnade, %7, blz. 12-15.

5,

Heidegger, Sein utid Zeit, 1-40.
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onderzoek naar de zijnswijze van het zijnde dat de zijnsvraag kan stellen: het
Dasein van de mens.

Heideggers fundamenteel-ontologische analyse van het Dasein die de
zijnsvraag moet voorbereiden, is een nieuwe vorm van transcendentaalfiloso-
fie die de basis moet leggen voor een nieuwe metafysica. Wat het Dasein van

andere zijnden onderscheidt, is dat het de zijnden overstijgt, transcendeert, en
zich verhoudt tot 'wereld', een netwerk van verbanden en relaties, een ver-
wijzingsgeheel niet een horizon, waarbinnen de zijnden kunnen verschijnen.
Het menselijk bestaan is een overstijgend ontsluiten van zijnden en van we-
reld. Dasein en wereld zijn transcende,it, zij overstijgen de zijnden, dat wil
zeggen: Dasein reikt over de zijnden heen en ook over zichzelf heen naar
wereld. Dasein en wereld zijn hiermee tegelijk ook transce,identaal, constitutief
voor het zijn van de zijnden, ze vormen de voorwaarden voor de mogelijk-
heid dat de zijnden kunnen verschijnen. In het transcenderen van de zijnden
heeft het Dasein niet alleen een verhouding tot wereld als wereld, maar ver-

houdt het zich ook tot het zijn als zijn. In de interpretatie die eigen is aan de

ontsluiting van zijnden, schuilt altijd al een zeker zijnsverstaan dat dankzij de
transcendentie van het Dasei,1 expliciet kan worden gemaakt. Heidegger

noemt het zijn dan ook 'het transcelldens zonder meer'.* Het gebruik van de
latijnse term en de uitdrukking 'zonder meer' [schlechthin] duiden erop dat het
zijn 'meer' transcendent is dan Dasein en wereld; dat wil zeggen, het onthult
en verbergt zich in alle mogelijke werelden. De transcendentaal-filosofische
terminologie is hier grondig gewijzigd. De term tmnscendent wordt door Hei-
degger nauwelijks gebruikt, transcendentie ITranszendenzl daarentegen des te
vaker, en hiermee doelt Heidegger niet op een instantie 'aan gene zijde van',
maar op de beweging van het transcenderen of overstijgen [ Uberstieg]. Trails-

57cendentaa/ wordt alles genoemd wat op dit overstijgen betrekking heeft.

.      " Sein  ist das transcendens schlechthin. I...1 lede ErschlieBung von Sein als das transcen-

dens ist transzendentale Erkenntnis. Phiinomenologische Wahrheit (Erschlossenheit von Sein)
ist  veritas transcendentalis.", Sein und Zeit, 38. Dit is 66n van de weinige passages in Sein und
Zeit waarin Heidegger expliciet transcendentale terminologie gebruikt. Dat zon denken in de-
ze periode een nieuwe vorm van transcendentaalfilosofie is, wordt vooral duideluk uit enkele
teksten die kort na Sein und Zeit gepubliceerd zijn, o.a. 'Vom Wesen des Grundes'

„ „Transzendenz bedeutet Oberstieg. Transzendent (transzendierend) ist, was den Ober-
stieg vollzieht, im Obersteigen verweilt. Dieses eignet als Geschehen einem Seienden. Formal
liBt sich der Oberstieg als eine »Beziehung« fassen, die sich »von« etwas »zu« etwas hinzieht.

[ . . . ]  Die  Transzendenz  in  der zu kl renden und auszuweisenden terminologischen Bedeutung
meint solches, was dem mensdilidien Dasein eignet, und zwar nicht als eine unter anderen mBg-
liche, zuweilen in Vollzug gesetzte Verhaltungsweise, sondern als vor alter Verhaltung geschehene

Grundve!fasst,ng dieses Seienden.   1. . .1    Was  uberstiegen  wird, ist gerade einzig das Seiende se/bst,

das dem Dasein unverborgen sein und werden kann, mithin audi und gerade das Seiende, als
welches »es selbst« existiert.  [...] Wir nennen das, wom,tihin das Dasein als solches transzeIidiert,
die Welt und bestimmen jetzt die Transzendenz als In-der-Welt-sein. Welt macht die einheitli-
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Hoewel Heidegger alle gestalten van de metafysica die in de geschiedenis van
de filosofie tot dan toe waren ontwikkeld, bekritiseert vanwege hun aandeel

in de vergetelheid van het zijn, is hij - in deze fase van zijn wijsgenge ont-
wikkeling - niet gekant tegen metafysica als zodanig. In Sein lind Zeit wordt
de term 'metafysica' nauwelijks gebruikt, maar heeft Heidegger het vooral
over ontologie, waarbij gedacht moet worden aan een omvorming van de
metafysica generalis die als ontologia de meest fundamentele vragen van de me-
tafrsica bespreekt. Sein und Zeit is dus een nieuwe gestalte van de metafysica,
zoals ook uit andere publicaties van Heidegger uit de jaren '20 en '30 blijkt.
De vraag naar de zin van zijn, de grondvraag van de metafysica, is direct ver-
bonden met wat wezenlijk is in het menselijk bestaan: overstijgen van zijnden
en ontwerpen van wereld. Daarom beweert Heidegger dat metafysica tot de
natuur van de mens hoort, ja zelfs dat metafrsica het 'grondgebeuren' in het
Dasein is en dat zij het Dasein zelf is: De fundamentele ontologie noemt hij
een metafrsica van het menselijk Dasein, die het fundament moet leveren
voor een aan de natuur van de mens toebehorende metafrsica." Zijn 'inlei-
ding in de metafrsica' is een uitleiden uit de traditionele metafysica die als
vraag naar het zijnde eigenlijk nog een fysica is, en een binnenleiden in het
vragen van de grondvraag "waarom is er eigenlijk zijnde en niet veeleer
niets? "f >

Halverwege de dertiger jaren neemt Heidegger steeds meer aRtand van de
terminologie van ontologie, metafysica en transcendentaalfilosofie.' Deze ver-
andering houdt verband met de Kehre in zijn denken aan het begin van de
jaren '30. Hij vindt dat hij in de periode van Seiz und Zeit nog teveel met be-
hulp van de taal van de metafysica heeft gedacht, en doet een stap terug
(Schntt zunick) om wat in het voorafgaande nog ongedacht is gebleven, te
kunnen denken.«'

cher Struktur der Transzendenz mit aus; als ihr zugehBrig heiBt der Weltbegriff ein transzen-

dentaler.", 'Vom Wesen des Grundes', in: Wqmarken, 123-175: 137-139.
. „Das Hinausgehen uber das Seiende geschieht im Wesen des Daseins. Dieses Hinausge-

hen aber ist die Metaphysik selbst. Darin liegt: Die Metaphysik gehdrt zur »Natur des Men-
schen«. Sie ist weder ein Fach der Schulphilosophie noch ein Feld willkurlicher Einfille. Die
Metaphysik ist das Grundgeschehen im Dasein. Sie ist das Dasein selbst.", Heidegger, 'Was ist
Metaphysik?', 121-122.

54
Heidegger,  Kant  und das  Problem  der Metaphysik,  GA  3: 1, 231-242.

  Heidegger, Einfulining in die Metaphysik, 19-22; de alinea's op deze bladzijden die tussen

vierkante haken staan, zijn later toegevoegd, nadat Heidegger zijn houding ten opzichte van de
metafysica veranderd had.

" Harald van Veghel dateert de ornslag in Heideggers gebruik van de term 'metafysica' in
de jaren  1936-1937, zie Harald van Veghel, Op ,(:oddel ike grond.  HeideRer  over  de  theologische
fundering van  de filosofte (Damon Leende  1999), 71-84, 264-267.

'2
Heidegger, 'Brief uber den »Humanismus«', in: Wegmarken, 313-364: 327-328; idem,

Beitrage zur Philosophie (Vom Ereignis), GA 65, 84-85, 450-451; vgl. Karin de Boer, Denken in
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Heidegger gaat telkens op zoek naar een nieuwe aanvang van het denken,
van waaruit het zijn ter sprake gebracht kan worden. Hij probeert dat onder
andere met behulp van de uitdrukking es gibt. Van het zijn en van de tijd kan
niet gezegd warden, dat ze ziin als zijnden, maar 'es gibt Sein' en 'es gibt
Zeit'. Maar wat wordt eigenlijk bedoeld met dit Es en met dit geven? Hei-
degger noemt dit geven een beschikken, een Geschick. Het zijn en de tijd die
de zijnden aanwezig laten zijn, tonen zich indirect, in de zijnden, maar de
beschikking die het zijn geeft, verbergt zich voor ieder kennen." Het raadsel-
achtige Es dat het zijn beschikt en de tijd geeft, is het gebeuren dat Heidegger
Ereignis noenit. In dit woord worden verschillende betekenissen samengeno-
men, zoals gebeuren, laten verschijnen, toe-eigenen en geligend zijn. Hei-
degger probeert zijn en tijd samen te denken als een elkaar toegeeigend zijn
in een gebeurtenis die ziclizelf verbergt. Het Ereignis kan niet worden voor-
gesteld , noch als iets tegenover ons, noch als iets dat ons omvat, maar het
wordt voorondersteld door elke mogelijke voorstelling van welk zijnde dan
ook. Het moet ook niet worden gedacht als een gevende instantie die op
zichzelf staat, tegenover of achter wat wordt gegeven, het verbergt  zich  in  het

64

zijn en de tijd die aan elkaar worden gegeven.
In het Ereigitis worden niet alleen zijn en tijd aan elkaar toegeeigend, maar

ook het zijn en de mens. Net als in het eerdere denken van Heidegger neemt

de mens tussen de overige zijnden een bijzondere positie in, namelijk de po-
sitie in de openheid van de Lichtti,W. De mens krijgt zijn bestaan niet alleen
toebeschikt vanuit het zijn, maar neemt zelf ook deel aan het onverborgen
laten zijn van het zijn. Het zijn heeft de mens nodig om te verschijnen; en
mens-zijn betekent: wereld en zijn laten verschijnen. De mens kan op ver-
schillende wijzen aan het huis van het zijn bouwen: door te dichten, door iets
nieuws te stichten, maar vooral door te denken. Denken en zijn zijn bij Hei-
degger wezenlijk op elkaar betrokken. Het zijn wordt niet door de mens te-

het  licht  van  de  t d. HeideMers tweestnid  met  Hg:el  (Van Gorcum Assen 1997), 130-136;  Usseling,
HeideMer. De,iken en danke,i - geve,i en zijn (De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen 1964),
39.

"' Heidegger, Sein tind Zeit, 212; 'Brief iiber den »Humanismus«', 334-336; 'Zeit und Sein',
in: Zur Sache des Denkens (Max Niemeyer Tubingen 1988 (1969)), 1-25: 5-16.

....
Das Ereignis ist weder, noch gibt es das Ereignis. Das Eine wie das Andere sagen, be-

deutet eine Verkehrung des Sachverhalts, gleich als wollten wir den Quell aus dem Strom
herleiten. Was bleibt zu sagen? Nur dies: Das Ereignis ereignet.", Heidegger, 'Zeit und Sein',
24,20-25; vgl. 'Der Satz der Identitiit', in: Identitat lind Differenz (Gunther Neske Pfullingen
1990 (1957)). 9-30: 24-25; vgl. Duinger, Over het transcendentale, vooral in verband met Heidegger
en Kant (Universitaire Pers Leiden 1966), 296-299; de Boer, Denken in het licht van de tijd. 142-

147.
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voorschijn geroepen, maar de mens antwoordt op de roep van het zijn, waar-
bij zijn antwoord wordt opgenomen in en meewerkt aan de zijnsonthulling.

Denken en zijn gaan dus altijd samen, maar zijn niet identiek. Heidegger
gaat uitgebreid in op hun samenhang, onder andere in een bespreking van
Leibniz' formulering van de identiteitsthese: nihil est si,te ratio, Nichts ist oli,ie
Gnind. Heidegger ontwaart in dit principe meerdere betekenissen, die door
Leibniz waren samengenomen: 'niets is zonder grond' en 'niets is zonder oor-
zaak'. Bovendien is dit principe ook bekend onder de naam priticipmm redden-
dae rationis: het principe van het geven van redenen, ofwel het principe van
het rekenschap afleggen. Leibniz verstaat onder dit alles de noodzaak en de
mogelijkheid om alles te verklaren met een afdoende grond of oorzakelijke
verklaring, die uiteindelijk is gegrond in de hoogste grond, namelijk God.
Heidegger brengt een scheiding aan tussen grond en oorzaak, met behulp van
een dichtregel van de mystieke dichter Angelus Silesius: "De roos is zonder
waarom; ze bloeit omdat ze bloeit:- Het bestaan van een roos kan biologisch
verklaard worden, maar voor het waarom van haar bestaan is er geen verkla-
ring. Toch heeft de roos wel een grond: zij bloeit onidat zij bloeit, zij bestaat
omdat zij bestaat, zij heeft haar grond in het zijn zelf. Dit is voor Heidegger
een aanleiding om het principe anders te lezen. Tot het zijn van de zijnden
behoort dat ze gegrond zijn. Het zijn is de grond van de zijnden, terwijl het
zelf grondeloos is, een afgrond. Heidegger herformuleert het principe als
volgt: "Zijn en grond: hetzelfde. Zijn: de af-grond.

-.

Ook in de uitdrukking rationem reddere zijn twee betekenissen te vinden:
grond teruggeven en rekenschap afeggen. Twee betekenissen van ratio gaan
hier samen: grond en rede, ofwel zijn en denken. In de moderne filosofie
wordt de rede als laatste grond gezien, maar Heidegger herinterpreteert het
principe van de rede zo dat er de verbondenheid van zijn en denken mee
wordt bedoeld. Het principe wil niet zeggen dat elk zijnde verklaard kan
worden, maar dat de mens deel heeft aan het 'gronden' en laten zijn van de
zijnden. Het principe van de rede wordt zo een app61 van het zijn aan de
mens om deel te nemen aan het laten verschijnen van de zijnden.

Met deze interpretatie neenit Heidegger een dubbelzinnige positie in ten
opzichte van de metafysische traditie. Aan de ene kant wordt de identiteits-

M „
Das Denken baut am Haus des Seins.", Heidegger, 'Brief uber den »Humanisnius«',

358; "Das Ereignis vereignet Mensch und Sein in ihr wesenhaftes Zusammen.", 'Der Satz der
Identitht'. 27; vgl. Duintjer, Over het tratiscendentale, 304-306; Usseling, Heidegger, 52-62. Het is
overigens opvallend dat Heidegger naast dichten, denken en maken niet ook het handelen als
een vorm van zijnsonthulling onderscheidt. Hij negeert hiermee het aristotelisch onderscheid
tussen poiesis en pmxis.

" "Die Ros ist ohn warum; sie bluhet, weil sie bluhet", geciteerd in Heidegger, Der Satz
vom Grund, 53-55.

.  „'Sein und Grund: das Selbe. Sein: der Ab-Grund.", Der Satz vom Grund, 77.
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these vervangen door de stelling van de ontologische differentie en van het
Ereig,lis: het zijn valt niet samen met de zijnden en ook met met het denken,
maar houdt zich in zijn verschijnen tegelijk voor elk kennen verborgen. Aan
de andere kant blijven denken en zijn bij Heidegger wezenlijk op elkaar be-
trokken en behoudt het denken een geprivilegieerde toegang tot het zijn."
Hoewel de differentie een dam opwerpt tegen al te hoge verwachtingen die
de traditionele metafysica aan het denken stelt, wordt ook hier aan het den-
ken een grootse taak toebedacht, namelijk het ingeschakeld zijn in de zijns-
onthulling. Het reiken naar een waar zijnsverstaan wordt door Heidegger een
gewelddaad genoemd, die tot mislukken gedoemd is, omdat het zijn nog ge-
welddadiger is. De grootsheid van het denken en van het zijnsonthullende
mens-zijn ligt in zijn ondergang wanneer het door het zijn wordt overwel-
digd. Heidegger ziet hierin geen reden om het hoge streven van het mense-
lijk bestaan en de prominente rol van het zijnsdenken als hoogmoed ofhubris
aan de kaak te stellen. Een dergelijke waardering zou een criterium buiten
het zijnsdenken vereisen en zo'n criterium is niet voorhanden:

"Het er-zijn van de zijnshistorische mens betekent: gesteld zijn als de bres, waarin
de overmacht van het zijn verschijnend binnendringt, opdat deze bres zelf op het

zijn stukloopt.  1...1 Als de bres voor de opening van het in-het-werk-gestelde zijn
in het zijnde is het erzijn van de zijnshistorische mens een incident  [Zwischen-fa/4,
het incident waarin plot:seling de machten van de ontketende overniacht van het
zijn opkomen en in het werk als geschiedenis ingang vinden.  [...] De waardering
van het mens-zijn in geringschattende zin als hoogmoed en aanmatiging plaatst de
mens buiten de noodzaak van zun wezen, het in-cident te zijn. Een dergelijke

geringschatting maakt van de mens iets wat voorhanden is, zet dit in een lege
ruimte en beoordeelt  het aan  de  hand  van  een of andere, extern opgelegde  waar-
denschaal. i,69

...
Deze dubbelzinnige houding komt ook telkens naar voren in de interpretaties die Hei-

degger geeft van de eerder genoenide identiteitsthese van Parmenides (zie noot 33), o.a. in
Einfiihning in die Metaphysik, 143-153, 174-183; 'Der Satz der Identitiit', 13-21, 28-30; 'Moira
(Parmenides VIII, 34-41)', in: Vortrage und Aufsatze (Gunther Neske Pfullingen 1985 (1954)),
223-248; 'Die Zeit des Weltbildes', in: Holiwege (Vittorio Klostermann Frankfurt am Main
1980 (1950)), 73-110: 88-89.

'. I. In der Gegenwendigkeit des uberwiltigenden Seienden im Ganzen und des gewalttati-
gen Dasein des Menschen wird die M8glichkeit des Absturzes in das Ausweg- und Stiitte-lose
erwirkt: der Verderb.   [ . . .1   Da-sein des geschichtlichen Menschen heiBt: Gesetzt-sein  als   die
Bresche, in die die Obergewalt des Seins erscheinend hereinbricht, damit diese Bresche selbst
am Sein zerbricht.  [ . . . ] Der Untergang  ist  ihm das tiefste und weiteste Ja  zum  Oberwiltigen-
den.  [...]  Als die Bresche fir die Eruffnung des ins Werk gestezten Seins im Seienden ist das
Dasein des geschichtlichen Menschen ein Zwischen-fall, der Zwischen-fall, in dem pl6tzlich die
Gewalten der losgebundenen Obergewalt des Seins aufgehen und ins Werk als Geschichte ein-
gehen.  [...] Die Bewertung des Menschseins als Obermut und Vermessenheit im abschitzigen
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Vanaf de tweede helft van de jaren '30 gaat Heidegger zich dus steeds duide-
lijker afzetten tegen de metafrsische traditie. De betekenis van het metafrsi-
cabegrip wordt hierbij ingeperkt, vergeleken met de periode van Sein lind

Zeit, toen Heidegger zijn eigen denken, dat evenzeer tegen de traditionele
metafysica inging, nog wel meta rsica noemde. Onder metafysica verstaat hij
nu de houding waarin de werkelijkheid als een verzameling zijnden wordt
opgevat, terwijl het zijn zelf wordt vergeten. De zijnden worden gezien als
voorhanden objecten, beschikbaar voor onderzoek of voor welk gebruik  dan
ook, berekenbaar en beheersbaar, gefundeerd in een hoogste zijnde. Het ge-
beuren of 'wezen' van het zijn dat zich hierin schuilhoudt, wordt door het
metafysisch denken niet gezien.'

De hele geschiedenis van de filosofie wordt volgens Heidegger beheerst
door deze metafysische denkwijze. Bij de eerste Griekse denkers, zoals Hera-
clitus en Parmenides, zijn er nog sporen van een zijnsdenken te vinden. Maar
vanaf Plato heerst de metafysica, in de permanente aanschouwelijke aanwe-
zigheid van de Ideefn als hoogste zijnden, in de beheersmatige verdeling van
de filosofie in deelgebieden als logica, ethiek en fysica, in de bepaling van de
mens als een levend wezen met logos, als animal rationale. Sinds Plato is de fi-
losofie als metafysica op zoek naar principes die de zijnden funderen en orde-
nen: Aristoteles' eerste beweger, de christelijke God als catisa sui in de Mid-
deleeuwen, Descartes' cogito, Kants transcendentale bewustzijn, Hegels Geest
en tenslotte zelfs Nietzsches wil tot macht. Heidegger ziet Nietzsches omke-
ring van het platonisme als voleinding, hoogtepunt en eindpunt van de me-
tafysica. En meer dan ooit heerst de metafrsica in de moderne techniek die
alles beheersbaar en berekenbaar maakt.'

Nu stelt Heidegger dat het zijnsdenken de metafrsica moet overwinnen
[tibenvinden]   of te boven komen [verwinden]. Dit betekent   dat de metafysica
moet worden hernomen om te zoeken naar wat in haar ongedacht is geble-
ven, om binnen de metafysica een stap terug te doen naar haar grond. Het
overwinnen' van de metafysica is in feite een voortzetting van wat Heideg-

ger eerder als Destruktion van de ontologie had gepland, maar dan in het kader
van zijn latere zijnsdenken. Het zijn is ons tot nu toe in de gestalte van de
metafysica toebeschikt. Om het zijn in zijn zijnsgeschiedenis te kunnen den-

Sinne nimmt den Menschen aus der Not seines Wesens hraus, der Zwischen-fall zu sein. Sol-
che Abschatzung setzt den Menschen als etwas Vorhandenes an, versetzt diesen in einen kam
Raum und schatzt es nach irgendwelchen, auBen aufgestellten Werttafeln ab.", Heidegger,
Einfithning  in  die  Metaphysik.  17 1-173.

" Heidegger,  'Die  Zeit des Weltbildes', passim; 'Brief uber den »Humanismus«', 321-322;
vgl. Usseling, Heideler, 14-32, Duintjer, Over het transcendentale, 320-324.

' Heidegger, 'Oberwindung der Metaphysik'. in: Vortrage und Al,fsatze. 67-95; vgl. Helga
Kuschbert-Tulle, Martin Heidegfer. Der letzte Metaphysiker? (Forum Academicum K6nigstein
1979), 75-104.
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ken, nioet daaroni de metafysica worden ondervraagd op wat zich indirect in
haar onthult: het Geschick van het zijn. Alleen zo kan het denken de zijnsver-
getelheid te boven komen en een nieuwe aanvang vinden.'1 Een nieuw begin
voor het denken heeft Heidegger onder andere gezocht in een herinterpreta-
tie van de denkers van het oude begin. Bij Anaximander, Heraclitus en Par-
menides meent hij nog sporen te zien van een denken dat zich van de tem-
poraliteit van het zijn bewust was. Ook in andere teksten zoekt Heidegger
aanknopingspunten voor een nieuw begin van het denken, onder anderen bij
Sophocles en HBlderlin.

In de zoektocht naar een nieuwe aanvang voor het denken is het voor
Heidegger nog een open vraag, of de talen van de westerse cultuur voorgoed
nietafysisch gestempeld zijn, of dat ze ook een andere wijze van spreken als
mogelijkheid in zich dragen.-' De onzekerheden over de uiteindelijke uit-
komst van de pogingen om de metafysica te boven te komen, doen echter
niets af aan de verregaande gevolgen van Heideggers nitta&sicakritiek voor
cruciale onderdelen van de traditionele metafysica. Zo laat de Schritt zurtick
volgens Heidegger ondernieer zien waaroni de metafysica het tweeledig ka-
rakter van ontologie en theologie, van onto-theologie heeft." Doordat het zijn
zich verbergt in het aanwezig laten zijn van de zijnden, wordt de vraag naar
de grond van de zijnden in de metafysica vertaald in een vraag naar een
hoogste zijnde dat grond en oorzaak van zichzelf is: catisa sui. En daarmee is

volgens Heidegger het metafysische Godsbegrip genoemd. Dat deze God dis-
cutabel is geworden, hoeft voor religie en theologie geen probleem te zijn,
want voor een catisa sui kan  men moeilijk bidden, offeren en dansen, aldus
Heidegger." Een oorspronkelijker zijnsdenken kan ruimte credren voor een
heel ander Godsbegrip.™ In zijn analyse van de onto-theologie wordt de the-

7 1 Heidegger, 'Brief iiber den »Humanismus«', 321-322; 'Oberwindung der Metaphysik',
67-68, 74; 'Nachwort zu „Was ist Metaphysik?«', in: Wegmarken, 303-312: 303-304; 'Einlei-
tung   zu   »Was ist Metaphysik?«', in: Wegmarken, 365-383: 365-368; 'Die onto-theologische
Verfassung der Metaphysik ', in: Identitat  und  Dijferenz, 31-67: 39-42.

Das Schwierige liegt in der Sprache. Unsere abendllindischen Sprachen sind in je ver-
schiedener Weise Sprachen des inetaphysischen Denkens. Ob das Wesen der abendl ndischen

Sprachen in sich nur metaphysisch und darum endgiiltig durch die Onto-Theo-Logik geprigt
ist, oder ob diese Sprachen andere M6glichkeiten des Sagens und d.h. zugleich des sagenden
Nichtsagens gewihren.  muB offen bleiben.", Heidegger, 'Die onto-theologische Verfassung
der Metaphysik ', 66; vgl. 65.

„ „Woher stanmit die onto-theologische Wesensverfassung der Metaphysik? Die so ge-
stellte Frage ubernehmen, heiBt jedoch, den Schritt zuriick vollziehen.", Heidegger,  'Die on-
to-theologische Verfassung der Metaphysik ', 47.

' Heidegger, 'Die onto-theologische Verfas,ung der Metaphysik ', 51, 60-65.
. '. Erst aus der Wahrheit des seins 1 Bt sich das Wesen des Heiligen denken. Erst aus dem

Wesen des Heiligen ist das Wesen von Gottheit zu denken. Erst im Lichte des Wesens von
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ologie door Heidegger afgeleid uit de ontologie; parallel hieraan wordt in het
zijnsdenken het goddelijke vanuit het zijn gedacht. Het gaat Heidegger dus
allereerst om de zijnsvraag en die wil hij los van elke religie of theologie ont-
wikkelen. Een christelijke filosofie is voor hem een contradictio in terminis;
zij kan niet werkelijk wijsgerig vragen, omdat zij al over de antwoorden
meent te beschikken:'

Ook voor de ethiek heeft Heideggers metafysicakritiek grote consequen-
ties. In de klassieke metafysica wordt, volgens Heidegger, voortdurend ge-
zocht naar een stevige fundering van de ethiek: in God, in de autonome vrije
wil van het subject, in de ontwikkeling van de Geest, enzovoort. In deze in-
terpretatie gaat hij voorbij aan de eigen plaats die de ethiek bij Plato en Aris-
toteles naast de metafysica inneenit. Heideggers zijnsdenken verzet zich tegen
elke fundering in wat zich vast en blijvend aanwezig stelt. Ethiek en moraal
nioeten daaroni niet worden gedacht :tls gegrond in een fundament, maar als
antwoord op wat op het menselijk bestaan toekomt. In overeenstemming
hiermee had Heidegger al in Sein und Zeit de gedachte ontvouwd van de on-
bepaalde stem van het geweten die het Dasein oproept uit de vervallen alle-
daagsheid tot een oorspronkelijk schuldig-zijn, dat wil zeggen tot de open-
heid waarin het Dasein zichzelf in vrijheid ontwikkelt en zijn bestaan op  zich
neemt. Morele schuld en verantwoordelijkheid kunnen alleen worden begre-
pen tegen de achtergrond van de ontslotenheid van het Dasein als een oor-
spronkelijk schuldig-zijn. Verantwoordelijkheid en schuld vooronderstellen
dus niet een vaste grond, maar een appal vanuit het Dasein tot het Dasein, een
oproep tot het op zich nemen van een openheid voor wat op het Dasein toe-
komt.-'

Ethiek als wijsgerige discipline is een metafysische uitvinding die pas bij
Plato is opgekomen, wanneer het oorspronkelijke denken zijn einde vindt,
schrijft Heidegger later. De term 'ethiek' is afkomstig van het Griekse athos

dat volgens Heidegger oponthoud of woonoord betekent. Hij denkt hierbij
aan de open ruimte of Liditting waar het zijn kan aankomen. Het zijnsdenken
is als denken van het ithos een oorspronkelijke ethiek. Wezenlijker dan het
opstellen van morele regels is volgens Heidegger dat de mens zijn oponthoud
in de waarheid van het zijn vindt. Net zo min als hij in zijn metafrsica-

Gottheit kann gedacht und gesagt werden, was das Wort »Gott« nennen soll.", Heidegger,
'Brief iiber den .Humanismus«', 351; vgl. 338-339.

"Eine »christliche Philosophie« ist ein holzernes Eisen und ein MiBverstindnis.", Hei-
degger, Ei,!ftihning in die Metaphysik, 6. Voor een nauwkeurige en kritische bespreking van
Heideggers wijsgerig godsbegrip, zie van Veghel,  Op goddeliike grond, passini, vooral 292-353.

" Heidegger, Sein mid Zeit, 267-301.
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interpretatie de eigen plaats van de ethiek erkent, kan de praktische filosofie
naast het zijnsdenken op zichzelfstaan:

Hoewel Heidegger in zijn latere denken uitdrukkelijk afstand heefi geno-
men van transcendentaalfilosofie en metafysica, moet de vraag worden gesteld
in hoeverre zijn denken hierniee nog verwantschap heeft. Otto Duintjer on-
derscheidt nieerdere 'transcendentale momenten' in Heideggers zijnsdenken
die zijn omgebogen tot momenten van zijnsonthulling. Het 'transcendentale'
zou hierin bestaan dat Heideggers denken een terugvragen is naar een oor-
spronkelijke dimensie van het Ereig,lis, waarin wordt gegeven wat in het
nienseluk bestaan altijd al voorondersteld en elementair vertrouwd is - met
als belangrijkste verschil dat dit oorspronkelijk geven niet objectiverend en
funderend, maar seinsgeschichtlich wordt gedacht. Dit verschil is voor Heideg-

.'ger zelf reden  oni  zich  van de transcendentaalfilosofie  te  distantieren.
Hetzelfde kan worden gezegd van de verhouding van Heideggers denken

tot de traditie van de metafrsica. Het verschil tussen klassieke nietafysica en
zijnsdenken kan het nieest kernachtig worden uitgedrukt als het verschil tus-
sen identiteit en differentie. In het zijnsdenken valt de werkelijkheid ten
diepste niet met zichzelf sanien,  maar is zij voortdurend in wording en veran-

dering en verschilt ze van zichzelf. Dit brengt met zich mee dat ook zijn en
denken niet identiek zijn, maar blijvend van elkaar verschillen: het zijn ont-
hult zich in het denken maar verbergt zich tegelijk. Wel blijven zun en den-
ken wezenlijk op elkaar betrokken. In de sprong van identiteit naar differen-
tie neemt Heidegger niet voorgoed afstand van de metafysische intentie, maar
wordt deze intentie grondig omgebogen.* De eerder genoemde vier mo-
menten van de metafrsische intentie zijn alle op een gewijzigde manier terug
te vinden in Heideggers zijnsdenken:

1.  het denken speelt een centrale rol in de zijnsonthulling;
2.  zijn en denken zijn met identiek, maar kennen een wezenlijke samenhang;
3. het zijnsdenken heeft betrekking op de meest basale kenmerken van de

gehele werkelijkheid en het menselijk bestaan;

4. werkelijkheid en menselijk bestaan worden gedacht vanuit het allesbepa-
lende 'principe' van de ontologische differentie.

In hoeverre kan in een beoordeling van Heideggers filosofie van hubris wor-
den gesproken? Aan de ene kant wordt in zijn denken de eindigheid van het
bestaan en van het menselijk denken sterk benadrukt en wordt de identiteit
van denken en zijn met kracht weersproken. Aan de andere kant behoudt het

Heidegger, 'Briefuber den »Humanismus«', 316, 352-362; vgl. noot 76.
Duinger, Over het transcendentale, 324-347.

.

Helga Kuschbert-Tdlle, Martin Heidegger. Def letzte Metaphysiker?, 141-143.
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zijnsdenken een bevoorrechte positie in de ontsluiting van zijn en als enige
toegangsweg tot een begrip van het goddelijke. Bovendien kunnen de gren-
zen van het menselijk denkvermogen alleen worden onderzocht door het
denken zelf, dat geen andere instantie boven zich duldt. Heideggers zijnsden-
ken heeft niet de pretenties van een kantiaans tribunaal van de kritische rede,

maar geeft zichzelfwel bijzondere privileges in het zoeken naar een antwoord
op wat naar zijn mening de grondvraag van de filosofie is: waarom is er zijnde
en niet veeleer niets? Het wijsgerig denken neemt hier nog vrijwel dezelfde
positie in als bij de klassieke metafysica, maar stelt haar pretenties duidelijk
minder hoog.

1.3.2   Levinas
Net als Heidegger bekritiseert Levinas de hele geschiedenis van de filosofie,
maar hij draait de terminologie  min of meer 0111. De geschiedenis is niet be-
heerst door zijnsvergetelheid en metafysica die overwonnen moeten worden
in een zijnsdenken; zij is volgens Levinas gedomineerd door een ontologie
die de werkelijkheid voortdurend heeft opgevat als een totaliteit, als een sa-
menhangend geheel waarin alle zijnden binnen een rationele ordening passen
en zo onder een gezamenlijke noemer vallen. Het bijzondere of singuliere
kan binnen zo'n omvattende totalitaire filosofie nooit tot zijn recht komen,
het wordt vervormd, genegeerd, verdrongen of buitengesloten.  Om aan  een
dergelijke beheersende grip op de werkelijkheid te ontkomen, probeert Levi-
nas ter sprake te brengen wat dreigt te warden ontkend of gereduceerd: het
volstrekt singuliere, het radicaal andere, de absolute exterioriteit, de transcen-
dentie." Van deze transcendentie moet worden getuigd in een nieuwe meta-
fysica. Want in de klassieke en moderne metafysica en ontologie (tot en met
Heidegger) is de transcendentie niet radicaal genoeg gedacht en bleef zij  bin-

82 In 66n van zun artikelen onderscheidt Levinas tussen heteronome en autonome filosofie,
uitgaande van respectievelijk ervaring en vrijheid. De heteronome filosofie van de ervaring is
een metafysica die zich opent voor het absoluut andere en goddelijke. De autonome filosofie
van de vrijheid herleidt het andere tot hetzelfde, tot zichzelf; deze laatste heeft in de geschie-
denis van de westerse filosofie nieestal gedomineerd:    1 Verite implique exp6rience. [...] Fille
de l'expUrience, la v6rit6 prdtend trds haut. Elle s'ouvre sur la dimension mBme de l'id6al. Et
c'est ainsi que philosophie signifie m6taphysique et que la mttaphysique s'interroge sur le
divin.  2" Mais verite signifie aussi adh6sion libre i une proposition  [...]  Vue  de ce biais,  la
philosophie s'emploierait S rkduire au M6me tout ce qui s'oppose S elle comme autre. I...] La
conqu6te de 1'6tre par l'homme S travers l'histoire - voili la formule 8 laquelle se ramdne la
libertd, l'autonomie, la riduction de /'At,tre au Mdme. I...1 Autonomie ou h6tBronomie ? Le
choix de la philosophie occidentale a penchE le plus souvetit du c6tk de la libert6 du MBme.",
Levinas, 'La philosophie et l'idle de l'Infini', in: En d#couvra,it l'existence avec Husserl et Heidegger

(Vrin Paris 1988' (1949)), 165-178: 165-166; vgl. ook blz. 168 en Totaliti   et   Infini.   Essai   sur
l'extlrioriti (Martinus NijhoffDen Haag 1961), 13.

36



nen het zijn - dus eigenlijk inimanent - met de transcendente God als hoog-
ste zijnde." Ook Heideggers transcendentie als Uberstieg is een overstijging
van de zijnden binnen het zijn. Levinas trekt de transcenderende beweging
radicaal door tot voorbij het zijn, voorbij elke thematisering in het denken en
voorbij elke verwoording.

Niet alleen het wijsgerig denken van de ontologie wordt gekenmerkt
door een totalitaire tendens. Het zijn zelf is in Levinas' opvatting een ano-
nieni gebeuren, de zinloze chaos van het il y a, 'er is', waaraan het zijnde -
met deze uitdrukking doelt Levinas doorgaans op de mens - zich moet ont-
rekken om zijn eigen identiteit te ontwikkelen." Het zijnde doet dit door de
dingen om hem heen te beheersen, voor eigen gebruik aan te wenden en
zich zo een wereld toe te eigenen. Dit identificatieproces is een economie
van het zelf, waarin al het andere tot het zelfde wordt herleid." Enerzijds kan
het zijnde zich zo onttrekken aan de verschrikkingen van het zinloze er-zijn,
door in zijn eigen bestaan zinvolle relaties te stichten; anderzijds blijft hij als
een ik eenzaam  in zijn eigen zelf rondcirkelen.-

Uit deze eenzaamheid wordt het ik bevrijd door de verschijning van het
gezicht van de transcendente ander, die niet tot het zelf te herleiden is, niaar
een oneindige ethische verplichting oplegt die het bestaan zin geeft. Transce,1-

dentie betekent bij Levinas een ethische differentie die asymmetrisch, an-
archisch, vooroorspronkelijk en oneindig is." De verhouding tot de ander is

niet alleen ethisch maar ook religieus. De ander ontleent zijn verplichtende
kracht aan het feit dat hij door God is gestuurd. De ander verschijnt in het
spoor van God, de Oneindige. God doet zich niet rechtstreeks kennen, hij is

Hl

Levinas noemt enkele positieve uitzonderingen, zoals Plato's Idee van het Goede voorbij
de zijnden en Descartes' idee van het Oneindige.

K4

Levinas, 'Signature', in: Difficile Libert&. Essais sur le judats,ne (Albin  Michel  Paris  1976'
(1963)), 373-379: 375; vgl. idem, Ethique et I,tfini. Dialogties avec Philippe Nemo (Fayard Paris
1982), 45-49, De l'existence a l'existant (Vrin Paris 19813 (1947)), 92-105. Voor Levinas is het

zijn het kwaad en het zijnde het goede, vgl. Le temps et l'autre (Presses Universitaires de France
Paris 1983 (1948)), 29: "L'6tre est le mal," en Totaliti et In/ini, 158: "Etre KaG' auTS - c'est
Btre bon."

H5

Levinas, Totaliti et Infini, 81-158.
/6 "Par son identification, l'existent s'est dljd refermB sur lui-m6me ; il est monade et

solitude.", Levinas,  Le  temps et l'autre, 31-32; vgl. Ethique et In/im, 55-63.
. De relatie tot de ander als begin van de ethiek wordt o.a. uitgewerkt in deel III A en B

van Totalite et Injini, 161-195 en in Ethique et Injini, 89-108. De transcendentie van de ander als
oorsprong van zin wordt vooral behandeld in 'La signification et le sens', in: Humanisme de
ratitre homme (Fata Morgatia Paris 1972), 19-63. Beide ideeen staan zo centraal in Levinas'
denken, dat men ze overal in zijn oeuvre tegenkomt, vooral sinds TotalitD  et  Infini. De inbreuk
van de ander in mijn leven is tegelijk pijnluk en zingevend; Levinas gebruikt er dan ook uit-
eenlopende uitdrukkingen voor, zoals trauma, gijzelaarschap, plaatsvervanging, inspiratie, uit-
verkiezing en glorie van het getuigenis.
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alleen kenbaar via de ander, via de wet, in de vorm van derde persoon. Daar-

om noemt Levinas God een Hij, een Illeiteit, ' hij-lieid' 3 God komt niet naar

de mens toe, maar is altijd al voorbij gegaan, en in zijn voorbijgaan creeert hij
voor de mens de ruinite om zich op de ander te richten. Religie en ethiek
vallen bij Levinas dus vrijwel samen. Net als in de traditionele metafrsica
neemt God in de filosofie de hoogste plaats in. Het gaat hier echter wel om
een heel andere plaats: God is niet meer het hoogste zijnde, maar voorbij het
zijn, op geen enkele manier door het zijn besmet en 'tot in het afwezige
transcenderend:- De religie zelf is hier overigens van elke uiterlijkheid ont-
daan en Levinas onderscheidt zijn filosofie duidelijk van de meningen die op
een religieuze openbaring zijn gebaseerd. Levinas wordt geinspireerd door de
joodse religieuze traditie, maar hij presenteert zijn wijsgerig denken als een
universeel geldige filosofie, die niet afhankelijk is van een specifiek geloof of
van een godsdienstige openbaring.'

Levinas maakt in zijn nietafysica gebruik van een transcendentale metho-
de." Het transcendentale stelt bij Levinas geen grenzen aan de transcendentie,
maar valt er juist mee samen: de transcendentie van de ander is de transcen-
dentale mogelijkheidsvoorwaarde van zin en betekenis. Een belangrijk ver-
schil met de moderne transcendentaalfilosofie bestaat hierin dat Levinas' net
als Heidegger differentiedenker is. De transcendentale 'oorsprong van zin is
geen fundament of arklit maar an-archisch, voorafgaand aan en gescheiden
van elke oorsprong. In de strenge scheiding tussen hetzelfde en het andere,
die pas in tweede instantie voortdurend met elkaar verstrengeld zijn, ligt een
belangrijk verschil met Heideggers ontologische differentie. In de ontologi-
sche differentie zijn het zijn en de zijnden onderscheiden, maar het zijn staat

MH

Levinas, 'La trace de l'autre'. in: En (lacouvrant rexistence, 187-202: 197-202; 'Enigme et
ph6nomBne', iii: En dicouvrant l'existence. 203-216: 209-216; Autrement  qu'etre,    15,    19,    158,

179-194.
.9

Levinas, Autre,nent qu'Ftre 011 ati-delit de l'essence (Kluwer Dordrecht 1978  (1974)), 2,
'Dieu et la philosophie', in: De Diew qui vient i Vidie (Vrin Paris 19862 (1982)), 93-127; 'Dieu
et l'onto-th60-logic'. in: Dim, la mort et le temps (Grasset Paris 1993),  135-254. Vgl.  Roger
Burggraeve, Mens e,i medemens, verantwoordelijklieid en God. De metafrsische ethiek van Emmanuel
Lrvi,ias (Acco Leuven Amersfoort 1986), 385-402."

Levinas, Totaliti et I,dini, X-xi.
Levinas, Totalite et infini. XIII. Theo de Boer typeert Levinas' denken als een ethische

transcendentaalfilosofie in Tussenfilosofie m profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel Levinas (Anibo
Baarn 1988-), 27-55; In latere publicaties voegt hij hier aan toe dat Levinas in zijn latere wer-
ken, zoals Autrement qu'etre, niet alleen vanuit de ontologie en econonde van het zelf terug-
vraagt naar de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde in de transcendentie. maar ook meer
positief vanuit de openbaring van  de arlder  en de ethische relatie een eigen rationaliteit van  de
transcendentie ontwikkelt, in de vorm van iteratie en exaltatie; zie de Boer, Langs de gewesten

t,an   |iet   zijii, 1 96-221, 297-314; idem, Tlic Rationality  of Transcende,ice.  Studies in the  Philosoplly  of
Emmanuel Lei,inas (Gieben Amsterdam 1997), 1-32,64-67, 147-183.
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niet los van de zijnden, het toont zich alleen in de zijnden. Bij Levinas' ethi-
sche differentie is er veeleer sprake van een kloof tussen  het zelf en de ander.
De ander is oorsprong van zin en van het goede, maar niet van het zijn. Het
zelfde en het andere zijn op elkaar aangewezen, maar hun verbintenis is een
relatie van twee absolute termen die absoluut los van elkaar staan.

Dit brengt nog een bijzonder kenmerk van Levinas' transcendentaalfiloso-
fie niet zich niee. De transcendent(al)e ander gaat niet alleen aan het zijn en
aan het zelf vooraf, maar doorbreekt ook de totaliteit hiervan. Het bestaan

ontvangt zijn diepste zin van diegene door wie het wordt overvallen en
opengebroken. Elk actief antwoord van het subject  op de oproep  die  het  pas-
sief heeft ontvangen, wordt door een nieuwe oproep geinterrumpeerd. Elke
poging om in reactie op het appal van de ander een moraal en een verant-
woord zinvol bestaan op te bouwen, wordt door dit appa verstoord. De mo-
gelijkheidsvoorwaarde onderbreekt wat zij zelf mogelijk heeft gennaakt en
maakt zo de voltooiing hiervan onmogelijk. De transcendentale mogelijk-
heidsvoorwaarde is, om het met een term van Derrida te zegen, tegelijk een
onmogelijkheidsvoorwaarde.

In Levinas' nieuwe metafysica worden verschillende elementen uit de
klassieke metafysica in een sterk gewijzigde vorm opgenomen. God is als
transcendente oorsprong van zin in ere hersteld, maar hij is zeker geen hoog-
ste zijnde meer; hij is transcendent aan het zijn en de lijn tussen het zijnde en
God loopt louter en alleen via de ander, via de ethiek en de wet. Ook het
metafysisch verlangen wordt door Levinas aan de orde gesteld op een manier
die het nogal van aard doet veranderen. Volgens Aristoteles hebben alle
mensen van nature een verlangen naar kennis en dit is in zoverre een verlan-
gen naar het vreemde, dat wat gekend nioet worden, nog vreenid is zolang er
geen kennis van is. Levinas voert het verlangen echter voorbij het kennen
naar het andere. Het is wezenlijk voor het metafysisch verlangen dat het zich
niet als een behoefte laat bevredigen, maar oneindig is en alleen maar kan
groeien. Het metafrsisch verlangen is hier meer dan ooit een oneindige op-
dracht geworden:

"De  metafysica  [...] is gericht  op het 'elders', het 'anders'  en het 'andere'.  I...1
Het metafysisch verlangen streeft naar iets heel anders, naar het absolimt andere.   1. . .1

Verlangen zonder bevrediging dat de verwijdering, de andersheid en de exterio-
„/riteit van het Andere juist bedoelt.

92 , La mdtaphysique  [...1  est tournde vers 1'• ailleurs »,  et 1'« autrement »,  et 1'« autre ».  [... j
Le ddsir 1116taphysique tend vcrs totit ai,tre  chose,  vcrs  l'absolument  autre.   1...1 D*sir sans

satisfaction qui, prdcisement, entend 1'6loignement,  l'alt6rid  et  l'extdriorit6  de  l'Autre.",
Levinas, Totaliti et Iq/int, 3,4.
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In zijn spreken over transcendentie en alteriteit brengt Levinas iets ter sprake
dat niet in woorden te vatten is en elke thematisering te buiten gaat, ja door
elke theniatisering altijd al is voorondersteld. De wijsgerige verwoording is
een antwoord op het 'spreken' van het gezicht van de ander dat aan alle taal
voorafgaat. Levinas maakt daarom (mede in reactie op kritiek van Derrida)
onderscheid tussen het zeggen (/e Dire)  en het gezegde  (le DiO. Elke poging
om het zeggen zelf onder woorden te brengen in het gezegde, is al verraad

aan het zeggen en moet daarom ongezegd warden geniaakt (se di(lire).  De
v66r-talige relatie tot de ander in het zeggen moet telkens opnieuw ter sprake
worden gebracht en daarvoor zullen nooit de juiste woorden worden gevon-
den." Het 'zeggen' van de ethische relatie gaat aan elk redelijk spreken voor-
af,  maar is daarmee niet onredelijk of irrationeel,  het is eerder een 'rede v66r
de rede':

"De nabijheid betekent dus een rede van v66r de thematisering van de betekenis
door een denkend subject, van v66r het verzamelen van de termen in een tegen-

woordigheid, een vooroonpronkehike rede die niet uit enig initiatief van het subject
voortkonit, een an-archische rede. [...1 Tegenover de begrijpelijkheid van de on-
persoonlijke logos stelt zich de begrijpelijkheid als nabijheid.

"94

De wijsgerige rede wordt telkens onderbroken door de voor-redelijke rede
van de ethische nabijheid van de ander. Dit blijkt volgens Levinas uit het tel-
kens opnieuw opkomen van het scepticisme. Het scepticisme lijkt zichzelf
tegen te spreken: het doet een aanspraak op de waarheid van de bewering dat
er geen waarheid bestaat. Volgens Levinas maakt het scepticisme in de per-
formatieve tegenspraak een onderscheid tussen het zeggen en het gezegde,
terwijl de traditionele metafysica die twee gelijk wil trekken. De op het ni-
veau van het gezegde weerlegbare waarheid van het scepticisme getuigt vol-
gens Levinas van een diepere waarheid die de onvermijdelijke scheuren in
een hecht doortimmerd betoog telkens opnieuw aan het licht brengt. De re-
de  is niet in zichzelf te funderen, zij vindt in het scepticisme haar schaduw  die
na elke weerlegging opnieuw opduikt.  De  taal zelf is volgens Levinas onver-
mijdelijk dubbelzinnig."'

"
Levinas, Autrement qu 'Mre, 6-9, 47-65,210-218,228,232.

L,4  , La proximit6 signifie donc une raison d'avant la thtmatisation de la signification par un
sujet pensant, d'avant le rassemblement des termes dans un prBsent, une raison pr#-originelle ne
procddant d'aucune initiative du sujet, une raison   an-arrhique.    I. . . ] A l'intelligibilit6 comme
logos impersonnel, s'oppose l'intelligibilit6 comme proximit6.", Levines, Autrement qu'Jtre,
212-213.

Levinas, Autrement  qu'etre, 21 3-218.
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Het eerste kenmerk van de klassieke metafysische intentie, de centrale rol van
de rede, wordt door Levinas dus gerelativeerd; maar deze onderschikking is
ambigu, onidat zu plaatsvindt binnen een wijsgerig argumentatief betoog dat
vertrekt vanuit een universeel herkenbare ervaring. Ook het tweede element
van de metafysica, de identiteit van denken en zijn, wordt geproblematiseerd.
Maar ook hier doet zich een ambivalentie voor. Binnen de economie van het
zelf vallen denken  en  zijn niet samen. Het denken staat  hier in dienst  van  de
identificering van  het zelf dat probeert het zinloze  'er is' te boven te komen.
Het 'ik' probeert hier het zijn identiek te maken aan zijn eigen denken, maar
deze poging moet niislukken, omdat de angstwekkende zinloosheid van het il
y a telkens opnieuw kan opdoenien. Voordat de schijn van zo'n identiteit
wordt doorbroken door de verschijning van het gezicht van de ander, blijkt
er al een ontologische differentie te spelen binnen de economie van het zelf.
Deze ontologische differentie verschilt van de door Heidegger gedachte dif-
ferentie, omdat het zijn en het zijnde bij Levinas niet op elkaar aangewezen
zijn, maar het zijnde juist probeert zich aan het zijn te ontworstelen. Er is dus
geen identiteit van denken en zijn, maar de tot mislukken gedoemde poging
om zo'n identiteit te bewerkstelligen, maakt een belangrijk en wezenlijk on-
derdeel uit van Levinas' nietafysica. Levinas kan zijn eigen metafysica alleen
ontwikkelen door de traditionele metafysica - van Parmenides tot Heidegger
- als steen des aanstoots intact te laten. Wanneer de beide kenmerken, het
primaat van de rede en de identiteitsthese, worden samengenomen, dan blijkt
dat Levinas op strikt rationeel-wijsgerige wijze een intrige opzet tussen het
zelf en het andere, waarbij de ethiek van de alteriteit zich alleen kan manifes-
teren, wanneer er een zich identificerend zelf is dat door het gezicht van de
ander kan worden verstoord. Levinas' metafysisch-ethische alternatief blijft
afhankelijk van de ontologie van het identiteitsdenken waartegen het zich
telkens afzet, doordat het deze ontologie noodzakelijk moet vooronderstellen.

De andere twee elementen van de klassiek metafysische intentie zijn zon-
der moeite terug te vinden in het denken van Levinas: zijn filosofie heeft be-
trekking op de gehele werkelijkheid, die wordt gedacht vanuit 66n allesbepa-
lend principe, namelijk de ethische differentie. Wanneer er van een hubris
van het denken kan worden gesproken in Levinas' metafysica, dan is het een
dubbelzinnige hubris. Het wijsgerig denken is volgens Levinas niet alomvat-
tend, het heeft zijn eigen begin en einde niet onder controle. Maar deze be-
grenzing van de rede wordt vrij precies aangewezen in een wijsgerig discours,
waarin de specifieke ervaring van het ethisch appal van de ander die niet in
een systeem kan worden ondergebracht, tot vooroorspronkelijke oorsprong
van zin wordt uitgeroepen. Deze wijsgerige verwoording van wat aan het
wijsgerig denken voorafgaat, is consequent genoeg om zichzelf te begrijpen
als een 'gezegde' dat het voorafgaande 'zeggen' nooit recht kan doen - maar
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deze zelfrelativering doet niet af aan  de hoge greep die hier door een metafy-
sische rationaliteit wordt gedaan.

1.4 Religieus geinspireerde metafysicakritiek

Ten derde twee Nederlandse vormen van metafysicakritiek die in hun me-
thode aansluiting zoeken bij Kants transcendentale kritiek, maar hun kritische
pijlen richten op het eerste element van de klassiek metafysische intentie, het
vertrouwen in de rede als de enige weg tot ware kennis. Daarom kan ook ge-
zegd worden dat zij zich aansluiten bij de relativering van het primaat van de
rede iii de middeleeuwse christelijke metafysica. Net als bij Augustinus en
Thomas is hun kritiek religieus geYnspireerd, zij het wel op een heel verschil-
lende manier. In het geval van de reformatorische wijsbegeerte gaat het oni
een inspiratie door het christelijk geloof, zoals dat heeft vorm gekregen in de
protestantse traditie. Otto Duintjer vraagt aandacht voor een algemene v66r-
wijsgerige dimensie die mede een religieuze dimensie genoemd kan worden
en verwantschap vettoont met oosterse vormen van religie. In beide gevallen
wordt de transcendentale methode gebruikt om de filosofie voorbij zichzelf
naar een religieuze dimensie te laten verwijzen.

1.4.1 R€formatorisc/ie  Wil'sbegeerte
Deze wijsgerige stroming is in de jaren '20 en '30 in het leven geroepen door
Herman Dooyeweerd en Dirk Vollenhoven. Hoewel zij nogal verschillende
denkers waren, hebben ze eendrachtig gewerkt aan 66n wijsgerig program dat
niets minder behelsde dan de 'reformatie van de wijsbegeerte'."' In hun den-
ken staat de gedachte centraal dat God de oorsprong en schepper is van de
werkelijkheid die haar zin ontvangt als uitdrukking van en verwijzing naar
deze oorsprong. De werkelijkheid is zinvol geordend volgens de wetten
waarmee God haar heeft geschapen; deze wetten vormen de grens tussen

schepper en schepping.'- Deze grens is volgens Vollenhoven en Dooyeweerd

" D.H.Th. Vollenhoven, Her calvinis,ne en de reformatte van de wqsbegeerte (Paris Amsterdam
1933); Dooyeweerd schrijft in het voorwoord van zijn eerste hoofdwerk: "Vanuit dit centrale
Christelijke gezichtspunt bleek mij een omwenteling in het wusgeerig denken noodzakelijk
van zoo radicaal karakter, dat Kants 'Copernicusdaad' daartegenover slechts als een periphere
kati worden gequalificeerd.", Herman Dooyeweerd, De Wijsbegeerte der Wetsidee (Paris Anister-
dani 1935), I VI, vgl. blz. 29-33.

De eerste, al 't overige beheerschende vraag die aan een wijsgeerig denker ter typeenng
van het door heni gewonnen resultaat dient gesteld is deze, of daarin plaats  is voor het hoofd-
motief der schriftuurlijke wijsbegeerte, d.i. voor de erkenning van een grens tussdten God e,t
leosmos.", Vollenhoven, Het calpinisme, 51; vgl. 23-24; Isagoogt Philosophiae (Filosofisch Instituut
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in de hele geschiedenis van de filosofie niet radicaal genoeg gedacht of zelfs

volledig miskend.
In de geschapen werkelijkheid zijn niet alleen vele zijnden te onderschei-

den, maar ook veel verschillende zijnswijzen: fysisch, organisch, psychisch,

logisch, economisch, ethisch, enzovoort. "  De  mens  is het enige zijnde  dat  als
subject actief al deze zijnswijzen of modale functies in zich verenigt en hun
onderlinge samenhang overstijgt. De filosofie, het wijsgerig denken dat we-
zenlijk wordt getypeerd door de logische zijnswijze, vindt haar grens in de
door God aan de geschapen werkelijkheid gestelde wetten; zij mag deze grens
niet overschrijden. Dat is echter precies wat de filosofie in de traditie van de
metafysica wel heeft gedaan. Maar kent de filosofie dan niet een metafysisch
verlangen naar het kennen van de werkelijkheid zoals zij ten diepste is en
naar het kennen van haar oorsprong? Jazeker, volgens Dooyeweerd- heeft de
filosofie een 'oorsprongstendens' en is zij gericht op kennis van de 'zintotali-
teit'. Hij bestrijdt echter dat het filosofisch denken uit zichzelf de totale wer-
kelijkheid en haar oorsprong kan kennen en begrijpen. Dooyeweerd meent
dat alleen het christelijk geloof in staat is deze oorsprong te kennen.  De te-
genstelling tussen christelijke en niet-christelijke filosofie is daarom allereerst
een tegenstelling tussen geloof en ongeloof,  oC iets minder onvriendelijk ge-
forniuleerd, een tegenstelling tussen twee geloofsovertuigingen. Om dit te
laten zien, moet Dooyeweerd aantonen dat ook de filosofie, in tegenstelling
tot wat filosofen zelf vaak beweren, op geloof berust. Hij zou dat kunnen
doen door te verwijzen naar bijvoorbeeld de hierboven aangehaalde uitspraak
van Hegel die om een geloof in de rede vraagt"", en daaraan toevoegen dat
dit geloof in de rede  zelf niet rationeel te funderen  is. Maar Dooyeweerd wil
meer, hij beweert dat het wijsgerig denken a/s zodanig een geloofsovertuiging
vooronderstelt.

In zijn hoofdwerk A New Critique of Theoretical Thought ontwikkelt Dooy-
eweerd een 'transcendentale kritiek van het theoretisch (dat is wetenschappe-
lijk en wijsgerig) denken', waarmee hij op een algemeen geldige en wijsgerig
verantwoorde manier wil aantonen dat het denken een religieuze wortel
heeft. De titel van zijn boek laat duidelijk een parallel zien met Kants trans-
cendentale kritiek, maar tegelijk ook een belangrijk verschil: waar Kant de

Vrije Universiteit Amsterdam 1967), 12-16; Dooyeweerd, De Wijsbegeerte der Wetsidee, 1 5-6,
14, 58,62-64.74; vgl. Ren6 van Woudenberg, Ge/ovend de,iken. Inlcidine tot een christelilke.#/0-
sefie (Buijten en Schipperheijn Amsterdam, Kok Kanipen 1992), 42-44.

. Vollenhoven heeft hiervoor de eenvoudigste benaming gevonden: singuliere zijnden zijn
te onderscheiden met het 'dit-dat-verschil', hun modale zijnswijzen met het 'zus-zo-verschil',
zie Vollenhoven, /sagoo# Philosopliiae, 22-27.

.,·

In de rest van deze paragrad beperk ik tile tot een bespreking van de hoofdzaken van het
denken van Dooyeweerd.

1... Zie noot 32.
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mogelijkheidsvoorwaarden van kennis onderzoekt, vraagt Dooyeweerd naar
de mogelijkheidsvoorwaarden van het de,iken. Hij zoekt vanuit de structuur
van het denken naar wat het denken mogelijk maakt en begrenst, en wil
daarmee een 'innerlijk aanknopingspunt' van het denken met een boven-

1111theoretisch religieus uitgangspunt aanwijzen.
De transcendentale kritiek van het theoretisch denken begint met een be-

paling van de wetenschappelijke denkhouding. Dooyeweerd onderscheidt
deze denkhouding van de directe voor-theoretische ervaring, waarin de wer-
kelijkheid zich voordoet in haar integrale samenhang. In de theoretische
denkhouding wordt van deze samenhang geabstraheerd en wordt een bepaald
modaal aspect van de werkelijkheid, bijvoorbeeld het fysische of het sociale,
uit de samenhang gelicht en op zichzelf bekeken. Deze abstractie wordt ver-
richt met de logisch-analytische denkfunctie van de mens. In Dooyeweerds
woorden: in de denkact wordt het logische aspect intentioneel gericht op een
niet-logisch aspect, dat daarmee tot 'Gegenstand' wordt gemaakt. De weten-

schappelijke abstractie crefert zo een tegenstelling tussen twee modale zijns-
wijzen. Om tot een wetenschappelijk begrip van het, bijvoorbeeld, fysische
aspect te komen, moet de tegenstelling tussen het logische en het fysische
worden overbrugd in een synthese. Deze synthese kan alleen worden onder-
nomen vanuit een positie die de beide modale zijnswijzen overstijgt, want
een synthese vanuit 66n van de beide tegenover elkaar gestelde polen van de
'Gegenstands-relatie' zou leiden tot een verabsolutering van een modaal as-
pect, tot een onhoudbaar '-isme'. Het 'Archimedisch punt' van waaruit de
synthese wordt voltrokken, ligt dus niet in het denken. Het 'ik denk' is niet
in staat de verscheidenheid aan zijnswijzen in de werkelijkheid te transcen-
deren - maar het 'ik' wel. In de mens als geheel komen alle modale aspecten

1(}2als functies samen.
De transcendentale reflectie op de theoretische denkhouding gaat hier

over in een beschouwing van de voor-theoretische zelfkennis. Deze zelfken-
nis is religieus van aard, omdat zij altijd gepaard gaat met godskennis. Dooy-

1(11 Naast het tonen van de religieuze dimensie die aan het denken voorafgaat, noemt
Dooyeweerd ook een tweede doel van de transcendentale kritiek. De verschillende wijsgerige
stromingen zijn in de twintigste eeuw zo ver uit elkaar gegroeid dat een wezenlijke discussie
tussen hen nauwelijks meer mogelijk is. Een transcendenteal onderzoek naar hun verborgen

vooronderstellingen en grondovertuigingen kan de belemnieringen voor zinvolle communica-
tie wegnemen en zo 'de denkgenieenschap van het avondland' redden; zie Dooyeweerd, A
New Critique of Theoretical Thought (The Presbyterian and Reformed Publishing Company
Philadelphia  1969),  I  34-38.  Voor een heldere samenvatting van de transcendentale kritiek,  zie
Hendrik van Eikema Homnies, Inleiding tot de wilsbegeerte van Herman Dooyeweerd (Martinus
Nuhoff's-Gravenhage 1982),  10-32; van Woudenberg, Gelovend denken, 56-62; idem, 'Theo-
rie van het kennen', 48-54.

lie

Dooyeweerd,  A  New,  Cn'tique,  I  38-51.
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eweerd presenteert dit als een empirisch feit, met een venvijzing naar antro-
pologische en etnologische gegevens in Ernst Cassirers Philosophie der symboli-
schen Fonnen·, waar hij overigens direct aan toevoegt dat een echte verant-
woording hiervan alleen kan worden gegeven met behulp van de bijbelse
openbaring die de mens beschrijft als een beeld van God. I.

Het wetenschappelijk en wijsgerig denken wordt dus verricht door de
concreet denkende mens die ten diepste, in zijn hart, religieus bepaald is.
Mensen hebben een drijfveer die hun denken op de ware of op een ver-
nieende absolute oorsprong richt. Religieuze overtuigingen en de afhanke-
lijkheid van de menselijke persoon ten opzichte van de goddelijke oorsprong
zijn niet slechts individueel, maar zijn altijd ingebed in een gemeenschap. De
gezamenlijke overtuiging van zo'n gemeenschap noemt Dooyeweerd een re-
ligieus grondmotief. 'Gemeenschap' moet hier ruim worden genomen, want
Dooyeweerd onderscheidt in de geschiedenis van het denken vier genieen-
schappen met een eigen religieus grondmotief, die richting hebben gegeven
aan wetenschap en filosofie: het Griekse grondmotief van vorm en materie;
het christelijke grondmotief van schepping, zondeval en verlossing;  het mid-
deleeuwse grondmotief van natuur en genade waarin is geprobeerd de eerste
twee motieven met elkaar te verbinden; en tenslotte het moderne humanisti-
sche grondmotief van natuur en vrijheid. Deze grondmotieven sturen het
theoretisch denken door middel van regulatieve ideeEn over oorsprong, een-
heid en verscheidenheid van de werkelijkheid. De grondmotieven zijn religi-
eus van aard, maar de daaruit voortvloeiende regulatieve ideeEn zijn wijsgerig
en worden samengenonien in wat door Dooyeweerd de 'transcendentale
wetsidee' wordt genoemd: transcendentaal omdat deze wijsgerige idee de gren-
zen van het denken aangeeft; ivetsidee omdat deze idee de wet benoemt die de
ordening van de geschapen werkelijkheid bepaalt, vanuit het perspectief van
het religieus grondmotief. Iedere filosofie zoekt antwoorden op de drie vra-
gen van de wetsidee over oorsprong, eenheid en verscheidenheid, en kan dus
fundamenteel worden gekarakteriseerd door de weergave van haar wetsidee.
De Griekse, middeleeuwse en moderne grondmotieven worden gekenmerkt
door een innerlijke spanning, een onophefbare dialectiek, veroorzaakt door
hun poging om een modale zijnswijze van de geschapen werkelijkheid tot
oorsprong en wet voor de rest van de werkelijkheid te verabsoluteren. Alleen
het christelijke grondmotief van schepping, zondeval en verlossing weet vol-

1(14gens Dooyeweerd aan zo'n dialectiek te ontkomen.
Op meerdere onderdelen van Dooyeweerds transcendentale kritiek is kri-

tiek geuit, en dan nog wel vooral door zijn eigen leerlingen."" Zo is als

/13 Dooyeweerd, A New Critique, I 51-55; vgl. De Wqsbeeferte der Wetsit;lee, I 5-33.
/14

Dooyeweerd, A New Cntique, 1 57-99; vgl. De Wijsbegeerte der Wetsidee. I 34-64.

van Woudenberg, 'Theorie van het kennen', 54-62.
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grootste probleem van de transcendentale kritiek genoemd dat zij op een
neutraal-wijsgerige manier zou willen aantonen dat wijsgerig denken niet re-
ligieus neutraal kan zijn. Het dilemma wordt als volgt gesteld: ofwel de trans-
cendentale kritiek is een religieus bepaalde kritiek die niet op louter wijsgeri-
ge gronden aantoonbaar en overtuigend is; ofwel zij is een strikt filosofisch
betoog dat in zijn werkzaamheid bevestigt wat het eigenlijk wil ontkennen:
de levensbeschouwelijke neutraliteit en autonomie van het wijsgerig denken.
Nu schrijft Dooyeweerd zelf dat zijn transcendentale kritiek niet religieus on-
bevooroordeeld kan zijn, omdat zij dan in strijd zou komen met haar eigen
conclusies. Hij suggereert hierbij echter dat de transcendentale kritiek formeel
kan aantonen dat theoretisch denken transcendentaal-religieuze mogelijk-
heidsvoorwaarden vooronderstelt, die vervolgens inhoudel(ik ter discussie
kunnen staan." Dit onderscheid tussen vorm en inhoud is echter niet houd-
baar: de formele bewering dat aan het wijsgerig denken transcendentale reli-
gieuze vooronderstellingen voorafgaan, afgezien van de inhoud van deze
vooronderstellingen, is in zichzelf al een stelling met een religieus of levens-
beschouwelijk bepaalde inhoud, die zich afzet tegen de opvatting dat het
denken autonoom is. De transcendentale overgang van de theoretisch-
wijsgerige naar de religieuze dimensie kan nooit plaats vinden op een manier
die van religieuze overtuigingen onafhankeluk is. Het bijzondere van Dooy-
eweerds transcendentale kritiek is vooral dat hij om strategische redenen toch
de suggestie wil wekken dat zo'n neutrale overgang wel mogelijk is.".

Daarnaast is er kritiek naar voren gebracht op Dooyeweerds analyse van
het wetenschappelijk en wijsgerig denken,"  op zijn weergave van het den-

I.

Dooyeweerd, A New Cn'tique, I 56-57.
111V De genoemde kritiek is o.a. te vinden bij de Boer, LA,igs   de  gewesten  van   het   zij,1.   Spiritu-

aliteit van de woestijn. En andere opstelle,1 (Meinema Zoetermeer 1996), 241-243 en bij H. van
Riessen, Wijsbegeerte (Kok Kampen 1980), 124-130; voor een reactie, zie van Eikema Hom-
mes, Inleiding tot de wiisbegeerte van Hennan Dooyeweerd, 25-26, 31; op Dooyeweerds transcen-
dentale kritiek is ook kritiek geuit die o.a. parallellen vertoont met de hier genoemde kritiek
maar deze van de andere kant benadert: elementen van de bijbelse leer worden te zeer verbon-

den met daarmee strijdige wijsgerige ideeen, zie H.G. Geertsenia, 'Transcendentale openheid.
Over het zinkarakter van de werkelukheid in de wijsbegeerte van H. Dooyeweerd', in: Pltilo-

sophia R€tbrmata 35 (1970), 25-56, 132-153, idem, Het menselijk karakter van ons kennen (Buijten
& Schipperheijn Amsterdam 1992), 130; voorstellen voor aanpassingen van de transcendentale

kritiek zun te vinden bu van Riessen, Wijsbegeerte, 130-139. Jan Hoogland, 'De uitdrukkings-
kracht van de transcendentale kritiek'. in: Philosophia Reformata 59 (1994), 114-136 en Geert-
serna,  Om  de  humaniteit.  Christelijk geloof in  gesprele met  de modeme cultuur over wetenschap enfiloso-

.fie (Kok Kanipen  1995),  44-73.
.

van Riessen, Wilsbqeerte, 116-123, waar ook kritiek wordt geoefend op het bij Dooye-
weerd even prominente als problematische denken over de tijd
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kend  subject"'  en  op zijn gedachte  dat een denker een Archimedisch  punt
kan kiezen, terwijl er nauwelijks kan worden gesproken van kiezen, inaar
eerder van een gemotiveerd worden door grondmotieven." De meeste critici
onderschrijven trouwens de centrale gedachte van de reformatorische wijsbe-
geerte, dat het wijsgerig denken een religieuze wortel heeft.

Het is duidelijk dat deze metafysicakritiek frontaal de aanval opent op het
eerste element van de klassiek metafysische intentie: het primaat van de rede.
Ten opzichte van de andere elementen van de klassieke metafysische intentie
is de reforniatorische wijsbegeerte aanzienlijker positiever gestenid. Bij de ge-
dachte van identiteit tussen denken en zijn moet de belangrijke kanttekening
worden geplaatst dat het denken het zijn niet volledig kan overzien; er blij-
ven onbegrijpelijke mysteries in de werkelijkheid. Maar intussen kan het
denken wel ver in de gehele werkelijkheid doordringen, want de werkelijk-
heid wordt opgevat als een geordende schepping, waarin alle zijnden ook een
logisch-analytische zijnswijze hebben. De overige momenten van de metafy-
sische intentie zijn evenzeer in de reforniatorische wijsbegeerte aan te treffen.
Het wijsgerig denken is gericht op een zintotaliteit en op haar oorsprong, en
die worden ook expliciet bepaald en geformuleerd - zij het dat niet de filo-
sofie maar de religie hier het laatste woord heeft.

De hubris van het metafrsisch denken wordt door Dooyeweerd, Vollen-
hoven en hun leerlingen grondig aan de kaak gesteld: het denken mag de
grens tussen schepper en schepping niet overschrijden. Daar staat tegenover
dat het christelijk geloof bij hen een plaats inneemt die andere filosofen
meestal willen vernlijden. De bevoorrechte status van een openbaringsreligie
boven andere en boven het kritisch denken kan evenzeer een vorm van
hubris worden genoemd: een grijpen naar het goddelijke, nu niet via de weg
van het denken maar via een onderwerping aan een goddelijke openbaring.
De ene hubris wordt hier ingeruild voor een andere. Het lijkt er dus sterk op
dat niet alleen een minimale metafysica maar ook een zekere overmoed van
de overtuiging onvermijdelijk is.

1.4.2 Duintjer
Otto Duintjer vraagt eveneens aandacht voor een dimensie die als mogelijk-
heidsvoorwaarde aan het wijsgerig denken vooraf gaat, maar op een andere
manier en het gaat ook om een heel andere dimensie. Hij onderscheidt drie
stappen of momenten in zijn filosofie: een 'analytisch moment', een 'sociaal-

M
de Boer, Lanes degeivesten van bet zii,i, 244-251, vgl. ook de in noot  107 genoeinde pu-

blicaties van Geertsenia.
11'J

J.P.A. Mekkes, Tijd der liezinning (Buijten & Schipperheijn Amsterdam 1973), 25-52.
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kntisch nionient' en een 'existentieel, meditatief of mystiek moment':"  Het
analytisch moment bestaat uit het expliciteren, verhelderen of bewust maken
van wat iinpliciet altijd is voorondersteld. Bij wat voorondersteld is, denkt
Duintjer aan kaders, patronen of levensvormen die maatgevend zijn voor hoe
de dingen aan oils verschijnen, voor hoe we ze kunnen kennen en ook voor
ons handelen en oordelen. Hij heeft hierover onder andere geschreven in
ternien van transcendentaalfilosofie, in termen van regels en in termen van
metafysica. Transcendentaalfilosofie vraagt terug naar begrenzende en moge-
lijk makende kaders; regels geven vorm aan persoonlijke, morele en culturele
patronen die het waarnemen, denken en doen van mensen sturen; en meta-
fysica kan worden opgevat als het expliciteren van categoriale kaders."' Duin-
ger denkt bij dit laatste vooral aan recente vormen van metafysica die in de
analytisch-wijsgerige traditie zijn ontwikkeld en die in dit boek niet worden
besproken. Deze metafysica richt zich op het analyseren van categoriale ka-
ders die een rol spelen in onze ervaringswereld. Zij beperkt zich dus tot de
ervaring en pretendeert niet iets over het zijn of de zijnden buiten deze erva-
ring te weten. Duintjer noemt deze denkwijze ook wel 'immanente metafysi-

, '1,
Ca .

Wanneer de maatgevende kaders expliciet zijn gemaakt, kunnen ze wor-
den gewogen, overwogen en beoordeeld en kunnen er voorstellen worden
gedaan om de kaders te veranderen of zelfs te vervangen. Dit is het sociaal-
kritische moment. Het derde moment, dat existentieel, meditatief en mystiek
wordt genoemd, is voor Duinger het belangrijkst. Het behelst een 'stap ach-
teruit naar de dimensie rondom alle maatgevende kaders'. Deze uiterste di-
mensie is volgens Duinger een 'lege ruimte' of'openheid' waarin regulatieve
kaders kunnen worden ontworpen, uiteengezet en aangeleerd. Hij verwijst
hierbij naar Heideggers Lichtung en naar de lege ruimte die in oosterse filoso-
fiefn een centrale rol speelt."' Elk regulatiefkader ofreferentiekader omgrenst
een veld van mogelijkheden; de lege ruimte of dimensie van openheid die
alle mogelijke kaders omvat, noemt Duintjer 'het onuitputtelijke als moge-
lijkheid tot mogelijkheden'."' De grondregels en levensvormen van de kaders

zijn ongegrond, ze zweven in de open ruimte die hen mogelijk maakt, ze
vragen een ongegrond vertrouwen in hun juistheid en adequaatheid. Deze

Ill O.D. Duinger, Rondom regels. Wiisterwe,tedachten omtrent regel-geleid gedrag (Boom Mep-

pel Amsterdam 1985 (1977)), 18-20; idern, Rondom metafysica. Over 'transcendentie' en de dubbel-

zinnigheid van metafysica (Boom Meppel Amsterdam  1988), 61 -62.
Vgl. de drie aangehaalde boeken Over het transcendentale, Rondom regels en Rondom meta-

frsica,
tt,

Duinger, Rondom metafrsica. 58-60; hij verwijst naar de metafysica-interpretaties van
W.H. Walsh en Stephan K6rner.

I 14

Duintjer, Rondom regels, 19."'
Duinger, Rondom metafysica, 2()-21.
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open diinensie wordt daarom door Duinger ook 'grondeloos vertrouwen'
genoemd, en de dimensie waar 'it's all right'."'

In zijn boeken wil Duintjer de weg wijzen naar deze omvattende open
ruimte. Hij gebruikt hiervoor onder andere - naast woorden als 'zelfverande-
ring' of'spiritualiteit' - het begrip transcendentie. Met 'transcendentie' doelt hij
niet op een hoogste zijnde of een daarop gerichte relatie, maar op een be-
wustwording van de omvattende dimensie, een bewustwording die nader
wordt omschreven als een achterwaarts treden uit de gevestigde kaders tot
voor de ingang van die kaders. De beweging wordt 'achterwaarts' genoemd,
omdat het oni een inkeer in het zelf gaat, en omdat de blik tegelijk voor-
waarts gericht moet blijven op de mogelijkheden binnen de bestaande en de
nieuw aan te leren kaders. Duintjer is niet gericht op een voorgoed buiten-
treden buiten alle kaders - dat kan hoogstens als een tijdelijke verheffing en
ontheffing worden ervaren - niaar op een verbondenheid niet de dimensie
rondom de kaders en leefpatronen die als motiverende achtergrond en inspi-
rerende krachtbron kan fungeren."

De transcendentie waarop Duintjer doelt, geeft geen rationele voorstelling
van nieuwe niogelijkheden  of van  wat tot nu toe ongedacht is gebleven,  maar
overstijgt de denkkaders als zodanig. Transcendentie is de ervaring van een
uitgetild worden boven de vertrouwde orde van mogelijke gedachten en er-
varingen. Zij voert dus naar een v66r-rationele diniensie, naar een ruimte die
aan het wijsgerig denken voorafgaat en die ook moeilijk binnen de kaders
van het normale taalgebruik is uit te drukken. liN

Hoe verhoudt deze transcendentie zich nu tot de metafysische traditie?
Volgens Duinger doet zich in de metafysica een dubbelzinnigheid voor.
Enerzijds is er in de metafysische intentie een verlangen werkzaam naar een
bevrijding uit gevestigde kaders, een streven om zich los te maken van de
gangbare 'meningen', die moeten worden overstegen naar een hogere waar-
heid of achtergelaten  voor een diepere fundering van  de ware kennis. Ander-
zijds worden de gevestigde kaders niet werkelijk overstegen en worden ze
veeleer opnieuw bevestigd. De metafysica bereikt niet de transcendentie die

.

Duintjer, Rondom  metafrsica,  39-41.  Rondom regels. 80-82.
11'

Duinger, Rondom metafysica, 1 4-16.
"» In Over het transcendentale pleit Duintjer nog vooral voor een ruimere opvatting van rati-

onaliteit binnen het wijsgerig denken. Aansluitend bij Heidegger schrijft hij over de 'logos' van
het tijdsbedenken die vraagt om eigen ervaring en om bereidheid tot gesprek en die omvatten-
der is en dieper reikt dan het rationele denken dat zich beperkt tot een oordelen over voor-
handen objecten; zie Duinger, Over het  transcendentale,  373-395.   In   Rondom metafrsica gaat het
hem om een transcendentie voorbu het denken, zie blz. 23, vgi 117-120. Een paar voorbeel-
den van ervanngen die voorbij liet westerse 'rationeel-empirisch bewustzijn' voeren, worden
beschreven  in  Hints  voor  een  diagnose.   Naar  aanleiding  van  Katit.   Over  aard,  gre,izen  en  altematieven
van  /let  rationeel-empinsch  beimistziin  (Ambo  Baarn 1988), 98-148.
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zij beoogt, zij wordt gekenmerkt door een 'zelfmisduiding'. De kern van de-
ze 'zelfmisduiding' is volgens Duintjer dat de traditionele metafrsica met de
vraag 'wat is het zijnde?' niet vraagt naar de criteria die bepalen wat als zijnde
mag gelden - zoals de 'immanente metafrsica' doet - maar dat zij vraagt naar

het zijnde zelf. Criteria voor wat in een bepaald kader voor 'zijnde' geldt,
worden zo uitgegeven voor kenmerken van het zijnde zoals het onafhankelijk

van elk denkkader en buiten elke interpretatie op zichzelf zou bestaan. Maar
zo wordt in feite het heersend kader verabsoluteerd en gedogniatiseerd. Ook
de metafysische vraag naar het 'zijnde als geheel' en naar het 'hoogste zijnde'
verwijzen als vraag naar een ruinite buiten alle kaders en interpretaties, maar
het antwoord dat in de feitelijke gestalten van de metafrsica op deze vragen
wordt gegeven, bestaat telkens weer uit iets dat in het verlengde ligt van be-
kende zijnden en denkwijzen binnen het heersende denkraam. Het geheel
van zijnden wordt niet werkelijk overzien en de fundering van de zijnden
vindt noodzakelijkerwijs altijd plaats volgens bepaalde criteria binnen een
maatgevend kader. Duinger vergelijkt deze denkwijze met

" ...de zweefvlucht van een piloot die uitsluitend met zijn neus naar beneden blijft
turen, of die datgene wat hij om zich heen ervaart terstond opvat als liggend in
het verlengde van wat hem thuis 'op de begane grond' bekend is. Of nieer nog:

op de geplande vlucht van een piloot wiens vliegtuig nog gewoon in de hangar
„  J"

staat.

Als immanente metafrsica kan de filosofie een ware transcendentie voorbe-
reiden, door de gebruikelijke denkkaders te analyseren en te expliciteren. Het
zoeken naar deze 'randvoorwaarden' voor het verschijnen van de zijnden
noemt Duintjer ook 'pre-ontologie' of 'post-metafrsica' Werkelijke trans-
cendentie kan dan pas worden gevonden door 'terug te gaan in de richting
van wat achter ons eigen denken gelegen is', naar een 'buiten' dat zelf niet
meer gedacht kan worden en dat wij met meer voor bestaanbaar houden. In

12( deze richting kan men alleen verder komen door zelf anders te worden.
Duintjers metafysicakritiek kan worden ingezet tegen de hubris van de re-

de. De metafrsici die nienen hoog te vliegen zitten veel meer vast aan alles
wat aards is dan zij zelf denken.  Door de grenzen van hun denkraam te ne-
geren, verabsoluteren zij hun eigen gedachtenspinsels. Op het eerste gezicht
lijken Duintjers gedachten echter nog pretentieuzer: hij beoogt een nog ver-
der reikende transcendentie. Maar de transcendentie is hier ook wezenlijk
van aard veranderd. Zij is geen reiken naar het goddelijke maar slechts naar
een lege ruimte, zij beweegt zich niet naar boven maar naar achteren. Op

1 I.

Duintjer, Rondo,n niTta/ysica, 88.
12. Duintjer, Rondom metaf)'sica, 75-116.
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god of goden is deze transcendentie niet gericht, en daarmee onderscheidt
Duingers denken zich zowel van de metafysica als van de reformatorische
wijsbegeerte.  Noch in de filosofie,  noch in geloof neemt zijn denken  een ho-
ge vlucht naar een plaats vanwaar alles is te overzien. Waarop is zijn denken
dan wel gericht? Het antwoord hierop is te vinden in een aforisme van Witt-
genstein: 'Wat is je doel in de filosofie? Om de vlieg de uitweg uit het vlie-
genglas te wijzen.'I:' De filosoof is geen hoogvlieger maar een vliegie dat de
uitweg en de ruinite zoekt - en daarvoor hoeft hij niet eens filosoof te zijn.
Het enige dat hier is vereist, is de openheid voor een bewustzijnsverruiming
die de rationele kritiek tussen haakjes zet en opschort. En dat vraagt weer om
het vertrouwen dat deze verruiming een lege ruimte van een onuitputtelijke
mogelijkheid tot mogelijkheden oplevert, een ruimte van grondeloos ver-
trouwen - en geen irrationele verstandsverbijstering. Volgens Duintjer geeft
deze lege ruimte juist de ruimte voor een kritische kijk op gebruikelijke
denkkaders en regelpatronen en voor het aangaan van een gesprek op grond
van eigen ervaringen, wat heleniaal niet redeloos hoeft te zijn, al is hij zich
van de risico's hiervan bewust. De meeste denkers echter zullen in de vage
schemer van deze lege ruimte het licht van de kritische rede node missen.

Duinger en Dooyeweerd vertegenwoordigen sterk verschillende denkwijzen
die hun overeenkomst vinden in een kritiek op de overwaardering van het
wijsgerig denken die in de metafysica is aan te treffen. Op hun eigen manier
vragen zij om een deemoed van het denken in plaats van hoogmoed. De prijs
die daarvoor wordt betaald, is dat op voor deze denkers beslissende momen-
ten - de openheid voor een voorafgaande ruimte en de gehoorzaamheid aan
een goddelijke openbaring - de rationele kritiek op de tweede plaats komt.
De hubris van het denken wordt hier ingeruild voor een andere hubris: de
zekerheid dat men de ware oorsprong gevonden heeft.

1.5 Wat is metafysica? Of: de onvermijdelijkheid van
hubris

Het wordt tijd om de balans van het bulldozerwerk op te maken. In de voor-
gaande paragrafen zijn vier verschillende metafysicabegrippen onderscheiden,
vier stijg- en landingsbanen voor hoogvliegers. De eerste vorm van metafysi-
ca, de klassiek meta rsische intentie, is aan haar vier hoofdkennierken her-
kenbaar: het primaat van de rede, de identiteitsthese, een opvatting over de
gehele werkelijkheid als zodanig en over haar fundament of oorsprong.  Wan-
neer de eerste twee kenmerken worden verworpen, blijkt er een 'minimale

' '

Duinger, Rondom metqfysica, 1 14-115.
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metafrsica' over te blijven: het tweede metafysicabegrip. Omdat een visie op

de werkelijkheid als zodanig in elk doen en laten is voorondersteld, omdat
zo'n opvatting altijd al in de taal is ingebakken, is een dergelijke minimale
metafysica - afgezien van de invulling die Nietzsche eraan geeft - onvermij-
delijk. Het is dus in elk geval duidelijk dat aan elke filosofie het derde en
vierde element van de klassiek metafrsische intentie eigen is. Afhankelijk van
de bepalingen van wat als kenmerkend voor het zijn en de zijnden wordt ge-
zien, zou deze minimale metafysica vervolgens kunnen worden ingedeeld bij
Ben van de twee overige metafysicabegrippen.

Een derde metafysicabegrip is te vinden in het differentiedenken dat is
ontwikkeld in het verlengde van de fenomenologie. In feite gaat het hier om
twee metafysicabegrippen, van Heidegger en Levinas, die ten opzichte van de
vier onderscheiden elementen een vergelijkbare positie innemen, maar door
een terminologisch verschil van elkaar nioeten worden onderscheiden. De
klassieke metafrsica wordt door de differentiedenkers getypeerd als een iden-
titeitsdenken. Hiermee worden twee dingen bedoeld: de gedachte dat denken
en zijn identiek zijn (het tweede element) en dat de werkelijkheid een een-
heid is die met zichzelf samenvalt in een bestendige aanwezigheid (het derde
en vierde element).  Dit  zijn de elementen  die  in  het  metafysicabegrip  van  het
differentiedenken centraal staan. Heidegger probeert deze metafysicakenmer-
ken zo om te vormen dat ze recht doen aan de ontologische differentie: den-
ken en zijn zijn niet aan elkaar gelijk maar wel op elkaar betrokken; er is niet
meer sprake van 66n omvattend principe (oorsprong, fundament, God, enzo-
voort) maar van een allesbepalend verschil.

Levinas voegt aan de ontologische differentie een ethische differentie toe
die nog oorspronkelijker is, en evenzeer vooroorspronkelijk, an-archisch. Hij
noemt zowel de klassieke metafysica als Heideggers zijnsdenken totalitaire

ontologie en presenteert zijn eigen alternatief weer als metafysica.  Het meta-
fysisch verlangen is hier een verlangen naar het andere geworden. Maar in
beide metafysicabegrippen ligt de kern in de vervanging van identiteit door
differentie, in het tweede, derde en vierde element. De rol van de rede (eer-
ste kenmerk) is nog steeds prominent, het wijsgerig denken wordt duidelijk
onderscheiden van een religieuze overtuiging, maar tegelijk worden ook reli-
gieuze opvattingen tot de traditionele metafrsica gerekend, voorzover zij in
het goddelijke een absolute oorsprong zien.

122

/22 Bij de twee hier samengenomen metafysicabegrippe,i van het differentiedenken kan ook
de vraag worden gesteld, hoe de beide differentiebegrippen - differentie tusse Il denken en zun
en  differentie  in  het zijn  zelf -  zich  tot elkaar verhouden. Wordt  tot  een differentie tussen  zijn
en denken geconcludeerd, omdat de werketijkheid in zichzelf verdeeld is, of andersom: wordt

het zijn als in zichzelf different opgevat, omdat het denken  het niet volledig kan bepalen?  Deze
kwestie wordt hier niet besproken, maar komt aan de orde in § 5.2.1.
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Tenslotte is een vierde metafysicabegrip onderscheiden, waarin de nadruk
wordt gelegd op het eerste element van de klassiek-metafysische intentie: het
priniaat van de rede als de enige weg tot ware kennis. Via twee sterk van el-
kaar verschillende wegen wijzen de reformatorische wijsbegeerte en Duintjer
in hun metafysicakritiek op de tekortkomingen van het wetenschappelijk en
wijsgerig denken. Hieruit vloeit ook een relativering van de identiteitsthese
voort: denken en zijn vallen niet samen. De overige kenmerken van de me-
tafysische intentie zijn in hun ogen secundair en ze hebben er onderling ver-
schillende opvattingen over. Volgens Dooyeweerd is het de taak van de filo-
sofie om rationeel inzicht in de werkelijkheid als geheel te vergaren, waarbij

zij zich laat leiden door een gelooflovertuiging. Duinger zoekt veeleer de
weg naar de ervaring van een v66r-rationele openheid van waaruit elk ratio-
neel inzicht kan worden gerelativeerd en bekritiseerd. De verhouding van
hun metafysicakritiek tot de andere metafysicabegrippen is ook niet gelijk.
Vanuit de reformatorische wijsbegeerte kan van het differentiedenken wor-
den gezegd dat het metafysisch is, omdat het nog steeds het denken als de
enige weg naar waarheid opvat, in plaats van een goddelijke openbaring.
Omgekeerd is het denken van Dooyeweerd en Vollenhoven voor het diffe-
rentiedenken een vorm van metafysica, omdat zij uitgaan van een vaste oor-
sprong, orde en zintotaliteit. Duintjer denkt niet in termen van oorsprong en
totaliteit; daarom is de verhouding tussen zijn filosofie en het differentieden-
ken genuanceerder. Duinger ziet deze filosofie - vooral Heideggers denken -
als een bruikbare stap op de weg die voorbij de metafrsica voert. Levinas zou
echter bezwaar hebben tegen het mystieke karakter van de lege ruimte
rondom alle kaders.

Aan het begin  van dit hoofdstuk  is  ook de vraag gesteld  of de metafrsische
intentie niet wordt gekenmerkt door een overmoed of hubris van het den-
ken. Het steeds uitgestelde antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van
het in de vraag gebruikte metafysicabegrip. De klassiek metafrsische intentie,
waarin wordt geprobeerd het absolute en goddelijke te denken, is zeker niet
zonder hubris. Maar ook de poging om een alomvattende visie op de werke-
lijkheid en op de haar bepalende principes te formuleren, kan worden uitge-
legd als een overschatting van het menselijk denken en van menselijke ken-
nis, want het gaat hier om kennis van wat niemand kan overzien. De onver-
mijdelijkheid van deze minimale metafysica - al het kennen en weten voor-
onderstelt een opvatting over de werkelijkheid als zodanig - doet vermoeden
dat ook een overmoed van het denken in de filosofie onvermijdelijk is. Filo-
sofen die zich met metafysische vragen bezighouden, zijn per definitie hoog-
vliegers. Omdat het blijkbaar eigen is aan het wijsgerig denken oni hoger te
reiken dan wat bereikt zou kunnen worden, moet een kritiek van de wijsge-
rige hubris niet blijven staan bij deze constatering, maar de vraag stellen hoe
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deze overmoed het beste kan worden beoordeeld en hoe de filosofie er mee
behoort om te gaan. Na het uitgestelde antwoord volgt dus opnieuw een
vraag...

Volgens Heidegger is het metafysische in het mens-zijn, zijn bijdrage aan
de ontsluiting van zijn, niet alleen onvermijdelijk maar maakt het ook de
grootsheid van het menselijk bestaan uit. Een veroordeling van die grootsheid
in tel:men van hubris wijst hij van de hand, omdat het een beoordelingscrite-
rium van buiten de filosofie verlangt. Vanuit een heideggeriaans perspectief
kan juist het vernieende beschikken over zo'n criterium als hubris worden
uitgelegd. In de reformatorische wijsbegeerte wordt inderdaad een aan de fi-
losofie extern criterium gehanteerd, waarmee bij het differentiedenken nog
een primaat van de rede wordt aangewezen, dat als hubris wordt veroordeeld.
Zo kunnen differentiedenkers en christelijke filosofen in de traditie van de
reformatorische wijsbegeerte elkaar van metafysica en hubris beschuldigen:
ofwel men houdt vast aan het redelijk denken als de enige weg tot wijsgerige
kennis, waarbij de rede haar eigen grenzen mag formuleren; ofwel men
neemt afstand van dit primaat van de rede en probeert vanuit een levensbe-
schouwelijk bepaalde overtuiging het denken zijn plaats te wijzen ten op-
zichte van een veronderstelde oorsprong of fundament. Kritiek op een wijs-
gerige hubris kan zo alleen worden gegeven vanuit een andere wijsgerige
hubris: de hubris van een absolute bepaling versus de hubris van het denken
als de ultieme kritiek van elke bepaling. Iedere vermeende oorsprong of fun-
dament kan kritisch worden ondervraagd en voor het kritisch vragen zelf
geldt hetzelfde.

Het baanbrekend geweld van een ruwe begripsindeling heeft dus noch
een eenduidig metafysicabegrip opgeleverd, noch een eensluidende beoorde-
ling van haar pretenties. En er is nog een vraag blijven liggen: is het wel juist
om deze vragen te stellen in termen  van  een of-of dilemma? In hoever valt er
hier iets te kiezen? Hopelijk is intussen wel duidelijk geworden dat de filoso-
fie spannender wordt wanneer zij hoger probeert te vliegen dan veilig of ver-
standig lijkt te zijn. Wanneer zij geen al te harde val wil maken, is het raad-
zaam om zich al vliegend ook te bezinnen op de reikwijdte van de vleugels
en de onvermijdelijke risico's van een hoge vlucht. Dan kan misschien dui-
delijk worden waar de metafysica het dichtst bij in de buurt komt: de inven-
tiviteit van Daedalus of de roekeloosheid van Icarus.

Na deze lange voorbereiding wordt vanaf het volgende hoofdstuk de schijn-
werper op het werk van Derrida gericht, waarbij allereerst de verhouding van
zijn denken tot de metafysische traditie wordt onderzocht.
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HOOFDSTUK 2

De was van Icarus - Derrida's quasi-
transcendentale metafysica(kritiek)

"I'm  learning to jly but  1  ain't got  Wings
Coming down is tile hardest thi,ig

I'm  leaniing to fly around  the  dotids

Witat goes up must come down
.

Tom Petty & the Heartbreakers
Learning to fly

Hoe verhoudt de filosofie van Jacques Derrida zich tot de metafrsica? Om
deze vraag te kunnen beantwoorden, moet zowel van Derrida's werk als van
de metafysische traditie een typering worden gegeven. Dat is gecompliceer-
der dan het op het eerste gezicht lijkt. Een typering van de metafrsische tra-
ditie bleek in het vorige hoofdstuk al een gewelddaad te zijn, die bovendien
niet tot een eenduidig resultaat heeft geleid. Een weergave van Derrida's
denken en werk is minstens even problematisch. De reden hiervoor is dat een
interpretatie van filosofische teksten in termen van een ondubbelzinnige be-
tekenis en boodschap, door Derrida net zo'n gewelddaad wordt genoemd.
Hetzelfde geldt voor het samennemen van verschillende teksten onder de
noemer van het oeuvre van 66n persoon, bijvoorbeeld 'Derrida'. Als de naam
'Dernda' met betrekking tot 'zijn' teksten ergens voor staat, dan is het wel de
boodschap dat teksten hun eigen weg gaan en dat hun betekenissen niet her-
leidbaar Zijn tot de bedoelingen van de auteur. Derrida's filosofie kan dus niet
worden besproken als 'Derrida's filosofie' zonder strijdig te zijn met een be-
langrijke gedachte van deze filosofie - en ook deze bewering zelf kampt al
met hetzelfde probleem.

Toch zijn er wel een aantal geschikte en verhelderende inleidingen in
Derrida's werk en denken geschreven.' Met deze teksten is dus eigenlijk iets

' In alfabetische volgorde noem ik Geoffrey Bennington, 'Derridabase', in: Geoffrey Ben-
nington et Jacques Derrida, Jacques Denida (Seuil Pans 1991); Egide Berns, 'Jacques Derrida en

de taalfilosofie', in: Egide Berns, Samuel Usseling en Paul Moyaert, Denken in Parijs.   Taal   en
Lacan, Folicalilt, Althtisser, Derrida (Samson Alphen a/d Rijn 1981), 141-169; John D. Caputo,
'A Conimentary: Deconstruction in a Nutshell'. in: idem (ed.), Deconstruction in a Nutshell
(Fordham  University  Press  New  York  1997),  29-208, Jos  Defoort, Het wockerende   schrift.    Em

inteiding op Derrida (Hadewijch Antwerpen 1996); Heinz Kimnierle, Derri(la zur Einfithmne (lu-
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vreem(is aan de hand. Vaak beginnen ze met de opmerking dat een algemene
beschrijving van of inleiding in Derrida's filosofie om bovengenoemde rede-

nen niet goed mogelijk en op z'n minst problematisch of zelfs een verraad is
- en daarna volgt nieestal een tekst die je een geschikte en verhelderende in-
leiding in Derrida's werk en denken kunt noemen.2 Het lijkt er dus op dat de
schrijvers van deze inleidingen datgene doen wat ze zelf een verraad of zelfs
onmogelijk noemen. Aan het eind van dit hoofdstuk, in § 2.6.5, kom ik te-
rug op deze problematiek van de weergave en interpretatie van Derrida's fi-
losofie. Voorlopig ga ik er vanuit dat een algemene karakterisering van zijn
filosofie wel mogelijk is. Uiteraard heeft dit hoofdstuk niet de pretentie het
volledige werk van Derrida op een zuivere en alomvattende of enig juiste
nianier samen te vatten en aan elk detail recht te doen. Vanuit een specifieke
invalshoek, namelijk de verhouding tot de tradities van metafysica en trans-

cendentaalfilosofie, zullen enkele lijnen worden getrokken die in veel teksten
van Derrida zijn terug te vinden, en wel zo dat het enigszins begrijpelijk is
voor wie nauwelijks bekend is met de filosofie van Derrida - niet meer en
niet minder. Zo'n interpretatie kan met recht een gewelddaad worden ge-
noemd, een onvermijdelijke gewelddaad, die desalniettemin een, naar ik
hoop, adequate bespreking van zijn denken zal zijn.

Dit hoofdstuk begint met een schets van de belangrijkste kenmerken van
Derrida's metafysicabegrip (§ 2.1). Vervolgens wordt in twee voorbeelden
weergegeven hoe Derrida de problemen van de metafysische en de transcen-
dentale denkwijze aanwijst  (§  2.2  en  2.3).  In  § 2.4 worden de algemene  en
formele kenmerken van deze problematisering in kaart gebracht met behulp

nius Verlag Hamburg 1988); Christopher Norris, Derrida (Fontana Press London 1987); Erik
Oger, Jacques Derrida (Pelckmans Kapellen, Kok Agora Kampen 1995); Veronica Vasterling,
'Jacques Derrida', in: P.L. Assoun, Hedendmagse  Franse jilosofen Nan Gorcum Assen/Maastricht
1987), 207-223; Samuel Usseling (red.), jacques Derrida. Een inleiding in zijn denken (Ambo
Baarn 1986).

' Zie buvoorbeeld Norns, Demda, 15-17; Vasterling, 'jacques Dernda', 208-209; G.H.T.
Blans, 'Hermeneutiek en deconstructie', in: Theo de Boer e.a., Hermeneutiek.  Filosojische grond-
slagen van mens- en fultuttnvetenschappen (Boom  Meppel/Amsterdam  1988),  208-239,  aldaar 209;
Simon Critchley, 77,e Ethics  of Deconstruction:  Derrida  and Levinas (Blackwell Oxford UK, Cam-
bridge USA  1992), 6(3-61, Iioemt elke analyse en commentaar op Derrida's  werk  een  'act of
betrayal'. In een voorwoord in Bennington et Derrida, Jacques Derrida, 3 (er staat niet bu wie
deze korte voorafgaande tekst heeft geschreven) wordt de onderneming van Bennington zelfs

een mislukking genoemd (biz. 12), en aan het eind van 'Derndabase' noenit ook Bennington
ZUn tekst een verraad aan het denken van Derrida (blz. 292). Kimmerle probeert daarom in
Derrida ziir Einfilhning niet zozeer Derrida's werk te beschruven als wel zijn deconstructieve
bewegingen na te voltrekken (zie blz. 15-20), maar het effect is niet veel anders dan een be-
schnjving van Derrida's werk. Vgl. ook Arnold Burms, 'De navolging van Jacques Derrida'. in:
Ussehng, Jacques Derrida, 193-213, aldaar  193.
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van de tel-ni deconstnictic. Derrida's verhouding tot de transcendentaalfilosofie

konit aan de orde in § 2.5; daar wordt zijn werk ook gekarakteriseerd als
quasi-transcendentaal. Tenslotte wordt uiteengezet hoe Derrida's filosofie zich
verhoudt tot de traditie van de metafysica en in het bijzonder tot Wat in het
eerste hoofdstuk is omschreven als de klassiek meta 'sische intentie (§ 2.6).

2.1 Metafysica, logocentrisme, fonocentrisme

Hoe verhoudt de filosofie van Jacques Derrida zich tot de nietafysica? Wat
verstaat hij eigenlijk onder 'metafysica'? Hoewel Derrida in latere geschriften
beweert dat hij nooit de westerse metafrsica als een homogeen geheel heeft
neergezet,' staan er in zijn vroege publicaties, bijvoorbeeld de drie in 1967
uitgegeven boeken, veel passages die de metafysica kortweg typeren als een
denken dat het zijn bepaalt als aanwezigheid: /a mitaphysique   de  la  prisence,
aanwezeheidsnietqfysica (Gr 23-25, 27, 41, 64,71 en passim; VP 70, 111, 114-
115; ED 244, 409-411, 425).'

Metafysica wordt hier telkens gekarakteriseerd - je zou misschien ze16
kunnen zeggen: gedefinieerd - als een ideaal van de volle en zuivere aanwe-
zigheid van zijn, zin en waarheid. In de metafrsica worden zin en waarheid
geacht te zijn gefundeerd in een laatste principe, een centrum, fundament,
wortel, oorsprong of doel, dat volledig met zichzelf samenvalt, geheel zuiver
aan zichzelf aanwezig is, zichzelf aanwezig stelt, niet door iets buiten zichzelf
bepaald is, en dat ook volledig voor zichzelf evident is. Dit principe zou dan
- weergegeven in het statische beeld van een gebouw - constitutief zijn voor
het gehele metafysische bouwwerk of systeem, het fundament voor zin,
waarheid en goedheid. Alle elementen in het bouwwerk, alle zijnden, alle
begrippen, zijn aanwezig op grond van dit fundament en hebben elk hun ei-
gen plaats in het geheel. In meer dynamische termen kan worden gesproken
over een oorsprong of wortel die alle zijnden voortbrengt, of over een on-
eindige beweging die zichzelf door tegenstellingen heen verwerkelijkt, die
zich in alle eindige zijnden manifesteert en de eindigheid in zichzelf over-
wint. Wanneer Derrida zelf kort uiteenzet wat hij met aanwezigheidsmetafy-
sica bedoelt, drukt hij zich iets voorzichtiger uit dan de wat massieve uit-
drukking 'de metafysica van de aanwezigheid' doet vermoeden:

'
"   .« la » 1116taphysique occidentale (que je n'ai janiais, quoi qu'on en ait rJp6t6 4 sati6td,

identifi6 comme une seule chose honiogE,ne et surveill6e par son article dEfini au singulier, j'ai
si souvent dit le contraire et si explicitenient !),. .  ", Derrida, Le monolinguisme de l'atitre (G ali 16 e

Paris 1996), 131: vgl. M ix.'
'Pr6sence' heeft een ruimere betekenis dan 'aanwezigheid' en zal elders in dit boek ook

niet 'tegenwoordigheid' of'heden' worden vertaald.
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"...  de hele geschiedenis  van het structuurbegrip  [...1 moet worden gedacht  als
een serie van substituties van centrum voor centrum, een aaneenschakeling van
bepalingen van het centrum. Het centrum ontvangt, opeenvolgend en regelmatig,
verschillende vormen en namen. De geschiedenis van de metafysica, als geschie-
denis van het Westen, zou de geschiedenis zijn van deze metaforen en metony-
mieEn. De matrixvorm ervan - men vergeve mij dat ik zo weinig aantoon en zo-
veel weglaat, dat is om sneller tot mijn hoofdthema te komen - zou de bepaling

zijn van het zijn als aamvezigheid [prfsence] in alle betekenissen van het woord.
Men zou kunnen aantonen dat alle namen van het fundament, van het principe of
van het centrum altijd het onveranderluke van een aanwezigheid hebben aange-
duid (eidos. archt, telos, energeia, ousia (essentie, existentie, substantie, subject) diet-

heia, transcendentaliteit, bewustzijn, God, mens, enz.)." (ED 410-411)'

Met de werkwoordsvorm en de verontschuldiging geeft Derrida al aan dat
deze typering van 'de geschiedenis van de metafysica' slechts onder voorbe-
houd wordt gegeven. De metafysische traditie is natuurlijk veel rijker dan in
zo'n beperkte karakterisering kan worden weergegeven. Desalniettemin
speelt het hier omschreven metafysicabegrip een belangrijke rol in Derrida's
denken, vooral als de 'steen des aanstoots' die hij voortdurend op al zijn we-
gen tegenkomt.'

Dit metafysicabegrip sluit duidelijk aan bij Heideggers weergave van de
metafysica als denkwijze die de zijnden als voorhanden objecten aanwezig
stelt voor een Calisa Siti. Derrida gebruikt de uitdrukking 'aanwezigheidsme-
tafysica' dan ook vaak in 66n adem met 'onto-theologie'. Een andere term
die voortdurend opduikt in Derrida's duiding van de metafrsische traditie is
logorentrisnie. In de metafysica wordt de logos, in vele gedaanten, centraal ge-
steld als het denken dat de werkelijkheid ordent, als oorsprong van zin en
waarheid   (Gr   11-12,   23, 104).' Derrida benadrukt het ordenende   en   een-

'  " ..toute l'histoire du concept de structure  [...1  doit dtre pens6e comme une sBrie  de
substitutions de centre a centre, un enchainement de d6terminations du centre. Le centre

re oit, successivement et de manidre rdglde, des formes ou des nornies diffkrents. L'histoire de
la mdtaphysique, comme l'histoire de l'Occident, serait l'histoire de ces m6taphores et ces
m6tonymies. La forme matricielle en serait - qu'on me pardonne d'6tre aussi peu d6monstratif
et aussi elliptique, c'est pour en venir plus vite i mon th*me principal - la dBtermination de
1'6tre comme presence a tous les sens de ce mot. On pourrait montrer que tous les noins du

fondement, du principe ou du centre ont toujours designa l'invariant d'une pr6sence leidos,

arcIU,   telos,   energeia, ousia (essence, existence, substance, sujet) aletlieia, transcendentalit6.

conscience, Dieu, homme, etc.)." (ED 410-411). Vgl. Vasterling, 'Jacques Derrida', 209-211.
' Irene E. Harvey, Derdda and the eco,ionty of diErance (Indiana University Press Bloom-

ington 1986), 93-124.
"...1'histoire  de  la  mitaphysique L..la toujours assign6 au logos l'origine de la v6rit6 en

g6n6ral..." (Gr 11-12); vgl. Kimnierle, Derrida     zur     Einfiilining. 26-27, Bennington,
'Derndabase', 18-20.
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heidstichtende karakter van de metafysische logos, waarbij hij onder andere
verwijst naar Heideggers vertaling van logos met Fersal,in,hing (PA 378; Mos
134).'

Derrida's opvatting van de metafysica ligt in het verlengde van het meta-
fysicabegrip van de differentiedenkers dat in hoofdstuk 1 is weergegeven.
Hoewel de term logocentris,ize anders zou kunnen doen vermoeden, staat niet
zozeer de keuze voor de logos - het eerste element van de klassiek metafysi-
sche intentie - centraal in dit nietafysicabegrip, als wel de door de logos tot
stand gebrachte samenhang en ordening. De kern van de metafysica wordt
gezocht in haar tendens tot de vorming van eenheid en identiteit - het accent
ligt hier op het tweede kenmerk van de klassiek metafysische intentie. De
door de logos gevormde sanienhang wordt gekenmerkt door allerlei interne
opposities. Behalve de oorsprong, het fundament of het centrum staat niets
op zichzelf. Alles heeft zijn plaats tegenover zijn tegendelen, binnen de logi-
sche samenhang van de werkelijkheid, en wel in een hi8rarchische verhou-
ding. Derrida noemt deze verhoudingen hierarchische   opposities, die bestaan
tussen lichaam en ziel, mannelijk en vrouwelijk, mens en dier, letterlijk en
figuurlijk, oorspronkelijk en afgeleid, transcendentaal en empirisch, enzovoort

(Pos 56-57; Gr 17).' Dergelijke hierarchieen kenmerken zich ook door een
vorm van uitsluiting: er wordt een duidelijke grens aangegeven tussen de bei-
de polen van de oppositie, met een duidelijk onderscheid tussen een binnen
en een buiten. Dit geeft de ruimte om begrippen op precieze wijze te defini-
eren en het wezenlijke van de dingen vast te leggen. Het vragen naar het we-
zenlijke van allerlei zaken is volgens Derrida ook een typisch kenmerk van
metafysisch denken. De vraag "wat is  ...?"  is een metafrsische vraag bij uitstek
(Gr 31, 43, 110; M 15- 16; G 66-67 '; Ps 392; DP 443; AL 48; PA 22; Pr 93).

In zijn oudere teksten vraagt Derrida vooral aandacht voor de taalopvat-
ting die verbonden is aan de metafysica en die hij./onocentrisme noemt.  Fono-
centrisme is een privilege van de stem over het schrift. Het gesproken woord,
waarbij spreker en luisteraar in elkaars fysieke nabijheid zijn, suggereert een
directe aanwezigheid van de betrokkenen aan elkaar en aan zichzelf en de
onbemiddelde betekenis van wat wordt gezegd. Het geschreven woord daar-
entegen maakt in tijd en ruimte een ahtand mogelijk tussen schrijver en le-
zers, het gaat gepaard met afwezigheid en de taal als bemiddelende factor
neemt een veel nadrukkelijker plaats in. De duidelijkheid en zuiverheid van
wat wordt gezegd, kan in de communicatie alleen worden bewaard wanneer

'
Vgl. Heidegger, 'Logos (Heraklit, Fragment 50)', in: Fortrage und At&sat;re, 1 99-221; ove-

rigens wordt Heidegger zelf door Derrida in het in de vorige noot gegeven citaat ook bu  de
geschiedenis van de metafysica ingedeeld: " . . . l'histoire de la m taphysique 1. . .1  des pr6socratiques
S  Heidegger, a toujours assignd.     "  (Gr  11)

Harvey, Demda and the economy efdiffErance, 113-114.
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het wordt verbonden met een teken dat volledig in de uitdrukking van de
betekenis opgaat en geen eigen materialiteit met zich meebrengt. De stem
lijkt hiervoor het meest geschikt, want zij lijkt transparanter te zijn dan het
schrift. De uiterlijkheid van de uitgesproken klank is zeer vluchtig, terwijl het

schrift veel meer wordt gekenmerkt door een materiele uiterlijkheid. Daar
komt bij dat al zeer vroeg in de geschiedenis van het schrift werd onderkend,
dat het schrift gemakkelijker dan het gesproken woord een eigen leven kan
gaan leiden. Het lijkt er dus sterk op, dat een spreker veel meer controle heeft
over zijn woorden dan een schrijver.

De zuivere aanwezigheid van zin en waarheid wordt dus door het gespro-
ken woord veel minder bedreigd - of beter: minder duidelijk bedreigd -  dan
door het geschreven woord. Daarom wordt ook in de traditie van de aanwe-

zigheidsmetafysica de stem hager gewaardeerd dan het schrift. Het logocen-
trisme is een fonocentrisme. Vaak is het schrift zo opgevat, dat het verwijst
naar het gesproken woord, dat op zijn beurt weer verwijst naar de waarheid
die erin wordt uitgedrukt. De laatste verwijzing of uitdrukking wordt dan als
een eenheid van betekenis en uitdrukking gezien, terwijl het schrift veeleer
een secundair teken  is, een teken  van een teken  (Gr  17-26,  45-47;  Pos  31-
33).

Het fonocentrisme is volgens Derrida universeler dan metafrsica en logo-
centrisme. De laatste twee zijn uitingen van de Europese of westerse cultuur,
terwijl de overwaardering van het gesproken woord boven het schrift ook in
andere culturen voorkomt, bijvoorbeeld in China. Het privilege van de stem
wordt door Derrida als een noodzakelijke ontwikkeling gezien die eigen is
aan de menselijke cultuur als zodanig en die zich alleen in de Europese cul-
tuur op een metafysische en logocentrische nianier heeft ontwikkeld (Mos
130-135)."'

Het merendeel van Derrida's vroegere teksten handelt uitvoerig over de hier
aangestipte onderwerpen - aanwezigheidsmetafrsica, logocentrisme en fono-
centrisme - en onderwerpt ze aan een kritische ondervraging. Deze teksten
kunnen samen worden getypeerd als het project van de deconstructie van de
metafysica: een soort metafrsicakritiek die er kort gezegd op neerkomt dat
het metafysisch ideaal van de bestendige aanwezigheid van een vaste orde een
illusie is. De dingen bestaan niet in een vaste ordening maar in enigszins ge-

" Richard Kearney, Dialogues with contemporary continental thinkers (Manchester University
Press Manchester 1984), 115-116. Het schrift is in de westerse metafysische traditie vaak gezien
als een materiele belichaming van het geestelijke begrip dat in het gesproken woord zonder
materialiteit wordt bewaard. Dernda beweert echter dat het probleem van de verhouding tus-
sen lichaam en ziel is afgeleid van de problematische relatie tussen het schrift en de stem, ook al
doen  de  in de metafysica gebruikte metaforen het tegenovergestelde vermoeden  (Gr  52).
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ordende netwerken van relaties, in werelden of contexten,  die zelf ook weer
zijn verweven met andere netwerken. De werkelijkheid is geen dionysische
chaos, maar alles is wel telkens in ontwikkeling en verandering, zonder dat er
een vast punt is waar alle relaties en veranderingen worden gestuurd, geor-
dend  of op  een of andere nianier  in  de hand gehouden. Niets kan buiten  een
context bestaan, maar er is ook niet 66n context die alles op zijn plaats houdt.
Omdat er geen omvattende orde is waartoe de zijnden herleid kunnen wor-
den, zijn alle zijnden en hun contexten telkens weer anders en singulier; ze
kunnen nooit volledig onder een algemene noemer worden gebracht.

De metafysica heeft de intentie een blijvende vaste ordening te vinden in
deze wirwar van knooppunten en verbanden, maar alle metafysische gestalten
zijn constructies die, wanneer ze kritisch en zorgvuldig worden onderzocht,
zwakke plekken, scheuren en hiaten vertonen. In zijn interpretaties van en
commentaren bij metafysische teksten spoort Derrida zulke zwakke plekken
op om de tekst van daaruit open te scheuren en zo te laten zien dat de ver-
meende orde slechts een constructie is. Derrida heeft deze ontmanteling van
de metafrsica een naam meegegeven (naast vele andere namen) die al snel een
eigen leven is gaan leiden: deconstructie.

Voordat ik na deze notendop verder op details inga, geef ik eerst twee
voorbeelden van deconstructieve lezingen, 66n van de taaltheorie van de
Saussure en 66n van Husserls transcendentale fenomenologie.

2.2 Schrift, spoor, spel

In De la grammatologie deconstrueert Derrida de metafysische en fonocentri-
sche opvatting van het teken. Als startpunt van de onttakeling kiest hij de vi-
sie op het teken in de taaltheorie van Ferdinand de Saussure. Derrida laat zien
hoe deze theorie enerzijds bij de metafysische en fonocentrische tekenopvat-
ting aansluit, en er anderzijds ook tegenin gaat."

De Saussure omschrijft het teken als een psychisch gegeven dat functio-
neert binnen het conventionele systeeni van een taal. Hij maakt allereerst een
onderscheid tussen een teken en het ding buiten de taal, waarnaar het teken
verwijst, de referent. Een tweede onderscheid wordt gemaakt binnen het te-
ken: een teken bestaat uit twee delen, de vorm of signifiant (betelze,war) en het

begrip of signifi6 (beteke,ide). Een klank, bijvoorbeeld  [paard],  is niet zelf een
teken, maar het spraakgeluid waarin de betekenaar /paard/ gerealiseerd kan
worden. De betekenaar is verbonden met een begrip of mentaal beeld, het
betekende 'paard' dat naar een paard buiten de taal verwijst. De relaties tussen

" vgl. Berns, 'Jacques Derrida en de taalfilosofie', 142-166.
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betekenaar en betekende worden door de Saussure arbitrair of ongemotiveerd
genoemd. Dat wil zeggen dat er geen enkele reden is waarom de klank
[paard] en niet [kdoink] of [hupsefluts] de vorm van een betekenaar kan aan-
nemen die naar het begrip 'paard' verwijst. Deze venvijzing berust louter op
een conventie. De elementen die een teken vormen, hebben dus geen posi-
tieve waarde op zichzelf, zijn geen positieve termen, maar worden bepaald
door hun relaties, door hun onderlinge diferenties, binnen een veld van taalte-
kens. De betekenaar /paard/ bestaat door te verschillen van /paar/ en
/poort/. Het betekende 'paard' bestaat door te verschillen van 'merrie', 'koe',
'dier', enzovoort. Betekenaars en betekenden kunnen niet los van elkaar be-
staan, zij zijn door arbitraire en dus veranderbare relaties aan elkaar gebonden.
Met 'arbitrair' wordt niet bedoeld  dat de spreker of schrijver tekens naar vrije
keuze kan gebruiken, maar dat de verhoudingen tussen tekens en hun bete-
kenis door willekeurige conventies en niet door noodzakelijkheden bepaald
worden. Het teken als geheel wordt overigens door de Saussure wel als een
positief op zichzelfstaand ding gezien.

De Saussure schrijft over de betekenaar als een 'akoestisch beeld' dat
wordt gevormd door een stem en niet over de betekenaar als schriftelijke in-
scriptie, onidat hij alleen het gesproken woord als object van de linguYstiek
aanvaardt, en met het geschreven woord. Hij gaat uit van een natuurlijke
band tussen het gesproken woord, de fonetische betekenaar en het beteken-
de. Het zijn het akoestisch beeld en het betekende die samen het taalteken
vormen. Het schrift is slechts een secundair teken en verwijst naar het eerste
teken. De Saussure noemt taal en schrift twee verschillende tekensystemen en
vat het schrift op als 'beeld' van de gesproken taal. Het schrift, zo voegt hij er
aan toe, draagt echter het gevaar in zich dat het de natuurlijke verhouding
omdraait en zelfde rol van betekenaar overneemt.13

Deze voorkeur voor de stem boven het schrift is een schoolvoorbeeld van
wat Derrida fonocentrisme noemt. De waarschuwing dat het schrift de rol
van de stem kan overnemen en de moralistische veroordeling daarvan door
de Saussure zijn volgens Derrida evenzeer kenmerkend voor het fonocen-
trisme. Dat die mogelijkheid er is, dat het gevaar zich kan voordoen dat het

schrift de rollen omdraait, duidt er volgens Derrida op dat de hifrarchische
oppositie tussen stem en schrift nooit volledig zuiver kan zijn. De 'aanmati-
ging' van het schrift wijst op een mogelijkheid die in het wezen van de ver-
houding tussen stem en schrift al is ingebakken, de 'aanmatiging' is in zekere

zin altijd al begonnen. Er is dus een zwakke plek in het fonocentrisme (Gr
44-64).

12 Ferdinand de Saussure, Cot,rs de ling,listique g#n2rale (Payot Paris 1960 (1915)), 23-35, 44-
54, 97-1()3.
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Voor het aanwijzen en openbreken van deze zwakke plek kan Derrida even-
zeer gebruik maken van de Saussures theorie, want die draagt ook de kiemen
van een kritiek op het fonocentrisme al in zich. De gedachte van een natuur-
lijke band tussen stem, foneem en betekende is namelijk moeilijk te vereni-
gen met de willekeurige relaties binnen en tussen tekens. De relaties tussen
gesproken betekenaar en betekende en tussen geschreven betekenaar en bete-
kende zijn even arbitrair en ongemotiveerd, ze zijn een conventionele instel-
ling en niet natuurlijk. De idee van een natuurlijke band tussen foneem en
begrip, die toch niet geheel gescheiden kan worden van de 'kunstmatige'
band met het schrift, wordt door het willekeurige karakter van de tekenrela-
ties ondernlijnd (Gr 65)." Daarnaast is het volgens Derrida niet vol te houden
om het schrift zowel een tekensysteem naast de taal als beeld van de taal te
noemen. Een tekensysteeni is imniers arbitrair en kan dus niet een beeld zijn
van  waar  het naar verwijst  (Gr  66-67).

Zo biedt de Saussures theorie de argumenten om de fonocentrische hia-
rarchie tussen stem en schrift omver te werpen - en het lijkt er zelfs op alsof
Derrida de hitrarchie omdraait. Het is niet meer de natuurluke band tussen
stem en begrip die de kern van de taal uitmaakt, maar het is de niet-
gemotiveerde en conventionele instelling van tekens die karakteristiek is voor
een taalsysteem, en breder, voor alle tekenrelaties zoals ze bestudeerd worden
in de semiotiek. Dit systeem van tekenrelaties gaat Derrida nu icriture, schrift of
archi-icriture, oerschrift noemen. Het is het veld van betekenisrelaties dat zowel
aan grafische als aan fonetische betekenaren ruimte geeft (Gr 65,83)." Derri-
da noemt dit systeem van verwijzingsrelaties 'schrift' omdat het de kenmer-
ken vertoont die in de metafrsische en fonocentrische tekenleer alleen aan
het schrift werden toegeschreven: materialiteit, onzuiverheid, veranderlijk-
heid, onbeheersbaarheid.

Er zijn dus twee lijnen in de Saussures tekenleer te onderscheiden. Ener-
zijds vat hij het teken op als een op zichzelf staand positief geheel, dat een
natuurlijke verbinding heeft met de stem, omdat het foneem vrijwel transpa-
rant is voor het begrip. Anderzijds noemt hij de relaties binnen het teken ar-
bitraire, louter conventioneel ingestelde verbindingen, waarbij de betekenaars
en betekenden niet op zichzelf staan, maar alleen een waarde hebben op

I,

"La thase de l'arbitraire du signe  [.. .] devrait interdire de distinguer radicalement signe

linguistique et signe graphique.  [...]  Or 8 partir du moment ou l'on  considBre la totalit6 des
signes dhermin65, par16s et a fortiori 6crits, comme des institutions immotivdes, on devrait
exclure tout rapport de subordination naturelle, toute hi6rarchie naturelle entre des signifiants
ou des ordres des signifiants." (Gr 65)

14  , Si « Ecriture • signifie inscription et d'abord institution durable d'un signe (et c'est le
seul noyau irrdductible du concept d'6criture), 1'6criture en g6ndral couvre tout le chanip des
signes linguistiques." (Gr 65)
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grond van deze relaties, op grond van hun verschil met andere betekenaars en
betekenden (Pos 28-34). In de eerste lijn herkent Derrida de nietafysische en
fonocentrische visie op het teken, die het mogelijk maakt om een betekende
te denken dat op zichzelf staat en waaraan slechts in tweede instantie  een be-
tekenaar is toegevoegd, een begrip dat voor zijn betekenis niet afhankelijk is
van een veld van differenties en verwijzingsrelaties maar boven dit veld staat.

Derrida noemt zo'n begrip een signifii  transcendantal,  transcendentaal  betekende.
Het is een begrip dat ten opzichte van elke context een transcendente of
transcendentale positie inneemt, de metafysische positie van fundament of
oorsprong (Gr 33, Pos 30-31)."

De tweede lijn wordt door Derrida aangegrepen om de onniogelijkheid
van een transcendentaal betekende aan te tonen. Vanwege de willekeurigheid
van de verhouding tussen betekenaar en betekende kan er geen sprake zijn
van een natuurlijke band tussen foneem en betekende en dus ook niet van
een betekende dat los staat van een betekenaar. Begrippen bestaan niet op
zichzelf, maar kunnen alleen fungeren binnen een context van verwiJzingen
en relaties die constitutief zijn  voor elk begrip.  Er is geen transcendentaal be-
tekende dat zich boven deze context kan verheffen, zichzelf aanwezig kan
stellen en de betekenisrelaties kan ordenen. Elk betekende is afhankelijk van
de betekenaars en betekenden waarniee het in verband staat. Het begrip
'paard' dankt zijn betekenis aan de betekenaar /paard/, aan zijn verbintenis
met de andere betekenden 'merrie', 'dier', 'boerderij', enzovoort, en aan hun
relaties met hun betekenaars, enzovoort enzovoort. Al deze relaties zijn we-
derzijds constitutief. Daaroni fungeert elk betekende altijd ook als een bete-
kenaar  (Gr  16, 36). Tekens  zijn dus volledig afhankelijk  van hun onderlinge
differenties, van tamelijk willekeurige, veranderlijke, conventioneel ingestelde
relaties die oneindige ketens van verwijzingen vormen. Alle tekens, zowel
gesproken als geschreven tekens, zijn ingeschreven in dit veranderlijke net-
werk van verwijzingen dat Derrida schrift noemt.

Een teken functioneert volgens Derrida als een trace i,istititle, een geinstitu-

eerd spoor  (Gr  68). Een spoor staat nooit op zichzelf, maar bestaat in het ver-
wijzen naar iets anders. Het oerschrift is een netwerk van verwijzingen, een
wereld van sporen, die nooit kunnen uitkomen bij een begin of eindpunt van

„„ ...1'instance du logos et de la vdrit6 de  1'6tre  comnie « primum signatum » :  signifiB en
un certain sens « transcendantal » (comme on disait en Moyen Age que le transcendantal - cns,
unum,    verum,    bonum - 6tait le « prinium cognitum ») impliqu6 par toutes les catagories ou
toutes les sigliifications ddterminBes, par tout lexique et par tout syntaxe, donc par tout
signifiant linguistique, ne se confondant simplement avec aucun d'eux, restant irrEductible S
toutes les ddtermitiations dpoquales qu'il rend pourtant possibles, ouvrant ainsi l'histoire du
logos et n'Btant lui-m2me que par le logos  : c'est-S-dire It'&tant rie,1 avant le logos et hors de lui.

[. ..]  Il faut qu'il y ait un signifi6 transcendantal pour que la diff6rence entre signifiB et signifiant

soit quelque part absolue et irrBductible." (Gr 33)
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hun verwijzingen. Een vermeende oorsprong of doel kan zelf alleen maar
verschijnen tegen de achtergrond van de sporen die ernaar verwijzen. Elke
verwoording van een einddoel is zelf noodzakelijkerwijs ook weer een ver-
wijzing. Het beoogde doel wordt zo eindeloos uitgesteld en blijft afwezig.
Het is deze met het spoor gegeven noodzakelijke afwezigheid die elke aan-
wezigheid doortrekt. Niets is aanwezig te stellen zonder dat het een verwij-
zing impliceert die een afwezigheid in zich draagt. Binnen het schrift is elk
teken inderdaad een teken van een teken - dat geldt niet alleen voor geschre-
ven  tekens, het geldt  voor alle tekens  (Gr  16).  Het  door de metafysica  nage-
streefde begrip van een absolute aanwezigheid kan dus onmogelijk in een taal
worden uitgedrukt.

Het oneindige proces van verwuzing en van het ontstaan van betekenis
wordt niet vanuit een centrum of oorsprong gestuurd. Er is geen absolute
norm die aan de verwijzingen een grens oplegt. Deze onbeperktheid van het
betekenisproces als gevolg van het ontbreken van een transcendentaal bete-
kende,  noemt Derrida jeit, spel:

"Men zou spel kunnen noemen: de afwezigheid van het transcendentaal beteken-
de als onbeperktheid van het spel, dat wil zeggen als ondermuning van de onto-
theologie en van de aanwezigheidsmetafysica." (Gr 73)"

De notie spel geeft aan dat het betekenisproces onbeheersbaar is geworden.
Betekenis ligt nooit vast. Zin, waarheid en goedheid zijn niet voorgoed in
teksten vast te leggen of aanwezig te stellen, ze worden voortdurend uitge-
steld. Maar het spel van differenties en verwijzingen is geen chaos en even-
min zijn waarheid en goedheid betekenisloze woorden geworden. Het ware
en het goede kunnen zich alleen binnen contexten voordoen, ze zijn nooit
absoluut of zuiver. Het spel functioneert volgens regels en structuren, maar
ook die zijn niet volledig vast te leggen.

Het spel van betekenis en verwijzing blijft niet beperkt tot teksten.
Teksten verwijzen ook naar een werkelijkheid buiten de tekst. In de 'wereld
van de reeel bestaande dingen' zet het betekenisproces zich voort. De semio-
tiek is niet tot het tekstuele domein beperkt, zo stelt Derrida met een verwij-
zing naar Peirce (Gr 70-72). Ook zijnden kunnen alleen bestaan in een con-
text met andere zijnden. Ook het concreet bestaande paard verwijst naar een
manege, een boerderij, een boer, enz. Niet alleen de betekenaar en het bete-
kende fungeren binnen een veld van sporen en verwijzingen, ook de dingen

„„On pourrait appeler jeu l'absence du signifi6 transcendantal comme illimitation du jeu,
c'est-J-dire coninie dbranlement de l'onto-thBologie et de la  mEtaphysique de la prdsence."
(Gr 73). Vgl. ED 411: "L'absence de signifid transcendantal dtend S l'infini le ch;imp et le jeu
de la signification." Vgl. ook ED 423-427.
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zelf zijn tekens  (Gr 72).  Een  ding of zijnde kan  dus  niet meer als absoluut op
zichzelf staand worden begrepen, er gaat altijd een spoor van verwijzing en
betekenis aan begrippen en zijnden vooraf. "Het spoor moet voorafgaand aan
het zijnde gedacht worden" (Gr 69).'

In deze gedachtengang is de notie van 'schrift' dus sterk uitgebreid. Met
ecriture bedoelt Derrida niet meer alleen geschreven teksten, maar het gegeven
dat alle zijnden zijn ingeschreven in een oneindig en onbeheersbaar netwerk
van sporen en verwijzingen. Alleen tegen de achtergrond van dit netwerk
kunnen de dingen verschijnen en aanwezig zijn. Het spoor en het verschil
zijn constitutief voor alles wat is en voor alle zin en betekenis. De termen

'spel' en 'schrift' kunnen dus ook worden opgevat als semiotische vertalingen
van Heideggers begrip 'wereld'."

Omdat het spel van zingeving en betekenis onbeheersbaar is, is er volgens
Derrida ook altijd sprake van zinverlies. Zoals elke verschijning ook een ver-
hulling impliceert, zo gaat zingeving altijd gepaard met zinverlies. De beteke-
nisveranderingen die door uitstel en herhaling worden teweeg gebracht, kun-
nen daarom niet worden begrepen als een vorm van polysemie, als een veel-
heid van betekenissen die kunnen worden verzameld binnen een hermeneu-
tische horizon. Tegenover de hernieneutiek van o.a. Gadamer en Ricoeur
benadrukt Derrida dat in principe juist elke hor:izon gebroken is. Verandering
van betekenis impliceert ook verlies aan betekenis. Derrida wil laten zien dat
alle zingeving gepaard gaat met een zinverlies dat niet door een telos en hori-
zon binnen de perken te houden is. Deze onbeheersbare verstrooiing van zin
en betekenis noemt hij dissimination (D 31 9-407; M 392; LI 50)."

In de traditie van de metafysica is voortdurend geprobeerd om het spoor
te herleiden tot een absolute aanwezigheid en het spel van relaties en verwij-
zingen te begrenzen en te sturen vanuit een centrum of oorsprong. De abso-
lute instantie zelf kan echter niet zonder spoor, schrift en context worden
aangeduid en kan dus nooit als zodanig verschijnen. Alle aanduidingen ervan,
alle metafrsische gestalten, zijn constructies die onttakeld, gedeconstrueerd,
kunnen worden, omdat zij het spoor nooit volledig kunnen herleiden en zo
een onvermijdelijke scheur in hun constructie moeten accepteren. Omdat het
spoor oneindig ver terug leidt, loopt de metafysische intentie onherroepelijk

17, Il faut penser la trace avant 1'6tant." (Gr 69)
IN Het niet onderkennen van deze brede betekenis van arrIii-ecriture heeft vaak geleid tot het

misverstand dat Derrida het bestaan van een wereld buiten de tekst zou ontkennen. Een veel
geciteerde uitspraak van Derrida in dit verband is: "Il n'y a pas de hors-texte" (Gr 227; D 42).
'Texte' heeft hier echter dezelfde betekenis als archi-Ecrimre en deze tot slogan gemaakte zin
betekent dus precies hetzelfde als "Il n'y a pas de hors contexte" (LI 252). Vgl. Gr 73: "Ce jett,

pensd comnie l'absence du signifil transcendantal, n'est pas un jeu dans tc monde,  1...1.  C'est
donc  le jet,  du monde qu'il faut penser d'abord..

19

Derrida, Feu la midre (Des femnies Paris 1987).
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uit in een denken van de oneindigheid. Alleen een positieve oneindigheid
zou het spoor in zich kunnen terugvoeren, en dus wordt de metafysische 10-
gos een theologie - die zich echter evenmin boven het spel van verwijzingen
kan verheffen zonder er in terug te vallen (Gr 103-104).

2.3 Oorspronkelijk supplement

"Somet/zing alivays goes wro,W

u,hen things are going right"
the The

Soul Mini,w

Een vergelijkbare problematiek wordt door Derrida aan de orde gesteld in
een commentaar op Husserls transcendentale fenomenologie, in La voix et le

plie,lo,Tie,ie. Husserl is 66n van Derrida's belangrijkste inspiratiebronnen. Der-
rida heeft al tijdens zijn studie aan de Ecole nomiale supirieure veel aandacht aan
Husserl besteed; hij heeft het Husserl-archief in Leuven bezocht  en  zijn  afstu-
deerscriptie aan Husserl gewijd.-" Zijn eerste publicatie is een vertaling van en
uitgebreide inleiding tot Husserls Die Urspnitig der Geometric. I In zijn werk
zijn veel sporen van Husserls fenomenologie terug te vinden. In La voix et le

phenomene onderneemt Derrida een deconstructie die de transcendentale fe-
nomenologie in het hart treft: de lebendige Gegenwart van het transcendentaal

bewustzijn heeft alle kenmerken en problemen van een metafysische oor-
sprong in zich.

Derrida kiest zijn startpunt in wat in eerste instantie een detail lijkt te zijn,
namelijk Husserls uiteenzettingen over het teken in de eerste Logische Unter-
sitchung.- Husserl maakt hier onderscheid tussen het teken als expressie (Aus-
druck) en als indicatie (Anzeichen). In de expressie valt het teken helemaal sa-
men met zijn zin of Bedeutung, het gaat volledig op in de uitdrukking van de
zin. Als indicatie is het teken duidelijker als teken aanwezig en verwijst het
naar een zin buiten  zichzelf.  In  zichzelf is  de indicatie bedeuttingslos.   Bedeutung
kan hier moeilijk met betekenis worden vertaald; het duidt een specifieke be-
tekenis aan, namelijk een intentionele zingeving door het transcendentale

subject, een zuivere intuitie, waarvan de expressie de uitdrukking is. Derrida

.11 Dit werkstuk is veel later gepubliceerd onder de titel Le probume de la gen2se dans la
philosophie de Husserl (Presses Universitaires de France Paris 1990).

3 . Introduction', in: Edmund Husserl, L'origine de la giomitrie (Presses Universitaires de
France Paris  1962).

-- Edmund Husserl, Logisdic Untersuchungen (Martinus Nijhoff Den  Haag 1984,  Husserliana
XIX/1), 30-112.
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vertaalt Bedetitung met vouloir-dire, willen-zegien. Het ga;it hier om een functi-

onele onderscheiding; hetzelfde teken kan als expressie en als indicatie funge-
ren. In feite (de facto)  is er altijd sprake van een vervlechting van expressie en
indicatie, niaar desondanks houdt Husserl toch vast aan het onderscheid (de
jure). Het gaat Husserl om de mogelijkheid dat het bewustzijn als oorsprong
van alle zin haar bedoelingen op een zuivere manier kan uiten, dat het de zin
die intentioneel wordt voortgebracht in een denken dat aan de taal vooraf-
gaat, kan uitdrukken in een expressie die slechts representeert wat het wil
zeggen; de vervlechting met het teken als indicatie is bijzaak.

Derrida beoogt het onigekeerde. de feitelijke vervlechting tussen expressie
en indicatie maakt volgens hem duidelijk dat een zuiver onderscheid tussen
deze twee niet goed mogelijk is. Een zuivere expressie die zijn zuiverheid
niet verliest in de vermenging met een teken dat naar iets buiten zichzelf
verwijst, is volgens Derrida onmogelijk. Husserl probeert de mogelijkheid
van een zuivere expressie aan te tonen in de alleenspraak, een innerlijke mo-
noloog waarin het subject 'i„t ei,isamen Seelenleben' in stilte met zichzelf
spreekt." De alleenspraak is de expressie van de levende aanwezigheid van het
subject aan zichzelf, die niet afhankelijk is van iets buiten zichzel£ Wanneer
Derrida de zuiverheid van deze alleenspraak weet te problematiseren, dan
komt de zuivere intentionaliteit van het bewustzijn als oorsprong van zin en
betekenis op losse schroeven te staan, dan wordt het project van Husserls
transcendentale fenomenologie tot in zijn kern aangetast.

Om de innerlijke monoloog echt zuiver te laten zijn, beweert Husserl dat
in de alleenspraak met werkelijk woorden worden gebruikt, maar dat het
subject zich slechts voorstelt dat er wordt gesproken. Hij maakt dus onder-
scheid tussen werkelijke communicatie en een voorstelling van communlca-
tie." Volgens Derrida geldt voor een voorstelling echter hetzelfde als voor el-
ke vorm van communicatie, voor elk teken en voor ieder woord: het heeft
een verwijzingsstructuur en kan niet plaats vinden zonder de noodzakelijke
mogelijkheid van herhaling. Elke voorstelling (pre-sentatie) impliceert een re-
presentatie:

66Wanneer ik gebruik maak van woorden  [...1  moet ik van meet af aan (binnen)
een herhalingsstructuur (be)werken waarvan de grondslag alleen maar representa-
tief kan  zijn.  [...1 Een teken  dat zich slechts 'eenmaal' zou voordoen,  zou  geen

teken zijn." (VP 55)"

.
Husserl, Lgische Untersuchungen, § 1, blz. 31; § 8, blz. 41-43.

24

Husserl, Logische Untersud,u,igen, § 8, blz. 41-43.
"En effet, quand je  me sers  I...]  de mots  [...], je dois  d'entrke  de jeu oplrer  (dans)  une

structure de r6p6tition dont 1'616ment ne peut Btre que reprdsentatif. I...] Un signe qui n'aurait
pas lieu qu' « une fois » ne serait pas un signe." (VP 55)
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Representatie en herhaling gaan altijd gepaard met afwezigheid en anders-
heid. Representatie is een verwijzing en een aanwezig stellen van wat zelf
niet aanwezig is. In de herhaling vindt altijd een zekere verandering plaats,
terwijl er ook iets gelijk blijft. Want als er niets zou veranderen, zou het her-
haalde met het voorafgaande (ook in de tijd) samenvallen en zou er geen her-
haling zijn. Evenmin is er van herhaling te spreken, wanneer niet iets van het
voorafgaande in de herhaling herkenbaar is. In de herhaling gaan hetzelfde en
het andere, het identieke en het differente, het universele en het singuliere,
op een bepaalde manier samen. Er is altijd een alteriteit in de identiteit inge-
schreven. Het andere blijft anders omdat het nooit volledig kan opgaan in de
identificering van hetzelfde; het bijzondere of singuliere kan worden gerang-
schikt onder het algeniene, inaar gaat er nooit volledig in op, het behoudt
zijn singulariteit. Elders noemt Derrida deze structuur van de herhaling itha-

bili  2: herhaalbaarheid die altijd met alteriteit gepaard gaat (M 365-393; LI

passim; vgl. D 141, 145; ED 429-436).'
Dit betekent dat in de voorstelling van de alleenspraak, in de expressie van

de levende aanwezigheid van het subject aan zichzelf, afwezigheid en anders-
heid als noodzakelijk zijn ingeschreven: geen aanwezigheid zonder represen-
tatie en geen representatie zonder afwezigheid; geen identiteit zonder herha-
ling en geen herhaling zonder alteriteit. Met andere woorden, daar waar
Husserl nioeite doet oni de alleenspraak van de expressie enerzijds en de indi-
catie anderzijds te onderscheiden, wijst Derrida op hun overeenkomsten in de
functie van verwijzing en teken. De ideale identiteit is aangewezen op herha-
ling en representatie:

"Noodzakelijk impliceert zij (de identiteit, E.E.) dan ook een representatie: als
Vorsteliting, plaats van de idealiteit in het algenieen, als Fereegentvarteting, moge-

lijkheid van de reproductieve herhaling in het algemeen, als Reprasentation, voor

zover elke betekenende gebeurtenis een substituut  is.   1. . . ]Z o  komt men ertoe  -

in strijd met Husserls uitdrukkelijke bedoeling - de Vorstellung zelf en als zodanig
afhankelijk te niaken van de mogelijkheid van de herhaling...  I...1 Men leidt de
aanwezigheid-van-het-tegenwoordige af van de herhaling en niet omgekeerd."
(VP 56,58)"

Derrida, Sie'*0'We / St,ensponge (Columbia University Press New York 1984; Seuil Paris

1988), 74. Derrida suggereert niet deze term dat het Franse woord iteration etymologisch met
itara, ander in het Sanskriet, verbonden is: iter, derechef. viendrait de itara,  autre en sanskrit, et
tout ce qui suit peut etre lu comnie l'exploitation de cette logique qui lie la rdp6tition S
l'alttritk." (M 375, LI 27)

"Elle implique donc n6cessairement une reprEsentation: comme Vorstellting, lieu de
l'id6alitO eii g6nBral, coinnie I Prgcgen u,ant) 11,1.e, possibilitk de la r 6tition reproductive en gk-
ndral, comme Reprasentation, en tent que chaque Ev6nement signifiant est substitut.  I ...1 On en
vient ainsi - contre l'intention expresse de Husserl - S faire ddpendre la Vorstellung elle-1116me,
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In de voorstelling van de innerlijke monoloog re-presenteert, herhaalt de le-

bendige Gegenwart zichzelf. De zuivere aanwezigheid aan zichzelf is hiermee
niet meer zuiver. Zij kan niet bestaan zonder herhaling die altijd verandering
met zich meebrengt, of zonder representatie die afwezigheid impliceert.

Derrida gaat vervolgens een zelfde probleem aanwijzen in Husserls tijds-
opvatting. De absolute aanwezigheid aan zichzelf is een ondeelbaar nu-
moment. Husserl noemt het een oerimpressie, Ur-impression, een oorspronke-
lijk gegeven dat de bron  zelf van het bewustzijn vormt. Het tijdsbewustzijn is
een aaneenschakeling van dergelijke oorspronkelijke nu-momenten. Elk nu-
moment is verbonden met voorafgaande momenten in retenties, en met toe-
komende momenten in protenties. Zo staat bijvoorbeeld een toon in een mu-
ziekstuk niet los van de andere tonen, maar is daar noodzakelijk mee verbon-
den." De retenties zijn onlosmakelijk verbonden met de onmiddellijke aan-
wezigheid. Zij zijn dus in feite niet-aanwezig, maar maken toch deel uit van
de aanwezigheid. Om nu toch de absolute aanwezigheid aan zichzelf te
handhaven, probeert Husserl een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen
de retenties en de representaties:

"
...aangezien  de  bron van zekerheid  in het algemeen  in de oorspronkelijkheid

van het levende nu-nioment ligt, nioet de retentie in de sfeer van de oorspronke-
lijke zekerheid worden gehandhaafd en dient de grens tussen de oorspronkelijk-
heid en de niet-oorspronkelijkheid te worden verschoven: zodoende moet de
grens niet lopen tussen de zuivere tegenwoordigheid en het niet-tegenwoordige,
tussen de actualiteit en de niet-actualiteit van een levend nu-nioment, maar tussen

Mee  vormen van terugkeer  of van herstel van het tegenwoordige: de retentie  en

de re-presentatie." (VP 75)"

Volgens Derrida is dit echter niet houdbaar, omdat zowel de retentie als de
herinnering worden gekennierkt door herhaling. Zoals hij eerst dus de her-

et en tant que  telle,  de  la possibilit6  de  la  r6p6tition...  [...1  On  dBrive  la pr6sence-du-pr6sent

de la rdpdtition et non l'inverse." (VP 56,58)
2M Edmund Husserl, Vorleswigen z,tr Phanomenologie des inneren Zeitbetvulltseins (Den Haag:

Martinus Nijhoff 1966, Husserliana  X),  1-134, aldaar vanaf §  10 en  11, biz.  27v. Een schema-
tische weergave hiervan is te vinden op blz. 28 en ook bij Jan Keij, De stnictuur van   Levinas'

denken in het perspektief van een ontwikkeling:gang (Kok Agora  Kampen  1992),  31;  Keij  bespreekt
Levinas' kritiek op Husserls tijdsopvatting, een kritiek die veel overeenkonisten vertoont met

Derrida's probleniatisering van deze tijdsopvatting.
29 . ...la source de la certitude en gtnBral  itant l'originarit6  du maintenant vivant,  il  faut

maintenir la rOtention (lans la sphdre de la certitude originaire et d6placer la frontiare entre

l'originarit6 et la non-originaritk, faire qu'elle passe non pas entre le present pur et le non-
prdsent, entre l'actualit6 et l'inactualite d'un maintenant vivant, mais entre deux fornies de re-

tour ou de re-stitution du prdsent, la rd-tention et la re-pr6sentation." 8P 75)
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haalbaarheid als het gemeenschappelijke kennierk van expressie en indicatie
benadrukt, zo doet hij dat nu met de herhaalbaarheid van retentie en repre-
sentatie. De retenties en de niogelijkheid van herhaling zijn altijd al inge-
schreven in de oorspronkelijke oer-impressie van de levende tegenwoordig-
heid. Hiermee is de aanwezigheid aan zichzelf niet meer zuiver, niaar ge-
kennierkt door een spoon

"...men  nioet  a prion kunnen zeggen  dat hun gezamenlijke wortel, de niogelijk-
heid van de herhaling onder haar meest algemene vorm, het spoor in zijn meest
algeniene betekenis, een mogelukheid is die de zuivere actualiteit van het nu-
nionient niet alleen  nioet bewonen,  maar haar tevens nioet constitueren. . .  [. . .]
Zo'n spoor is, als men dit woordgebruik zonder het onniiddellijk tegen te spre-

ken en door te strepen kan aanhouden, 'oorspronkelijker' dan de fenomenologi-

sche oorsprong zelE"  (VP 75)'

De bron van de oerimpressie kan dus niet zonder herhaalbaarheid, zij kan
slechts in de verbinding met haar eigen herhaling in de retentie en in de re-

presentatie bestaan. De oorspronkelijke aanwezigheid moet iets vooronder-
ste]len, waarvan ze oorsprong had moeten zijn. In plaats van oorsprong
spreekt Derrida daarom van een suppliment d'origine, wat zowel supplentent van
de oorsprong als oorspronkelijk supplement betekent. De toevoeging van een sup-
plenient of representatie konit tegemoet aan een tekort aan aanwezigheid.  De
oorspronkelijke aanwezigheid wordt dus gekenmerkt door een zekere afwe-
Zigheid  en is aangewezen op representatie (her-aanwezig-stelling).  Er  is  geen
onbevlekte ontvangenis van de oorsprong, zij is altijd al besmet met herhaal-
baarheid. Het supplement neemt in zekere zin de plaats in van de oorsprong
die nooit zelf kan verschijnen, maar blijft tegelijk buiten zichzelf naar de
oorsprong verwijzen; het supplement produceert zo als het ware de oor-
sprong (VP 97-99; Gr 208, 225-226, 441-445; FL 94). Dit betekent dat een
volle of zuivere aanwezigheid nooit volledig wordt bereikt, maar telkens
wordt uitgesteld. Husserls transcendentale fenomenologie heeft een teleolo-

3I

gische structuur, haar idealiteit is een idee in kantiaanse zin  (VP  111-113).

... .on doit pouvoir dire a pnon que leur racine commune, la possibilit6 de la rd-pdtition
sous sa forme la plus g6ndrale, la trace au sens le plus universel, est une possibilit6 qui doit non
seulement habiter la pure actualitd du maintenant, mais la constituer [...]. Une telle trace est, si
on peut tenir ce langage sans le contredire et le raturer aussit6t, plus « originaire » que
l'originarit6 ph6nom6nologique elle-m6nie." (VP 75); vgl. ook Gr 97-98.

I  ..

Le  prdsent-vivant  [...1  est donc le concept fondateur de la ph6nomBnologie comme
m6taphysique. Pourtant, tout ce qui est purement pense sous ce concept etant du n16me coup
dhermiti6 comme idialiti. le present-vivant est en jilit. r6ellement. effectivement, etc., diffBrd S

l'infini.  1...1  Comme l'id6al est toujours pensk par Husserl sous la forme de l'Idde au sens kan-
tien, cette substitution de l'iddalit6 1 la non-idBalit6, de l'objectivit6 8 la non-objectivit6, est
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De lebendee Gegenwart die door Husserl werd voorondersteld in de zuivere
expressie van zin, blijkt dus afhankelijk te zijn van representatie in expressie
en indicatie, retentie en herinnering. Derrida radicaliseert deze afhankelijk-
heid, door alle nadruk te leggen op de afwezigheid die zij impliceert. Elk te-
ken en elke representatie heeft ook betekenis in mijn afwezigheid. Het
woordje  'ik'  dat ik opschrij f of uitspreek, heeft ook betekenis als ik niet meer
leef. De mogelijkheid van mun afwezigheid, van mijn dood, is een voor-
waarde om 'ik' te kunnen zeggen, omdat de betekenis van dit woord a han-
kelijk is van zijn herhaalbaarheid bij mijn eventuele afwezigheid. Dernda
drukt dit kras uit in een stelling die dianietraal tegenover Husserls alleenspraak
van de levende tegenwoordigheid staat: "Structureel gezien is mijn dood
noodzakelijk voor het uitsproken ik" (VP 108)." Derrida's deconstructieve
lezing laat zo zien hoe in de lebendife Gegenwart van de transcendentale oor-
sprong haar tegendeel, de dood, structureel is ingeschreven.

Een volledige zuivere aanwezigheid van de oorsprong en van de fenome-
nen is er dus nooit geweest en zal er ook nooit zijn. De supplementen en re-
presentaties verwijzen naar elkaar als  in een labyrint zonder ingang of uitgang.
Aan het eind van La voix et le pliblo,112ne verwijst Derrida naar een voorbeeld
van Husserl uit § 100 van de Ideen." Het gaat om een voorbeeld van trapsge-

wijs opgebouwde voorstellingen. Husserl herinnert zich een bezoek aan een
kunstgalerie, waar hij een schilderij heeft gezien, waarop schilderijen st:aan af-
gebeeld. Husserl suggereert dat op deze schilderijen ook weer schilderijen te
zien zouden kunnen zijn, waarop - enzovoort. Derrida gebruikt dit voor-
beeld om zijn verschuiving van Husserls fenomenologie te illustreren. De fe-
nomenen verwijzen naar elkaar als in een labyrint zonder in- of uitgang; de
metafysische pogingen om dit labyrint te overstijgen, ondergaan volgens
Dernda hetzelfde lot als Icarus:

"Wellicht is alles als volgt begonnen: 'Een voor ons uitgesproken naam doet ons
denken aan de Dresditer  Galerie  [ . . .1 We dwalen  door de zaten  I. . .1  een  schilderij

difR'i 8 l'infinie. I...1  Dans  sa valeur idiale,  tout  le systbne  des  «  distinctions essentielles  »  est  done  une
stnicti,re pure#,tent 12lkohwique."  (VP  111-113), vgl. Derrida's inleiding in L'onkine de la gtometne
en ED 250.

12 46Ma mort est structurellement n6cessaire au prononc6 du le."  (VP 108); vgl. VP  104-
108.

Voor kritische kanttekeningen bij Derrida's Husserl-interpretatie in La voix et le pliknomb
ne,  zie de  inlei(ling van Rudolf Bernet  bu de vertaling in het Nederlands: Jacques Derrida,  De
stem en het fenomee,i.  Inleiding toI  het probleem van  het  teken in  de frnomenologie van  Husserl (Ambo
Baarn  1989: vert. Jacques Deryckere en Rudolf Bernet),  7-30. Zie verder ook Rudolf Bernet,
'Derrida en Husserl. Het supplement als oorsprong', in: Usseling (red.),Jacques  Demda,  90-112.

14

Husserl, Ideen zi, einer reinen Plianomenologie und phanomenologischen Pltilosophie (Max Nie-
nieyer Tubingen  1980' (1913)), 211.
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van  Tjniers  I...1  stelt een galerie van schilderijen  voor  1...1 De schilderijen  van
deze galerie stellen op hun beurt schilderijen voor, die vervolgens inscripties zou-

den laten zien die nien kan ontcijferen, enz.'.
Wellicht ging niets aan deze situatie vooraf Vast en zeker zal niets deze situatie

opheffen. Zij is niet, zoals Husserl het zou wensen, vervat tussen intuities of pre-

sentaties. Van het volle daglicht van de aanwezigheid, buiten de galerie, is ons
geen enkele waarneming gegeven noch met zekerheid beloofd. De galerie is het
labyrint dat zijn uitgangen in zich bevat: nooit zijn wij erin beland als in een par-
ticulier geval van de ervaring, een geval als Husserl hier meent te beschrijven.
Dan rest ons nog te spreken, de stem te laten weerklinken iii de gangen oni de
luister van de aanwezigheid te compenseren. Het foneeni, het akoumenon is het
fi·nomeen van het labyripit. Dat is het Reval niet de pho,·W. Oprijzend naar de zon van

de aanwezigheid is zij de weg van Icanis." (VP 116-117) "

De zijnden ontvangen hun veranderlijke zin en betekenis binnen de wereld
van differenties, relaties en structuren waarin zij zich bewegen, een netwerk
zonder ingang of uitgang, zonder begin en zonder eind. Wie met behulp van
de stem van het fonocentrisme probeert zich boven dit labyrint te verheffen,
het geheel te overzien en vast te leggen, vormt een metafysische constructie.
Een constructie die de fenomenen voorgoed op een vaste plaats wil vastplak-
ken. Een constructie die geen stand houdt, wanneer zij tot in haar uiterste
consequenties wordt doorgevoerd. Dan blijkt dat zij te hoog reikt, de was
smelt, de constructie valt in stukken uiteen en de val volgt op de hoogmoed.

Maar is er ook voor Daedalus een rol weggelegd in deze illustratie? Hoe
voldoen de was en de veren, wanneer er voorzichtig mee gemanoeuvreerd en
zeker niet te hoog mee wordt gevlogen? Is er een alternatief denkbaar of een
andere invalshoek dan het dilemma tussen labyrint en een vlucht naar de zon?
En in hoever is er dan nog sprake van hubris?

„ „Tout a Satis doute commencd ainsi : « Un nom prononc6 devant nous nous fait penser S
la galerie de Dresde. Nous errons A travers  les salles.. Un tableau de T6niers.. repr6sente
une galerie de tableaux.. Les tableaux de cette galerie reprdsentent 8  leur tour des tableaux,
qui de leur c6£6 feraient voir des inscriptions qu'on peut d6chiffrer, etc. ». Rien n'a sans doute
pr6c6d6 cette situation. Rien assur6ment ne la suspendra. Elle n'est pas comprise, conime le
voudrait Husserl, entre des intuitions ou des prdsentations. Du plein jour de la pr6sence, hors
de la galerie, aucune perception ne nous est donn6e ni assurEment prondse. La galene est le
labyrinthe qui comprend en lui ses issues: on n'y est jamais tombd comnie dans un ras particu-
tier de l'expdrience, celui que croit alors ddcrire Husserl. Il reste alors S parter, 4 faire  sonner la

voix dans les couloirs pour supplOer 1'6clat de la prBsence. Le phondme, l'akoumdne est le pit&-

nomdne du labyrinthe. Tel est le ras de la pho,12. S'6levant vcrs le soleil de la prBsence, elle est la
voie d'Icare." (VP 116-117)

73



2.4 Deconstructie

De vraag "wat is deconstructie?" is volgens Demda niet goed te beantwoor-
den. Hij beschouwt zo'n vraag als een vraag naar een definitie, naar het we-
zen van de deconstructie, terwijl het nu juist veeleer aan een deconstructieve
lezing van teksten eigen zou zijn, te laten zien dat betekenissen niet vastlig-
gen en dat het wezenlijke van iets nooit voorgoed is te bepalen. Daaroni
schrijft Derrida op vele plaatsen dat er niet zo iets als de deconstructie bestaat
en is hij eerder geneigd om uit te leggen wat deconstructie niet is: geen me-

thode, geen kritiek, geen scepticisme, geen analyse, enzovoort. Hij maakt het
wel heel bont, wanneer hij  in een 'brief aan een Japanse vriend' (Ps 387-393)
die een vraag had gesteld over de vertaling van 'deconstructie' in het Japans,
antwoordt:

"Wat de deconstructie niet is? Nou alles!
Wat is de deconstructie? Nou niets!" (Ps 392) "

In dezelfde brief geeft Derrida gelukkig ook een aantal aanwijzingen over de
herkonist van het woord, de context waarin hij is begonnen het te gebruiken
en over hoe deconstructie zich verhoudt tot vertalen. De term is onder an-
dere bedoeld als vertaling van Husserls Abbau en Heideggers Destmktion en
heeft dus betrekking op een onderzoek naar de fundamentele begrippen van
de westerse metafysica, op wat de 'begripsarchitectuur' van de metafysica kan
worden genoemd. Het woord 'deconstructie' is geen neologisme, maar be-
staat al langer in het Frans en kan worden vertaald met 'ontleding' of 'ont-
manteling' Deconstrueren is dus, onder andere, het ontleden van de hoofd-
structuren van de metafysica (Ps 388; OA 116-119).'-

Hoewel Derrida nieerdere malen uitdrukkelijk ontkent dat deconstructie
een methode is (Ps 35, 390-391)", heeft hij elders "een soort van algemene

.„Ce que la dlconstruction n'est pas? mais tout! Qu'est-ce que la dkonstruction? mais
rien!" (Ps 392). Vgl. Oger, jacques Derrida, 41-54, met op blz. 41-42 een lange lijst met termen
en daarbij de verwijzingen naar plaatsen waar Derrida schrijft dat deconstructie niet onder de
betreffende  term valt; Michel Lisse, 'Le motif de la dBconstruction  et ses port6es politiques'. in:

Tijdschrift voor filosofie 52.2 (juni 1990), 230-250: 234-235. In Moskou is Derrida overigens
door Russische filosofen verteld dat 'deconstructie' een goede vertaling is voor 'perestrojka'
(SM 146; Mos 70, 73).

Rodolphe Gasch6, Tlze Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection (Harvard
University Press Cambridge Massachusetts, London 1986), 109-120.

" Vgl. ook Derrida, 'La langue et le discours de la m6thode', in : Recherclies stir la philosophie
et  le  langate,   3  (1983),   35-51.
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strategie van de deconstructie" (Pos 56; vgl. M 393; LI 50-51)" uiteengezet,
die wel een methodische indruk maakt. Deconstructie vindt volgens deze
beschrijving plaats in een dubbele beweging waarin de hierarchische opposi-
ties die een metafysische ordening in de werkelijkheid zouden weergeven,
worden ondennijnd. Ten eerste wordt, gebruik makend van (vaak marginale)
opmerkingen in de te deconstrueren tekst zelf, de hi6rarchie binnen deze op-
posities onigedraaid (bijvoorbeeld: niet de stem maar het schrift wordt als
kenmerkend voor het proces van betekenis opgevat). Als het hierbij zou blij-
ven, zou de metafysische ordening als geheel standhouden en zou slechts
hierbinnen een rollenwisseling plaatsvinden. De tweede beweging in de de-

constructie laat ingrijpender gevolgen zien: de beide polen zijn niet meer
exact van elkaar te onderscheiden, hun verhouding wordt onbeslisbaar, er
treedt een verschuiving op in het veld van structuren en betekenissen die niet
meer te ordenen is (doordat schrift en stem beide de kenmerken van het
'oerschrift' vertonen, functioneren ze als een spoor; doordat expressie en in-
dicatie niet volstrekt te scheiden zijn, zijn afwezigheid en alteriteit in de 'zui-
vere' tegenwoordigheid van de alleenspraak inbegrepen; doordat retentie en
herinnering allebei herhalingen zijn, is de dood structureel in de lebe,idige Ge-
gellil,art ingetreden; doordat de oorsprong zelf niet aanwezig gesteld kan wor-
den, is zij afhankelijk van een supplement dat zowel oorspronkelijk als sup-
plementair is; enzovoort). De metafysische ordeningen worden dus met alleen
ontleed en uiteengezet, maar onder de geconstrueerde ordeningen wordt een
differentiele spanning blootgelegd die niet beheersbaar is; de opposities zijn
uit het lood geslagen, de ordening is ontwricht, het weefsel van de tekst
opengescheurd (Pos 56-59, 81, 88-89, 93). Deze werkwijze is inderdaad in
vele teksten van Derrida terug te vinden: onder anderen in zijn interpretatie
van Plato's pham:akon dat zowel geneesmiddel als gif is (D 69-198); in zijn
vermenging van Austins onderscheid tussen constatieven en performatieven
(M 382-393; LI 36-51); in de vergelijking van teleologie met de post waar-
van je nooit zeker kunt zijn of zij aankonit (CP) en in de problematisering
van de verhouding tussen rede en waanzin (ED 51-97).

Derrida wil echter toch niet van een methode van de deconstructie spre-

ken, omdat het nooit van te voren duidelijk kan zijn waartoe de 'deraillering'
en onttakeling van de deconstructie zal leiden. Deconstructies zijn niet te
sturen, ze tonen niet a]leen onbeheersbaarheid, maar zijn zelf ook onbeheers-
baar, ze worden  als  het ware  door hun eigen werking meegesleept  (Gr 39).
Deconstrueren is een strategie zonder doel en kan niet worden gedacht als
handeling van een autonoom subject. Daarom schrijft Derrida niet over de-
constructie als een handeling die hij onderneemt en waartoe hij het initiatief

'.,

Gasch€, Tlie Tain of the Mirn:,r, 163-176.
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heeft genomen, maar als iets dat gebeurt en dat met met keuzes en beslissin-
gen te reguleren valt. De deconstructieve beweging is altijd al in een tekst en
in een structuur of instelling aan het werk:  iets  'is in deconstructie'  (Ps  391)."
Tegelijk is het ook zo dat er wel een keuze tot een deconstructieve interpre-
tatie nodig is oni deze beweging te laten zien en in werking te laten treden.

Om dezelfde redenen wil Derrida deconstructie ook geen kritiek noemen.
Kritiek ziet hij als een problematisering die uit is op een oordeel over het be-
kritiseerde. Dat geldt bijvoorbeeld voor de kantiaanse kritiek die alle bewe-
ringen voor het tribunaal van de rede wil dagvaarden. De connotatie van het
oordeel is ook in de etymologie van kntiek en crisis terug te vinden: deze
woorden zijn afgeleid van het Griekse krinein dat 'scheiden', 'schiften', 'uit-
kiezen' en vooral 'beslissen' betekent. Deconstrueren impliceert juist dat oor-
deel en beslissing worden uitgesteld. De scheiding die door een oordeel
wordt aangebracht tussen waar en onwaar, goed en fout, wordt geproblema-
tiseerd. De deconstructie is gericht op de onbeslisbaarheid van elke grens en
elke onderscheiding en op het uitstellen van elk laatste oordeel (DP 507; PdS
226;  TA 95-98).

Tot nu toe heb ik vooral in negatieve woorden over deconstructie ge-
schreven: ontwrichten, ontmantelen, verstoren, onbeslisbaar, niet vastliggen,
niet oordelen. Deconstrueren heeft echter ook een positieve strekking. De
onbeheersbaarheid van een tekst vindt haar keerzijde in een oneindige open-
heid voor nieuwe betekenissen. Teksten hebben nooit een eenduidige bete-
kenis. Vaak laat Derrida zien hoe er binnen een tekst een spanning is tussen
verschillende betekenislijnen die met elkaar wedijveren. Meerdere beteke-
nissen van een tekst zijn in veel gevallen echter toegedekt door vaste inter-
pretatiepatronen die platgetreden paden bewandelen. De ondermijning van
zulke vaste structuren en patronen bewerkt een openheid voor nieuwe bete-
kenissen, maakt ruinite voor het nieuwe en geheel andere, voor een onher-
leidbare en singuliere gebeurtenis. Derrida noemt de deconstructie ook een

" "La ddconstruction a lieu, c'est un 6v6nement qui n'attend pas la d61ibBration, la
conscience ou l'organisation du sujet, ni nWme de la modernitt. Ca se diconstruit. Le W n'est pas
ici une chose impersonnelle qu'on opposerait S quelque subjectivit6 6gologique. C'est  en
diconstnit:tion (Littrd disait : « se ddconstruire.   perdre sa construction »). Et le « se » du « se
ddconstruire », qui n'est pas la rBlexivitd d'un moi ou d'une conscience, porte tout l'anigme."
(Ps 391). "Deconstruction is neither a theory  nor a philosophy.   It  is  neither a school  nor  a
method. It is not even a discourse, nor an act, nor a practice. It is what happens, what is hap-
pening today in what they call society, politics, diplomacy, economics, historical reality, and so
on and so forth. Deconstruction is the case.", Derrida, 'Some Statements and Truisms about
Neo-logisms, Newisms, Postisms, Parasitisnis, and other small Seismisms', in: David Carroll,
The  States Of Theory (Columbia University Press  1989), 63-94:  85; vgl. Gido Berns, Kringloop en
woekering.  Een  deconstructieve.Blosofie  van  de  economic  (Boom  Amsterdam  1998), 56-59; Geoffrey
Bennington, Interrupting Derrida (Routledge London and New  York 2000),  11.
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invention de l'autre, een laten komen van het andere en onherleidbaar singu-
liere, een antwoord op het app21 van het andere dat in een veelheid van
stenimen zal komen. De verschillende 'deconstructies' zijn singuliere ge-
beurtenissen die niet tot verschillende voorbeelden van 66n leesmethode te
herleiden  zijn  (Ps  11-61;  SM  146;  PdS  224-225)."  Dit is de affirmatieve  kant
van 'de deconstructie': de bevestiging van het appa dat uitgaat van het andere
en singuliere; en tegelijk ook een nietzscheaanse bevestiging van het spel dat
zich aan elke begripsmatige beheersing onttrekt (M 29; SP 88). In verband
hiermee noenit Samuel Ilsseling deconstructief lezen een strategie van de
vertraging. Door langzaam en oplettend te lezen en niet te snel van vastlig-
gende of gebruikelijke betekenissen en interpretaties uit te gaan, konit er
ruimte voor alternatieve betekenissen.'p

De negatieve en de positieve werking, ontkenning en bevestiging, zijn
twee kanten van dezelfde deconstructieve beweging. Enerzijds wordt elk
transcendentaal betekende neergehaald in een labyrint van verwijzingen; an-
derzijds hebben deze verwijzingen een open einde ofwel een oneindige on-
beheersbaarheid, en de deconstructie laat deze openheid zien. Voorzover er
een ontwikkeling is aan te wijzen in het werk van Derrida - dat overigens
veel meer door consistentie dan door verandering en ontwikkeling wordt ge-
kenmerkt - dan ligt die ontwikkeling in een accentverschil tussen deze nega-
tieve en positieve zijden van de deconstructie. In zijn vroegere werk wordt
vooral getoond hoe elke vertneende transcendentie is ingeschreven in onder-
geschikt geachte structuren; in het latere ligt de nadruk meer op de openheid
voor het andere dat zich aan elke structuur en zingeving onttrekt en soms
zelfs in termen van transcendentie ter sprake wordt gebracht. Deze accent-
verschuiving gaat gepaard met een toenemende belangstelling voor ethische
en religieuze vraagstukken, die in de eerdere teksten ovengens niet afwezig
is.

.

41

Kearney, Dialogues, 118,124.
42

S. Usseling, 'Jacques Derrida: een strategic van de vertraging', in: G.A.M Widdershoven
en Th. de Boer (red.), Henne,zeutiek in disaissie (Eburon Delft 1990), 9-15.

41 Andere indelingen in periodes van de ontwikkeling van Derrida's werk zijn te vinden in
DP 439-459; Rudy Steinmetz, L  styles de Derrida (De Boeck-Wesmael Brussel 1994), 13-15;
Simon Critchley, 'Deconstruction and Pragmatism - Is Derrida a Private Ironist or a Public
Liberal?'. in: Chantal Mouffe, Deconstruction and Pragmatism (Routledge London and New York
1996), 19-40: 31-32; Richard Rorty, Contingency,   irony   and solidarity (Cambridge University
Press Cambridge 1989), 122-137; idem, 'Is Derrida a Transcendental Philosopherp', in: David
Wood (ed.), Derrida: A Critical Reader (Blackwell Oxford UK & Cambridge USA 1992), 235-
246. Overigens schrijft Critchley in het bovengenoemde artikel:  "In my experience of reading
Derri(la, the closer one looks, the harder it is to find any substantial difference between earlier
and later work;  1 am always astonished by the extraordinary thematic continuity of Dernda's
work and the persistence of his central concerns.", blz. 31.
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Voorzover deconstructies betrekking hebben Op teksten, moet hier eerder
aan wijsgerige dan aan literaire teksten worden gedacht. Derrida heeft ook
commentaren op literaire teksten geschreven, waarbij hij een voorkeur toont

voor moderne en experimentele literatuur. Hij schrijft onder andere over
Artaud, Mallarm6, Blanchot, Celan en Joyce, en is vooral geYnteresseerd in
hun pogingen om door de grenzen van de talige representatie heen te breken
en uit te drukken wat zich niet of moeilijk onder woorden laat brengen:  in
hun ii,vention de l'atitre. In zijn interpretaties probeert Derrida vaak de stijl-
kenmerken van hun werk en de effecten daarvan niet in te kapselen in een
rationele interpretatie,    maar ze juist te vergroten. Deze interpretaties    of
commentaren zijn moeilijk deconstructies te noemen, omdat er in de bespro-
ken literaire teksten geen transcendentale betekenden zijn die gesitueerd en

ondermijnd kunnen worden - hoewel ook in de westerse literatuur en haar
taalgebruik metafysische invloeden te vinden  zijn  (AL  33-48)."  Dat  de  term
'deconstructie' juist in de literatuurkritiek grote opgang heeft gemaakt, betreft
slechts 66n van de vele misverstanden die rondoni dit woord zijn ontstaan -
een goed voorbeeld van hoe een tekst of een onderdeel daarvan  zich aan de
invloed van de auteur kan onttrekken en een heel eigen leven kan gaan lei-
den."

Hier moet wel aan toegevoegd worden dat ook duidelijk afgebakende
grenzen tussen bijvoorbeeld literatuur enerzijds en filosofie anderzijds, door
deconstructies worden ondermijnd en doorbroken. Dernda behandelt soms

wijsgerige vragen met behulp van literaire stijlmiddelen als brieven (CP 5-
273) en belijdenissen  (Cir)  of hij  legt een verbinding tussen literaire, religieu-
ze en wijsgerige teksten (SM, TA, Pr). Bovendien zij nog eens benadrukt dat
deconstructies zich niet alleen in teksten voordoen, maar in allerlei instituties,
instellingen, structuren en processen.

44

Nico van der Sude, Het literaire experiment. Jacques Derrida over literatuur (Boom Amster-
dani Meppel 1998); vgl. Eddo Evink, 'Het verlangen alles te zeggen'. in: Knsis. Tijdschrift voor
jilosofie 75 (1999), 47-55.

43 6De deconstructie' heeft vooral in de Verenigde Staten furore genwakt als een methode
in literatuurkritiek en cultural studies, wat zelfs tot de stroming van het deconstnictivisme of decon-

structionisme heeft geleid. Deze ontwikkeling is een combinatie van misverstanden, omdat 'de'
deconstructie geen niethode is en omdat Derrida's deconstructies van wijsgerige teksten als
voorbeelden voor literatuurinterpretaties zijn gebruikt, terwijl zijn eigen interpretaties van li-
teraire teksten geen deconstructies zijn. Al snel kreeg 'deconstructie' een nog bredere en va-

gere betekenis, waarvan ik hier slechts 66n voorbeeld noem: in het hoesboekje van een verza-
mel-cd van Jimi Hendrix wordt zijn uitvoering van de Star Spangled Banner met elektrische
gitaar  op het Woodstock-festival  van   1969  een " . . .poignant deconstruction  of the American
anthem" genoemd; Jimi Hendrix, Tlie Ultimate Experience, 1992, blz. 7.
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2.5 Quasi-transcendentale differenties

"waar niemand bij stilstaat wat niematid kan we ten
waar niemand aan dacht wat niet u,ordt voorspeld
waar niemand op rekent wat niet valt te zegge,1
waar iedereen op waclit wat niemand vertelt
wat niet voor de hand ligt u,at alles laat kloppen
eit niet in de lijn de raadsels de pijn
laat het vanavond gebeuren laat het vanavond Rebeuren
laat liet va,lavond zo zijn laat het vanavond zo zijn

(...)
e,1  het  komt  niet.

e,1  het  is  zo.

en  het  voelt  als.-

en het gaat van.
"

De Duk
Ltat het vanavond Rebeuren

De werking van het spoor dat oorsprong en identiteit herhaalt en uitstelt, dat
naar hen verwijst en hen verloren doet gaan, wordt door Derrida weergege-
ven met de term d ra,ice (M 1-29; Gr 92, 95: VP 75). In zijn uiteenzetting
overdeze di]jira,ice komen de nieeste facetten van Derrida's differentiebegrip
naar voren. Het woord dij#rance is niet direct te vertalen. Het is afgeleid van
difirer, dat zowel verschillen ds uitstellen betekent. Beide betekenissen gaan sa-
men in de difirance en kenmerken ook het spoor." De verwijzingsrelaties
waarin de fenomenen verschijnen en betekenis krijgen, werken als differen-

" DijT#rance is een neologisme. De uitgang -ance, de vorm van een tot substantief geworden
tegenwoordig deelwoord, suggereert een beweging die in dijRrenee niet direct tot uiting komt
(M 8-9). Het verschil is alleen in het schrift te zien, niet in de uitspraak te horen; hierin ligt
een verwijzing naar het belang van het schrift tegenover de overheersing door de stem (M 4-
5). Omdat bovendien 'differeren' in het Nederlands niet bestaat en 'different' alleen 'verschil-
lend' betekent, is diffkrance moeilijk te vertalen. Er zon verschillende vertalingen in oniloop
differantie. de vertaling van Ger Groot in Jacques Derrida, Merges van (le jilosofie (Hilversum
Gooi en Sticht 1989) - hier is het verschil tussen differentie en differantie wel te horen; diffe-
rEntie, de vertaling van Jacques  Deryckere  en  Rudolf Bernet in Jacques  Derrida, De stem et, het
fenomeen. versgil, de vertaling van Henk Oosterling in Door sdiiin bewogen. Naar een hyperkritiek
vait de xenofobische rede (Kok Agora Kampen  1996), 452-474 - in de laatste twee vertalingen is

de schriftelijke afwijking niet te horen. Hoewel voor alle drie vertalingen veel te zeggen valt,
ontbreek[ bij hen de associatie van beweging en de betekenis van uitstel. Daarom kies ik er
voor om gewoon de temi 'differentie' of 'differenties' te gebruiken en alleen waar nodig dip-
rana' als technische term onvertaald te laten.
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ties: de dingen zijn te onderscheiden doordat ze van elkaar verschillen en hun
aanwezigheid is daardoor nooit stabiel, wat betekent dat hun volledige aan-
wezigheid telkens wordt uitgesteld. Deze beweging van de difirance, de be-

weging van verschil en uitstel, maakt de fenomenen mogelijk en maakt hun
volle aanwezigheid onmogelijk. De difRrance stelt de zijnden aanwezig, maar
zelf 'is' zij niet; zij gaat aan het zijn en aan de fenomenen vooraf. De (meta-
frsische) vraag "wat is de ddlirance?" is daarom ook niet goed te beantwoor-
den. Derrida laat dit zien door in de tekst die over difRrance handelt, in navol-
ging van Heidegger het woordje 'is' door te strepen (M 6; vgl. Gr 92)." Om
dezelfde reden schrijft Derrida dat de diprance ook geen begrip is, maar de
beweging die begrippen als zodanig mogelijk maakt  (M  11;  LI  213)."  Ro-
dolphe Gasch6 vergelijkt dit met het bladtin van een spiegel dat weerspiege-

49

ling - reflectie - mogelijk maakt, maar zelf niet als zodanig wordt gezien.
Het spel van de difTerenties is op geen enkele manier te omvatten, te stu-

ren of te berekenen. De 'economie van hetzelfde' die volgens Levinas in een
proces van zingeving al het andere tot zichzelf herleidt, wordt door de diffe-
rentie enerzijds mogelijk gemaakt, maar anderzijds ook al bij voorbaat door-
broken. Binnen deze econornie maakt de difirance een dubbele beweging.
Aan de ene kant is er de berekening van de economische kringloop, waarin
men spaart om in de toekornst ook te kunnen eten, waarin men zijn investe-
ringen terugverdient, waarin de lustbeleving telkens opnieuw wordt uitge-
steld, waarin de belofte van ultieme zin en betekenis door een telos zal wor-
den ingelost, waarin een verlies telkens weer in de beweging van de At#he-
bung wordt omgezet in winst. Aan de andere kant blijkt dit beheerste en be-
rekende uitstel onzeker te zijn en is er altijd het risico van een onherstelbaar
verlies, van slijtage en teloorgang, de mogelijkheid van een irrationele beste-

ding zonder reserve, van een onomkeerbaar woekerend verbruik dat de eco-
nomische omweg doorbreekt. Deze twee kanten van de diffirance zouden sa-
men moeten worden gedacht, maar juist dat is niet goed mogelijk en maakt
haar ondenkbaar. Dgkrance is geen begrip en onttrekt zich aan elk definitief
begrip, aan het begrijpen dat zelf de economische poging tot identificatie
door middel van het metafysisch denken is (M 19-21; ED 369-409).w

47  6.

Or si la differance   (ie mets aussi le .)ho sow rature)  ce qui rend possible la
pr6sentation de 1'6tant-prdsent, elle ne se prEsente jamais comme telle. Elle ne se donne jamais

au prLsent. A personne." (M 6)
..„

Tout concept est en droit et essentiellement inscrit dans une chaine ou dam un systBme
a l'interieur duquel il renvoie S l'autre, aux autres concepts, parjeu syst6matique de diff6rences.
Un tel jeu. la difkrance. n'est plus alors simplement un concept mais la possibilit6 de la
conceptualitE, du procBs et du systBme conceptuels en gdn6ral." (M  11)

" Gascht, Tlie Tain of tile Mirror, passim.:,„Nous touchons ici au point de la plus grande obscurit6, f 1'6nigme mEme de la
diffBrance,  S  ce qui en divise justement le concept par un 6trange partage.  Il  ne  faut pas se hiter
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Als term beweegt de di{Rrance zich in een keten van woorden als oer-spoor,
oer-schrift, supplement en phannakon, woorden die geen synonienien zijn
niaar singuliere uitdrukkingen die afhankelijk van hun context gebruikt wor-
den - en die tegelijk samen een keten vormen (M 13; Pos 54-55). Zij zun
een serie ternien die door Derrida soms indicidables, o,tbeslisbare,1, worden ge-
noenid (Pos 58; Ap 36); ze hebben twee betekenissen die logisch gezien niet
kunnen saniengaan, maar waartussen toch niet kan worden beslist - zoals bij-
voorbeeld de beide betekenissen van stipplintent  d'ongine. De differenties die
een wereld tegelijk crefren en destabiliseren, zijn onzeker, onbeslisbaar en
onberekenbaar (D 123; Pos 58; G 7-8"; Ps 53).'  Rodolphe Gaschd noemt
deze differenties - in zijn boek The Tain of the Mirror, waarin hij hun wetten
en structuren nauwgezet onderzoekt - infrastructure,i  en  quasitransce,identals.
Vooral de laatste term heeft navolging gevonden en is niijns inziens zeer ge-
schikt als typering voor Derrida's denkwoze: quasi-tra,isce,ide,itaal.

de d6cider. Comment penser 8 la fois la diffBrance comme d6tour 6conomique qui, dans
1'616ment du mBme, vise toujours A retrouver le plaisir ou la prBsence difffr6e par calcul
(conscient ou inconscient) et d'autre part la diffdrance comnie rapport S 12 pr6sence impossible,
comme d6pense sans riserve, conime perte irr6parabic de la prBsence, usure irr6versible de
1'6nergie, voire comme pulsion de mort et rapport au tout-autre interrompant en apparence
toute Economie? Il est Evident - c'est 1'6vidence mEnie - qu'on ne peut penser ensemble
1'6conomique et le non-Bconomique, le nidme te le tout-autre, etc. Si la diffBrance est cet
iinpensable, peut-Btre ne faut-il pas se hiter de la porter 8 1'6vidence, dans 1'616ment
philosophique de l'Evidence..  "  (M  20).  Het zal duidelijk  zijn  dat met 'economie'  hier niet
alleen de gebruikeluke betekenis van dit woord wordt bedoeld, maar ook o.a. de psychische
drifthuishouding volgens Freud en dat wat Levinas de 'economie van het Zelf noemt, de cir-
culaire structuur van identificatie door en tot hetzelfde. Vgl. Egidius Berns, 'Derrida's huis-
houding', in: Algemeen Nedertands Tfidsclinft voor Wijsbegeerte 82,4 0990)  269-281,  idem,
"Differentie' en practische rede: Derrida', in: Jacques Tacq, Em hedendaagse   Kant.   De   invioed
van Immanuel Kant op contemporaine denkers (Boom Amsterdam 1997), 165-190: 165-171; idem,
Kringloop en woekering, 53-55; Harvey, Demda and the economy efdifierance, 2()3-235.
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Derrida, Parages (Galilde Paris 1986), 15.
  Gaschk gebruikt de term infrastructuren in The Tain of the Mirror vanaf blz. 142 en

quasitranscendentals op blz. 274. 295, 31 6-318; vgl. idem, Inventions   of  Difference.    On  Jacques   Der-
mia (Harvard University Press Cambridge Massachusetts, London   1994),   4-7; idem, 'Infra-
structures and Systematicity', in: John Sallis (ed.), Deronstruction and Philosophy. 77,e Texts of
Jacques Derrida (University  of Chicago  Press  Chicago  London  1987),  3-2().  Derrida heeft deze

uitdrukkingen zelf ook gebruikt: ill/rastnicturen (Pos 125), quasi-transcendantal tcp 430, LI 231,
280;  Ps 220, 641,  642; Ad 55,  68; UG  116,141). Voor de discussie rond de introductie van de
terni quasi-transcendentaal, vooral over de zeer systeniatisch-wijsgerige interpretatie van Derri-
da's werk door Gasch6, in reactie op het zijns inziens al te losse en gemakkelijke gebruik daar-
van in de literatuurtheorie, zie AL 70-72; 'Sonie Statements and Truisms: 89-9(k Gasch6, In-
ventions of Di#i,rence, 22-57. Geoffrey Bennington, Legislations.    The    Politics    of   Deconstructioit

(Verso  London  New York  1994),  11-60; idem, Internipting Derrida, 155-161. Bennington be-
kritiseert uitdrukkingen van Gasch6 zoals 'general systeni', maar neemt de terni 'quasi-
transcendentaal' weI over. Richard Rorty moet weinig hebben van een dergelijke interpretatie

81



Wat wil het zeggen dat de differenties quasi-transcendentaal zijn? Kort gezegd
komt het hierop neer dat de ditprance oorsprong en aanwezigheid mogelijk
maakt en tegelijk onmogelijk maakt. Maar laten we niet te hard van stapel
lopen. Derrida probeert de transcendentale denkwijze zo grondig mogelijk te
doordenken (Gr 73, 91)." Hij laat zien hoe elke vermeende transcendentale
instantie, bijvoorbeeld Husserls transcendentale bewustzijn, niet volledig voor
zichzelf aanwezig is als zuivere oorsprong van  zin,  maar de werking van spoor
en dgra,ice vooronderstelt. Het bewustzijn kan alleen verschijnen als inge-
schreven in een netwerk van differentiele verhoudingen, en dus als eindig en
afhankelijk en niet alleen als zingever maar ook als zinontvanger. Het oer-
schrift van semiotische relaties dat eerst empirisch en afgeleid leek te zijn,
blijkt nu een transcendentale positie in te nemen. Elke oorsprong van zin
vooronderstelt een spoor dat ernaar verwijst en waarvan het oorsprong had
moeten zijn. De rollen van de empirie en het transcendentale zijn omge-

.draaid. Tegelijk kan het spoor van een oorsprong alleen bestaan als verwij-
zing naar die oorsprong en moet het spoor dus ook de oorsprong vooronder-
stellen. Het transcendentale bewustzijn als oorsprong van zin is niet dood of
verdwenen of volledig herleid tot een andere nog oorspronkelijker oor-
sprong, niaar het is gesitueerd en heeft daarniee zijn absolute status van oor-
sprong kwijtgeraakt. De oorsprong is niet meer zuiver of absoluut, omdat zij
besmet is met haar eigen herhaling. De rollen zijn niet blijvend omgedraaid,
maar er is een differenti8le spanning tussen het empirische en het transcen-
dentale die elkaar vooronderstellen en naar elkaar verwijzen (vergelijk de in
de vorige paragraaf beschreven dubbele beweging van de deconstructie).  De
empirie is nog steeds geconditioneerd door haar mogelijkheidsvoorwaarden,

van Derrida. HU onderscheidt Gasche's streng-filosofische interpretatie van zijn eigen nonzina-
listische interpretatie die transcendentale argumenten als zodanig niet serieus neemt. Rorty ziet
Derrida liever niet als een denker die zogenaamde transcendentaal-filosofische problemen op-
lost, maar als een denker die nieuwe werelden en nieuwe taalspelen ontvouwt. Het probleem
van deze interpretatie  is,  zo zegt R.orty  er  zelf bu, dat "...Derri(la makes noises of both sorts."
Rorty ziet het nieer transcendentale werk van de vroege Derrida (bijv. Gr) als een valse start

die latere 'wereldontsluitende' publicaties als G en CP heeft voorbereid; zie Rorty, Contingen-
ry, irony and solidan'ty, 122-137; idern, 'Is Dernda a Transcendental Philosopher?'.

5144Ce jett, pens6 comme l'absence du signifi6 transcendantal, n'est pas un jeu dans le monde,

1... 1.    Pour   penser   radicalement   le   jeu,    il   faut   donc d'abord epttiser seneusement la
probldmatique ontologique et transcendantale, traverser patiemment et rigoureusement la
question du sens de 1'6tre, de 1'6tre de 1'6tant et de l'origine transcendantale du monde - de la
mondanit6 du monde - suivre egectivement et jusqu'au bout le mouvement critique des
questions husserlienne et heideggerienne, leur conserver leur efficace  et leur lisibilia.  [...1
C'est donc le jett di, monde qu'il faut penser d'abord..." (Gr 73)

54

Vgl. Bennington, 'Derridabase'. 258: "Si on formalise cette situation S l'extr6me, on
produit une proposition (« l'empirique   est le transcendantal du transcendantal   (cle
l'empirique) ») qui n'est lisible que si les ternies sont dBplacds d'une occurrence a l'autre,
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maar die zijn zelf ook weer geconditioneerd. De transcendentale relatie blijft
bestaan, maar is tegelijk doorgestreept. Het is deze onbeslisbare verhouding
die Derrida dififrance en suppliment d'origine noenit. De noties schrift, spoor en
spel ondermijnen elk transcendentaal principe en nemen zelf ook een trans-

cendentale positie in, maar kunnen dat alleen doen in een spanningsvolle
verhouding tot het eerdere transcendentale principe. Deze paradoxale positie

is niet meer transcendentaal in de gebruikelijke zin van het woord, zij is gita-
si-transcendentaal. Derrida beschrijft deze transcendentale beweging voorbij het
transcendentale als volgt:

" ...de  waarde van transcendentale  archd moet haar noodzaak doen ondervinden
voordat ze zichzelf laat doorkruisen. Het begrip oer-spoor moet zowel aan deze
noodzaak als aan deze doorkruising recht doen. Het is in feite tegenstrijdig en on-
aanvaardbaar in de logica van de identiteit. Het spoor is niet slechts de verdwij-
ning van de oorsprong, het betekent  hier  [ . . .J  dat de oorsprong zelfs niet verdwe-
nen is, maar dat hij altijd slechts geconstitueerd is in ruil voor een niet-oorsprong,
het spoor, dat zo oorsprong van de oorsprong wordt." (Gr 90)
"  Het  spoor  is  inderdaad  de  obsolitte oorsprong van  zin  in  het  algemeen.  Dat  ko,nt  Itierop

neer,  nogmaals,  dat  er geen  absolute  oorsprong va,i  zin  in  het  algemeen is." (Gr 95)"

Kort gezegd: de digirance niaakt de oorsprong mogelijk en niaakt tegelijk een
zuivere en absolute oorsprong onmogelijk. Zij is dus tegelijk mogelijkheids-
voonvaarde en on,nogelijkheidsvoorwaarde van de oorsprong van zin (M 391; LI
49,  106,  116,  234).'" De differenties  van het oerschrift die het weehel van  een
wereld vormen, maken het verschijnen van de fenomenen mogelijk; maar
hun zuivere aanwezigheid, een aanwezigheid zonder de structurele mogelijk-
heid van afwezigheid en zonder de structurele verandering die met elke duur
en herhaling is gegeven, wordt door dezelfde differenties onmogelijk ge-
maakt. De 'onmogelijkheidsvoorwaarde' wil dus niet zeggen dat een zijnde
als zodanig onmogelijk zou zijn, maar dat het metafysische ideaal van een

„ „ .. .la valeur d'archie transcendantale doit faire dprouver  sa  ndcessitd  avant  de se laisser
raturer elle-mBme. Le concept de l'archi-trace doit faire droit et i cette ndcessite et i cette ra-
ture. Il est en effet contradictoire et irrecevable dans la logique de l'identitd. La trace n'est pas
seulement la disparition de l'origine, elle veut dire ici  [...1  que l'origine  n'a mBme pas disparu,
qu'elle n'a jamais 6t6 constitu6e qu'en retour par une non-origine, la trace, qui devient ainsi
l'origine de l'origine." (Gr 90) "La trace est en efet l'origine absolue du sens en gin ral. Ce qui re-
vient 8 dire, encore unefois, qu'it n'y a pas d'origine absolue du sens en giniral." (Gr 95)".„Mais la condition de possibilit6 de ces effets est simultan6ment, encore une fois, la
condition de leur impossibilit6, de l'impossibilitk de Ieur rigoureuse puret6." (M 391; LI 49)
Vgl. Jacques Derrida et Pierre-Jean Labarridre, Alt Erit s (Osiris Paris 1986), 92; Gasch6, The
Tain of the Mirror, 86, 100, 105, 146-147,155,161, 185 e.v.; Bennington, 'Derridabase', 216,
232,256,278.
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zelfevidente en absolute aanwezigheid onmogelijk is. Een metafysische orde-
ning van de werkelijkheid kan alleen vanuit een netwerk van differenties op-
komen en wordt tegelijk door hen ontwricht."

De 'onmogelijkheidsvoorwaarde' impliceert onder andere dat eindigheid
en zinverlies een transcendentale betekenis krijgen. Zij zijn mede constitutief
voor de zingeving. De disseminatie, de mogelijkheid van zinverlies, is struc-
tureel verbonden met elke zingeving.  Ook  de  dood is constitutief voor zin  en
betekenis, zoals bleek bij de deconstructie van Husserls transcendentale be-

wustzijn: de dood als mogelijkheidsvoorwaarde voor de betekenis van het
woordje  ik  (VP 60-61, 104-108;  vgl. ED 335-337). Verder wordt  door  Der-
rida de uitsluiting die elke bepaling met zich meebrengt, transcendentaal ge-
noemd: het buitengeslotene, het verdrongene, neenit een transcendentale

positie in, als constitutief in het verschillen van datgene dat het buitensluit.
Dit betekent tegelijk dat de alteriteit die wordt buitengesloten, zich structu-

reel in het bepaalde ophoudt en elke afl)akening en bepaling ervan onzeker
niaakt. Aanduidingen van een grens, van een begin of einde van iets, hebben
slechts een beperkte geldigheid, afhankelijk van een niet volledig vast te leg-
gen context. Met andere woorden, de differentie brengt voortdurend het an-
dere binnen het zelfde  en de alteriteit binnen de identiteit  (Pos  15,  ED  334).
Elke mogelijkheid wordt zo getekend door de onmogelijkheid van haar zui-
verheid. Derrida noemt de deconstructie daarom ook een 'ervaring van het
onmogelijke' (Ps 26-27; PM 294, 283-319)."

De onbeheersbaarheid en onbeslisbaarheid die Derrida's denken op elke
bladzijde kenmerken, hebben vaak geleid tot de beschuldiging dat hij een ni-
hilist of relativist is die met zijn ondermijnende activiteiten elke waarheid en
elke norm onmogelijk maakt. Dergelijke beschuldigingen heeft hij echter al-
tijd met klem van de hand gewezen (Gr 232; M 7). Vanuit zijn denken zijn
juist vraagtekens te stellen achter de zekerheid van de relativist dat alles rela-

" Het moge duidelijk zijn dat deze betekenis van de term quasi-transcendentaal sterk ver-

schilt van wat Jurgen Habermas 'quasitranszendentale Bezugssysteme' noemt. Hij doelt hier-
niee op maatschappelijk bepaalde belangen in wetenschappelijke kennis, die een transcenden-
tale positie innemen. In een reflectie op deze kennis en belangen zal zich volgens Habermas

een emancipatorische keninteresse moeten ontwikkelen die uiteindelijk wetenschappelijke
kennis legitinieren kan; zie Jurgen Habernias, Erleenntnis und Interesse (Suhrkamp Frankfurt am
Main 1973), 239-244. Vanuit een derridiaans perspectief krijgt de geschiedenis hier de positie
van een transcendential betekende toebedeeld, zie Bennington, 'Derridabase', 259-262; vgl.
ook de kritiek op Habermas van Jacob Klapwijk, Dialeaiek der Verlichting (Van Gorcum Assen
Amsterdam 1976), 88-91.

.„ Le danger pour une tiche de ddconstruction, ce serait plut6t la possibilit6, et de devenir

un ensemble disponible de proc:6dures rdgldes, de pratiques mkthodiques, de chemins
accessibles. L'intd,+t de la ddconstruction, de sa force et de son ddsir si elle en a, c'est une
certaine expdrience de l'impossible : c'est-A-dire [...] de l'autre, l'expdrience de l'autre comme
invention de l'iinpossible..." (Ps 26-27).
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tief is en achter de zekerheid van de nihilist dat niets blijvende waarde heeft.
Derrida is wel degelijk op zoek naar waarheid, getuige zijn veel geciteerde
uitspraak: "Il.fatit la v6ritd", waaraan direct wordt toegevoegd dat het moeten
van deze waarheid een wet is: "C'est la loi" (Pos 8On). Hij schrijft er gelijk bij
dat deze uitspraak, il./aut  la viriti, disseminerende krachten  in zich heeft.  It
fa,it heeft meerdere betekenissen: moeten, nodig hebben en ontbreken, en
bovendien is er de verbinding met de fout, la faute. De waarheid moet on-
voorwaardelijk worden gezocht, we hebben de waarheid nodig, maar er is
altijd gebrek aan waarheid en er is ook altijd een fout of onjuistheid structu-
reel ingeschreven in de waarheid. Altijd is er de mogelijkheid dat er iets fout
gaat, dat een boodschap niet overkomt, of anders overkomt dan zij bedoeld
was, er is altijd de mogelijkheid van een vergissing. De fout en de vergissing
zijn in de geschiedenis van de filosofie altijd als een mogelijkheid erkend,
maar tegelijk als een bijkomstigheid gezien. Derrida ziet daarentegen de mis-
lukking en de vergissing als een mogelijkheidsvoorwaarde voor het verschij-
nen van de waarheid, omdat ze nooit volledig uitgesloten kunnen worden;
omdat 'waarheid' alleen betekenis kan hebben in relatie tot onwaarheid, leu-
gen en vergissing; en omdat waarheid zich alleen in een context kan voor-
doen en dus niet in absolute zin verkrijgbaar is. Dit betekent niet dat niets

waar kan zijn, maar dat de mogelijkheid van vergissing, mislukking, fout,
enz.,  in elke uitspraak structureel is ingebakken; ons kennen  van de waarheid
blijft altijd in gebreke. Dit is de waarheid van de waarheid ofwel de wet van
de waarheid: dat de waarheid zich nooit volledig laat vinden (M 365-393, LI
passim).

59

Zoals er geen absolute aanwezigheid kan zijn, zo kan er ook geen absolute

waarheid zijn. Het zoeken naar een omvattende waarheid die volledig van
elke mogelijke onwaarheid is bevrijd, loopt onvermijdelijk uit in een aporie.

Derrida spreekt in dit verband ook vaak van een doub/e bind: een dubbele
binding of verplichting die zichzelf tegenspreekt. Wat moet worden nage-
streefd, wordt tegelijk onmogelijk gemaakt. De uitspraak il fatit  la viritz toont
de double bind van de waarheid: we moeten de waarheid zoeken, maar de
waarheid laat zich nooit zonder beperkingen kennen.

De zoektocht naar waarheid wordt zo tot een oneindige opgave. Dank zij
de werking van de di{Rrance - de telkens onderbrekende alteriteit en het
voortdurende uitstel van de ultieme zin - kent Derrida's quasi-
transcendentale filosofie net als de traditionele transcendentaalfilosofie een te-
leologische structuur, waarbij de telos nooit zal worden bereikt. Een belang-

" "Je r6pBterai donc, laissant S cette proposition et S la forme de ce verbe tous leurs pou-
voirs dissdminateurs: i/.faut la vBritd. A ceux qui (se) mystifient pour ravoir facilement S la bou-
che ou S la boutonniBre. C'est la loi." (Pos 80n); vgl. Blans, 'Hermeneutiek en deconstructie',
236-237.
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rijk verschil is echter dat bij Derrida het doel nooit voorgoed vastgesteld kan
worden. Het gaat hier dus om een teleologie zonder telos. Ook de vaststel-
ling van het telos zelf, van het doel waarop de werkelijkheid gericht is, wordt
eindeloos uitgesteld. Alle zuiverheid of absoluutheid wordt tot in het onein-
dige uitgesteld en kan onmogelijk verschijnen. Oorsprong, doel en waarheid
fungeren als metafysische wortel die met een hengel de ezel wordt voorge-
houden, zodat deze de kar blijft trekken, zonder dat de richting vaststaat. Het
is deze open richtingloosheid waardoor Derrida zich laat leiden. In een dis-
cussie met zijn beoogde promotor Jean Hyppolite zei hij eens: "Ik probeer
precies mezelf op een punt te brengen waarop ik niet langer weet waar ik
heen ga." En veel later, bij zijn promotie, voegt hij hier aan toe: "Als ik hel-
der en  van te voren  zou  zien  waar ik heen ga, geloof ik  dat ik  geen  stap  meer
zou zetten om er te komen." (DP 442, vgl. 458-459)"

Derrida noemt het principe dat deze oneindige beweging in stand houdt,
ook Ananki of Nicessiti, Noodzaak. In freudiaanse termen uitgedrukt, is het de
Noodzaak die een begeerte naar zuiverheid blijft opwekken doordat het de
begeerde zuiverheid onmogelijk maakt, zodat de begeerte eindeloos voort-
duurt. Hier treedt weer dezelfde double bind op: wat wordt nagestreefd, wordt
tegelijk onmogelijk gemaakt, tot in het oneindige uitgesteld. Derrida noemt
deze werking Noodzaak met hoofdletter N als een eigennaam, omdat Nood-
zaak net als de naam zowel naar iets algemeens als naar het andere en singu-
here verwijst, naar de alteriteit die zich tegen elke toefigening verzet. Nood-
zaak is een andere naam voor d rance, het is zowel mogelijkheidsvoorwaarde
als onmogelijkheidsvoorwaarde voor begeerte en toe8igening (CP 209, 214,
273, 415; DP 443; OA 151-154; Pr 130):'

„„
. that  I am trying, precisely,  to put myself at a point  so  that  I  do  not  know  any  longer

where I am going.", in: Richard Macksey, Eugenio Donato (ed.), Tlie Structuralist  Controversy.
77,2 La,iguages of Criticism  and the  Sa'ences of Man (lohns Hopkins University Press Baltimore  /
London 1970), 267; "Si je voyais clairement, et d'avance, 00 je vais, je crois bien que je ne
ferais pas un pas de plus pour m'y rendre." (DP 442)

6 De verhouding tussen begeerte en Noodzaak is even onbeslisbaar als die tussen oor-

sprong en supplement: enerzijds schrijft Derrida dat Noodzaak de begeerte geboren doet wor-
den,   anderzijds   dat de begeerte   naar een zuivere kern onherleidbaar   is:    " . . . c'est    [Nood-
zaak, E.E.1 une limite marqu6e au dEploiement du dBsir ou de la r6appropriation, une limite
marqu6e par l'autre comme autre.... Seulement, cette limite  n'est pas seulement une linlite
ext6rieure qui vient borner, border ou arr6ter le mouvement du dEsir, c'est aussi ce qui fait
naitre le d6sir.  [...] N6cessit6 vient,  non pas dire  non au d6sir, mais expliquer au d6sir que sa
condition  d'impossibilitd  est  aussi  sa   condition  de  possibilitl.",  Derrida  et Labarridre, Altiritks,
92; "  .le ddsir du noyau intact, c'est le d6sir, c'est-S-dire que c'est irrdductible ; il y a un
rapport au noyau intact qui est prd-historique, pr6-originaire, qui est ce d partir de quoi un
d6sir quelconque peut se constituer. Donc le d6sir ou le phantasme du noyau intact est
irrdductible,  mais  d  n'y  a  pas de noyau intact. J'opposerais le ddsir  b  la  ndcessit6,  A  l'Anank8.

L'AnankB, c'est que, du noyau intact, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu et c'est cela qu'on
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De keerzijde van deze oneindige teleologische structuur bestaat in een radi-
cale openheid voor de toekomst, voor iets dat volkomen onverwacht, radicaal
nieuw en anders is, voor een niet geplande en onberekenbare gebeurtenis
(Ech   18-22,  28). Elke verwachtingshorizon  is  door deze onberekenbaarheid
opengebroken. De toekonist wordt hierdoor zowel een absoluut gevaar als

een grote belofte." Anders gezegd, Noodzaak zorgt ervoor dat er altijd een
onbeheersbaar toeval is.' ' De openheid  van deze teleologie zonder telos wordt
door Derrida onder andere gethematiseerd in een lange lezing die zowel over
een tekst van Kant handelt als over het bijbelboek De Openban,ig van johan,les
ofwel de Apocalyps. HU noemt het apocalyptische daar een transcendentale
mogelijkheidsvoorwaarde (TA 77-78) en pleit voor het denken van een 'apo-
calyps zonder apocalyps': een gerichtheid op de toekomst zonder zekerheid
van wat er gaat gebeuren, een apocalyptische boodschap zonder duidelijke
afzender en geadresseerde, een apocalyps zonder laatste oordeel, een apoca-
lyps die zich beperkt tot een onbepaald "Kom!", een apocalyps die zich
openstelt voor het andere dat zich altijd in meerdere gedaanten aandient (TA
87-98; vgl. Ps 11-61).

Een andere manier waarop deze openheid wordt verwoord is met een
volmondig en onvoorwaardelijk 'ja' voor het onvoorstelbare en onbereken-
bare dat komende is. De openheid voor het andere, voor een singuliere ge-
beurtenis,  is dus niet alleen een negatief onderbreken  van een planning of van
een verwachtingshorizon, maar evenzeer een positieve bevestiging (a#innati-
on) van wat komt. Derrida verwijst hierbij onder andere naar het onvoor-
waardelijke 'ja' van Nietzsche voor het eeuwig terugkerende lot. Dit 'ja' kan
wel worden vervormd tot het 'I-A' van de ezel die het lot niet liefheeft als
een vrije geest maar die als een lastdier draagt wat hem wordt opgedragen.
Ook de onvoorwaardelijke bevestiging van het komende andere is onderhe-
vig aan de wet van de iteratie: het 'ja' moet worden herhaald ter bekrachti-
ging van de bevestiging, maar loopt daarbij het risico te worden vervormd en
toch weer in een geplande toekomstverwachting terecht te komen. Op het
"Kom!" volgt altijd een "Ja, ja": "- Viens. - Oui, oui." (Ps 639-650; UG 55-

veut  oublier.      [...1 et cette Anankd non moins  que le dEsir de virginit6,  est  ce  qui  rend
possible le d6sir de noyau lui-mBme, le ddsir intact de l'intact." (OA 153-154; vgl. Blans,
'Hernieneutiek en deconstructie', 221-222.

In de opening van De la Grammatologie schrijft Derrida over de toekomst als een absoluut
gevaar en als iets monsterachtigs: "L'avenir ne peut s'anticiper que dans la forme du danger
absolu. Il est ce qui rompt absolument avec la normalite constituee et ne peut donc s'annoncer,
se presenter, que sous   l'espiece   de   la   monstruosit6."   (Gr   14).   De   toekomst   als   belofte   wordt
vooral in Derrida's latere teksten uitgewerkt en zal iii de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde ko-
men.

"'
Bennington, 'Derridabase', 229,284.
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143; SP 88)" In latere geschriften voegt Derrida aan het "Kom!" en aan het
"Ja, ja" nog een "misschien" toe. De gebeurtenis van het komende dat wordt
verwacht en verwelkomd, is namelijk altijd onzeker, onbeslisbaar en onbere-
kenbaar; behalve de bevestiging van het toekomende kan er niets met zeker-
heid over worden gezegd. Daarom gaat de ontvankelijkheid voor het ko-
mende ook altijd gepaard met een "misschien" (PA 45-48, 61-63, 86, 173,
246-247;  DM  175; PM 284-285).

Het 'ja' is niet alleen een bevestiging van het toekomende, niaar ook be-
vestiging van een onheuglijk verleden, van wat altijd al aan ons spreken voor-
af is gegaan. Wanneer hij schrijft over dit 'oui', sluit Derrida aan bij Levinas'
spreken over het app61 van de ander waar al ons doen en laten een antwoord
op is, en bij wat Heidegger schrijft over de Zilsage van de taal die aan elke
vraag voorafgaat (Es 147-149)."

Zowel aan het begin als aan het eind, bij arkh2 en telos, bij haar geboorte
en haar dood, wordt de filosofie dus geconfronteerd met een onherleidbare
alteriteit, die oorsprong en doel niet vernietigt of opheft, maar tot het in het
oneindige uitstelt  (Ech  29).- Het wijsgerig denken blijft  op hen gericht,  al
zoekend langs sporen die geen einde laten zien. Er is voortdurend een alteri-
teit die zich aan de filosofie te denken geeft, maar zich tegelijk aan elk begrip
onttrekt. Wie deze alteriteit volledig wil begrijpen en toeifigenen, loopt on-
vermijdelijk vast in een aporie. Het is deze quasi-transcendentale spanning die
Derrida op vele manieren probeert te beschrijven." In deze beschrijvingen
valt in de loop der jaren een accentverschuiving op te merken. De nadruk
wordt van verlies verlegd naar openheid, van inscriptie naar transcendentie.
Waar Derrida eerst het doorbroken zijn van elke horizon met disseminatie en
zinverlies in verband brengt (D), benadrukt hij later meer de openheid die
ruimte maakt om het andere te laten komen, l'invention de l'autre (Ps 11-61)
Waar hij de beperkingen van de economische toefigening eerst in termen

van slijtage en verbruik onder worden brengt (M 18-22; ED 369-407), gaat
hij later meer spreken over de gave of gift  (le don)  die de economische cirkel
opent maar zich er niet in laat vangen, de gift die de econoinie transcendeert
en die Derrida als een soort transcendentale illusie probeert te denken (DT).

"
Derrida, Parages, 19-116; vgl. Nietzsche, Also sprach Zarathustra,   31, 287, 386-389; Ca-

puto, 'A Commentary: Deconstruction in a Nutshell', 181-200.
65 6.Cette avance est, avant tout contrat, une sorte de proniesse ou d'alliance originaire A

laquelle nous devons avoir en quelque sore ddj& acquiesce, deji dit Otti, donn6 un gage, quelles
que soient la n6gativit6 ou la probltmaticit6 du discours qui peut s'ensuivre." (Es  148)

„,„Ce qui rdsiste S l'inalyse, c'est la naissance et c'est la mort : toujours l'origine et la fin du
nionde." (Ech 29)

'7

Bennington noemt deze spanning een  stn ction of strialire tussen het andere en hetzelfde,
tussen het andere en het zijn; zie 'Derridabase', 275-279.
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2.6 Op de grens van de metafysica

2.6.1   De  'afsluiting'  van  de  metafysica
Hoe verhoudt deze quasi-transcendentale filosofie van Derrida zich nu tot de
meer traditionele transcendentaalfilosofie en metafrsica? Deze verhouding is
ambivalent. Aan de ene kant laat Derrida zien hoe elke vorm van aanwezig-
heidsmeta rsica, inclusief de traditionele transcendentaalfilosofie, in onoplos-
bare problemen geraakt, omdat er altijd een rest van andersheid is die zich
niet tot het aanwezige laat herleiden. Aan de andere kant toont hij ook hoe
critici die definitief een punt willen zetten achter de metafysische traditie,
zich niet van de metafysica kunnen losmaken. Hiervoor voert hij Nietzsche,
Freud en Heidegger ten tonele, die elk op hun eigen manier hebben gepro-
beerd de aanwezigheidsmetafysica te boven te komen." Deze denkers zijn alle
drie genoodzaakt om woorden te gebruiken die door een lange geschiedenis
aan de metafysische traditie verbonden en er dus mee besmet zijn:

"Welnu, al deze en dergelijke ontniantelende discoursen Idiscours destnicteursl zijn
gegrepen in een soort van cirkel. Deze cirkel is uniek en hij beschrijft de vorm
van de verhouding tussen de geschiedenis van de metafysica en de ontmanteling
van de geschiedenis van de metafysica: het heeft Reen enkele zin zich te ontdoen van
de begrippen van de metafysica om de metafysica aan het wankelen te brengen;
wij beschikken over geen enkele taal - geen enkele syntax en geen enkel lexicon
- die vreemd zou zijn aan deze geschiedenis; we kunnen geen enkele ontniante-
lende propositie uitdrukken die niet al is afgegleden in de vorm, in de logica en
de impliciete stellingen van datzelfde dat zij wilde bestrijden." (ED 412)."

6,

Bij alle drie wijst Derrida op hun problematisering van het aanwezigheidsdenken: "  .la
critique nietzschBenne de la mdtaphysique, des concepts d'Btre et de vlritE auxquels sont
substitues les concepts de jeu, d'interpr6tation et de signe (de signe sans verite prksente); la
critique freudienne de la prksence A soi, c'est-8-dire de la conscience, du sujet, de l'identit6 A
soi,  de la proximit6  ou  de  la  proprilt6  A  soi ;  et, plus radicalement,  la  destruction
heideggerienne de la m6taphysique, de l'onto-thdologie, de la d6termination de 1'6tre comme
prtsence." (ED 412) Verderop in dezelfde tekst, 'La structure, le signe et le jeu dans le dis-
cours des sciences humaines' (ED 409-428), gaat Derrida uitvoeriger in op het werk van Ldvi-
Strauss en zijn verhouding tot de meta&sische traditie.

69 . Or tous ces discourses destructeurs et toutes leurs analogues sont pris dans une sorte de
cercle. Ce cercle est unique et il d6crit la forme du rapport entre l'histoire de la mttaphysique
et la destruction de l'histoire de la mUtaphysique: il n'y a auam sens A se passer des concepts de
la m6taphysique pour kbranler la m6taphysique; nous ne disposons d'aucun langage - d'aucune
syntaxe et d'aucun lexique - qui soit etranger a cette histoire; rious ne pouvons 6noncer aucu-
ne proposition destructrice qui n'ait diji du se glisser (lans la forme, dam la logique et les pos-
tulations implicites de cela mtme qu'elle voudrait contester." (ED 412)
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Derrida geeft als voorbeeld van een ondermijning van de metafysica 66n van
zijn eigen pogingen: de opschudding die hij in de metafysica veroorzaakt met
behulp van het tekenbegrip. Wanneer hij heeft aangetoond dat er met zoiets
als een transcendentaal betekende kan bestaan en dat het spel van betekenis-
relaties geen grenzen kent, zou hij eigenlijk het hele woord en begrip 'teken'
moeten afzweren, omdat het teken altijd is opgevat als 'teken van', als verwij-
zing naar een betekende zonder betekenaar; en hier zitten metafysische op-
posities als tussen zintuiglijk en begrijpelijk, lichaam en ziel, enzovoort, aan
vast. Het is echter onmogelijk al deze woorden op te geven; er zou geen en-
kel woord overblijven dat niet door de metafysica besmet is. De metafrsica-
criticus is veroordeeld tot het gebruik van een door en door metafrsische taal
(ED 412-413; M 211)."

Daarnaast is er nog een reden die het voor de filosofie onmogelijk maakt
de metafysica te verlaten. Derrida noemt deze reden in een bespreking van
Heideggers Nietzsche-interpretatie, waarin Nietzsche als de laatste metafysi-
cus en de laatste platonist wordt neergezet. Heidegger gaat hier volgens Der-
rida voorbij aan de veelzijdigheid van Nietzsches werk; hij vat zowel 'Nietz-
sche' als 'de metafysica' tezeer op als 66n samenhangend geheel, waarbij hij
bovendien suggereert dat met Nietzsche als laatste metafysicus de metafysica
in principe zou zijn belindigd. Maar wie meent de metafysische traditie vol-
ledig achter zich te hebben gelaten, heeft haar afgesloten en toegesloten, haar
betekenis en waarde voorgoed vastgelegd en een strikte scheiding aangebracht
tussen wat nog wel en wat niet meer metafysisch is - en  dat is in zichzelf een
metafysische geste: het vaststellen van een grens die het wezen van de meta-
frsica bepaalt, een afbakening tussen binnen en buiten. De metafrsicacriticus
kan de metafysica niet afsluiten en afgrenzen zonder daarmee een meta rsi-
sche stijl van denken te hanteren, zonder een oppositie tussen een binnen en
een buiten van de metafrsica te crelren:

"Hier ontmoet de oppositie tussen metafrsica en niet-metafysica op haar beurt

haar grens, die de grens zelf van deze opposit:ie is, van de vorm van de oppositie.
Als de vorm van de oppositie, de oppositionele structuur, metafrsisch is, dan kan
de verhouding van de metafysica  tot haar ander  niet meer een oppositie  zijn."  (lip
96)"

711

Kearney, Dialogries, 111-112; vgl. Bennington, 'Derrida and politics', In: Tom Cohen,
ted.), Jacques  Derrida  and   the   humanities:  a  mtical reader (Cambridge University Press Cambridge
2001), 193-212: 194-196.

" "C'est ici que l'opposition entre mdtaphysique et non-m6taphysique rencontre a son
tour sa limite, qui est la limite m6me de cette opposition, de la forme de l'opposition. Si la
forme de l'opposition, la structure oppositionnelle, est m6taphysique, le rapport de la

"
mdtaphysique S son autre ne peut plus 6tre d'opposition.  (Ep 96)
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Heideggers Nietzsche-interpretatie is dus niet alleen inhoudelijk aanvecht-
baar, maar is ook in zichzelf metafysisch, daar waar Heidegger juist het einde
van de metafysica wil aanduiden (Ep 59-113; M 36)." Derrida noemt dit het
probleem van de ddture van de metafysica. Chiture kan worden vertaald met
'afsluiting' of 'omheining', maar Derrida gebruikt dit woord ter onderschei-
ding van een uitdrukking als 'het einde (/i,0 van de metafysica'. De metafrsi-
sche traditie kan niet worden aangeduid zonder dat zij in zekere zin wordt
omheind. Door de werking van de differenties wordt deze omheining echter
tegelijk doorbroken. De zoektocht naar een alternatiefvoor de metafysica kan
haar niet afsluiten zonder haar voort te zetten. Met cl8ture doelt Derrida op
deze onbeslisbare spanning in alle metafysicakritiek (Gr 14; Pos 14; ED 59,
229-251, 296, 393; M 75-78; TA 60; Ps 72)."

2.6.2 Voorbij 'Kant vs. Hegel'
Derrida's quasi-transcendentale denken sluit de metafrsica dus af en zet haar
tegelijk tot in het oneindige voort. Maar hoe kan deze oneindigheid zelf
worden gedacht? Kan zij wel als zo vanzelfsprekend worden geponeerd?
Hoewel Derrida zich dikwijls een leerling van Husserl betoont, maakt zijn
denken over oneindigheid nieer een hegeliaanse dan een husserliaanse of
kantiaanse indruk. Bij Kant en Husserl wordt de oneindigheid gedacht als een
formele en regulatieve idee, die het denken een richting wijst maar niet in-
houdelijke kennis bevat. Hiertegenover meent Derrida met Hegel dat het
oneindige als zodanig gedacht moet worden; het kan niet als een abstracte
noodzakelijkheid worden afgeleid, maar moet concreet en positief verschij-
nen. De oneindigheid van de di#6ra,ice kan echter niet verschijnen als A"he-
bu,W van eindigheid en dood, maar zal in haar verschijning door de onver-
mijdelijke iteratie - de herhaling die met andersheid en verschil gepaard gaat
- met haar eigen eindigheid geconfronteerd worden. De diffirance laat de
aanwezigheid en het leven, de lebendige Gege,twart, aan zichzelf verschijnen als
aan hun eigen dood; met andere woorden, de oneindige dgirance kan alleen

indirect en als eindig verschijnen:

66 Binnen dit schema lijkt het hegelianisme radicaler: voornamelijk op het punt
waarop het duidelijk maakt dat het positieve oneindige gedacht moet worden

72 Heideggers Nietzsche-interpretatie is genuanceerder dan in deze paar zinnen kan worden
weergegeven, zie ook § 1.3.1 en vgl. Kearney, Dialogues, 110. voor een iets uitvoeriger be-
spreking van Derrida's problematisering van deze interpretatie, zie § 5.2.2.

De ontwikkeling van de Ierni cldture in het vroege werk van Derrida wordt nauwkeurig
beschreven door Simon Critchley in  zijn  Tlie Ethia  of Deconstruction,  59-97; vgl. Bennington,
'Derridabase', 263-270.
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(wat alleen mogelijk is als het zich zelf denkt) opdat de onbegrensdheid van de
differentie als zodanig verschijnt. Hegels kritiek op Kant zou evenzeer tegen
Husserl gelden. Toch kan dit verschijnen van het Ideaal als oneindige differentie
zich alleen voordoen in een verhouding  tot de  dood  in het algemeen.  [...]  De

differentie  [...1  wordt de eindigheid van het leven als wezenlijke verhouding  tot
zichzelf als tot zijn dood. De oneindige difflrance is eindig. Men kan haar dus
niet langer denken in de tegenstelling van eindigheid en oneindigheid, van afwe-

zigheid en aanwezigheid, van negatie en affirmatie."(VP  114)"

De differentie laat het denken en de filosofie doorgaan, daar waar in Hegels
denken van de positieve oneindigheid en het absolute weten de metafysica en
de geschiedenis lijken te zijn afgesloten. De metafysica is hier inderdaad afge-
sloten, schrijft Derrida, maar dat kan alleen bin,len de metafysica worden ge-
dacht. En dit einde van de metafysica laat in zijn innerlijke tegenstrijdigheid
de werking van de differentie zien. Wanneer het positief oneindige als zoda-
nig wordt gedacht en aan zichzelf verschijnt, rondt het zichzelf af en blijkt
het eindig te zijn. Het absoluut oneindige kan alleen aan zichzelf verschijnen
als zijn eigen dood; het is tegelijk absoluut levend en absoluut dood.

"In  deze zin, binnen de metafysica  van de aanwezigheid [...], geloven  wij  heel

eenvoudig in het absolute weten als afsluiting [c16ture] zoniet als einde van de

geschiedenis. Letterlijk geloven wij hierin. En dat zo'n afsluiting heeft plaatsge-
vonden. De geschiedenis van het zijn als aanwezigheid, als aanwezigheid aan
zichzelf in het absolute weten  I...1, deze geschiedenis is afgesloten. [...] Aange-
zien de volle aanwezigheid de roeping heeft  tot het oneindige  [...],  is  de  vol-
tooiing van het absolute weten het einde van het oneindige dat niets anders kan

ZUn dan de eenheid van het begrip, van de logos en van het bewustzijn in een
stem zonder differentie. De geschiedenis van de metafysica is het absolute zich-
zelf-willen-horen-spreken. Deze geschiedenis is afgesloten wanneer dit oneindige
absolute aan zichzelf verschijnt als zijn eigen dood. Een stem zonder diffdrance,
een stem zonder schrift is tegelijk absoluut levend en absoluut dood."  (VP  115)"

"
"A l'intdrieur de ce scheme, le hegelianisme semble plus radical : par excellence au point

ou  il fait apparaitre que l'infini positif doit 6tre  pensd  (ce  que n'est possible que  s'il se pense lui-
mBme) pour que l'ind6finit6 de la differance apparaisse comme    telle. 'La critique de Kant par
Hegel vaudrait sans doute aussi contre Husserl. Mais cet apparaitre de l'Iddal comme difffrance
infinie ne peut se produire que dans un rapport S la mort en gdndral.  I...]     .la differance [...1
devient la finitude de la vie comme rapport essentiel S soi comme d sa mort. La di]Rrance infinie
est.finie. On ne peut donc plus la penser dans l'opposition de la finitd et l'infinit6, de l'absence
et de la prhence, de la n6gation et de l'affirmation."  (VP  114); vgl. Bennington, 'Derridabase',
110-114.

'  "En   ce   sens,   8  l'inuneur  de  la  mBtaphysique  de   la   pr6sence   [...1, nous croyons  tout

simplement au savoir absolue coninie ch;ture sinon comme fin de l'histoire. Nous y croyons
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Na deze 'afsluiting' van de metafysica is er geen andere taal voorhanden
waarmee iets volstrekt anders kan worden geschreven en gedacht, maar kan
wel worden gezocht naar nog niet eerder gehoorde of al lang niet meer ge-
hoorde gedachten die nog verborgen liggen in de oude metafysische teksten.
In plaats van een kantiaanse of husserliaanse teleologie en evenzeer in plaats
van een hegeliaanse positieve oneindigheid zoekt Derrida een volstrekte
openheid voor het volledig andere, voor het ongehoorde en ondenkbare dat
elke horizon doorbreekt. De houding ten opzichte van de toekomst wordt
noch door een formeel regulatief Idee, noch door een absolute omslotenheid
bepaald, maar door een 'ongehoorde' vraag die ruimte wil maken voor het
andere en singuliere.

"
Met het oog op wat dan 'begint', 'voorbij' het absolute weten, worden o,wehoor-

de gedachten vereist, die hun weg zoeken door de in herinnering bewaarde oude
tekens. Zolang de diffBrance een begrip blijft waarvan men zich afvraagt of het
moet worden gedacht vanuit of voorafgaand aan de aanwezigheid, blijft zij 66n
van de oude tekens; een teken dat ons beveelt de aanwezigheid in de omsloten-
heid van het weten tot in het oneindige te onderzoeken. Zo en anders nioet men
haar verstaan. Anders, dat wil zeggen in de openheid van een ongehoorde vraag
die noch een weten noch een niet-weten als toekomend weten ontsluit. In de
openheid van deze vraag weten wil niet langer." (VP 115)"

Derrida's differentiedenken neemt dus geen nieuwe aanvang 'na' de metafysi-
ca, maar zoekt binnen de metafysica naar de differenties die de metafysische
systemen hebben voortgebracht en ondermijnen, om ze open te breken en
plaats te maken voor wat niet meer meta rsisch is. De tegenstelling tussen
binnen en buiten is hier gedeconstrueerd. Derrida schrijft en filosofeert niet
binnen of buiten de metafysica, maar op de grens en in de marges van de

littdralement.   Et qu'une telle cl6ture a et, lieu. L'histoire de 1'6tre comnie pr6sence, comme
pr6sence S soi d:Ins le savoir absolu [...1, cette histoire est close. [...] Puisque la prBsence pleine
a vocation d'infinit6 [...], l'accomplissement du savoir absolu  est la  fin de l'infini  qui  ne  peut
Btre que l'unit6 du concept, du logos et de la conscience dans une voix sans diffErance.

L'histoire de la mitaphysique est le votiloir-s'entendre-parler absolu. Cette histoire est close quand cet
absolu infini s'apparait comme sa propre mort. Une voix sans diffirance, une voix sans Lcriture est &

lafois absolument vive  et  absolument morte." (VP 115)
'« „

Pour ce qui « commence » alors, « au-delb » du savoir absolu, des pensBes inoutes sont

r6clamjes qui se cherchent S travers la mEmoire des vieux signes. Tant que la differance reste

un concept dont on se demande s'il doit Btre pensd A partir de la prdsence ou avant elle, elle
reste un de ces vieux signes . et il nous dit quil faut continuer ind6finiment d interroger la
pr6sence dans la cldture du savoir. Il faut l'entendre ainsi et autrenient. Autrement, c'est-A-dire
dans l'ouverture d'une question inouie n'ouvrant ni sur un savoir ni sur un non-savoir comme
savoir S venir. Dans l'ouverture de cette question, nous ne savons plus." NP 115)
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metafysica. Het is vooral het alomvattende denken van Hegel, de metafysica
in ultinia forma, dat de achtergrond vormt waartegen Derrida's differentie-
denken zich afzet en waarop het parasiteert." En waarmee het dan ook veel
verwantschap vertoont.

Zo loopt bijvoorbeeld de beweging van de df#hance in grote lijnen parallel
met Hegels Aldhebting. Zoals de begrippen en zijnden in Hegels denken hun
eigenheid op dialectische wijze door tegenstellingen heen ontwikkelen, zo is
ook de d(#france een beweging van spanningen en tegenstellingen. Met als

kenmerkend verschil dat de differenties zich niet laten opheffen en verheffen
tot een hogere eenheid waarin de spanningen zouden zijn opgelost en alles in
een 'economie van het zelf wordt toegefigend. In wat hij elders (LI 210-
232) een 'alles-of-niets-logica' noemt, wordt de dialectische logica van de
metafysische opposities op de spits gedreven totdat zij vastloopt in aporiefn,

die vragen om een 'terminologie' van 'infrastructuren' voorbij de oppositio-
nele logica." De dipra,ice kan ook worden omschreven als onderbreking van
de Alt/liebting. In deze intern. ptie wordt ruimte gecreaerd voor de singuliere
'rest' die niet 'redelijk en werkelijk' is en door de At#hebting wordt buitenge-
sloten. In meerdere teksten laat Derrida zien hoe deze 'rest' op negatieve wlJ-
ze blijft doorwerken in Hegels werk en hoe de Ai#liebung daardoor terugvalt
in het netwerk van differenties dat zij probeerde te overstijgen. Wat Hegel de
identiteit van identiteit en niet-identiteit noemt, verandert zo bij Derrida in
de dgirance tussen identiteit en differentie. (Pos 55-56, 59-61; Gr 39-41; M
21,  79-127; ED 369-407; G passim"; SP 85-86).™

'  Paul Moyaert, ' acques Derrida en de filosofie van de differentie'. in: Usseling (red.),
Jacques Denida, 28-89, aldaar 28-29.

7H  ,A cette logique oppositionnelle qui est necessairement, 16gitimement, une logique
du « tout ou rien » sans laquelle la distinction et les limites d'un concept n'auraient aucune
chance, je n'oppose  rien  [...], mais j'ajoute une complication supp16mentaire qui appelle
1,a autres concepts, d'autres pens6es  au-delh du concept,  et une autre forme  de • thEorie

gdn6rile », ou plut6t un autre discours, une autre « logique » qui tient compte de l'impossibilite
de clore une telle « th6orie gdndrale *." (LI 212), vgl. § 5.2.3.

™ "S'il y  avait une ddfinition  de  la  difierance, ce serait justenient la limite, l'interruption,  la
destruction de la reldve hdg6lienne panout ott elle opBre." (Pos 55); "La differance doit signer
(en  un  point de proximit6 presque absolue avec Hegel,  [...]  ) le point de rupture  avec  le
systeme de l'Al#hebung et de la dialectique spBculative." (Pos 60). De verwantschap tussen

Hegel en Derrida blijkt mede hieruit dat Derrida Hegel ook prijst als de denker van het
bemiddelend schrift: "Et pourtant,  tout  ce que Hegel a pens6 dans cet horizon  I...]  peut  6tre
relu comme mddiation de 1'6criture. Hegel est aussi le penseur de la diffErence irr6ductible. Il a
r6habilit6 la pens6e comnie mdmoire productrice de signes.  Et  il a r6introduit [ . . .1 1 2 n6cessit6
essentielle  de la trace 2crite dans un discours philosophique I. . .1 dernier philosophe du livre et
premier penseur de 1'6criture." (Gr 41). Vgl. Bennington, 'Derridabase', 263-274. Voor een
kritische bespreking van Dern(la's Hegel-interpretatie in Glas, zie Kimmerle, Derrida zur Ein-
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2.6.3 Voorbij 'Heidegger vs. Levinas'
Hoe verhoudt het denken van Derrida zich tot het werk van de twee diffe-
rentiedenkers die zich evenzeer tegen Hegels identiteitsdenken afzetten en
waar Derrida's werk bij aansluit en op voortbouwt: Heidegger en Levinas?

Tegenover beide denkers neemt Derrida een dubbelzinnige positie in. Ener-
zijds ligt zijn denken in het verlengde van hun kritiek op de traditionele me-
tafysica, anderzijds vindt hij in beider werk sporen van een identiteitsdenken
terug die hij problematisch vindt.

Zonder Heideggers fenomenologie en zijnsdenken als inspiratiebron had
Derrida's zijn differentiedenken nooit kunnen ontwikkelen. Wat Derrida de-
constructie noemt, is ten dele een vertaling van Heideggers Destniktion en
zijn ontmanteling van aanwezigheidsmetafysica en logocentrisme is schat-
plichtig aan Heideggers problematisering van de onto-theologie. Toch kan
hij Heideggers denken ten dele ook tot de geschiedenis van het logocentris-
me   rekenen   (Gr 11-12). Heideggers filosofie richt zich eenzijdig   op   66n
vraag, de vraag naar het zijn, en maakt alle andere vragen en kwesties daaraan
ondergeschikt. Hierdoor worden alle differenties herleid tot de ontologische
differentie. In zijn uitwerking van de diffira,ice probeert Derrida deze herlei-
ding te vermijden: de differentie is niet exclusief aan de zijnsvraag verbonden
(Gr 31-39; M 22-29; Pos 18-19; Ps 395-451). De hi8rarchie van differenties
bij Heidegger gaat volgens Derrida gepaard met een overwaardering van de
stem boven het schrift: het denken moet de stem van het zijn volgen (Gr 33;
Pos 19-20). Daarnaast probeert Heidegger het mens-zun te begrijpen vanuit
de  positie  van  de   mens ten opzichte   van   het   zijn   en de zijnsvraag   (M   147-
164).-'

Ook in de filosofie van Levinas treft Derrida een problematische hi8rar-
chie van differenties aan. Hier is het niet de ontologische differentie maar de
ethische differentie die het primaat krijgt; de ethische relatie tot de ander
wordt door Levinas zelfs als de absolute en an-archische oorsprong van alle
zin en betekenis gezien. In zijn eerste artikel over Levinas, Violence et Initap-
hysique (ED 1 17-228), bespreekt Derrida Levinas' ontwrichting van de van
oorsprong Griekse filosofie vanuit de joodse traditie: een ontwrichting van de
totaliteit van het zijn en van het denken door de interruptie van de transcen-
dente ander. Derrida wijst er echter op dat Levinas alleen aandacht kan vragen
voor deze ontwrichting en interruptie door de ander als absoluut transcendente
ander te laten verschijnen en te beschrijven. Een volstrekte alteriteit en een ab-

fuhrung, 46-60; Elisabeth de Schipper, "Het is tud". Likfde en 41.d in Demda's Hegel-duiding (Dor-
drecht 2001), 49-112.

- Vgl. Ap 48-141; PA 341-419, Samuel Usseling, 'Derrida en Heidegger'. in: Usseling

(red.), Jacques  Derrida, 1 13-128;  Critchley,  Tlze  Ethics of Deconstruaion, 76-88.  Derrida ziet ook
problenien in Heideggers denken over rechtvaardigheid, zie § 3.6.2.
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solute transcendentie kunnen echter niet als zodanig verschijnen en beschreven
worden. Het andere kan zich alleen voordoen binnen de context van taal en fe-
nomenologie, binnen het Zelfde. De oneindigheid van het 'gezicht van de an-
der' kan alleen als eindig in een tekst warden beschreven. De transcendente an-
der is daarmee al niet meer volstrekt anders en transcendent, hij is gevangen in
het web van de wereld. De status van de tekst waarin Levinas schrijft over de
ethische relatie tot de ander als absoluut transcendente ander, is dus problema-
tisch: de tekst kan niet anders dan de absolute alteriteit van de ander juist teniet
doen.

Levinas heeft geprobeerd deze deconstructie te pareren door in zijn tweede

hoofdwerk, Atitrement qu'6tre oit au-deld de Zessence, een onderscheid aan te bren-
gen tussen het Zeggen en het Gezegde: elke tekst (het Gezegde) getuigt van de
voorafgaande betekenis van de ethische relatie (het Zeggen) die niet in het Ge-
zegde kan worden verwoord." In een kort artikel dat hij over Derrida heeft ge-
schreven, Totit atitremefit, benadrukt Levinas dat de deconstructie van het Ge-
zegde juist de mogelijkheid biedt om Oog te krijgen voor het Zeggen. De de-
constructie van de ident:ificering van  het Zelf getuigt van een voorafgaande  ver-
antwoordelijkheid en passiviteit, van een 'schepping' van zin en betekenis die
aan ons bestaan en handelen voorafgaat." De differenties binnen de taal en de
werkelijkheid zijn in deze interpretatie sporen die via de ethische relatie met de
ander naar God leiden.

Het primaat van de ethische differentie in het denken van Levinas is voor
Derrida een aanleiding om in een andere tekst over diens werk de verhou-
ding tussen de ethische en de seksuele differentie aan de orde te stellen. Want
aan de ene kant beschouwt Levinas de seksuele differentie als secundair ten
opzichte van de in seksueel opzicht neutrale ethische differentie. Maar aan de
andere kant brengt hij de relatie tot de ander onder woorden in termen van

mannelijkheid en vrouwelijkheid. Bij de relatie met de ander in het kader van
de vruchtbaarheid spreekt hij van vaderschap en van de ander als zoon, in
plaats van moederschap en dochter. Daarnaast is God bij Levinas een 'Hij'
achter de ander, een 1/Miti. M:tar hoe kan wat aan de seksuele differentie
voorafgaat, mannelijk worden genoemd? Elders in Levinas' teksten verschijnt
de ander als vrouw, bijvoorbeeld bij de intimiteit van het wonen en in de
erotische relatie. In al deze gevallen lijkt het vrouwelijke een plaats in te ne-
men die ondergeschikt is aan het mannelijke. Dat de seksuele differentie als
secundair wordt gezien, heeft hier als consequentie dat het vrouwelijke als

.1

Zie § 1.3.2, vgl. Derrida's interpretatie hiervan in Ps 169-182.
M2

Levinas, 'Tout autrement<, in: idem, Noms propres (Fata Morgana Paris 1976), 81-89 ; vgl.
Critchley, 712 Ethics of Deconstniction, 145-182.

96



secundair wordt beschouwd. De secundaire status van het verschil in sekse
..leidt  tot een secundaire status van het vrouwelijke (Ps 183-201).

Bij zowel Heidegger als Levinas is het dus de specifieke bepaling van de dif-
ferentie die hi8rarchische tegenstellingen met zich nieebrengt en zo hun den-
ken weer de metafysica intrekt. De ddRrance ontwricht daarentegen elke be-
paling, ook de bepaling van de differentie. Dit maakt de relatie van Derrida's
denken tot de metafysische traditie anders dan bij Heidegger en Levinas.M4

2.6.4 De genteenschap van de vraag

"                                          "
Uncertainty...   can  be  a  guiding  light

U2

Zooropa

Wat zijn nu de consequenties van Derrida's denken voor de metafysische tra-
ditie? Ten eerste wordt die traditie voortgezet en kan niet worden gesproken
van een einde van de metafysica. Ten tweede ondergaat het metafysicabegrip
hier opnieuw een verandering, hoewel op dit punt het verschil tussen Hei-
degger en Derrida niet groot is; bij Derrida is de bepaling van 'aanwezig-
heidsmetafysica' niet direct aan de zijnsvraag gekoppeld. En ten derde: kan
Derrida's werk zelf tot de metafysica worden gerekend? Zelf zal hij deze
vraag niet met 'ja' of'nee' beantwoorden. Een typering van Derrida's werk in
termen van hokjes en labels is 'per definitie' problematisch, omdat zijn werk
precies de grenzen van zulke hokjes aantast. Zelfs de vraag of wat hij  doet tot

...D6sexualiser le rapport au tout autre [...], secondariser la sexualitd par rapport  S  un
tout-autre qui ne serait pas en lui-mBrne sexuellement marqud [...], c'est toujours secondariser
la diff6rence sexuelle comme Qminit6." (Ps 197). Zie voor de seksuele differentie bij Levinas:
Christina Hack, Een vemikketi/ke zwakte. Het prouwekike m het denken van Emmanuel Levinas (Kok
Kampen  1990); Atie Th. Bruggemann-Kruijff, By de Gratie van de tramcendentie.  In gesprrk met LE-

vinas over her vrouwet)ke (VU Uitgeverij Amsterdam 1993) en Ren6e van Riessen, 'De ander van de

ander. Over Enimanuel Levinas (1906-1995), in: Joke J. Hermsen (red.), Het denken van de ander.
Proeve van ten vrouurtike idee#,Weschiedenis (Kok Agora Kanipen 1997), 270-285.

XI Robert Bernasconi heeft het in meerdere pubhcaties voor Levinas opgenomen, door er
op te wijzen dat Dernda's deconstructie van Levinas' metafysica geen kritiek is, maar vooral
aansluit bij Levinas' eigen refiecties op de status van zijn werk. Zie Robert Bernasconi, 'The
Trace  of Levinas  in  Derrida',  in:  David  Wood  and  Robert  Bernasconi (ed.), Derrida and Dger-
etice (Parousia Press Coventry  1985),  13-29;  idem,  'Levinas  and Derrida:  The  Question of the

Closure  of Metaphysics',  in:  R.A.  Cohen (ed.), Face to Face with Levinas (SUNY Albany 1986),
181-202; idem, 'Deconstruction and the Possibility of Ethics', in: John Sallis, Deconstruction and

Philosophy.   The   Texts   of Jacques Derrida (University of Chicago Press Chicago London 1987),
122-139; vgl. Edith Wyschogrod, 'Derrida, Levinas, and Violence', in: Hugh J. Silverman
(ed.), Derrida and Deconstruction (Routledge New York London  1989),  182-200.
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de filosofie kan worden gerekend - afgezien van zijn interpretaties van lite-
raire teksten - wordt door Derrida niet eenduidig beantwoord. Soms lijkt hij
de filosofie gelijk te stellen aan het identiteitsdenken van de aanwezigheids-
metafysica, wat herinnert aan Heideggers spreken over 'het einde van de fi-
losofie en het begin van het denken'. Derrida omschrijft zijn eigen werk dan
als het zoeken naar een soort positie 'buiten' de filosofie, van waaruit de fi-
losofie kan worden ondervraagd, een positie op de grens van de filosofie."
Maar in andere contexten noemt  hij   zijn  werk zelf filosofie   (RD  81).   HU
vertaalt dan de aloude aan de filosofie gestelde eis om onbevooroordeeld te
zijn, als het vermijden van een horizon, als het ter discussie stellen van elke
ultieme bepaling en vooronderstelling:

"Welnu, 66n van de opmerkelijke en paradoxale structuren van de titel ./i/osofie

I...] is dat voor dn keer niets van te voren geponeerd zou moeten zun [...]: geen
enkel object ofobjectveld, geen enkel thema, geen enkele zekerheid, geen enkele

discipline... 1. . . ] Defilosojie heeft geen horizon, wanneer de horizon, zoals zijn naam
aangeeft, een grens is, wanneer 'horizon' een lijn betekent die omcirkelt en een
perspectief a fgrenst.  I...]  Dat  is  niet,  dat  zoN  in pnncipe [e,i droitl met het Reval ,noe-
ten  zijn  in  de filosofie,  omdat  er  immers  geen filosojisdie  horizontaliteit  is.  I...1  Zij  die
zich verzamelen onder de naani of onder de titel van de filosofie vooronderstellen
in feite, zeker, kennis en tradities van vraagstellingen. Zij hebben altijd,  in -Rite,
horizonnen. Zowel talrijke als diverse, wat de zaken er nooit eenvoudiger op
maakt. Maar in principe moeten ze pretenderen op elk mo,nent [...] gerechtvaardigd
te zijn om niet alleen elk vastgesteld weten opnieuw ter discussie te stellen  I...1
maar zelfs de waarde van het weten en elke vooronderstelling betreffende precies
dat wat de naam van filosofie krijgt..."  (DP 32-33)'«

"  "I'm not happy  with  the term 'philosopher'. [. . . ]I a m o f course a 'philosopher'  in  the
institutional sense that I assume the responsibilities of a teacher of philosophy in an official
philosophical institution [...]. But I am not sure that the 'site' of my work, reading philosophi-
cal  texts and posing philosophical questions, is itself properly philosophical. Indeed,  I  have  at-
tempted niore and more to find a non-site, or a non-philosophical site, from which to ques-
non philosophy. But the search for a non-philosophical site does not bespeak an anti-
philosophical attitude. My central question is: from what site or non-site (non-lieu) can phi-
losophy as such appear to itself as other than itself, so that it can interrogate and reflect upon
itself in an original manner? Such a non-site or alterity would be radically irreducible to phi-
losophy. But the problem is that such a non-site cannot be defined or situated by means of
philosophical language.", Kearney, Dialogites. 108.

.      BOr l'une des structures remarquables et paradoxales du titre philosophique [...1 c'est que
pour une  fois rien ne devrait 6tre pos6 d'avance  [.. .]: aucun objet ou champ d'objet, aucun
thdnie,  aucune  certitude,  aucune discipline..[...]La philosophie n'a pas d'horizon, Ai l'horizon
est, comme son nom l'indique, une limite, si « horizon » signifie une ligne qui encercle ou
dBlimite une perspective.  [...1  Ce n'est pas, cela ne devrait pas en droit hre le cas de la philosophie,
 s  lors  qu'il  n'y  a  pas  d'horizontaliti  philosophique. \...1 Ceux qui se rassemblent au nom ou au
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Hoewel filosofen dus niet aan vooronderstellingen en aan een horizon kun-
nen ontkomen, zou de filosofie als zodanig geen horizon moeten hebben. De
afwezigheid van een horizon maakt pas een gebeurtenis mogelijk, een on-
verwachte komst van het andere  (SP  49-50)." Deze 'definitie'  van de filosofie
is zo open mogelijk. Alles staat ter discussie, alles moet telkens opnieuw kri-
tisch worden ondervraagd. Derrida noenit de filosofie daarom ook een 'ge-
meenschap van de vraag', een gemeenschap die niet alleen vragen stelt, maar
vooral een genieenschap waaraan vragen worden gesteld. Onder andere vra-
gen over 'het einde van de filosofie',  over de dood of de sterflijkheid van de
philosophia  perennis. Het zijn deze vragen die zelf nusschien niet meer filoso-
fisch kunnen worden genoenid, die de gemeenschap van de filosofie oproe-
pen om niet zozeer deze vragen te beantwoorden, maar om ze op de juiste
manier te stellen en om de vraag als vraag te bewaren. In elke verwoording
van deze vragen van 'buiten' de filosofie kondigt zich al een antwoord aan.
De vraag moet echter bewaard worden als een niet uit te drukken appal van
de alteriteit die tot refectie oproept, maar zich nooit in het licht van de re-

flectie zal laten vangen (ED 117-120; DP 27, 488, 515-516, 521-522).-
Elke articulatie van een vraag en elke poging tot een antwoord moet wor-

den gedeconstrueerd, om de vraag en het appal van het andere als zodanig te
bewaren. Zo blijft de horizon open voor de komst van het andere dat altijd
blijft komen maar nooit arriveert. Elke metafysische stellingnanie kan en

titre de la philosophie presupposent en fait, certes, des savoirs et des traditions de
questionnement.  Ils ont toujours, en ./mt, des horizons. Et nombreux et divers, ce qui ne
simplifie jamais les choses. Mais en droit, ils doivent se prdtendre, 8 chaque  instant  [ . . . ] justifies  a
remettre en question non seulement tout savoir dEterminE  I...]  mais  mBme la valeur de savoir
et toute prEsupposition quant b cela  mBme qui regoit le  nom de philosophie..."  (DP 32-33)

" -C'est l'absence de l'horizon qui est la condition de 1'6v6nement." (SP 50)
HM .Peut-6tre mBme ces questions Ivragen over einde en sterflijkheid van de filosofie, E.E.]

ne sont-elles pas philosophiques, ne sont-elles plus de la philosophie. Elles devrait n6anmoins les
seules S pouvoir fonder aujourd'hui la communaut6 de ce que, dans le monde, on appelle
encore les philosophes. I...1 Communaut6 de la question, donc, en cette fragile instance ou

la question n'est pas encore assez d6termin6e pour que l'hypocrisie d'une r6ponse se soit diji
invit6e sous le masque de la question, pour que sa voix se soit ddjb laissB articuler en fraude
dans la syntaxe  mdme  de la question.  [...1 A travers [...] cette discipline  [...] une injonction
s'annonce la question doit 6tre gardBe. Comnie question. La libert6 de la question (double
gdnitif)  doit  Btre  dite  et  abrit&.  I...] La question est ainsi toujours  enfermBe,  elle  n'apparait
jamais imm6diatement comme telle, mais seulement i travers l'herm6tisme d'une proposition
ou la reponse a daja commenck b la d6terminer. Sa puret6 ne fait jamais que s'annoncer ou se

rappeler S travers la diffBrence d'un travail herm6neutique."  (ED  118-119) Deze tekst dateert
uit  1964 en 1967; later,  in 1980, heeft Derrida gezegd dat  hu hier intussen liever van app61  dan

van vraag zou hebben gesproken; zie Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy (ed.),  Les
fins de Phonime. A partir Ju travail de Jacques Derri(la (Galil*e  Paris  1981),   184.  Vgl.  Lacoue-
Labarthe et Nancy, 'Ouverture', in: idem (ed.), Les fins  de  Phomme, 9-18·, Nancy, 'La voix libre
de l'homnie'; Fynsk, 'Intervention'; Critchley, The ethics of deconstniction, 96-97.
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moet daarom geproblematiseerd, ondervraagd en bekritiseerd worden. De-
construeren blijkt een zeer kritische bezigheid te zijn. Toch beweert Derrida
dat zijn deconstructieve werk niet zomaar 'kritiek' mag worden genoemd:
"De  deconstructie  is niet een kritiek"  (PdS  226).  Maar hier moet aan worden
toegevoegd dat hij hierbij aan een specifieke betekenis van het woord 'kri-
tiek' denkt. Hij verbindt kritiek met het vellen van een oordeel en het nemen
van een beslissing. Deconstructie daarentegen beoogt eerder een onbeslis-
baarheid dan een duidelijke beslissing, ook al is het niet de bedoeling dat een
beslissing zou moeten worden vermeden:

"...  de deconstructie onderscheidt zich  ook van de twijfel  en van de kritiek.  De
kritiek werkt altijd met het oog op de beslissing na of door een oordeel.  De  auto-
riteit van het oordeel ofvan de kritische evaluatie is voor de deconstructie niet de
autoriteit van de hoogste instantie. De deconstructie is ook een deconstructie van
de kritiek. Wat niet wil zeggen dat elke kritiek of elk criticisme gedevalueerd
wordt, maar dat men probeert te denken wat in de geschiedenis de autoriteit van
de kritische instantie betekent:  . . . "  (PdS 226)-

Kritiek in de specifieke betekenis van bijvoorbeeld kantiaanse of transcen-
dentale kritiek is juist wat gedeconstrueerd moet worden, omdat het te zeer
op een oordeel, op een beslissing en op een metafysische bepaling is gericht
(Ps 390; DP 89-102; PdS 368)."' De voortdurende terugkeer van de vraag is
dus geen kritiek in die zin van het woord. Derrida gebruikt in dit verband
ook wel de Husserliaanse term reductie of epodit. hier wordt juist elk oordeel
opgeschort. Maar is er niet een kritisch moment in het vragen en ter discussie
stellen waartoe de filosofie wordt opgeroepen? Kan men niet zeggen dat het
kritisch oordelen en het tribunaal van de kritische rede hier kritisch worden
ondervraagd, zonder de uitdrukking 'kritisch ondervragen' direct met een ul-

. " ..    la  ddconstruction se distingue aussi du doute  et  de la critique. La critique opare
toujours en vue de la dEcision apras ou par un jugement. L'autorit6 du jugement ou de
1'6valuation critique n'est pas l'autoritd de la dernidre instance pour la dEconstruction. La
ddconstruction est aussi une dBconstruction de la critique. Ce qui ne veut pas dire que route
critique ou tout criticisme sont d6valuts, mais qu'on essaie de penser ce que signifie dans
l'histoire l'autorit6 de l'instance critique, par exemple au sens kantien, mais non seulement au
sens kantien. La d6construction n'est pas une critique." (PdS 226)

9(1

Derrida, 'EkonomieEn van de krisis', in: Kdsis 14 (1984), 30-35. Erik Oger schrijft in
zijn Jacques Demda,  blz.  50: "De deconstructie  is dus geen kritiek,  ook geen hyper- of metakri-
tiek, geen kritiek van de kritiek, maar dat wil geenszins zeggen dat ze zich onkritisch zou op-
stellen. Integendeel. Ze ondervraagt ook nog de zelfverzekerdheid van de kritiek in het oor-
delen en veroordelen." Mijns inziens kan de deconstructie weI degelijk 'kritiek van de kritiek'
worden genoemd, mits dit niet wordt bedoeld in de specifieke opvatting van kritiek die Dem-
da nu juist wil deconstrueren.
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tieme beslissing of een laatste oordeel te verbinden? Derrida  kan hier de  term
'deconstructie' alleen voor een definitie of bepaling behoeden door de term
'kritiek' op een specifieke manier te definiBren. Daarnaast benadrukt hij
voortdurend dat deconstrueren niet alleen een negatieve en kritische maar
ook positieve en affirmatieve kant heeft. Met affirmatie doelt Derrida echter
voornamelijk op het bewaren van de nog niet gearticuleerde vraag en oproep
die aan elke uiting voorafgaat. Deze athrmatie bevestigt dus tegelijk de kriti-
seerbaarheid van ieder antwoord.

Met deze radicale en hyperkritische houding plaatst Derrida zich expliciet
in de traditie van de Verlichting. Hij spreekt zelf het liefst van een 'nieuwe
Verlichting' omdat hij nogal wat aan te merken heeft op wat door de Ver-
lichtingsdenkers is geschreven, zoals onder andere het subject-object-denken
en de kantiaanse kritiek. Het zijn niet zozeer de uitgangspunten, stellingen en
overtuigingen van de Verlichtingsfilosofen die Demda aanspreken, als wel de
open kritische houding en de emancipatorische geest. Deze vragende hou-
ding voert de filosofieen van de Verlichting voorbij hun eigen historische ar-
ticulatie en inscriptie, zodat de Verlichting niet met zichzelf sarnenvalt, maar
op een redelijke manier openstaat voor wat voorbij de rede ligt (TA 64, 80,
95-97; SM 145-149; DP 466; PA 63, 339; LI 261; FS 17, 62-63):

"Op de dag van vandaag kunnen we niet niet hebben geBrfd van de Verlichting,
we kunnen niet en mogen niet - het is een wet en een lot - de A idklaning verloo-
chenen, anders gezegd verloochenen wat zich oplegt als het raadselachtige verlan-
gen naar de waakzaamheid, naar de heldere wacht, naar de opheldering, naar de
kritiek en de waarheid..." (TA 64)'

2.6.5   Derrida  en  de  klassiek  metafysisclie  intentie
Hoe verhoudt Derrida's denken zich tot wat ik in het eerste hoofdstuk heb
aangeduid als de klassiek metafysische intentie? Bij de weergave van het door
Derrida gebruikte metafysicabegrip bleek al dat in zijn interpretatie van de
metafysische traditie de nadruk ligt op het tweede element: de identiteit van
denken en zijn. Zijn alternatief hiervoor, de difira,ice, stempelt ook zijn be-

" "Au jour d'aujourd'hui nous ne pouvons pas ne pas avoir h6ritd de ces Lunlidres, nous
ne pouvons pas et nous ne devons pas, c'est une loi et un destin, renoncer A l'Au/klarung,
autrenient dit S ce qui s'impose comme Ie ddsir 6nigmatique de la vigilance, de la vei]le lucide,
de l'Blucidation, de la critique et de la v6ritl..." (TA 64). Vgl. Hent de Vries, 'Ellipses of En-
lightenment: Dernda and Kant', in: Harry Kunneman & Hent de Vries (eds.), Entightenments.
Encounters  between   Cdtical  Theory and Contemporary French   Tliought (Kok Kampen   1993),   211-
256; idem, Philosophy and the Turn to Religion (johns  Hopkins  Baltimore  London  1999),  419-
435.
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oordeling van het derde en vierde kenmerk. Een omvattende en absolute
kennis van de totale werkelijkheid en een vaste bepaling van het allesbepalen-

de principe van de werkelijkheid kunnen onmogelijk worden bereikt. Voor-
dat het eerste element ter sprake komt, het primaat van de rede, gaan we eerst

de andere drie kenmerken van dichterbij bekijken.
Derrida bestrijdt niet alleen de gedachte dat denken en zijn aan elkaar

identiek zijn, ook het gelijk zijn aan zichzelf van zowel denken als zijn wordt
door hem ontkend. Identiteit is geen gegeven en vaststaande aanwezigheid,
maar voortdurend in ontwikkeling; het is een proces van identificering en
toeBigening. In de toefigening zijn differenties aan het werk die een onver-
nlijdelijke afwezigheid in het aanwezige aanbrengen en een volledig samen-
vallen met zichzelf uitstellen. Toeeigening en onteigening gaan samen in een
proces dat Derrida ont-toetigening (ex-appropriation) noenit. De diferance staat

niet tegenover een identiteit, maar beweegt (zich in) een proces van identifi-
cering. Net zo staat Derrida's differentiedenken niet tegenover een metafy-
sisch identiteitsdenken en komt het niet daarvoor in de plaats; zijn gedachten
en interpretaties vooronderstellen het project van de metafysische intentie en
spelen daarbinnen hun spel van ontwrichting en uitstel. Derrida is daarom
ook niet 'tegen' metafysica en logocentrisme, hij zegt zelfs dat hij van het 10-
gocentrisme houdt (Gr 25; Mos 130)." Hij neemt de metafysische traditie en
intentie serieus en maakt duidelijk dat zij alleen als een onvoltooibaar en on-
eindig project kunnen worden gedacht. Zijn filosofie kan een metafrsicakri-
tiek worden genoemd, maar is evenzeer een voortzetting van de metafysica."

Op dezelfde manier worden het derde en vierde kenmerk van de klassiek

metafrsische intentie niet aan de kant gezet en vervangen, maar blijven ze
evennzin onveranderd gehandhaafd. De vraag naar een absoluut weten en een
alles bepalende oorsprong blijft in zekere zin voortbestaan, maar kan en mag
bij  voorbaat geen definitief antwoord krijgen. De ondermijning en onderbre-
king van elk antwoord zit al in het streven naar kennis zelf ingebakken. De
wijsgerige re0ectie stuit op een moment in de reRectie zelf dat zich niet meer
goed laat denken: het bladtin van de spiegel dat uitnodigt tot reUecteren, laat
zichzelf niet zien. Anders gezegd, er is een alteriteit in iedere identiteit en in
elke wezensbepaling die het verlangen naar kennis oproept en dit verlangen

- "Bien entendu, il ne s'agit pas de « rejeter » ces notions : elles sont necessaires et,
aujourd'hui du moins, plus rien n'est pensables sans elles." (Gr 25). "La dBconstruction du

logocentrisme est quelque chose de plus lent et de plus compliqu6 et vous ne pouvez pas dire
simplement  « S  bas »  le  langage  Je  ne dis jamais cela. J'aime le langage. J'aime  le
« logocentrisme ». Si je veux recr6er un institution philosophique en France, c'est aussi pour
enseigner la mBtaphysique. Je sais que nous avons besoin de la mEtaphysique. Je n'ai jamais dit
quil fallait tout simplement la mettre J la poubelle..." (Mos  130)

."  '.Derrida can thus be said to repeat metaphysics  differently.", Bennington, I,tternipting
Derrida,   1 1.
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in stand houdt door het nooit te bevredigen. Het metafysisch verlangen is
onsterflijk, maar draagt haar eigen dood voortdurend in zich (LI 210).

Iedere gestalte die de metafysica in haar lange geschiedenis heeft aange-
nomen, kan en moet dus worden gedeconstrueerd, zodat de metafysische in-
tentie blijft voortbestaan. Hiermee is de metafysische intentie wel enigszins
van karakter veranderd. Het metafysisch verlangen is net als bij Levinas een
verlangen naar het volledig andere geworden en blijft in werking omdat zijn
beperkingen inherent aan de intentie en het verlangen zelf zijn. Derrida's
differentiedenken is een metafysica van de opschorting, een metafrsica van de
uitgestelde gestalte en van de oneindige openheid. Derrida is niet meer wer-
kelijk naar een ultieme waarheid of een alles sturend telos op zoek, maar hij
kan het andere en singuliere dat zich aan elk metafysisch denken onttrekt, al-
leen binnen deze zoektocht ter sprake brengen. Hij beweegt zich op de grens
van de metafysica, met de bedoeling haar telkens opnieuw te openen voor
haar alteriteit. Op deze grens niaakt Derrida een slingerbeweging tussen de
metafysische gestalten of constructies  en het andere  dat zich  aan deze gestalten
onttrekt. 94

Hoe verhoudt deze slingerbeweging zich tot het eerste element van de
klassiek metafysische intentie: de centrale rol van het rationele denken als de
enige betrouwbare weg om ware kennis te verkrijgen? In hoever onder-
schrijft Derrida het primaat van de rede? In zijn inaugurele rede aan de Cor-
nell University in New York heeft hij zich gebogen over het principe van de
rede, dat wil zeggen over het pnncipium reddendae rationis: het beginsel van het
geven van redenen en van het rekenschap afeggen. Net als Heidegger inter-
preteert Derrida dit principe als een app61, maar hij legt in zijn bespreking
wel heel andere accenten. Heidegger richt zich op de verhouding tussen

mens en zijn, op de rol van de mens in het 'gronden' van de zijnden. Derrida
leest het principe als een appal om op rationele wijze rekenschap af te leggen,
om voor alles redenen te kunnen geven en daaroni ook wetenschappelijk en
wijsgerig onderzoek te doen. Welk antwoord nioet worden gegeven op dit
appal?

Derrida onderscheidt hier twee manieren om aan de oproep tot rationele
verantwoording te voldoen: antwoorden op (repondre a) en antwoorden na-
mens (r*ondre de) het beginsel van  de rede.

"
Antwoorden op de oproep van het

beginsel is eraan voldoen door te doen wat het beginsel vraagt: redenen en
argumenten geven voor een bewering of voor bijvoorbeeld een theorie. Ant-

.,4

Dit parasiteren van Derrida op de metafysische traditie wordt op kritische wuze bespro-
ken door Elisabeth de Schipper, waarbij zij vooral ingaat op problemen rond Derrida's opvat-
tingen over de aporie van de tijd; zie "Het 8 tijd", 1 13-158.

In een andere context onderscheidt Derrida drie aspecten aan de verantwoordelijkheid,
zie § 3.4.
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ivoorden namens de oproep van het principe roept de vraag op in hoever dit
beginsel dat om een rationele verantwoording vraagt, zelf kan worden ver-
antwoord. Kan het gefundeerd warden? Hoe redelijk is het principe van de
rede? En hoe redelijk is het oni hiernaar te vragen? Volgens Derrida is het
stellen van deze vraag niet eenvoudigweg 6f rationeel 6f irrationeel te noe-
men, niaar getuigt het van meer trouw aan het principe van de rede om dit
principe op zijn redelijkheid te bevragen dan om deze vragen bij voorbaat als
irrationeel en nihilistisch te verwerpen (DP 108, 472-473)."«

Het app21 van het beginsel van de rede is zelf niet rationeel te funderen of
te verantwoorden; het gaat aan elk fundament vooraf. Een denken dat het
principium reddendae rationis serieus neemt, probeert daarom eraan te voldoen
dn het te ondervragen; het probeert enerzijds argumenten en fundamenten
aan te dragen en tot het ultieme fundament door te redeneren en anderzijds
voorbij elk fundament te vragen naar het app61 dat niet meer in een rationeel
discours kan worden verwoord. Derrida's differentiedenken zoekt zowel de
arkh2 als de an-archie. Het zoekt niet alleen rationeel inzicht in de werkelijk-
heid, maar probeert ook recht te doen aan wat niet kan worden verklaard en
in geen rationeel systeem is onder te brengen, de absolute alteriteit en singu-
lariteit  die elk systeem openscheurt  (DP  495)."  Ook met betrekking tot  het
eerste element van de klassiek metafysische intentie kan dus worden gezegd
dat Derrida zich op de grens van de metafysica beweegt. Hij probeert niet al-
leen te voldoen aan het metafysisch principe van de rede, maar ook ter sprake
te brengen wat 'buiten' het rationele ligt maar toch 'binnen' de metafysica
zich laat gelden. Dit is dezelfde slingerbeweging op de grens van de metafrsi-
ca, voorbu een vaste tegenstelling tussen 'binnen' en 'buiten'.

Afgaande op zijn eigen metafysicabegrip kan de vraag of Derrida tot de
metafysici kan worden gerekend, dus niet eenduidig worden beantwoord.
Maar wanneer bij de bepaling van het metafrsicabegrip meer nadruk wordt
gelegd op het eerste element van de klassiek metafysische intentie, het pri-

96 .ObBit-on au principe de raison quand on se demande ce qui fonde le principe qui est
lui-mBme un principe de fondement?  Non,  ce  qui  ne  veut pas  dire  qu'on  y dksobtisse.  [...]
Doit-on rendre raison du principe de raison? La raison de la raison est-elle rationnelle? Est-il
rationnel de s'inquieter au sujet de la raison et de son principe? Non, pas simplement, mais il
serait pr6cipit6 de vouloir disqualifier cette inqui6tude et de renvoyer ceux qui 1'6prouvent A
leur irrationalisme, S leur obscurantisme, S leur nihilisme. Qui est le plus fiddle S l'appel de la
raison, qui 1'6coute d'une oreille plus fine, qui voit mieux la difference, celui qui interroge en
retour et tente de penser la possibilit6 de cet appel ou celui qui ne veut pas entendre parler

d'une question sur la raison de la raison?" (DP 473)
'

"Lai pensje » requiert et le principe de raison et l'au-deli du principe de raison, l'arkh2 et
l'an-archie." (DP 495); vgl. Hugh Silverman, 'Philosophy has its Reasons.  ; in: John Sallis
ied.),  Deconstruction  and   Philosophy.  The  Texts  of Jacques Derrida (University of Chicago Press
Chicago London 1987), 21-32.
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niaat van de rede, veranderen ook de accenten in de verhouding tussen de
metafysische traditie en Derrida's differentiedenken. Derrida onderschrijft
enerzijds het pnncipium reddendae rationis en zoekt anderzijds voorbij dit prin-
cipe naar een openheid voor wat met beredeneerd en berekend kan worden.
De openheid is bedoeld voor het volledig andere dat zich onttrekt aan elke
verwoording en is de keerzijde - zoals bleek in § 2.6.4 - van een hyperkriti-
sche houding die zonder te oordelen alles kritisch onderzoekt om ruimte te
maken voor deze alteriteit. Deze openheid voor wat voorbij het principe van
de rede ligt, voor het an-archische dat voorafgaat aan de archt, ligt dus even-
zeer in het verlengde van het principe van de rede. Het is de kritische rede

die alles kritisch ondervraagt, inclusief zichzelf,  die haar eigen oordeelsvermo-
gen opschort en die daardoor niets anders overhoudt dan de voorlopigheid
van alle beweringen en bepalingen  en het besef van een onherleidbare alteri-
teit en singulariteit. De relativering van het rationele oordeel doet zich bij
Derrida alleen voor als een zelfrelativering van de rede. Het eerste element
van de klassiek metafysische intentie, de centrale rol van de rede, is hier nog
volledig intact; de zelfbeperking van de rede dient mede het voortbestaan van
haar eigen primaat. Derrida laat zien hoe de metafysische rationaliteit zichzelf
moet relativeren in een deconstructieve zelfkritiek, en hoe de metafysica in
een spanningsverhouding met 'het andere' tot in het oneindige blijft voort-

duren, zonder dat er in de filosofie werkelijk een alternatiefvoor is.
Er zijn ook wijsgerige stromingen die wel een alternatief menen te vin-

den, namelijk in een verder gaande relativering van de rede. Hoe verhoudt
Derrida's filosofie zich tot de in hoofdstuk 1 besproken metafysicacritici die
de rede niet als de enige weg tot kennis zien? Vanuit het perspectief van de
reformatorische wijsbegeerte is Derrida's differentiedenken nog steeds een
vorm van metafysica, omdat het primaat van de rede zich hier alleen door

zichzelf laat bekritiseren en niet vanuit een externe geloofsovertuiging. An-
dersom is de reformatorische wijsbegeerte vanuit Derrida's filosofie te be-
schouwen als een vorm van aanwezigheidsmetafysica, omdat het uitgaat van
een gegeven en geschapen werkelijkheid die aanwezig is voor haar oorsprong
en doel: God. Deze twee denkwijzen sluiten elkaar uit. Hun verhouding
vertoont parallellen met de verhouding tussen de reformatorische wijsbe-
geerte en het differentiedenken van Heidegger en Levinas (zie § 1.5).

Met het gedachtengoed van Otto Duintjer vertoont Derrida's filosofie op
het eerste gezicht meer overeenkomsten. Beide denkers beogen een v66r-
rationele openheid, ze willen ruimte maken voor wat aan het wijsgerig den-
ken voorafgaat. Er is echter verschil tussen wat zij onder het v66r-rationele
verstaan. Duin jer denkt aan een open spirituele ruimte die daadwerkelijk
toegankelijk is; Derrida heeft een 'an-archisch' app61 in gedachten dat altijd al
vooraf is gegaan en niet onder woorden kan worden gebracht noch als zui-
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vere alteriteit kan warden ervaren. Vanuit de positie van Duintjer kunnen
deconstructies gezien worden als een intern-metafysische voorbereiding op
wat hij 'transcendentie' noemt; Derrida blijft echter binnen de metafysica,
hoewel hij misschien toch meer bereikt dan 'de piloot wiens vliegtuig nog
gewoon  in de hangar staat'.   Maar de vlieg geraakt  bij   hem  niet  uit  het  vlie-
genglas. Het is anderzijcis moeilijk te bepalen of Duintjer vanuit Derrida's
perspectief nog tot de metafysica kan worden gerekend. De open en lege
ruimte waarop Duintjer gericht is, maakt een even onbepaalde indruk als het
toekomende andere waarvoor Derrida ruimte wil maken; het is niet te defini-
eren, maar kan op meerdere wijzen worden aangeduid. Soms gebruikt Duin-
ger echter voor 'transcendentie' ook aanduidingen als 'zelfverandering', die
vanuit Derrida's optiek moeilijk anders kunnen worden geYnterpreteerd dan
als een toeeigening van het andere door het zelfde.

Het gaat me er nu niet om een keuze te maken tussen deze verschillende
denkwijzen. Wel reikt deze korte vergelijking de vraag aan hoe open of
openbrekend Dernda's deconstructieve werk daadwerkelijk is. Een geloo6-
overtuiging 8 la Dooyeweerd is voor Derrida te metafysisch; een spirituele
ervaring 4 la Duintjer valt voor hem waarschijnlijk teveel binnen een econo-
mie van het zelf. In tegenstelling tot deze twee denkers houdt hij vast aan een
rationeel kritisch vragende instelling die na elke onderbreking door 'het an-
dere' weer terugkeert.

Derrida wil filosoferen zonder horizon, dat wil zeggen: hij probeert bij elk
ontwerp van een wereld de horizon te doorbreken. Deze intentie om hori-
zonloos te filosoferen is verwant met het metafysisch verlangen van Icarus die
de horizon wilde overstijgen om naar de zon te vliegen. Een God's eye-point
of view dat zich boven alle horizonnen verheft, is onbereikbaar maar tegelijk
nog steeds het doel van het metafysisch verlangen en de norm die op de ach-
tergrond van elke deconstructie haar verplichtende werk doet. Net als het
zonneperspectief van Icarus, en net als de bewering van Nietzsches dwaas op

het marktplein dat de horizon Inet een spons is uitgewist, is een onderbreking
van de horizon, een gat in de horizon, onmogelijk. Er kan geen openheid
bestaan die niets uitsluit; de alteriteit is onmogelijk in haar zuivere andersheid
te denken. Volgens Derrida moeten we proberen het onmogelijke te denken
en tegelijk beseffen dat dit onmogelijk is.

Maar wanneer de alteriteit onmogelijk te denken is en dus oproept om het
onniogelijke te denketl, is de openheid voor deze alteriteit dan niet even
goed een geslotenheid te noemen, die alle mogelijke horizonnen relativeert
en de rede als kritisch vragende instantie aan het werk houdt? Hoe open is
een openheid voor het andere die zo radicaal is dat het andere in zijn zuiver-
heid volstrekt onbepaald moet blijven en alleen in meerdere gedaanten kan
verschijnen die ieder weer gedeconstrueerd moeten worden? De rationele
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zelfkritiek in de deconstructie die elke horizon doorkruist en elk redelijk
eindoordeel opschort, lijkt zo een verhulling te worden voor het oneindig
uitstellen van de zelfverantwoording van de rede. Als dit inderdaad het geval
is, dan lijkt de hubris van de rede onder de vermomming van een radicale
zelfkritiek toch in Derrida's werk te kunnen worden teruggevonden. Iedere
denker is in Derrida's ogen een potentiele Icarus die zo hoog mogelijk moet
vliegen niaar ook weer met beide benen op de grond moet worden gezet.
Oftewel: de metafysische intentie is onsterilijk, maar haar constructies moeten
gedeconstrueerd worden. Zo wordt de metafrsische hubris enerzijds aan de
kaak gesteld, maar anderzijds tegelijk ook in stand gehouden (ED  119):

De deconstructieve strategie8n van Derrida's differentiedenken zijn zelf
ook gesitueerd binnen een horizon, en wel een metafysische horizon. Op
twee manieren is zijn werk binnen de context van deze horizon ingeschre-
ven. Ten eerste, in zijn deconstructies moet Derrida woorden en termen ge-
bruiken die zijn werk aan de meta&sische traditie blijven binden, hoewel hij
zijn strategiein en hun doelstellingen zo onbepaald mogelijk wil laten en
daarom niet van een methode of iets dergelijks wil spreken (SM 265-268).
Ten tweede, ook in zichzelf vooronderstelt de poging om een horizonloze
openheid te bereiken een specifieke context en horizon. De gerichtheid op
een dergelijke openheid en op het doorbreken van elke horizon beweegt zich
in de traditie van de Verlichting, binnen de verwachtingshorizon van de me-
tafysische intentie die zich uit al haar gestalten terugtrekt en die elke bepaling
zoveel mogelijk uit de weg gaat. Juist deze gerichtheid, die zichzelf ervaart als
een niet-gerichtheid, dit niet willen weten waarheen hij gaat, is wat Derrida's
werk en daarbinnen de metafrsische intentie, tot in het oneindige aan de
gang houdt. Het willen filosoferen zonder horizon getuigt zo dus van een

.,orientatie binnen een metafysische horizon.

l. Derrida niaakt zelf ook hetzelfde onderscheid tussen intentie en constructies van de
metafysica, of, in zon woorden, tussen de filosofie als vraag en als bepaald moment: "Ainsi,
ceux qui questionnent sur la possibilit6, la vie et la mort de la philosophie sont d S pris, surpris
dans le dialogue de la question sur soi et avec soi, ils sont dEJA en mkmoire de philosophie,
engagls dans la correspondence de la question avec elle-m6me. Il appartient donc
essentiellement A la destin6e de cette correspondance qu'elle en vienne b spBculer, S se
r6flkchir, 8 questionner sur soi en soi. Alors commence l'objectivation, l'interprttation seconde
et la d6termination de sa propre histoire dans le monde ; alors commence un combat qui se
tient dans la diffdrence entre la question en g6n6ral et la « philosophie » comme moment et
mode daerminds - finis ou mortels - de la question elle-m6me. Diff6rence entre la
philosophie comme pouvoir ou aventure de la question elle-mJme et la philosophie comme
evenement ou tournant d6terminBs (lans l'aventure." (ED 119)

.

In Apories zegt Derrida dat hu de titel voor deze voordracht al had gekozen, voordat hij
wist wat hij ermee zou gain doen, behalve dan dat het zou gaan om een 'niet weten waarheen
te gaan'. Deze uitspraak geldt volgens mij met alleen voor de tekst Apories, niaar  is

exemplarisch voor heel Derrida's oeuvre: " .cet autre mot grec d'apona que j'ai arr6t6 il y a
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Een belangrijk kenmerk van deze metafrsische horizon is de gerichtheid op
zuiverheid en op het absolute. Het streven naar een absoluut weten, naar
volmaakt zuivere wezensbepalingen is het meta&sisch kader met sterk hegeli-
aanse trekken van waaruit de deconstructies worden voltrokken:" Derrida's
filosofie is een strenge wetenschap: alle bepalingen en onderscheidingen die
hij in wijsgerige teksten tegenkomt, worden onderworpen aan een 'alles-of-
niets-logica' waarmee ze vervolgens worden ontwricht. Deze alles-of-niets-
logica met haar hang naar een absolute zuiverheid vormt het decor tegen de
achtergrond waarvan de deconstructies zich voltrekken. Het is deze alles-of-
niets-logica die in haar eigen aporieen verstrikt raakt en de noodzaak oproept
van een denken voorbij de binaire logica van de metafrsische opposities: het
denken van de ddRrance. Het impliciet in Derrida's denken doorwerkende

zuiverheidsideaal is een sterke motor achter de deconstructieve kracht van
zijn interventies (LI 208-237); het brengt tegelijk specifieke zwakheden met
zich mee, die in het laatste hoofdstuk zullen worden besproken.

Het verlangen naar absolute zuiverheid kan ook verklaren, waarom een
weergave van Derrida's denken vaak een verraad of een mislukking wordt
genoemd. De interpretatie van zijn werk zou zuiver moeten zijn, zo luidt de
veelal verzwegen vooronderstelling, zij zou aan alle details recht moeten
doen, vanuit alle mogelijke invalshoeken en gezichtspunten moeten worden
ondernomen. Dat kan natuurlijk niet, en dus zou elke interpretatie een ver-
raad met zich meebrengen.

Uitgaande van 66n kant van de eerder genoemde dubbelzinnigheid in
Derrida's filosofie, de zijde van de inscriptie in verwijzingsnetwerken waaraan
niets zich kan onttrekken, kan van de interpretaties van zijn werk worden ge-
zegd dat er naast weerlegbaar foute interpretaties altijd meerdere goede of
aanvaardbare interpretaties kunnen bestaan. Deze interpretaties zijn natuurlijk
altijd gekleurd door een eigen context en invalshoek, maar daarmee zijn ze
nog niet verkeerd of een verraad aan Derrida. Uitgaande van de andere kant,
de zijde van de transcendentie en het app81 van het absoluut andere, kan
worden gesteld dat elke interpretatie tekort doet aan Derrida's werk; in iedere
interpretatie wordt zijn werk dan verraden en geweld aangedaan. Dit oordeel
vooronderstelt de genoemde norm van absolute zuiverheid. Ook ten aanzien
van deze norm kunnen kritische vragen worden gesteld. Vanuit Derrida's fi-
losofie is dat slechts ten dele mogelijk, want elke kritische vraag vooronder-

longtemps, au titre de titre pour cette occasion, sans bien savoir oft j'allais, sauf qu'en ce mot il
devait y aller du « ne pas savoir 00 eller », du non-passage, ou plut6t de l'expirience du non-
passage, nous paralysant en cette s6paration de fagon non n6cessairement n6gative : devant une
porte, un seuil, une frontiBre, une ligne, ou tout simplement le bord ou l'abord de l'autre
comme tel." (Ap 30-31)

1(Mi Moyaert, jacques Derrida en de filosofie van de differentie', 28-29.

108



stelt opnieuw deze absolute norni. Het is de metafysische vraag naar het ab-
solute die in Derrida's werk een verregaande openheid teweegbrengt, maar in
haar zelfrelativering op haar eigen grenzen en op grenzen aan de openheid
stuit. De absolute norm die in de metafysische traditie aan het denken wordt
gesteld , het verlangen om het absolute in al zijn zuiverheid te doorgronden,
de hubris van de metafysica, wordt in Derrida's werk dus enerzijds gerelati-
veerd niaar anderzijds ook in stand gehouden.

Alleen wie aan deze metafysische norm vasthoudt, kan elke interpretatie
van Derrida's werk of van welke tekst dan ook, een verraad noemen.  Ik zie
voorlopig echter nog geen noodzaak om deze norm van absolute zuiverheid
te onderschrijven. Aan het begin van dit hoofdstuk is duidelijk gesteld dat de
hier gegeven weergave van Derrida's filosofie niet de pretentie heeft het vol-
ledige werk van Derrida op een zuivere en alonivattende of enig juiste ma-
nier sanien te vatten en aan elk detail recht te doen. Vanuit een specifieke in-
valshoek, namelijk de verhouding tot de tradities van metafysica en transcen-

dentaalfilosofie, zijn een aantal gedachten geTnterpreteerd en weergegeven die
vooral in zijn vroegere teksten zijn uitgewerkt - niet meer en niet minder.
Deze interpretatie is ongetwijfeld gekleurd, beperkt en eenzijdig: sommige
teksten zijn meer naar voren gehaald dan andere, aan Derrida's bijdragen aan
esthetica en literatuurkritiek is geen aandacht gegeven en zijn verhouding tot
de metafysica is het bijna alles aansturende orientatiepunt geweest. Interpreta-
ties met andere accenten zijn heel goed mogelijk. Desondanks kan van deze
interpretatie worden beoordeeld of zij juist en adequaat is, zonder dat zij
perfect of zuiver volmaakt hoeft te  zijn.

Maar in het spreken over normen die aan het denken en interpreteren
worden opgelegd, zijn we eigenlijk al aanbeland bij het onderwerp van het
volgende hoofdstuk: de betekenis van Derrida's werk voor de ethiek.
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HOOFDSTUK 3

Ethiek in deconstructie

3.1 De ethische dimensie in Derrida's werk

Wat valt er vanuit Derrida's filosofie te zeggen over moraal en ethiek? Over
deze vraag is al veel geschreven en gediscussieerd. Vaak is Derrida afgeschil-
derd als een scepticist, nihilist of relativist, omdat door zijn deconstructieve
denkwijze elk fundament voor moraal en ethiek wordt onderrnijnd. Boven-
dien zou Derrida in zijn als speels en vrijblijvend beschouwde tekstinter-
pretaties geen aandacht voor ethische kwesties hebben getoond. Het is over-
duidelijk dat dit laatste voor zijn latere publicaties, vanaf de jaren '80, niet
opgaat. Dat in zijn vroegere teksten ethiek en politiek niet ter sprake zouden
komen, is ook slechts schijn. Derrida kan zonder moeite laten zien dat de
ethiek al in zijn vroegste geschriften aan de orde konit (FL 21). 

Het draait in heel Derrida's denken zelfs voortdurend om ethische vragen
en problemen,  of; zoals hij zelf in Force de toi zegt, om justice, reclitvaardigheid,
gerechtigheid: Ethiek is voor Derrida - en dat zal na het vorige hoofdstuk niet
verbazen - niet iets dat gefundeerd is of gefundeerd moet worden;  elke ver-
meende fundering kan en moet juist worden gedeconstrueerd. Ethiek, recht
en politiek worden niet opgebouwd op grond van een fundament, maar zijn
een antwoord op een appa dat uitgaat van het andere en singuliere.

De ethische dimensie in Derrida's werk vertoont veel overeenkomsten
met de ethiek van Levinas. Het is geen ethische theorie of een uitwerking
van morele beginselen, maar gaat aan de ethiek als wetenschappelijk of wijs-
gerig discours vooraf. Net als Levinas vraagt Derrida naar de rol en positie
van de alteriteit in ethische theorietn en politieke beschouwingen. Het an-

' Hij verwijst hier naar ED  117-228, G, Pr, Ps 453-475 en 'veel andere teksten'; vgl.  PM
306.

Het Franse woord justice heeft, zeker in de manier waarop Derrida het gebruikt,  een dub-
belzinnige betekenis die zowel gerechtigheid als rechtvaardigheid onivat. Gered,tigheid 1Ukt in eerste
instantie de beste vertaling, omdat rechwaardigheid meer de connotatie met verdeling en bere-
kening kent. «Distice ligt, zoals in dit hoofdstuk nog uitvoerig zal worden getoond, enerzijds
voorhu elke berekening en wederkerigheid, maar roept ook op tot een voortdurende bereke-
ning van het onberekenbare. Omdat gereclitigheid een nogal ouderwets woord is, pat mun
voorkeur uit naar rect,tvaardiglieid en 221 ik alleen zo nu en dan ook,terechtwheid als vertaling ge-
bruiken.
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dere en singuliere is datgene waar een ethische oproep van uitgaat en dat in
een ethische theorie, in een morele procedure en in een politiek bestel nooit
een volwaardige plaats kan krijgen. Het ethische betreft hier de transcenden-

tale vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden van ethiek, politiek, recht, en-
zovoort. Derrida gebruikt hiervoor ook termen als 'ultra-ethiek', 'ethiciteit'
en  'ethiek  van de ethiek'  (ED  164;  LI  221;  Pas  40;  Ad 94).' Omdat de trans-
cendentale vragen die hier aan de orde komen - zoals vragen naar de werking
en gelding van wetten en normen, naar de rechtvaardigheid van regels en
procedures en naar de aard van morele verantwoordelijkheid - niet alleen

betrekking hebben op ethiek, maar ook op recht, politiek en cultuur, kan
hier als synoniem van 'ethiciteit' ook worden gesproken van non,iativiteit.

Derrida doet in zijn teksten slechts zelden concrete voorstellen met be-
trekking tot ethische of politieke vraagstukken. Om de 'ethische' betekenis
van zijn werk te verduidelijken, kan aan het gebruikelijke onderscheid tussen
moraal en ethiek een derde niveau worden toegevoegd. Zoals ethiek een

wetenschappelijke of wijsgerige refiectie op de moraal kan worden genoemd,
ZO is ethiciteit of nonnativiteit een reGectie op uitgangspunten, werkwijze, pre-
tenties en doelstellingen van de ethiek - en breder nog, van politiek, recht en
cultuur. De normatieve vragen die hier aan de orde komen, kunnen niet tot
het gebruikelijke domein van de ethiek worden gerekend, zij gaan daar als
transcendentale vragen aan vooraf. 4

Hoewel Derrida ook wel eens uitspraken doet over moraal en ethiek, gaat
het in zijn werk voornamelijk om de ethiciteit. Zoals in het vorige hoofdstuk
bleek, zijn de theoretische onderscheidingen en opposities die in de refectie
worden gevormd, constructies die niet evident zijn, maar telkens opnieuw
beoordeeld en ondervraagd moeten warden. Deze reflecties hebben vergaan-
de ethische consequenties in allerlei soorten instanties, denkwijzen, patronen,
procedures en instituties. Derrida's deconstructieve werk is gericht op een
openheid voor het andere en singuliere dat in deze instituties wordt buiten-

'
Derrida et Labarridre, Alt6rith, 7()-77.

' Derrida's ethiciteit vertoont niet alleen veel overeenkomsten met Levinas' ethiek, maar
ook parallellen niet het denken van Heidegger, die in zun 'Brief iiber den »Humanismus«' de
ethiek als onderdeel van een platoons-metafysische indeling van de filosofie herleidt tot het
zijnsdenken dat aan ethiek en ontologie voorafgaat. Het zijnsdenken is volgens Heidegger een
'oorspronkelijke ethiek' die vraagt naar het 'dthos' van de mens, naar zijn verblijtplaats [Al#mt-

halt, Ort des IVohnens] in het zijn. Derrida vraagt in de quasi-transcendentale ethiciteit op een
vergelijkbare manier naar wat ethiek mogelijk en onmogelijk maakt. Vgl Heidegger, Wq-
marken, 353-358; Robert Bernasconi, 'Deconstruction and the Possibility of Ethics', in: Sallis,
Deconstruction and Philosophy, 122-139: 122-124; Bennington, Interrupting Derrida, 34-36.
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gesloten of ondergeschikt geniaakt.  L 'invention de rautre is de ethische strek-
king van Derrida's deconstructies.'

Toch is Derrida terughoudend in het spreken over 'de' ethische strekking
van 'de' deconstructie. Interpretaties die deze kant van zijn filosofie bena-
drukken, zijn weliswaar overtuigender dan die waarin hij voor nihilist wordt
uitgemaakt, maar zij slaan de plank mis wanneer zij uitlopen op een veilig
stellen van de ethiek of een restauratie van de moraal. Derrida beoogt veeleer
een grondige kritische ondervraging van ethiek en moraal. Omdat aan het
appal van de singuliere alteriteit nooit geheel kan worden voldaan, wordt de
rechtvaardigheid nooit volledig bereikt, maar blijft zij altijd in het verschiet
liggen. Alleen op een indirecte manier kan over rechtvaardigheid worden
gesproken. Men kan volgens Derrida niet rechtstreeks rechtvaardigheid ter
sprake brengen, men kan niet zeggen "dit is rechtvaardig" en nog minder "ik
ben rechtvaardig", zonder de rechtvaardigheid te verraden (FL 26, 52; RD
86). Een gelijkschakeling van 'de' deconstructie met moraal en ethiek leidt
evenals een veroordeling van 'de' deconstructie als nihilisme tot een nieuwe
dogmatische sluimering met een goed geweten, waarbij geen recht wordt ge-
daan aan het aporetische karakter van recht en ethiek (Pas 38-41).'

In dit hoofdstuk zal eerst Derrida's visie op rechtvaardigheid worden weerge-
geven en op het ethische app61 als een wet (§ 3.2), waarna het onderscheid

' In deze betekenis van not-mativiteit en ethiek als ethiateit kan dus wei gesproken worden
van een 'ethiek'  van de deconstructie  of van deconstructie als 'ethiek'  van de ander, zonder dat
dit gelijk "vaste voor eens en altijd geldende waarden" impliceert, zoals Jantien van den Oord
vreest, zie J.WJ. van den Oord, Verdaagk rechten. Een visie op reclitsgelijkheid van vrouwen en
mannen vanuit DeNida's jilosofie van sexuele differenties (Gouda Quint Arnhem 1994), 158-164.
Zie verder Kearney, Dialogues, 118, 123-124; Jean-Luc Nancy, 'La voix libre de l'homme', in:
Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy (ed.), Les jins de l'homme. A partir di, tim,ail de
Jacques Derrida (GalilBe Paris 1981), 163-184; Critchley, The Ethia Of Deconstniction, 1-58, ideni,
'The Ethics of Deconstruction: an attempt at Self-Criticism', in: jonathan Dronsfield &  Nick
Mid0ey led.), Responsibilities of Deconstruction, uitgebracht als aflevering van PLI Warwick Journal
of P/,ilosophy,  6 (1 997), 87-102; Samuel Usseling, 'Derrida over tekst en contekst', in: Philippe
van Haute en Samuel Usseling, Deconstnictie en ethiek (Universitaire Pers Leuven, van Gorcum
Assen/Maastricht 1992), 9-28; Richard Bernstein, 'Serious Play: The Ethical-Political Horizon
of.Jacques Derrida', The  Journal   Of  Speculative   Philosophy, 1,2 (1987), 93-117; Michel Lisse, 'Le
motif de la dBconstruction et ses port6es politiques'; Eddo Evink, 'De ethische strekking van
Derrida's dekonstruktie', in: W. van Dooren & T. Hoff, Aktweel fitosoferen. Nederiands-VIaamse
filosofiedag Delft 1993 (Eburon  Delft  1993),  262-267.

« "...il faudrait dBclarer de la fagon la plus directe que si l'on gardait le sens du devoir et de
la responsabilit6, il commanderait de rompre avec ces deux moralismes, avec ces deux
restaurations de la morale, y compris, donc, avec cette re-moralisation de la dBconstruction qui
parait Iiaturellement plus engageante que ce 1 quoi elle s'oppose justement, mais qui risqile b
chaque instant de se rassurer l'autre et de favoriser le consensus d'un nouveau sommeil
dogmatique." (Pas 38, vgl. 41)
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tussen recht en rechtvaardigheid aan de orde komt (§ 3.3). In de vierde para-
graaf ligt het accent meer op het antwoord op de oproep tot rechtvaardig-
heid; verantwoordelijkheid en beslissing zijn hier de belangrijkste termen.

Daarna wordt in § 3.5 uiteengezet hoe Derrida ethische vraagstukken bena-
derd in termen van gift en economische berekening; ook zijn opvattingen
over vergeving en het verlenen van gastvrijheid worden hier besproken.
Tenslotte gaat § 3.6 over zijn politieke filosofie; de belangrijkste items zijn
hier democratie, gemeenschap, marxisme en Europa.

3.2 Wet en rechtvaardigheid

"Wliatever  1 do
.It's tiever enough

The Cure
Never enough

Wat is een wet? Van het verschijnsel wet is geen eenduidige analyse te geven,
al was het alleen al omdat er zoveel verschillende wetten zijn: descriptieve en
prescriptieve wetten, wetenschappelijke wetten, juridische wetten, morele
wetten, religieuze wetten, grondwetten, geboden en verboden, normen,
leefregels, vuistregels, fatsoensregels, etiquette, enz. Derrida maakt het boven-
dien extra ingewikkeld met de uitdrukking wet van de wet of wet van de Ivetten

(Pr 95, 109, 122; Ad 200). De vraag naar de wet van de wet betreft meerdere
vragen: wat maakt een wet tot wet? Welke wetmatige structuur heeft een
wet? Waaraan ontleent een wet haar verplichtend karakter, haar geldigheid?

Enkele kenmerken van Derrida's opvattingen over de wet zijn al ter spra-
ke gekomen in het vorige hoofdstuk, in de vraag naar waarheid (§ 2.5). De
verhouding tot de waarheid bleek de vorm van een wet te hebben: er moet
waarheid zijn, il faut la viriti (Pos 8On). Er moet waarheid zijn, maar dat bete-
kent tegelijk dat er gebrek aan waarheid is. Hetzelfde geldt voor rechtvaar-
digheid: er moet rechtvaardigheid zijn, maar de pogingen om haar te berei-
ken, zullen altijd in gebreke blijven en met fouten gepaard gaan; il faut  la jus-
tice. Dit laatste is door Derrida niet letterlijk gezegd, maar hij komt er dicht-
bij, wanneer hij met instemming Jean-Franqois Lyotard citeert,  die ook over
een wet van de wetten spreekt en het erkennen van deze wet 'joodse prag-
matiek' of'pragmatiek van de verplichting' noemt:
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6. Er is een soort wet van de wetten, er is een meta-wet die luidt: 'Weest recht-
vaardig'. Maar we wete,1 juist niet wat rechtvaardig zijn is."'

De wet van de wet zegt dus dat we rechtvaardig moeten zun, maar dat we
niet kunnen weten wat rechtvaardigheid is. Wees reihtvaardig is ook een ver-
woording van wat Levinas het appdl van het gezicht van de ander noenit. Le-
vinas noemt de relatie tot de anderjustice (FL 48-49).' Aan de singuliere alte-
riteit van de ander moet recht worden gedaan, dit is rechtvaardigheid. Het
wees reihwaardig kan niet worden gedacht als een fundament voor de ethiek.
Het is veeleer een oproep, een heteronoom app81.

De vraag wat we moeten doen om rechtvaardig te zijn, wordt door Lyo-
tard, Levinas of Derrida met beantwoord. De rechtvaardigheid blijft in haar
algemeenheid onbepaald. De wet van de wet luidt niet 'doe dit' of 'gij zult
uw naaste liefhebben'  of iets dergelijks,  maar 'wees rechtvaardig'. Een ultiem
criterium om het rechtvaardige van het onrechtvaardige te scheiden, wordt
dus niet gegeven. De afwezigheid van zo'n maatstaf is volgens Derrida een
andere omschrijving van  de  wet  van de wetten: "...de afwezigheid  van  een
criterium is de wet." (Pr 94)' Het is precies deze onmogelijkheid om een wet
te toetsen aan een vast criterium, die een wet tot wet maakt."'

De wet verplicht, maar kan niet worden gekend, haar definitieve inter-
pretatie wordt voortdurend onderbroken en uitgesteld. Deze niet-
representeerbaarheid van de wet wordt door Derrida besproken in een com-
mentaar op een kort verhaal van Kafka, For dem Gesetz (Pr 99-139)." Het
verhaal gaat over een man die toegang vraagt tot de wet, maar 'nog' niet
wordt toegelaten door de wachter die voor de ingang staat. Hij wacht zijn
leven lang, maar krijgt de wet niet te zien. Aan het eind van zijn leven vertelt
de wachter hem, dat deze ingang alleen voor hem bestemd was.

"Il y a une esp6ce de loi des lois, il y a une m6ta-loi qui est : « Soyez justes. » Mais
justement nous ne savons pas ce que c'est qu'6tre juste.", Jean-Frangois Lyotard et Jean-Loup
Th6baud, Au just, (Christian Bourgois Paris 1979), 102; door Derrida geciteerd in Pr 107; vgl.
ED 164.

' Levinas, Totalit& et I,dini. 62.
' " ...1'absence de critdre est la loi, [...] l'absence de critdriologie, la structure impr6sentable

de la loi des lois..."  (Pr 94-95) Derrida citeert in deze passage opnieuw Lyotard in Au juste,  30,
32.

"' Richard Beardsworth, Demda & the political (Routledge London and New York 1996),
24-37.

" Franz Kafka, Ferzameld werk (Querido Amsterdam 1983), 754-756. Rende van Riessen
geeft meerdere interpretaties van dit verhaal in 'Ethiek zonder grond: de representatiecrisis bij
Lyotard en Levines', in: Ilse Bulhof e.a., Als woorden niets meer zeggen (Kok Agora Kampen
1995).
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De toegang tot de wet wordt in dit verhaal telkens uitgesteld. De wet blijkt
onderhevig te zijn aan de werking van de dfprance. De terugtrekkende bewe-
ging van de wet van de wetten wordt door Derrida zelfs de oorsprong van de
dijRrance genoemd. - Zij laat zich zoeken, maar bevindt zich tegelijk op ver-
boden terrein. Wie de wet zoekt, mag alleen haar vertegenwoordigers vin-
den, haar contextbepaalde formuleringen, haar bewakers. De wet stelt een

verhouding in die zij zelf onderbreekt en vormt zo een double bind: zij roept
op tot interpretatie, maar laat zich niet kennen (Pr 94, 109-114, 120-122)."

Waarom is het ontbreken van een fundamenteel criterium kenmerkend
voor het wet-zijn van een wet? Onidat een wet haar geldingskracht ontleent
aan het appa dat uitgaat van het andere en singuliere. Wat volstrekt anders en

singulier is, onttrekt zich aan elk begrip - en juist daarin ligt het app61: men
moet onderkennen wat zich niet laat kennen en rekening houden met wat
zich niet laat berekenen." Het ethisch appal van de ander kan zich alleen
voordoen in een onderbreking van wat gangbaar is. De alteriteit roept de
ethiek op en onderbreekt haar tegelijk; zij pat aan de ethiek vooraf en laat
zich er niet toe herleiden. Om recht te doen aan de singuliere ander moeten

enerzijds wetten, regels en procedures worden ingesteld en gevolgd, terwijl
deze wetten anderzijds worden geinterrumpeerd. Regels en procedures zijn
nodig, maar ethiek is altijd meer dan het volgen van een regel. Ethiek en
recht moeten geordend zijn, maar deze ordeningen werken tegelijk beper-

13 Deze vreemde uitdrukking, "L'origine de la difference", lijkt alsnog een oorsprong aan
te wijzen voor de differentie-beweging die iedere oorspronkelukheid onmogelijk maakt -
maar dat is volledig in strijd met wat Derrida elders over de diferance schrijft. Deze uitspraak
kan zo worden uitgelegd, dat vooral de ethische strekking van de difirance wordt benadrukt:
het zijn de wet en de gerechtigheid die gekend willen worden, maar zich tegelijk blijven te-
rugtrekken en hun toegankelijkheid onderbreken, waardoor de d(#irance in werking treed t.

Maar het blijft een vreemde uitdrukking binnen Derrida's oeuvre.
13 4. Car 12 loi est l'interdit.  [. . .] Tel serait le terrifiant double-bind de son avoir-lieu propre.

I...]  ...on  ne peut  arriver jusqu'J  elle et  pour avoir rapport avec elle selon le respect, il faut ne

pas,    il    ne   faut pas avoir rapport S  elle, il .Aut interrompre la relation. Il faut n'entrer  en   relation

qu'avec ses reprEsentants, ses exemples, ses gardiens. Et ce sont des interrumpeurs autant que
des messagers. Il faut ne pas savoir qui elle est, ce qu'elle est, 00 elle est, 06 et comment elle se
pr6sente, d'021 elle vient et d'ou elle parle. Voili ce quiljaut au ilfaut delaloi.  I...]  Ce qui est
A jamais difierE, jusqu'S la mort, c'est l'entrde dans la Joi elle-mBme, qui n'est rien d'autre que
cela mBme qui dicte le retard. La 101 interdit en interfErant et en diffErant la 'farance', le

rapport, la relation, la r6ference. L'origine de 12 differance, voili ce qu'il ne faut pas et ne se

peut pas approcher, se prdsenter, se reprdsenter et surtout pdndtrer. Voili la 101 de la 101..." (Pr
121, 122). Vgl. Egide Berns, 'De terugtrekking. Over politiek en ethiek bu Derrida; in: Usse-
ling (red.),.Jacques Demda, 1 52-192: 181-188: idem, 'Differentie en praktische rede'.

14 Het ethisch app61 gaat niet alleen uit van een ander persoon - zoals volgens Levinas het

geval is - maar van 'het andere', dus ook van dingen en dieren; vgl. Derrida, 'L'animal que
donc je suis @ suivre)', in: Marie-Louise Mallet (dir.), L'animal autohiographique. Autour de

Jacques Derrida (Gali16e Paris 1999), 251-301: 255-264.
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kend en uitsluitend: zij herleiden het andere en singuliere tot de economie
van het zelfde. Rechtvaardigheid ligt voorbij ethische procedures en rechts-
systemen; zij kan niet herleid worden tot een fundament, tot een ethisch a
priori  of een ultiem criterium. Een morele of juridische wet ontleent  haar
geldingskracht daarom aan haar niet-gefundeerd zijn. Ethiek en recht kunnen
alleen als onaf en onvolmaakt bestaan; de absolute rechtvaardigheid - waarin
het algemene en het bijzondere, het zelfde en het andere probleemloos zou-
den samengaan - wordt nooit bereikt. Anders gezegd: de ethiek kan en mag
niet gefundeerd worden. De niet-representeerbaarheid van de ander en van
de rechtvaardigheid is haar mogelijkheidsvoorwaarde en tegelijk - als inter-
ruptie van recht en regel - haar onmogelijkheidsvoorwaarde (QD 89-91).

De wet van de wet en het appal van het singuliere zijn niet alleen onken-
baar, zij zijn ook onhoudbaar. Het is onmogelijk om er volledig aan te vol-
doen. De eis van rechtvaardigheid is onvoorwaardelijk, maar kan alleen ver-
schijnen binnen contextafhankelijke situaties en voorwaardelijke regels. Het
recht doen aan de singuliere ander doorbreekt de universaliteit van een alge-
mene regel. De rechtvaardigheid gaat een regel-matig toepassen van een wet
of regel te buiten. Toch kan het app61 van de ander niet verschijnen zonder
vorm te krijgen in een algemene regel. De rechtvaardigheid eist een regel dn

de interruptie van een regel. De wet verplicht met een moeten dat zich splitst
in twee vormen van moeten die worden verbonden en gescheiden in een
aporie. Zonder de 'onmogelijke ervaring' van deze aporie kan er geen sprake
zijn van rechtvaardigheid. Elk antwoord op de oproep van het andere schiet
dus noodzakelijkerwijs tekort, het is bij voorbaat al een overtreding (FL 37-
38; LI 182; H 71-75, 119-121, 129-133)."

De ethiek is onderhevig aan de werking van de differentie. Er zijn struc-
turen, systemen en berekeningen nodig om een rechtvaardig rechtsstelsel te
bereiken, maar doordat de concrete singulariteit hier altijd van verschilt,
wordt de rechtvaardigheid telkens uitgesteld. Verschil en uitstel, die samen de

niet-economische zijde van de dil»rance vormen, houden ethiek, recht en po-
litiek voortdurend in een spanning; juist door deze spanning worden zij mo-
gelijk gemaakt en wordt hun zuiverheid onmogelijk gemaakt. De wet van de
wet, de di#rance, de oproep van de ander en de rechtvaardigheid hebben al-
len een quasi-transcendentale status: zij zijn mogelijkheidsvoorwaarde en on-
mogelijkheidsvoorwaarde van de ethiek.

Het iljaut van de wet laat de ethiek altijd vastlopen in een aporie. Geen
ethiek zonder aporie en double bind. wie aan de wet beantwoordt, overtreedt

1: Berns, 'De terugtrekking', 186; Beardsworth, Derrida    &    the    political,    41 -44, Sanluel
Weber, 'In the Name of the Law', in: Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, David Gray Carl-
son (ed.), Deconstmction   and   the   Possibility   ofJustice (Routledge  New  York  and  London  1992),
232-257.
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haar. Double bind. wees rechtvaardig, maar het is onmogelijk om rechtvaardig

te zijn; wees rechtvaardig,  maar je kunt nooit zeggen "ik ben rechtvaardig"
zonder de rechtvaardigheid te verraden. In tegenstelling tot de bekende uit-
spraak van Kant, "du kannst denn du sollst", beweert Derrida: "tu dois, donc
tu ne peux pas", je moet en dus kun je niet (FL 26, 52; AC  116; Ap 37; Pas
9)." Wie v66r de wet staat, is dus in zekere zin altijd al geoordeeld (Pr 90).
Tegelijk houdt deze onbereikbaarheid de verhouding tot de wet in stand.

Juist omdat de rechtvaardigheid nooit volledig gerealiseerd kan worden, blijft
zij een lonkend vooruitzicht en een motiverend appal (FL 46).

De onbereikbaarheid van de rechtvaardigheid betekent ook dat geweld en
onrecht nooit voorgoed uitgeroeid kunnen worden. Wie het kwaad volledig
probeert te overwinnen, riskeert het ergste kwaad te realiseren. Het hoogst
haalbare bestaat in een minimalisering van geweld, een economie van geweld.
In De la grammatologie onderscheidt Derrida drie lagen of niveaus van geweld,
die alle drie onoverkomelijk zijn. Ten eerste is er het oorspronkelijke geweld
van het benoemen, van de taal die iets een naam geeft en daarmee het unieke
en singuliere inschrijft in een context ofsysteem: het oer-geweld van het oer-
schrift. Dit geweld wordt verborgen en ontkend door een tweede vorm van
geweld, dat probeert een orde in te stellen: het geweld van de wet. Ten der-
de is er het geweld dat bestaat in de overtreding van de wet, geweld in de ge-
bruikelijke zin van het woord, dat echter alleen goed begrepen kan worden
tegen de achtergrond van de eerste twee vormen van geweld. De mogelijk-
heid van geweld als overtreding wordt door Derrida verklaard vanuit het
mislukken van het tweede geweld, de instelling en fundering van de wet en
van een rechtsorde (Gr 164-165).'

Wie probeert (de derde vorm van) geweld uit te bannen, moet gebruik
maken van het geweld van de wet. Vernietiging van geweld impliceert een

16 6.

...on ne peut pas parler direarment de la justice, th6matiser ou objectiver la justice, dire
'ceci est juste' et encore moins 'je suis juste' sans trahir immddiatement la justice..." (FL 26).
Elders zegt Derrida dat de wet ordonneert dat zij niet gelezen mag worden: "

ne me lis pas'

est  peut-Btre la structure fondamentale  de tout pr6scriptif.   [ . . .1   Tu  dois,  donc  tu  ne  peux  pas.
[...1  La  structure  mBme  de  la  101  oblige  S sa transgression.", in: Lacoue-Labarthe et Nancy
(ed.), Les-fins de l'homme, 183.

 7 46Nommer, donner les noms [...], telle est la violence originaire du langage qui consiste S
inscrire dans une diffBrence, 8 classer, S suspendre le vocatif absolu. Penser l'unique dans le

systame, l'y inscrire,  tel  est le geste de l'archi-6criture: archi-violence, perte du propre...  [...1
A partir de cette archi-violence, interdite et donc confirmde par une deuxiBme violence
r6paratrice, protectrice, instituant la 'morale', prescrivant de cacher 1'6criture, d'effacer et
d'oblitdrer le soi-disant nom propre qui d S divisait le propre, une troisi6me violence peut
6/entue//ement surgir ou ne pas surgir (possibilid empirique) dans ce qu'on appelle couramment
le mal, 12 guerre, l'indiscretion, le viol: qui consistent S r6vtler par effraction le nom soi-disant
propre, c'est-k-dire la violence originaire. " (Gr 164-165); vgl. Beardsworth, Derrida & the
political, 20-25.
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volmaakte rechtsorde die alle sporen van het oorspronkelijk geweld uitwist en
daarmee alle singulariteit en alteriteit vernietigt door het gelijk te schakelen.
Vernietiging van geweld mondt uit in haar tegendeel: het uiterste geweld van
een totalitair systeeni.I'

Het ontbreken van een criterium oftewel de niet-representeerbaarheid van
de rechtvaardigheid en van de wet; en de onvermijdelijkheid van de overtre-
ding en van geweld: dit zijn de quasi-transcendentale (on)mogelijk-
heidsvoorwaarden van de normativiteit. Normativiteit kan niet bestaan zon-
der te worden uitgedrukt in criteria, maar ook niet zonder dat het ultieme
criterium ontbreekt. Ethiek en rechtvaardigheid kunnen met zonder repre-

sentatie, maar ook niet zonder terugtrekking in het onkenbare. De wet moet
worden nagevolgd, maar kan en mag niet worden volbracht. Elke mogelijk-
heidsvoorwaarde voor de normativiteit blijkt ook een onmogelijkheidsvoor-
waarde te zijn. Daarom kan de rechtvaardigheid ook quasi-tra,iscendentaal
worden genoenid.'

. ..I  .rbeorirey Bennington laat aan de hand van verschillende artikelen van Kant zien, hoe de-
ze  langzamerhand  nicer  oog heeft gekregen  voor  dit probleem.  in  1784  schrijft  Kant zijn idee

zii finer al'Ve,iteifien Geschiclite in weltbiirgerlicher Absidit, waarin hij in negen stellingen uiteenzet
dat de natuur over de hoofden van de individuen heen gericht is op een vredige eindtoestand,
waarin de verschillende staten niet alleen een volkenbond vormen, maar ook zo samenwerken,
dat "...endlich einmal... ein Zustand erreicht wird, der.  so wie ein Automat sich selbst erhalten
kann." (7e stelling,  A 400). Uiteindelijk zullen alle staten  ". . .zu einem kunftigen grossen
Staatskdrper anschicken." (8e stelling,  A  406).  In 1793 voegt Kant echter  in zijn tekst  over
theorie en praxis, Uber den Cemeinspruch, aan dezelfde redenering toe, dat concentratie van de
politieke macht in dn punt nog gevaarluker is dan voortdurende oorlogen, en dat een vol-
kenrechtelijke federatie daarom verkiesluker is: . so  muss  auch  die  Not  aus den bestindigen
Kriegen  [...]  sie  [de staten]  zuletzt  dahin bringen,  selbst wider Willen,  entweder in eine welt-

burgerliche Verfassung zu treten; oder, ist ein solcher Zustand eines allgemeinen Friedens [...] auf
einer anderen Seite der Freiheit noch gefihrlicher, indem er den schrecklichsten Despotismus
herbei fuhrt. so muss sie diese Not doch zu einem Zustande zwingen, der zwar kein weltbur-
gerliches Wesen unter einem Oberhaupt, aber doch ein rechtlicher Zustand der Fdderation
nach einem gemeinschaftlich verabredeten Folkerrecht ist." (A 279) Deze gedachte wordt in
1795 in Zum ewke,1 Frieden verder uitgewerkt (BA 28-38, A 58-65/B 58-66). Vgl. Geoffrey
Bennington, 'Mogique: politiques et frontiBres de la ddconstruction', in: Jean-Michel Rabat6
et Michael Wetzel, L'kthique du don. Jacques  Dmrida et la pens6e du don (MBtailit-Transition Paris
1992), 178-193; ideni, 'La frontidre infranchissable', in: Le passage des frontitres. Autour du travail
de Jacques Derrida (Galilde Paris 1994), 69-81.

19

John D. Caputo, 'A Commentary: Deconstruction in a Nutshell', in: idem (ed.), Dec:on-

struction  in a Nutshell.  A  Conversation witl,Jacques Derrida (Fordhani University Press New York
1997), 29-208: 141. Aan deze karakterisering van de rechtvaardigheid als quasi-transcendentaal
moet weI worden toegevoegd dat justice en d#prance niet met elkaar samenvallen: de idee van

rechtvaardigheid is een met-representeerbare en onbepaalde idee die alleen via de werking van
de differentie aan recht en ethiek gerelateerd is. Aan het eind van § 3.3 wordt op deze relatie
nader ingegaan.
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3.3 Recht en rechtvaardigheid

"We've got to face the face [...1
We've  got  to  judge  the  judge   I...1

We must nile the rules .

Pete Townshend

Face  tlie fa(e

Concrete wetten en regels zijn dus niet gegrond op een hechte grondslag,
maar bevinden zich in het spoor van de immer wijkende rechtvaardigheid.
Zij mogen nooit gelijk gesteld worden met de rechtvaardigheid zelf. Toege-
spitst op het juridisch domein van rechtswetenschap, wetgeving, rechtspraak,
enzovoort, maakt Derrida daarom onderscheid tussen enerzijds justice, recht-

vaardigheid en anderzijds droit, recht. 'Recht' staat hier voor het positief recht,
alle bestaande wetten binnen een rechtssysteem. In hoever kunnen het recht
en de concrete wetten gerechtvaardigd worden, nu ze niet op een absoluut
fundament blijken te rusten? In een constitutionele rechtsstaat zijn wetten,
rechten en plichten gebaseerd op een grondwet. Ten aanzien van een
grondwet kan dezelfde vraag worden gesteld: waaraan ontleent zo'n grond-
wet haar verplichtend karakter?

In meerdere teksten is Derrida op deze vraag ingegaan; in deze paragraaf
wordt vooral verwezen naar Force  de  toi.  Op het moment waarop een grond-
wet wordt ingesteld, is er geen geschreven wet waarop een beroep kan wor-
den gedaan. De grondwet die de grondslag is voor de andere wetten, is zelf
ongegrond. Zij kan verwijzen naar ongeschreven wetten of naar breed ge-
deelde opvattingen over rechtsbeginselen, maar kan daarmee niet worden
gefundeerd. De instelling van het recht is een daad van macht en geweld, een
coup de force. die in zichzelf noch legitieni noch illegitiem is,  maar aan de op-
positie tussen legitiem en illegitiem voorafgaat. Het gezag en de wetskracht
van wetten berust dus niet op een rationele fundering in bijvoorbeeld een
natuurrecht, maar op een historische daad van macht en geweld. Er bestaat

geen recht dat niet met kracht en macht is ingesteld en wordt gehandhaafd
(FL 26-36, passim; Ot 20-23; FS 131).-"

In een lezing over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring laat
Dernda enkele talige kenmerken van zo'n fundering zien. Hij vraagt, wie,

Or l'op6ration qui revient 8 fonder, S inaugurer. A justifier le droit, S faire la toi,
consister:lit en un coup de force, en un violence perfonnative et donc interpr6tative qui en
elle-mBme n'est ni juste ni injuste et qu'aucune justice, aucun droit pr&,lable et antdrieurement
fondateur, aucune fondation prtexistante, par d6finition, ne pourrait ni garantir ni contredire
ou invalider." (FL 32-33)
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namens wie, een verklaringsakte ondertekent die een instituut fundeert. Hier
zijn verschillende instanties te onderscheiden. De tekst is geschreven door
Thomas Jefferson, voor een groep van volksvertegenwoordigers, die de tekst
na bespreking en correcties hebben ondertekend namens 'the good people'
van de 'Verenigde Staten'. Bovendien wordt er ondertekend met een beroep
op het natuurrecht en op God. De vraag tvie zich nu in feite onafhankelijk
verklaren, of wie wie onafhankelijk verklaren, is hiermee dus met eenduidig te
beantwoorden: maken de Amerikaanse kolonisten zich als het 'volk' van de
Verenigde Staten onafhankelijk of worden ze  door 'hun' vertegenwoordigers
tot een volk en onafhankelijk gemaakt?

Een andere onbeslisbaarheid heeft betrekking op de talige status van de
verklaring:  is  het een constatief, een vaststelling van  een  feit,  of een performa-
tief, een actieve taalhandeling? In eerste instantie gaat het hier oni een per-
formatief: de Verenigde Staten maken zich door middel van hun verklaring
onafhankelijk. De perforniatief doet zich echter voor als een constatief: zij
stelt vast dat het volk in deze staten vrij en onafhankelijk is. Bestaan het volk,
de vertegenwoordiging en de onafhankelijkheid al v66r de ondertekening of
komen zij tot stand d66r de ondertekening?  Het is onbeslisbaar of de verkla-
ring een constatieve of performatieve uiting is. Dit blijkt eveneens uit de  hier
gebruikte uitdrukking "...are and ought to be...", waarmee de onafhankelijk-
heidsverklaring beoogt wat de jitre zou gelden ook de faao waar te maken.

Hieruit vloeit voort dat ook de tijdsmodus van de verklaring onbeslisbaar
is.  De fundering van de Verenigde Staten is niet aan zichzelf tegenwoordig als
een pr&sent,  in de onvoltooid tegenwoordige  tijd, maar drukt in feite een -fittir
ant6riet,r uit, een voltooid tegenwoordig toekomende tijd: wij zullen onaf-
hankelijk zijn geweest. Met andere woorden, het nioment waarop de Vere-
nigde Staten onafhankelijk worden, is niet precies vast te stellen (Ot 13-32;
FL 88; vgl. DP 35).

Al deze kenmerken van de onafhankelijkheidsverklaring wijzen er op dat
er niet simpelweg iets wordt vastgesteld, maar dat met een politieke machts-
uitoefening een nieuwe staat wordt gesticht. Het rechtssysteem dat hierniee
ook wordt gesticht, zal proberen zichzelf achteraf te legitimeren,  maar dat kan

2
1nooit volledig lukken  (DP  435;  FL  19,  90). Het juridisch discours stuit  hier

op een grens. Derrida noemt dit een 'mystieke grens', omdat de gewelddadi-
ge 'fundering' van het recht in een grondeloze leegte plaatsvindt. Hij spreekt
daarom ook, aan de hand van een interpretatie van enkele citaten van Pascal

en Montaigne die over de verhouding van rechtvaardigheid, recht en macht
handelen, over 'het mystieke fundament van de autoriteit' (FL 26-36).--

31 Drucilla Cornell, Tlie Philosophy  of the limit (Routledge London, New York 1992), 168
Derrida citeert (FL 26-32) twee korte passages van Blaise Pascal, Pens&es ted. L6on

Brunschvicg, Librairie Gtn6rale Franqaise Paris 1972), n° 294 en 298; en van Michel de
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Macht en geweld zijn dus onvermijdelijk verbonden met het recht. Edn van
de manieren waarop dat blijkt, betreft de taal waarin het recht is geschreven.
De taal waarin juridische wetten worden geformuleerd, is niet zonder een
element van geweld. Worden mensen berecht in  een  taal  die zij spreken  of in
een voor hen onbegrijpelijke taal? In de taal van de meerderheid? Vaak be-
staat het funderend geweld van de wet onder andere uit het opleggen van een

23taal aan etnische minderheden binnen een staat (FL 47. H 21)

In hoever kunnen de macht en het geweld die verbonden zijn met het in-
stellen en handhaven van het recht, zelf gerechtvaardigd warden?  Het  zal  in-
tussen duidelijk zijn dat zo'n rechtvaardiging nooit volledig kan worden ge-
geven. Macht en geweld vormen zelf een consequentie van de onbereikbaar-
heid van de rechtvaardigheid. Derrida laat dit zien in een uitvoerige bespre-
king van een tekst van Walter Benjamin over de rechtvaardiging van macht
en geweld, Zur Kritik der Gewalt.*'

Benjamins kritische beschouwing van geweld, macht en gezag" is gericht
op een verduidelijking van hun verhouding tot recht en rechtvaardigheid.
Hij beoogt een heldere scheiding tussen rechtvaardig en onrechtvaardig ge-
weld, en eveneens tussen rechtvaardig en onrechtvaardig recht. Het meest
oorspronkelijke verband tussen recht en geweld wordt gevonden in het
rechtscheppend of rechtsfunderend geweld: het geweld en de macht die een
rechtsorde stichten. Het rechtscheppend geweld (rechtsetze,ide Gewalt) moet

duidelijk worden onderscheiden van het rechtshandhavend geweld (rechtser-
haltende Geu,a/t), het geweld dat louter instrumenteel is ter handhaving van
bestaand recht en waarin het recht niet op zijn eigen rechtvaardigheid wordt
beoordeeld. Alleen het rechtscheppend geweld kan met de vraag naar recht-
vaardigheid worden verbonden en kan eventueel rechtvaardig worden be-
vonden.

Montaigne, Essms III, XIII, De l'exp6rience (ed. Albert Thibaudet, P16iade 1933), 1032-1033.
Derrida geeft zelf aan  dat zijn interpretatie gewelddadig is  en aan de gebruikelijke interpretatie
die neerkomt op een relativistisch conventionalisme, voorbijgaat.

23

Op meerdere plaatsen in Force de toi vraagt Derrida aandacht voor de verhouding tussen
taal en recht: o.a. FL 13-17, 40-41. Voor een vergelijking tussen Derrida en een aantal andere
rechtsfilosofen over taal en recht, zie van den Oord, Verdaagde red,ten, 128-141.

24 Het tweede gedeelte van Force de toi (65-146) bestgat uit een uitgebreid commentaar op
deze tekst: Walter Benjamin, 'Zur Kritik der Gewalt'. in: idem, Gesammelte    Sdirifien    11.1

(Suhrkamp Frankfurt am Main 1977), 179-204.
25 Voor een goed begrip van deze tekst van Benjamin en de commentaren erop is het van

belang te weten dat Gewalt niet alleen geweld betekent, maar ook de mogelijkheid om eventu-
ecl geweld uit te oefenen, dat het dus ook madit en gezag betekent (vgl. FL 19).

2. „Die Aufgabe einer Kritik der Gewalt liiBt sich als die Darstellung ihres Verhltltnisses zu
Recht und Gerechtigkeit unischreiben." Benjamin, 'Zur Kritik der Gewalt', 179.

122



Benjamin kan deze scheiding die voor zijn kritiek zo belangrijk is, echter niet
volhouden. Hij noenit verschillende voorbeelden, zoals de doodstraf en de
politie, waarbij rechtsfunderend en rechtshandhavend geweld en gezag zijn
verniengd - wat Benjamin een slechte zaak vindt. Enerzijds lijkt hij deze
vermenging te lokaliseren in specifieke situaties, anderzijds schrijft hij aan het
eind van zijn artikel dat het onderscheid tussen rechtscheppend en rechts-
handhavend geweld nooit houdbaar is. Het recht en de rechtsorde die met
het rechtsfunderend geweld worden gesticht, kunnen zich immers na het
moment van stichting slechts handhaven met rechtshandhavend geweld.
Derrida noernt dit de herhaling en iterabiliteit van elke fundering. Het
rechtscheppend geweld zal hoe dan ook worden herhaald in het rechtshand-
havend geweld. De onderscheiding tussen deze twee vormen van geweld
wordt dus al  in de tekst van Benjamin zelf gedeconstrueerd  (FL 93-94,98-99,
104-105).> Hoewel hierniee de opzet van een kritiek van het geweld mislukt
is, houdt Benjamin toch vast aan de mogelijkheid om concrete rechtsordes te
bekritiseren, op grond van het feit zij niet in staat zijn het onderscheid tussen
beide vormen van geweld en gezag in stand te houden:

Hoewel een beoordeling van de rechtvaardigheid van recht, macht en
geweld dus problematisch blijkt te zijn, zet Benjamin zijn kritisch onderzoek
voort. Hij zoekt naar een vorm van geweld die niet begrepen kan worden als
middel  met  het  oog  op  een doel (recht stichten of handhaven),  een  vorm  van
onmiddellijk en zuiver geweld dat een einde kan maken aan de cirkel van
rechtsfundering en rechtshandhaving. Deze poging tot het denken van een
onmiddellijkheid loopt parallel niet zijn veroordeling van een taalopvatting
waarin de representatie-functie van taal centraal staat, en ook met zijn kritiek
op de parlementaire democratie waarin representatie eveneens centraal staat.

27

Benjamin, 'Zur Kritik der Gewalt', 202.
3H 46Ces oppositions benjaminiennes me paraissent donc plus que jamais S d6construire, elles

se  d6construisent  elles-mBmes  [...1.  ILIa  violence mBme de  la  fondation  ou  de la position du

droit (reclitsetze,ide Gewalt) doit envelopper la violence de la conservation du droit (reclitserhaitende
Cewalt) et ne peut pas rompre avec elle. Il appartient 8 la structure de la violence fondatrice
qu'elle appelle  la  rdpdtition de  soi et fonde  ce  qui doit Btre conservd.  I...] Elle inscrit ainsi  la

possibilitk de la r6pktition au caur de l'originaire. Mieux, ou pire, elle est inscrite dans cette loi
d'itdrabilitd, elle se tient sous sa loi ou devant sa loi. Du coup, il n'y a pas plus de fondation
pure ou de position pure du droit, donc de pure violence fondatrice. qu'il n'y a de violence
purement conservatrice. La position est ddji it6rabilit6, appel S la rEpEtition auto-conservatrice.
[...]  Il n'y a donc pas d'opposition rigoureuse entre la position et la conservation, seulement ce
que j'appellerai (et que Benjamin ne nomme pas) une contamination difRrantielle entre les deux,
avec tous les paradoxes que cela peut induire." (FL 93-94)

'., Ton Groeneweg, 'De signatuur van een tekst. Deconstructie en de kritiek van het ge-
weld', in: Benjamin Journaal 4 (1997), 16-43: 23-27.
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Volgens Derrida is dit laatste 66n van de bedenkelijke en verontrustende as-
pecten van Benjamins kritisch onderzoek (FL 69, 107-114)."

Benjamin maakt nu een nieuw onderscheid, tussen twee vormen van on-
middellijk geweld, namelijk mythisdi  en  goddelijlz geweld. Mythisch geweld is
de macht van de Griekse goden waarmee zij mensen geweld kunnen aandoen
wanneer die, zoals bijvoorbeeld Niobe, met hun hoogmoed het noodlot tar-
ten. Het is geen straf voor het overschrijden van gestelde grenzen, het is
veeleer een manifestatie van het bestaan van de goden, een vergelding die de
grens tussen goden en mensen markeert. Deze grensbepaling die voor de
mensen allerlei leefregels met zich meebrengt, is niet gericht op rechtvaardig-
heid maar op macht. Het stellen van grenzen is volgens Benjamin 'het oerfe-
nomeen van het rechtscheppend geweld als zodanig'. Het mythisch geweld is
een grenzen stellende en rechtscheppende uiting van macht. Het ontkomt
niet aan de cirkel van recht en wettelijk geweld; deze cirkel is veeleer een
mythische cyclus, die zelf door een andere vorm van zuiver geweld tot een
einde moet worden gebracht.

.

Daarvoor is een goddelijk geweld nodig, een macht die het recht vernietigt
zonder nieuw recht te funderen, dat wil zeggen een zuiver rechtvaardig ge-
zag. Het goddelijk geweld is niet gericht op macht, maar op rechtvaardigheid.
Dit betekent een revolutionaire ontmanteling van de staatsmacht en het begin
van een nieuw historisch tijdperk, een messiaans tijdperk waarin de recht-
vaardigheid geen recht meer nodig heeft. De kritiek van het geweld krijgt
hier een geschiedfilosofische betekenis: de onbeslisbaarheid van alle rechts-

problemen, die eigen is aan de mythische cyclus van rechtsfunderend geweld
dat telkens opnieuw vervalt tot rechtshandhavend geweld, deze onbeslisbaar-
heid maakt plaats voor een beslisbaarheid, voor een kritische scheiding tussen
recht en onrecht  (FL  116-129)  "

Benjamin, 'Zur Kritik der Gewalt', 190-191; voor Benjamins taalopvatting, zie o.a.
Benjamin, 'Uber die Sprache Bberhaupt und uber die Sprache des Menschen', in: idem, Ge-
sammelte Sdiriften, 11,1 (Suhrkamp Frankfurt  am  Main 1977), 140-157; Willem  van  Reijen  en
Norbert Bolz, Walter Benjamin (Kok Agora Kampen 1991), vooral 43-57; Hent de Vries,
'Theologie als allegorie. Over de status van de joodse gedachtenmotieven in het werk van
Walter Benjamin', in: HJ. Heering e.a., Vier joodse denkers in de twintigste eetiw (Kok Agora
Kampen   1987),  23-51.

" "...ist die Grenzsetzung [...] das Urph nomen rechtsetzender Gewalt uberhaupt. 1...]
Weit entfernt, eine reinere SphJre zu er6ffnen, zeigt die mythische Manifestation der unmit-
telbaren Gewalt sich im tiefsten mit alter Rechtsgewalt identisch und macht die Ahnung von
deren Problematik zur GewiBheit von der Verderblichkeit ihrer geschichtlichen Funktion,
deren Vernichtung damit zur Aufgabe wird.", Benjamin, 'Zur Kritik der Gewalt', 198, 199.

I „Auf der Durchbrechung dieses Umlaufs im Banne der mythischen Rechtsformen, auf
der  entsetzung des Rechts  saint den Gewalten,  auf die es angewiesen  ist  wie  sie auf jenes,  zu-
letzt also der Staatsgewalt, begrundet sich ein neues geschichtliches Zeitalter", Benjamin, 'Zur
Kritik der Gewalt', 202.
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Er doet zich hier echter een probleem voor. Het goddelijk gezag en geweld
zijn niet met zekerheid kenbaar, de allesbepalende beslissing is niet toeganke-
lijk  voor  de  mens   (FL   130)." Dit levert de volgende tegenstelling  op:   het
mythisch geweld kan worden gekend, maar is onbeslisbaar, dat wil zeggen
het blijft ronddraaien in de cyclus van rechtscheppend en rechthandhavend
geweld. Het goddelijk geweld doorbreekt deze cyclus met een ultieme be-
slissing, een messiaanse revolutie die rechtvaardigheid brengt; maar het kan
niet worden gekend. Deze onkenbaarheid betekent volgens Derrida een
nieuwe onbeslisbaarheid: het goddelijk geweld en zijn rechtvaardigheid kun-
nen nooit met zekerheid van mythisch geweld worden onderscheiden (FL
130-132)." De vormen die het goddelijk geweld aanneemt, kunnen altijd
door de mythe met het recht verbasterd zijn en opnieuw voor goddelijk ge-
weld openstaan.

35

Derrida benadrukt in zijn interpretatie deze onbeslisbaarheid. Benjamin
toont aan het eind van zijn artikel onmiskenbaar een voorkeur voor het god-
delijk geweld dat de cirkel van macht en geweld moet beeindigen:

"

Verwerpelijk is evenwel al het mythische geweld, het rechtscheppende, dat het
beschikkende mag worden genoemd, zo goed als het rechthandhavende, het be-
stuurlijke geweld, dat het rechtscheppende dient. Het goddelijke geweld, dat in-
signiuni en zegel, nooit middel van een heilige voltrekking is, mag het soevereine
heten.".

„ "Nicht gleich m8glich noch auch gleich dringend ist aber fiir Menschen die Entschei-
dung, wann reine Gewalt in eineni bestimniten Falle wirklich war. Denn nur die mythische,
nicht die gdttliche, wird sich als solche mit GewiBheit erkennen lassen, es sei denn in unver-
gleichlichen Wirkungen, weil die entsuhnende Kraft der Gewalt fiir Menschen nicht zutage
liegt.", Benjamin, 'Zur Kritik der Gewalt', 202-203.

34  .6 Car la dicision (Entscheidting) d ce sujet, 12 dBCision d6terminante, celle qui permet de
connaitre ou de reconnaitre une telle violence pure et r6volutionnaire comme telle, c'est une
dicision   inacessible   a l'homme. Nous   avons   affaire   ici   S   une   autre   ind&cidabilit6.   1. . .1   Pour
sch6matiser, il y aurait deux violences, deux Geivalten concurrentes: d'un cot6, la dkcision
(iuste, historique, politique, etc.), la justice au-deld du droit et de l'Etat, mais sans connaissance
dicidable: de l'autre, il y aurait connaissance ddcidable et certitude dans un domaine qui reste
structurellement relui de l'indhidable, du droit mythique et de l'Etat. D'un cotd la d6cision sans
certitude dEcidable, de l'autre la certitude de l'ind6cidable mais sans dtcision. De toute fagon,
sous une forme ou sous une autre, l'inddcidable est de chaque cot6, et c'est la condition
violente de la connaissance ou de l'action." (FL 130, 131)

„ „Von neuem stehen der reinen g8ttlichen Gewalt alle ewigen Formen frei, die der My-
thos mit dem Recht bastardierte.", Benjamin, 'Zur Kritik der Gewalt'. 203.

. "Verwerflich aber ist alle mythische Gewalt, die rechtsetzende, welche die schaltende

genannt werden dar£ Verwerflich auch die rechtserhaltende, die verwaltete Gewalt, die ihr
dient. Die gadiche Gewalt, welche Insignium und Siegel, niemals Mittel heiliger Vollstrec-
kung ist, mag die waltende heiBen.", Benjamin, 'Zur Kritik der Gewalt', 203. De Nederlandse
vertaling is van Ineke van der Burg en Mark Wildschut, in: 'Een kritische beschouwing van
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In Derrida's ogen is deze slotzin een machtsgreep, die beslissend v66r het
goddelijk geweld en tegen het mythisch geweld van het recht kiest, die op-
teert voor de mogehjkheid van een volstrekte rechtvaardigheid en geweld-
loosheid, en dat is volgens Derrida riskant. Dit risico komt in § 3.6.3 ter spra-
ke. Hier gaat het er vooreerst oni dat het recht alleen met behulp van macht

en geweld kan bestaan. Het recht is met een geweldsact in een mystieke
leegte 'gefundeerd', een fundering die zich als iteratie blijft herhalen. Het
recht is daarom nooit vrij van onrecht, de rechtsgang bestaat niet zonder on-
beslisbaarheid en aporie die de rechtvaardigheid op afstand houden.

De aporie en onbeslisbaarheid die recht en rechtvaardigheid van elkaar ge-
scheiden houden, bieden ruimte aan de deconstructie. De' deconstructie77 6

krijgt van Derrida dan ook een belangrijke plaats toebedeeld in de verhou-
ding tussen recht en rechtvaardigheid." Het recht is deconstrueerbaar. Het is
systematisch opgezet in historisch-cultureel bepaalde contexten en in wets-
teksten die in elke situatie en in elke rechtszaak opnieuw moeten worden
geinterpreteerd. Het recht is onderhevig aan de wet van de iterabiliteit.
Rechtvaardigheid is niet deconstrueerbaar. Zij trekt zich terug uit elke
grondwet, uit elk rechtssysteem en uit elke formulering van elke wetstekst.
Het recht beoogt rechtvaardigheid, maar het moet telkens opnieuw gede-
construeerd worden, tot in de scheuren van zijn fundamenten en tot in de
aporieEn van zijn a-priori's ontleed worden, om ruimte te maken voor de
komst van rechtvaardigheid. Het recht vraagt om deconstructie omwille van
de rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid moet telkens oprlieuw worden uitge-
vonden in een deconstructie van het concrete positieve recht. Deconstructie
is zo een i,ivention, een 'uitvinding' en een 'laten komen' van rechtvaardig-
heid. Rechtvaardigheid is het ideaal dat het recht en de deconstructie in be-
weging houdt. De rechtvaardigheid is zo in haar 'ondeconstrueerbaarheid'
een mogelijkheidsvoorwaarde voor de deconstructie, terwijl het recht juist in
zijn 'deconstrueerbaarheid' eveneens een mogelijkheidsvoorwaarde is voor de
deconstructie. De deconstructie staat zo tussen recht en rechtvaardigheid in,

het geweld', in: Walter Benjamin, Maar een stom waait wit het paradils. Filosofische essays over taal
en gesfiliedenis (SUN   Nijmegen   1996),   53-79:  79.   Vgl.   Groeneweg,   'De  signatuur  van  een
tekst', 30-33.

.
In Force de toi onderscheidt Derrida drie vormen waarin de aporie zich voordoet. Hij

noemt ze de opschorting van de regel, het spookbeeld van de onbeslisbaarheid en de urgentie
die  de  kennishorizon  blokkeert  (FL  50-63).  Vgl.   Cornell, The philosophy of tize limit, 105;  van
den Oord, Ferdaagde rechten, 153-157.

. In Force de loi waarschuwt Derrida enerzijcis voor het eenzijdig spreken over de decon-
structie (FL 25-26, 131-132), terwijl hij anderzuds  zelf in deze tekst voortdurend over de de-
constructie blijft schrijven als een bekend en duidelijk begrip.
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het is de tussenruimte die ze gescheiden houdt en met elkaar verbindt (FL
34-36; PdS 300; LI 281-282; PM 341-342).'

Derrida compliceert de verhouding tussen recht, rechtvaardigheid en de-
constructie echter door op nieerdere manieren over hun verhouding te
schrijven. Zo laat hij soms deconstructie en rechtvaardigheid met elkaar sa-
nienvallen: "De deconstmitie is de reclitvaardigheid." (FL 3Sy' Elders beweert hij
echter, onder verwijzing naar de tekst waarin deze uitspraak voorkomt (Force
de  lot), dat rechtvaardigheid en deconstructie niet samenvallen, maar dat in de
deconstructie rechtvaardigheid wordt verricht of uitgevoerd:

66 Rechtvaardigheid is het uitvoeren [the performancel van deconstructie - [... J  Zij
is een performatieve en niet een constatieve uiteenzetting. Rechtvaardigheid is

„4niet hetzelfde als deconstructie.

Bovendien schrijft hij ook over de oneindige 'idee van rechtvaardigheid' als
vertrekpunt van de deconstructie van het recht, waarna rechtvaardigheid op-
nieuw als beweging en uitvoering van deconstructie wordt omschreven:

" ... als er deconstructie is van elke aanmatiging tot de determinerende zekerheid
van een aanwezige rechtvaardigheid, dan opereert zij zelf vanuit een oneindig
'idee van de rechtvaardigheid', oneindig want onherleidbaar, onherleidbaar want
verschuldigd aan en veroorzaakt door [due a] de ander, v66r elke overeenkonist,
want zij is gekomen, de komst van de ander als altijd andere singulariteit.  [. . .]  En

de deconstructie is gek op deze rechtvaardigheid. Gek van dit verlangen naar
rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheid, die niet het recht is, is de beweging zelf
van de deconstructie aan het werk in het recht en in de geschiedenis van het
recht,  in de politieke geschiedenis  en de geschiedenis zonder  meer..."  (FL  55,
56)"
. 6. 4 La dBconstructibilit6 du droit (par exemple) rend la ddconstruction possible. 2.

L'inddconstructibilitd de la justice rend aussi la d6construction possible, voire se confond avec
elle. 3. ConsEquence: la d6construction a lieu dans l'intervalle qui sdpare l'inddconstructibilitd
de la justice et la dEconstructibilit6 du droit,"  (FL 35)

..I.. ta dkonstrudion est  la justice."  (FL 35)

.1..

Justice is the perforniance of deconstruction  I...1  it's a performative and  not a constative
statement. Justice is not the same as deconstruction.", 'On Responsibility', in: Dronsefield &
Midi ey,  Responsibilities  of  Deconstniction,  19-36:  27.

42 "..s'il y a dEconstruction de toute presomption a la certitude d6terminante d'une justice
prdsente, elle opdre elle-mBme S partir d'une «id6e de la justice• infinie, infinie parce
qu'irr6ductible, irr6ductible parce que due S l'autre - due S l'autre, avant tout contrat, parce
qu'elle est venice, la venue de l'autre comme singularit6 toujours autre.    [...1    Et   la

dkconstruction est folle de cette justice-18. Folle de ce ddsir de justice. Cette justice-li, qui n'est
pas le droit, c'est le mouvement mBme de la ddconstruction S l'Eruvre dam le droit et (lans
l'histoire du droit, dans l'histoire politique et l'histoire tout court.  " (FL 55,56)
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Rechtvaardigheid is dus de ene keer het niet te bepalen en wijkende idee
waarnaar de deconstructie verlangt en een andere keer lijkt zij aan de decon-
structie te worden gelijkgesteld. Deze twee beschrijvingen zijn in zover met
elkaar te verenigen, dat de idee van rechtvaardigheid zich alleen kan aankon-
digen in de werking van de deconstructie. Als idee is zij niet kenbaar, zij kan
alleen in singuliere gebeurtenissen, in relatie tot een singuliere alteriteit op-
lichten. Deconstructie 'is' rechtvaardigheid, omdat rechtvaardigheid zich kan
voordoen - maar niet blijvend aanwezig zijn - wanneer het recht in decon-
structie is. Niet als appal of als wijkend idee, maar in deze beweging van de
di#france is rechtvaardigheid quasi-transcendentaal. Zij maakt recht en rechts-
spraak mogelijk en motiveert hen, maar ontwricht hen tegelijk.

Hier blijkt ook de praktische pretentie van de deconstructie: zij is niet
slechts een vrijblijvende academische bezigheid, maar is daadwerkelijk op
verandering gericht (FL 22-25,55-56)." Een deconstructieve benadering van
het recht leidt ook niet tot een relativering van het verschil tussen recht en
onrecht. Integendeel, in de deconstructie wordt het recht getoetst aan de
rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid vereist een voortdurende herinterpre-
tatie van het recht, die het recht daarmee ook opnieuw instelt. In de decon-
structieve ondervraging van het recht ligt zo de mogelijkheid van een histo-
rische vooruitgang van het recht (FL 35, 56)." De vragen die aan het positie-
ve recht en de rechtstraditie gesteld moeten worden, moeten deze hele tradi-
tie ter discussie durven stellen en mogen niet stoppen bij heilige huisjes. De

herinterpretatie van het recht moet zo diep mogelijk graven in de cultuur,
geschiedenis, taal, idioom, etymologie, enzovoort, die het recht hebben ge-
vormd. Dit is volgens Derrida ook gebeurd in de grote momenten van mo-
rele vooruitgang in de geschiedenis, zoals de formulering van de rechten van
de mens en de afschaffing van de slavernij (FL 62).

Derrida ziet hier een onbegrensde verantwoordelijkheid van de filosofie
en de deconstructie: zij moeten telkens opnieuw samenleving en cultuur, tra-
ditie en taal, instanties en instituties grondig ondervragen, ter verantwoording
roepen en op hun rechtvaardigheid beoordelen. Bovendien moet de filosofie
- maar niet alleen de filosofie, ook vele andere instituties: wetenschap, litera-
tuur, kunst, enzovoort - nieuwe perspectieven openen op politiek en ethiek,

. De praktische pretentie van de deconstructie houdt verband met haar theoretische on-
herleidbaarheid. Derrida associeert de deconstructie en de rechtvaardigheid daarom ook met
waanzin en mystiek: "Cette 'idde de la justice' me parait irr6ductible (lans son caractdre
affirmatif,  dans son exigence de don sans 6change,  1...] sans calcul et sans regle, sans raison ou

sans rationalit6, au sens de la maitrise r6gulatrice. On peut y donc reconnaitre, voire y accuser
une folie. Et peut-6tre une autre sorte de mystique. Et la d6construction est folle de cette

justice-18..." (FL 55-56)
44

Cornell, The philosophy of the limit. 91-115, 155-169.
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op leven en samenleven. Zij zouden deze nieuwe perspectieven niet alleen
moeten beschrijven maar ze daadwerkelijk openen; waarbij de filosofie dus
niet alleen op haar theoretische niaar vooral ook op haar performatieve waar-
de wordt beoordeeld  (FL 44-46; DP 434-435)."

3.4 Verantwoordelijkheid en beslissing

"doe iets, hier, nu, voor mg
en doe het

rigoreus  en  onverwacht  [...]

rigoreus en altijd uit het hart"
The Scene

Rigoreus

Na de bespreking van de tegenstrijdige eisen van de wet komt nu de reactie
daarop aan de orde. Wat zijn de kenmerken van een juist antwoord, van een
verantwoord antwoord op de wet? De twee belangrijkste termen in dit ver-
band die veelvuldig door Derrida worden gebruikt en besproken, vooral in
zijn  publicaties  vanaf de jaren  '80, zijn verantwoordelijkheid en beslissing·

Verantwoordelijkheid wordt vaak opgevat als een eigenschap van een
subject dat vrij is en daardoor een verantwoordelijkheid kan dragen, die
wordt afgemeten aan algemene regels. Volgens Derrida is een universele regel
echter niet gegeven, evenmin als een vast:staande identiteit en vrijheid van het
subject. Verantwoordelijkheid gaat zowel aan identiteit en vrijheid als aan al-
gemene regels vooraf; zij kunnen alleen bestaan als antwoord op het appal

45

Christopher Fynsk, 'Intervention', in: Lacoue-Labarthe et Nancy (ed.), Les fins de
l'homme, 487-493;  idem,  'Derrida and philosophy:  acts of engagement',  in:  Tom Cohen  (ed.),
jacques  Derrida and  the  humanities:  a  critical reader (Cambridge  University  Press  Cambridge  2001),
152-171; Lisse, 'Le motif de la d6construction', passim. Robert Bernasconi wijst er in dit ver-
band op dat juist de term justice door Derrida vrij probleemloos wordt gebruikt zonder een
voorafgaand genealogisch of etymologisch onderzoek. Derrida's kritiek op Levinas' gebruik
van de terni  thique  (in  ED  117-228)  zou  hier van toepassing  zijn  op zijn eigen gebruik  van

justice; zie Robert Bernasconi, 'Justice Without Ethics?', in: Jonathan Dronsfield & Nick Mid-
gley   tedh.   Responsibilities   of Deconstniction, uitgebracht als afievering van PLI Warwick journal  of
Philosophy, 6 (1997),  58-69.  Het is inderdaad  opvallend dat  Derrida de  uitdrukking justice ge-
bruikt met voorbijgaan aan de connotatie van verdelende rechtvaardigheid die er toch ook in
meespeelt. Bij 'rechtvaardigheid' denkt Derrida vooral aan 'gerechtigheid' - maar het Frans
heeft voor deze beide begrippen maar 66n woord: justice - wat in verband kan worden ge-
bracht met Levinas' gebruik van lustice dat weer verbonden is met een hebreeuws woord dat
'heiligheid' (saintet,5 betekent (FL 49); waarschijnlijk denkt Derrida hier aan het hebreeuwse
woord tsedaqa, zie Rico Sneller, Het t'Foord is schrift geworden. Demda en de negatieve theologie
(Kok Agora Kampen 1998), 348-351.
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van de singuliere alteriteit. Dit kan allereerst duidelijk worden uit een onder-
scheiding tussen verschillende elementen van verantwoordelijkheid, weerge-
geven in wat Derrida zelf een 'korte grammatica van het antwoorden' noemt:
in veel Europese talen kan worden onderscheiden tussen antwoorde,1 op of aan
tripondre   8,   answer  to),   antwoorden  namens   (,ripondre   de,   answer for)   en  antwoorden
voor of ten overstaan van  (*pondre  devant,  answer before) (PA 280-282; AC 69)."

Men antwoordt aa,i iemand en op iets. Deze kant van het antwoorden is
volgens Derrida oorspronkelijker dan de andere twee, want zij verwijst naar
degene die en datgene wat aan het antwoord en de verantwoordelijkheid
voorafgaat: de vraag, de groet, het verzoek, het appdl van de ander. Alles in
het antwoord vooronderstelt deze voorafgaande alteriteit, zelfs als mijn ant-
woord bestaat uit een zwijgen. Deze heteronomie is constitutief voor elke
morele autononlie en vrijheid. Zij is de gave die de ruimte voor het ant-
woord en voor de verantwoordelijkheid opent.

Men antwoordt nmnens zichzelf, namens iets of iemand. De blijvende gel-
digheid van de verantwoording en van de verantwoordelijkheid veronder-
stellen de eenheid, continuiteit en herinnering van degene die zich verant-
woordt of van de instantie of persoon in wiens naam verantwoording wordt
afgelegd. Een dergelijke identiteit is geen blijvend gegeven. Volgens de wet
van de iterabiliteit veranderen we immers voortdurend. Naar de continuiteit
binnen de verandering wordt verwezen met een eigennaam. Vandaar de Ne-
derlandse uitdrukking namens.

Men antwoordt ook voor of ten overstaan van. De verantwoording tegen-
over de singuliere ander refereert altijd ook aan de algemeenheid van de wet.
Deze algemeenheid kan de vorm aannemen van een morele gemeenschap of
een publieke opinie, maar ook geinstitutionaliseerd zijn in een tribunaal of
gerechtshof, waarin de singuliere ander wordt vertegenwoordigd. De verant-
woordelijkheid verhoudt zich dus tegelijk tot een singulariteit en tot een uni-
vet:saliteit."

Hoe kunnen universaliteit en singulariteit samengaan in de verantwoorde-
lijkheid? Hun verhouding loopt in Derrida's filosofie altijd vast in een aporie.
De singuliere alteriteit appelleert en verplicht tot rechtvaardigheid door zich
te onttrekken aan elke algemeenheid. Zij eist wetten en regels, maar onder-
breekt die tegelijk. Volgens de dubbele werking van de difirance, enerzijds de
afl)akening van een sluitend rechtssysteem en anderzijds uitstel en interruptie,
wordt de rechtvaardigheid telkens opgeschort en haar voorbereiding onder-

"
Berns, Kringloop en woekering, 76-78.

47 Hier doet zich 66n van de verschillen voor tussen Levinas en Derrida. Levinas vraagt
vooral aandacht voor de singuliere relatie tot de andere persoon, de daarvan af te leiden alge-

mene wet komt op de tweede plaats. Derrida benadrukt in zijn teksten over normativiteit altijd
de gespannen verhouding tussen singulariteit en universaliteit.
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broken. Zij wordt opgeschort onidat ze niet kan worden gefundeerd, en on-
derbroken omdat de ethische oproep van de ander met in een procedure kan
worden ingekaderd. Bovendien moet rechtvaardigheid hier en nu worden
gerealiseerd en kan zij niet wachten op een tot in het oneindige uitgestelde
fundering  (FL  50-63).

Het nemen van een verantwoordelijke beslissing is dus om te beginnen
meer dan het volgen van een regel. Derrida verzet zich sterk tegen een op-
vatting van morele verantwoordelijkheid die zou neerkomen op het toepas-
sen van een regel, het volgen van een richtlijn of het systeniatisch ten uitvoer
brengen van een program. Hij noemt dit alles calail, berekening, waarbij de
weg vrij ligt om zonder impasse en met een goed geweten een handeling te
verrichten. Van een vrije keuze of beslissing kan hier volgens Derrida geen
sprake meer zijn. Alleen het vastlopen van een berekening in onbeslisbaarheid
niaakt een vrije en verantwoordelijke beslissing mogelijk. Een progranimeer-
bare 'beslissing' is misschien legaal, maar niet rechtvaardig. Deze kritiek richt
zich zowel tegen het utilistische ideaal van een calculerende ethiek als tegen
het kritiekloos volgen van een regel dat in het uiterste geval kan leiden tot
een B€Rhi ist B€Rhl-houding (AC 43, 46-47, 70-71; FL 50-57; Pr 944; SN
63)." Een beperking  van de ethiek  tot een program van wetten en regels   is

volgens Derrida de onverantwoordelijkheid bij uitstek:

"Van tevoren beschikken over de algemeenheid van een regel als over een oplos-

sing van de antinomie [...], erover beschikken  als  over een gegeven macht  of
wetenschap, als over een weten of kunnen die regulerend vooraf zouden gaan aan
de singulariteit van elke beslissing, van elk oordeel, van elke ervaring van verant-
woordelijkheid, door haar toe te passen als op een casus, dat zou de meest zekere,
de meest geruststellende definitie zijn van de verantwoordelijkheid als onverantwoor-
delijkheid, van de moraal verward met de juridische berekening, van de politiek
georganiseerd in de technische wetenschap. De uitvinding van het nieuwe dat
zich niet zou voordoen via het verduren van de antinomie, zou een gevaarlijke
mystificatie zijn, de immoraliteit ph,s een goed geweten, en soms een goed ge-
weten als immoraliteit." (AC 70-71)"

4...Une ddcision qui ne ferait pas 1'6preuve de l'inddcidable ne serait pas une d6cision libre,
elle ne serait que l'application programmable ou le ddroulement continu d'un processus
calculable. Elle serait peut-etre 16gale,  elle ne serait pas juste."  (FL 53)

'.,..

Disposer d'avance de la gJndralit6 d'une r*gle comme d'une solution 8 l'antinoniie [...1,
en disposer comme d'une puissance ou d'une science donnkes, comme d'un savoir et d'un
poi,voir qui prdcldaient, pour la r6gler, la singularit6 de chaque dEcision, de chaque jugement,
de chaque exp6nence de responsabilitk en s'y appliquant comme S des cas, ce serait la
dBfinition la plus st:tre, la plus ressurante de 1.i responsabiliti   comme   irresponsabiliti.   de la morale
confondue avec le calcul juridique, de la politique organisBe dans la techno-science.
L'invention du nouveau qui ne passerait pas par l'endurance de l'antinomie serait une
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Een verantwoordelijke beslissing is niet volstrekt willekeurig, zij moet wel
een voorschrift, richtlijn of wet volgen, maar zo'n voorschrift moet in de af-
weging zelf ook worden gewogen en beoordeeld:  gaat het om een rechtvaar-
dig voorschrift? Elke interpretatie van een richtlijn moet deze richtlijn ook als
zodanig ter discussie stellen.  Een  wet of voorschrift  moet  als  het ware  bij  elke

toepassing opnieuw worden uitgevonden en ingesteld. De meta-beoordeling
van een voorschrift kent zelf uiteindelijk geen ultieme regel of criterium,  zo-
als we in de vorige paragrafen hebben gezien. Daarom volgt een verantwoor-
delijke beslissing tegelijk wel en niet een regel, zij is tegelijk reglementair en
zonder regel, zij is een moeten zonder moeten (FL 50-51; Ap 37-38)."

Een beslissing impliceert dus altijd de opschorting (epod,2) van een regel of
procedure om ruimte te cre8ren voor een rechtvaardigheid die elke wet te
buiten gaat. Maar deze oneindige, onvoorwaardelijke en onberekenbare
rechtvaardigheid is met los verkrijgbaar. Niemand kan op grond van deze
rechtvaardigheid het recht claimen om volledig buiten elk politiek rechtsstel-
sel en boven elke wet te staan. Een dergelijk beroep op rechtvaardigheid kan
gemakkelijk omslaan in een nieuwe berekening, een perverse' berekening
volgens Derrida, die gevaarlijker is dan een inperking van rechtvaardigheid
binnen het positieve recht - bijvoorbeeld in de vorm van terrorisme of een
totalitaire revolutie. Daarom moet de onvoorwaardelijke en 'onberekenbare
rechtvaardigheid' altijd weer in contact worden gebracht met het voorwaar-
delijke en 'berekenbare recht' en met politieke procedures. In een verant-
woordelijke beslissing moet rekening worden gehouden met beide, met recht
Bn rechtvaardigheid. Hun verhouding moet tot in de fundamenten van het
recht worden onderzocht en 'berekend', waarbij alle mogelijke factoren
moeten worden ingecalculeerd (FL 61-63):

66

Deze overstijging van het recht en de berekening door de rechtvaardigheid  I...]
kan en mag niet als alibi dienen oni zich afzijdig te houden van de politiek-
juridische gevechten binnen een institutie  of een staat en tussen instituties  of tus-
sen staten. Alleen aan zichzelf overgelaten   is de onberekenbare   [ . . . ]   idee  van   de

rechtvaardigheid altijd het dichtst bij het kwaad, zelfs bij het ergste, want zij kan
altijd opnieuw worden toegeligend  door de meest perverse berekening.   1...1

dangereuse mystification, l'immoralit6 plus la bonne conscience, et parfois la bonne conscience
comme immoralit6." (AC 70-71)

Bref, pour qu'une dtcision soit juste en responsable, il faut que dans son moment

propre, s'il y en a un, elle soit S la fois reglee et sans regle. conservatrice de la loi et assez

destructrice ou suspensive de la loi pour devoir 8 chaque  cas la rdinventer, la re-justifier..."  (FL
51) " La forme la plus g6ndrale et donc la plus inddterminde de ce double et mame devoir,
c'est qu'une ddcision responsable doit ob6ir J un 'il faut' qui ne doit rien, S un devoir qui ne doit
Tien, qui doit ne Tien devoir pour hre un devoir,.. " (Ap 371.
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Maar de onberekenbare rechtvaardigheid beveelt te berekenen.  1...]  Niet  alleen
moet men berekenen, onderhandelen over de verhouding tussen het berekenbare
en het onberekenbare  I. . .1, men nioet het zover mogelijk doen, voorbij de plaats
waar we ons nu bevinden en voorbij de al identificeerbare zones van de moraal,
van de politiek of van het recht, voorbij de onderscheiding tussen nationaal en
internationaal, tussen publiek en privd. enzovoort. De orde van dit moeten be-
hoort precies noch tot de rechtvaardigheid noch tot het recht.  [...1  Hetgeen bete-
kent dat deze twee orden, in hun heterogeniteit zelf, onverbrekelijk verbonden
zijn: feitelijk en rechtens." (FL 61-62).'

De onvoorwaardelijke eisen die de rechtvaardigheid stelt, overstijgen de
wetten en richtlijnen die altijd binnen een context gelden en dus voorwaar-
delijk zijn. Derrida vergelijkt de normatieve 'verplichting' met de regels van
vriendelijkheid en beleefdheid die altijd meer vragen dan alleen maar het
handelen volgens enkele regels. Beleefdheid is vereist, maar is altijd meer dan
een plicht. De wet van de wet eist met een moeten dat het moeten van wet-
ten en regels transcendeert. Daarom noemt Derrida dit moeten een stir-devoir,
een ovemiatig moete,i of 'over-moeten' dat gekenmerkt wordt door hubris, over-

moed. Dit overmatig moeten gaat volgens Derrida een kantiaanse plichtethiek
te boven, omdat het meer dan een handelen uit plicht vereist (Ap 38; H 77;
Pas 21-23; DP 35-36):

" ...een moeten als over-moeten waarvan de wezenlijke hubns en overmaat een
overstijging moeten voorschrijven, die niet alleen de plichtmatige    (pflichtmassige,

conforme ati devoir) handeling overstijgt, maar ook de handeling uit  plidit   (aus   Ellicht,

par devoir), namelijk dat wat Kant definieert als de voorwaarde zelf van de morali-
teit." (Ap 38)"

I   . Cet excEs de la justice sur le droit et sur le calcul I...1  ne  peut pas et ne doit pas servir
d'alibi pour s'absenter des luttes juridico-politiques, S l'intBrieur d'une institution ou d'un Etat,
entre des institutions ou entre des Etats. Abandonnde b elle seule, l'idle incalculable et
donatrice de la justice est toujours au plus pr6s du mal, voire du pire car elle peut toujours atre
rBappropri6e  par  le   calcul  le plus pervers. C'est toujours possible   [. . .]   Mais la justice
incalculable commande de calculer.  [...1  Non seulement ii faut calculer, nlgocier le rapport entre
le calculable et l'incalculable,  [...1 ; id./aut le faire aussi loin que possible, au-delS du lieu ou
nous nous trouvons et au-deli des zones ddjb identifiables de la morale, de la politique ou du
droit, au-deli de la distinction entre le national et l'international, le public et le priv6, etc.
L'ordre de  ce it faut n'appartient proprement ni 8 la justice  ni au droit.  I. . . ]  Ce qui signifie  que,

dans leur hdtBrogdnditd mBme, ces deux ordres sont indissociables : en fait et en droit." (FL 61-
62)

52 I ...un devoir comme stir-devoir dont l'hubris et la d6mesure essentielle doivent dieter de
transgresser non seulement l'action confonne ai, devoir (Rflichtmassig) mais aussi l'action par devoir

Caus Jwidit), S savoir ce que Kant ddfinit comnie la condition m6me de la moralitk." (Ap 38)
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De verantwoordelijkheid waartoe het appal van de alteriteit oproept, wordt
dus wezenlijk gekenmerkt door hubris. De onoplosbare aporie2n en tegen-
spraken tussen recht en rechtvaardigheid, de double bind van de wet van de

wet, de (on)mogelijkheidsvoorwaarden van de normativiteit - zij maken de
morele verantwoordelijkheid  tot een onmogelijke opgave  (QD  213).  De  wet
van de wet eist meer dan een mens kan volbrengen, zij is overmatig en eist
overmoed (PdS 287; Ech 34). Dit is de hubris die nog van kracht is in Dem-
da's balanceren op de rand van de metafysica. De hubris van de metafrsica
zou bestaan in de waanidee volledig rechtvaardig en autonoom te kunnen
zijn en in een discussie het laatste woord te hebben." Dat is onmogelijk, maar
een vergelijkbare hubris speelt blijkens de hierboven geciteerde uitspraak nog
steeds mee in de absolute eis van een onvoorwaardelijke verantwoordelijk-
heid die onmogelijk te dragen is.

De aporetische en onbeslisbare verhouding tussen rechtvaardigheid en
recht konit niet alleen tot uiting in een oneindig evalueren van ethische en
politieke kaders. Verantwoordelijkheid vereist ook daadwerkelijke beslissin-

gen die de evaluaties en afwegingen onderbreken. Het appal van de alteriteit
vraagt hier en nu om rechtvaardigheid, in een unieke en singuliere situatie,
het vereist een eenmalige gebeurtenis die niet tot een program te herleiden is
en niet door een universele regel kan worden gedekt. De rechtvaardigheid
kan evennun wachten op de voltooiing en realisering van een politiek pro-
ject. Een verantwoordelijke beslissing doorkruist ieder politiek program en
elke verwachtingshorizon, juist omdat ze daar niet op kan wachten. Recht-
vaardigheid ligt niet in de toekomst (/i,tur) maar blijft altijd komende W venir),

. Derrida brengt in een vergelijkbare context deze hubris ter sprake, wanneer hij zegt dat
het een naieve vorni van hubris zou zijn om te pretenderen dat een schrijver alle kritische vra-
gen  over  zun  werk  zelf wel had kunnen stellen en beantwoorden: "...on devrait sourire  S
l'hypothase de l'hybns la plus hyperbolique, 8 savoir l'hypothBse que tout ce •lecteur critique„
(Critical Readel) serait en somnie un I lecteur autocritique » (autocritical readel:) (critique de soi,
mais critique de qui au juste 1 A qui renverrait ici le r&6chi ?). un lecteur qui se porte et
s'emporte lui-m6me, n'ayant surtout pas besoin de « moi » pour cela, d'un moi qui lui-mdme
n'aurait besoin de personne pour se poser toutes les questions ou s'opposer toutes les objections

critiques qu'on voudra." (Pas 34); van eenzelfde hubris is sprake wanneer iemand meent elke
vraag te  kunnen  beantwoorden:  "...quelqu'un  qui  se sent capable de ripondre  il a r6ponse i
tout, il se presume en mesure de Wpondre J chacun, 8 chaque question, S chaque objection ou
critique ; il tie voit pas que chacun des textes ici rassemblBs a sa force, sa logique, sa strategic
singuli6re, qu'il faudrait tout relire. reconstituer l'euvre et le trajet, les motifs et les argunients
de chacun, la tradition discursive et les nombreux textes mis en ceuvre, etc. Pr6tendre faire tout
cela, et le faire en quelques pages, reldverait d'une hybns et d'une naivetd sans fond - et d'abord
d'un manque de respect flagrant pour le discours, le travail et l'offrande de l'autre." (Pas 46-
47); vgl. PM 283-285,288.
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als de aankomst van een niet te verwachten gebeurtenis, zij is altijd revolutio-
nair (FL 57-60; Ech 18-22; QD 138-139)."

Verantwoordelijkheid is dus een onmogelijke en oneindige opgave. De
absolute rechtvaardigheid wordt nooit bereikt en ook in de singuliere situatie
van het hier en nu kan een mens het nooit goed genoeg doen. Zonder deze
oneindigheid en onmogelijkheid zou er geen verantwoordelijkheid zijn en
zouden er ook geen ethische en politieke problemen bestaan. Elk probleem
zou berekenbaar zijn en daarmee niet meer echt een probleem zijn. Ethische
vraagstukken, morele verantwoordelijkheid en een verantwoordelijke beslis-
sing zijn dus alleen mogelijk dankzij hun oneindigheid, onniogelijkheid en
onbeslisbaarheid - dat is de aporie van ethiek en verantwoordelijkheid (RD
86-87; QD 126-127).

Maar ook op een andere manier is de verantwoordelijkheid oneindig. Zij
is namelijk nooit beperkt tot de oproep van deze singuliere ander, maar in
deze ene singulariteit spreekt tegelijk een oproep van alle mogelijke anderen
en alle mogelijke alteriteiten mee. Wie in zijn eigen huis zijn eigen plicht
doet en bijvoorbeeld zijn eigen kat te eten geeft, negeert daarmee volgens
Derrida alle andere katten waar dan ook ter wereld die honger hebben, oni
maar niet te spreken van de vele kinderen die dagelijks van de honger om-
konien. De keuze om verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen kat en
voor je eigen kind, neenit de verantwoordelijkheid voor al die andere dieren
en mensen niet weg. Zij worden volgens Den:ida opgeofferd met een offer
dat niet te verantwoorden is. Wie aan de morele oproep van de ander gehoor
geeft, moet dus gelijk vergeving vragen voor het negeren van de andere an-
deren. Derrida's verantwoordelijkheidsbegrip is dus ook in die zin oneindig,
dat de verantwoordelijkheid niet tot een concreet waarneembaar app61 te be-
perken is. Hier laat de verantwoordelijkheid zich opnieuw kennen als - of
beter: ze onttrekt zich juist aan kennis en begrip door - een paradoxale apo-
rie: de verantwoordelijkheid tegenover deze ene ander doorkruist de algeme-
ne regels van de ethiek. Niet alleen de andere anderen, maar ook de ethiek

54  , La justice reste a venir, elle a a venir, elle est S venir, elle diploie la dimension m6me
d'6v6nements  irrEductible S venir."  (FL  60) "Je crois  S  la  R.dvolution,  c'est-S-dire  S  une
interruption, a une cksure radicale dans le cours ordinaire de l'Histoire. Il n'existe pas de
responsabilit6 dthique, d'ailleurs, ni de dBcision digne de ce nom qui ne soit, par essence,

rBvolutionnaire, qui ne soit en rupture avec un systBme de normes dominant, voire avec l'ida
mBmede norme, et donc d'un savoir de la nornie qui dicterait ou programmerait la d6cision.
Toute responsabilitk est rtvolutionnaire, puisqu'elle cherche S faire l'impossible, 8 interrompre
l'ordre des choses S partir d'Lv6nenients non prograintiiables. Une RBvolution ne se
programme pas. D'une certaine fagon, comme le seul 6vdnement digne de ce nom, elle excBde
tout hon'zon  du possible - donc de la puissance  et du pouvoir." (QD 138-139)
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wordt opgeofferd door deze ene verantwoordelijkheid (DM 97-104, 168,
176; RD 86).

„

Een morele beslissing kan dus alleen worden geforceerd in de impasse van
een onbeslisbaarheid. Zij vraagt enerzijds om een oneindige onderbouwing
en argumentatie, maar deze onderbouwing moet anderzijds ook worden on-
derbroken. De beslissing is, op het moment waarop de knoop wordt doorge-
hakt, geen consequentie van het rationeel berekenend afwegen van voors en
tegens, maar onderbreekt de afwegingen op een irrationeel moment. Het
moment van een beslissing is waanzin, zegt Derrida onder verwijzing naar
Kierkegaard (ED 51; FL 966-968; DM 66; DT 21)." De verantwoordelijk-
heid en de beslissing onttrekken zich hierniee aan elke theoretische bepaling
(Pr 93; AC 79; Ap 43-44; DM 62-63; DP 88-89)." Niet alleen de wet en de
rechtvaardigheid, maar ook de verantwoordelijkheid en de beslissing worden
gekenmerkt door een niet te doordringen 'kern' van een mysterie, een ge-
heim, een waanzin, een stilte, die voor elk rationeel discours gesloten blijven
(Ps  362;  DM  63;  Pas  56-68; Ad 197-201). Een paging tot rationele analyse

van verantwoordelijkheid en beslissing moet daarom altijd een negatieve
vorm krijgen. Het is niet mogelijk om positief onder woorden te brengen

wat verantwoordelijk is en wat rechtvaardig is. Een analyse van verantwoor-
delijkheid heeft onvermijdelijk de vorm van een 'zonder x geen y'. Met an-
dere woorden, er zijn alleen noodzakelijke en geen voldoende voorwaarden
van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid te geven. Sterker nog, vanwe-
ge de noodzakelijke voorwaarden kunnen er geen voldoende voorwaarden
zijn (AC 78-79; Ap 43).'»

5  4. I  owe myself infinitely to each and every singularity. If responsibility were not infinite,
you could not have moral and political problems. There are only nioral and political problems,
and  everything that follows  from  this,  from the moment when responsibility  is not limitable."
(RD 86) "Je ne peux rdpondre S l'appel. S la demande. S l'obligation. ni m6me S l'amour d'un
autre sans lui sacrifier l'autre autre, les autres autres. Tout  autre est tout autre.   I. . . ]  Das  que je Suis

en rapport avec l'autre, avec le regard, la demande, l'amour, l'ordre, l'appel de l'autre, je sais
que je ne puis y rdpondre qu'en sacrifiant 1'6thique, c'est-8-dire ce qui me fait obligation de
rdpondre aussi et de la nume fagon, dans le mJme instant, S tous les autres." (DM 98)

"' Derrida geeft bu dit citaat van Kierkegaard dat meerdere malen terugkeert, geen bron-
verwijzing.

' "Nous parlons ici sous ces noms (Ev6nement, d6cision, responsabilit6, morale politique -
Europe !) de « choses » qui ne peuvent qu'excdder (et qui dot'vent le faire) l'ordre de la
dBtermination thBorique, du savoir, de la certitude, du jugement, de 1'6nonc6 en forme de
« Ceci est cela », plus gdndralement et plus essentiellement l'ordre du pnsent ou de la
presentation. Chaque fois qu'on les rEduit b ce qu'elles doivent ainsi excEder, on donne S
l'erreur, S l'inconscience, 8 l'impensd, S l'irresponsabilit6, le visage si prdsentable de la bonne
conscience." (AC 79; Ap 43-44)

BM 66Ces  conditions ne peuvent avoir qu'une-Brme n6gative  (sans X  il n'y aurait  pas Y).  On
ne peut Btre assurB que de cette forme n6gative. DBs qu'on la convertirait en certitude positive
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Een beshssing heeft dus altijd een onachterhaalbaar en irrationeel moment,
een geheim. Dit geldt niet alleen voor degenen die als buitenstaander probe-
ren een beslissing en een daaruit voortvloeiende handeling te begrijpen. Het
geldt  ook voor degene  die zelf beslist. Daarom gaat volgens Derrida achter de
actieve uitdrukking 'een beslissing nemen' een onherleidbare passiviteit
schuil. Een beslissing wordt niet genomen door een vrij en rationeel subject.
Er is altijd een passief nioment in de beslissing, een moment waarop ik niet
werkelijk een beslissing neem, maar waarop 'het andere in mij' beslist. Dit
'andere' wordt gevornid door de omstandigheden, mijn verleden, mijn on-
bewuste, enzovoort - zaken die aan het actieve subject voorafgaan. Daarom
spreekt Derrida van een passieve beslissing. Volgens Derrida sluit dit spreken
over een passieve beslissing aan bij de traditionele visie op de beslissing als een

vorming van iets nieuws, de beslissing als breuk en onderbreking. Door Der-
rida wordt deze onderbreking niet opgevat als handeling van mij als subject,
maar als een gebeurtenis die mij overkomt. De idee van een passieve beslis-

(« S telle condition, il y aura surement eu Ev6nement, d6cision, responsabilit6, morale ou
politique »), on pourrait Btre stir de commencer S fe tromper, voire k tromper l'autre." (AC
78-79; vgl. Ap 43) Precies om deze reden kan men niet zonlaar met een beroep op Derrida's
filosofie of op 'de' deconstructie bepalen of een beslissing of oordeel verantwoordeluk en
rechtvaardig is of niet. Derrida geeft indicaties in de richting van een dergelijke beoordeling,
maar zeker niet meer dan dat. Drucilla Cornell vat, iii.i. ten onrechte, Derri(la's beschrijving
van een beslissing ook op als een richtlijn voor hoe men behoort te oordelen en te beslissen.
Als een algemene richtlijn ('verschuil je niet achter regels, maar geef een verantwoording van
het ethisch-politieke monient van de beslissing dat elke regel overstijgt') is dit misschien nog
enigszins te verdedigen. Cornell gebruikt Derrida's opvattingen over rechtvaardigheid, verant-
woordelijkheid en beslissing echter als criterium ter beoordeling van het verantwoorde-
lijkheidsgehalte van de jurisprudentie rond een concrete rechtszaak in Amerika,  nl. de abortus-
kwestie Roe vs. M/ade. Afgezien van inhoudelijke kritiek op haar beoordeling, moet worden
vastgesteld dat zij de niveaus van ethiek en ethiciteit of normativiteit tezeer met elkaar verwart.
Het lijkt er sterk op dat Cornell hier inhoudelijke posities te snel aan een deconstructieve
denkwijze verbindr, terwijl Derrida's teksten over verantwoordelijkheid een formeel karakter
hebben, waaruit niet zomaar inhoudelijke conclusies en consequenties kunnen worden getrok-
ken. Zie Cornell, TIre philosophy of the limit, 103-115, 131-137, 147-169. idem, 'L'appel A la
responsabilitd juridique. L'exemple de l'affaire Roe contre Wade', in: Le passage des frontieres,
381-384 ; idem, 'The Philosophy of the Limit: Systems Theory and Feminist Legal Reform',
in: Cornell, Rosenfeld, Carlson (eds.), Deconstniction  and  the  Possibility  of Justice, 68-91. Voor
vergelijkbare kritiek op een andere tekst van Cornell, zie van den Oord, Verdaajde rechten.

199n.
.

Het subject is 66n van de wijsgerige begrippen die in de ethiek een belangruke rol spelen
en die volgens Derrida hard aan deconstructie toe zun. De deconstructie van het subject kan
worden ingezet vanuit de oppositie tussen activiteit en passiviteit, maar ook vanuit de oppositie
tussen mens en dier. Mensbeelden worden altijd sterk bepaald door opvattingen over de ver-
schillen tussen mens en dier. Derrida heeft enkele inalen een aaxizet gegeven tot deconstructies
van pogingen om de oppositie tussen mens en dier vast te leggen. zie Derride, 'L'animal que
donc je suis'; PdS 269-301; QD 1()5-127.
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sing gaat zo lijnrecht tegen elk 'decisionisme' in. Het feit dat het 'andere' in
mij beslist, spreekt mij echter niet vrij van mijn verantwoordelijkheid. Ik ben
verantwoordelijk voor de beslissing die in mij wordt genomen (PA 86-88; Ad
52-53; FS 27-28; QD 92; PM 358)."

Net als de wet worden verantwoordelijkheid en beslissing dus gekenmerkt
door aporie8n. lets nauwkeuriger gezegd: een verantwoordelijke beslissing
kan niet worden genomen zonder en,ari,W van de apone. De ervaring van een
aporie is een mogelijkheidsvoorwaarde voor een verantwoordelijke morele
beslissing (AC 43,46-47,77-78; Ap 35; FL 37-38).

Derrida beschrijft een ervaring als een weg die ergens naar toe leidt, een
doorgang, een passage. Een aporie daarentegen is een impasse, het ontbreken
van een doorgang, een 'niet-weg'. Een ervaring van een aporie, een door-
gang door de impasse, is onmogelijk, een onmogelijke ervaring. Toch kan er
geen rechtvaardigheid zijn en geen verantwoordelijke beslissing zonder een
dergelijke ervaring  (FL  37-38).«'  De  weg naar de rechtvaardigheid is geblok-
keerd of onvindbaar,  en de rechtvaardigheid zelf blijft een onbepaald en on-
bereikbaar ideaal. Een foutloze beslissing en een volledig rechtvaardige han-
deling zijn niet te realiseren. De enige manier om recht te doen aan dit gege-
ven bestaat in het zich rekenschap geven van deze aporie. Een beslissing is
volgens Derrida pas werkeluk een beslissing wanneer de aporie wordt door-
staan. Met andere woorden, het is de fundanientele onbeslisbaarheid van elk
probleem, de onniogelijkheid van een goede of gefundeerde beslissing, die
een werkelijke beslissing mogelijk maakt. Verantwoordelijkheid kan zich al-
leen voordoen in het verdragen en verduren van deze aporie (Ap 35,37; LI
209-210; SN 63, 94, 109)."

Wat nu precies zo'n ervaring van de aporie is, onttrekt zich aan een the-
oretische analyse. Derrida wil in de beeldspraak van de doorgang en de ver-
sperring, de passage en de impasse, geen keuze maken tussen een doorbreken
van een impasse, het 'nemen' van een hindernis, of het verdragen en verdu-

"

Jean-Luc Nancy, L'expirie,ice de la liberti (Gali16e Paris 1988), 189-190,204.
" 1. Une exp6rience est une traversde, comme son nom l'indique, elle passe eu rovers et

voyage vers une destination pour laquelle elle trouve le passage. L'expdrience trouve son

passage, elle est possible. Or en ce sens, il ne peut y avoir d'expdrience pleine de l'aporie, 8
savoir de ce qui ne laisse pas le passage. Aporia, c'est un non-chemin. La justice serait de ce

point de vue l'expdrience de ce dont.nous ne pouvons faire l'expErience.  [...1  2. Mais je crois
qu'il n'y a pas de justice sans cette expdrience, tout impossible qu'elle est, de l'aporie."  (FL 37-
38)

'4  . Accueil, 6thique, droit et politique. Jacques Derrida et Michel Wieviorka', in :
Mohammed Seffahi (dir.1, Mattifeste pour phospitalio. Autour de Jacques Derrida (1'Aube Grigny
1999), 143-154 : 151-152.
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ren  van een onmogelijkheid  (Ap  35)."  In een andere tekst geeft Derrida  een
ander beeld van de aporie, namelijk de aporie van de woestijn die geen en-
kele orientatie biedt. Hier is geen sprake van een wegversperring, er is hele-
maal geen weg (FS 15, 26-27; DM 117-118; SN 52). Juist omdat de aporie
zich onttrekt aan een theoretische analyse, prefereert Derrida deze term bo-
ven de uitdrukking antinomie. Een antinomie tussen twee wetten zou geniak-
ketijker binnen een kantiaans of hegeliaans schema geincorporeerd kunnen
worden   (Ap   37)." Wie in een aporie belandt, wordt direct geconfronteerd
met de singuliere alteriteit, waar geen analyse of theoretisering meer kan
worden ontwikkeld, waar zelfs geen probleem meer kan worden geformu-
leerd. Maar de zuivere alteriteit als zodanig wordt nooit gegeven of ervaren
en hetzelfde geldt ook voor de aporie als zodanig. De ultieme aporie is de
onmogelijkheid van de aporie als zodanig. De verdwijning van een probleem
in de aporie betekent dus niet dat het probleem is opgelost, maar dat men al-
tijd vanuit de aporie wordt terugverwezen naar het onopgeloste probleem
(Ap 31, 137)."

" Daar waar Derrida dit onderscheid maakt, houdt hij het bij het stellen van vragen: "Que
serait une telle expdriencei [ . . .1 Peut-il jamais s'agir, justement  (dans  tous  les  doinaines  01:1  se

posent des questions de ddcision et de responsabilit6 quant A 12 frontidre: dthique, droit,
politique, etc.), de d6passer une aporie, de franchir une ligne oppositionnelle ou bien
d'apprthender, d'endurer, de mettre autrement b 1'6preuve l'exp6rience de l'aporie? Et s'agit-il
A cet Egard d'un ou bien ou bien? Peut-on parler et en quel sens d'une expMence  de  l'aporie?  De
l'apon'e comme telle? Ou inversement: une exp6rience est-elle possible qui tie soit pas expdrience

de l'aporie?" (Ap 35).
.„

Aporie plut6t qu'antinomie: le mot a,iti w1nie s'imposerait Jusqu'S un certain point

puisqu'il s'agissait bien. dans l'ordre de la loi (nomos), de contradictions ou d'antagonismes entre
des lois 6galement imp6ratives. L'antinomie m6rite ici plut6t le nom d'aporie dans la mesure
oil elle n'est ni une antinomie 'apparente ou illusoire', ni une contradiction dialectisable au
sens hegelien ou marxiste, ni m6nie une 'illusion transcendantale dans une dialectique de type
kantien', mais une exptrience interminable." (Ap 37). Vgl. Beardsworth, Derrida & the political,
31-34; Caputo, 'A Commentary: Deconstruction in a Nutshell', 133-134; Elisabeth de Schip-
per, "Her is tiid", 116-119; idem, 'Over de (on)houdbaarheid van de aporie in het werk van
Derrida', in: Wil Derkse, Arie Leuen, Bruno Nagel, Subhem Nieman(Island.   Opstellen  over  meta-
fysica, intersubjectiviteit en transcendentie (Damon Best 1996), 75-87.«'.. Yapone   ne   peut   jamais   Stre   simplement   enditrie   comme telle. L'aporie ultime, c'est
l'impossibilit6 de l'aporie comme telle." CAP 137) "Il devrait y aller de ce qui en somnie parait
nous barrer la route ou nous s6parer en ce lieu oli il ne serait m2me pitts possible de constituer wn
probl#me, un projet ou une protection, quand le projet m6me Ou la tiche probl6matique
devient impossible et quand nous sommes absolument exposds sans protection, sans problame
et sans prothtse, sans substitution possible, singuliBrement exposes (lans notre unicit6 absolue et
absolument nue, c'est-8-dire ddsarnids, livrJs i l'autre, incapables mBme de nous abriter
derridre ce qui pourrait encore prot6ger l'intdriorit6 d'un secret. Li, en somnie, eii ce lieu
d'aporie, il n'y a phts de prob/&me." (Ap 31). Uit deze laatste passage concludeert Henk Ooster-
ling in zun Door schiin bewogen, 627-629, dat de aporie een totale blokkade is waardoor geen
ervaringen nicer worden opgeroepen dan die van totaal verlies of volledige overgave. Dit zou
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3.5 Gift en economie

3.5.1  Geven

"                                                                 "Give  it away give  it away give  it away give it away,tow
Red Hot Chili Peppers

Give it away

Derrida probeert de aporieen en double binds van de normativiteit ook te
doordenken in een analyse van het geven. 'Analyse' is hier eigenlijk geen
goede uitdrukking, want net als de rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid
onttrekt het geven zich aan een theoretische analyse. Niet alleen vanwege de
vele betekenissen van gave, gift, Resclienk en geven:* maar ook vanwege de
aporetische structuur van het geven. In zijn interpretaties van de betekenissen
van geveit bespreekt Derrida uiteenlopende zaken: onder andere geven als
morele opdracht, geven als fundamentele act in de fenomenologie, de vraag
naar het gegeven zijn als metafysische vraag naar de oorsprong, de politiek
van het geven van geschenken in niet-westerse culturen en de vele beteke-
nissen van uitdrukkingen waarin de woorden geven en gift voorkomen (DT
71-77,  passim).«' Deze paragraaf gaat alleen over de aporetische structuur van
het geven als morele handeling.

volgens hem leiden tot het " ..ondraaglijke inzicht dat, als er geen definitieve zingeving is, lij-
den in ethisch-politiek opzicht uiteindelijk zinloos is.", biz. 629. Muns inziens voert de aporie

bu Derrida veeleer voorbij de tegenstelling tussen zin en zinloosheid, net zo als de differentie
aan zingeving en zinverlies voorafgaat. Daarom kan uit de aporie niet tot een absolute zinloos-
heid worden geconcludeerd.

1.·t Het Franse le don is moeilijk direct in het Nederlands te vertalen, omdat er geen gangbaar

zelfstandig naamwoord is met dezelfde betekenis. Er zijn vier alternatieven: gift en donatie wor-
den vrijwel alleen gebruikt voor het giraal overmaken van geld aan een goed doel, geschenk
klinkt nogal ouderwets en Rave wordt alleen gebruikt voor een buzonder talent dat iemand
heeft. Ik heb ervoor gekozen om vooral gift te gebruiken - mede vanwege de ook door Derri-
da aangegeven connotatie met gif- en  het zo  nu en dan afte  wisselen met gave offeschenk.

.

In Donner le temps Gyr 71-77) geeft Derrida een ordening van vier typen vragen met
betrekking tot geven: 1. Vragen omtrent de voorwaarden voor het gegeven zijn van fenome-
nen,  of de intentionele  act  van  het zich geven van fenomenen in  en  aan het bewustzijn.  2.  De
vraag of de veelheid van betekenissen van gegevens door een algemene equivalent, een trans-
cendentaal betekende of transcendentale betekenaar, binnen de eenheid van een homogene
semantische cirkel gehouden kan worden. 3. De vraag naar de verschillen tussen de betekenis-
sen van het werkwoord Reven en het zelfstandig naamwoord gfft. 4. De vraag naar het verschil
tussen het geven van iets en het (transcendentale) geven van de voorwaarden voor iets. Derrida
geefi deze ordening (die moeiteloos uitgebreid zou kunnen worden) om te laten zien hoe de

gift zich onttrekt aan theoretisch begrip en aan een rationele beheersing, een onttrekking die
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Wat is een geschenk? Wat is er zo aporetisch aan geven? Derrida vertrekt
vanuit een fenomenologische omschrijving, om deze vervolgens te proble-
matiseren. Er is sprake van een geschenk wanneer 'iemand' 'iets' aan 'iemand
anders'  geeft of wil geven: A geeft B aan C, ofwel A heeft de intentie B aan
C  te geven.  Of A en C personen of groepen  zijn,  of B een materieel of sym-
bolisch object is, doet er niet zoveel toe; de structuur 'A geeft B aan C' geeft
de mogelijkheidsvoorwaarden aan die een gift tot gift maken. Derrida noemt
daarnaast nog een voorwaarde, waaraan een gift moet voldoen om gift te zijn.
Geven onderscheidt zich van ruilen doordat er niets teruggegeven wordt.
Een gift is volgens Derrida alleen een gift wanneer er geen sprake is van we-
derkerigheid. Als het geven wordt gevolgd door een her-toeligening in wel-
ke vorm dan ook, direct of na langere tijd, dan is geven geen geven meer.
Een gift onttrekt zich aan de economische cirkel van ruilen, geven en nemen,
waarbij deze cirkel door Derrida zeer ruim wordt opgevat (DT 22-24)."

Wat gebeurt er nu als A B aan C geeft? C is dankbaar, of niet, maar is in
elke geval dank verschuldigd aan A, en die schuld kan hij op vele manieren
weer goedmaken. Hij kan natuurlijk B direct aan A teruggeven en daarbij

verbonden is met de disseminatie van betekenis van de woorden geven en #: "Toutes ces
questions concernent une certaine folie du don, qui est d'abord la folie de la disimination du
sens « don »." (DT 77)

6M Derrida vertrekt in deze analyse vanuit wat hij 'onze logica' en 'onze taal en aanverwante
talen' noemt: "Nous le disons dans notre logique et dans notre langue quelqu'un veut ou
dEsire donner, quelqu'un a r intention-de-donner quelque  chose  i  quelqu'un.   [...]   Une  fois
encore, repartons en effet du plus simple et fions-nous toujours A cette pr6-comprEhension
sEmantique du mot « don » dans notre langue ou dans quelque langues fanlihdres. Pour qu'il y
ait don, il faut qu'il n'y ait pas de r6ciprocit6, de retour, d'6change, de contre-don ni de dette.
Si l'autre me rend ou me doit, ou doit me rendre ce que je lui donne, il n'y aura pas eu don,
que cette restitution soit immddiate ou qu'elle se programme dans le calcul complexe d'une
difierance S long terme." (DT 22-23,24) Deze omschrijving is echter meer dan een eenvoudi-
ge semantische weergave van de betekenis van het woord don. Het is een omschrijving die van
een gift bij voorbaat een onbereikbaar ideaal maakt. Iedere gift waar iets tegenover staat, wordt
zo tot een ruil in plaats van een gift. Afgezien van de houdbaarheid van zijn transcendentale
analyse is Derrida's beroep op de gewone spreektaal hier erg problematisch, want in de
spreektaal wordt niet zo'n absolute scheiding gemaakt tussen geven en ruilen. Wanneer ik aan
mijn buurman op z n vegaardag een boek geef, zonder iets terug te verwachten, en hij geeft
mij een maand later bij een andere gelegenheid een cd, dan wordt dat eerder geven dan ruilen
genoennd, hoewel deze handelingen bu nader inzien nooit volledig van een 'economische'
uitwisseling kunnen worden gescheiden. Derrida's definitie van geven is dus minder vanzelf-
sprekend dan hij in eerste instantie lijkt te suggereren. Tegeluk geeft hij expliciet aan dat hu
met deze omschrijving zich verwijdert van een lange traditie: "Bien que routes les
anthropologies, voire les mdtaphysiques du don, aient, 8  juste   titre   et   avec   raison.   trait€   ensemble,

comme un systBme, le don et la dette, le don et le cycle de la restitution, le don et l'emprunt,
le don et le cr6dit, le don et le contre-don, nous nous d*am:ssons ici, de fagon vive et
tranchante, de cette tradition." (DT 25)

141



zeggen dat ze nu weer quitte staan, maar zo'n reactie wordt over het alge-
meen niet op prijs gesteld. C kan ook, en dat is gebruikelijker, op een later
tijdstip iets anders aan A geven. De economische cirkel neemt enige tijd in
beslag en in de tijd treden ook veranderingen op: A krijgt iets anders terug
dan hij gegeven heeft. Er zijn nog meer manieren waarop C kan reageren.
Hij kan boos worden, hij kan B weigeren, hij kan om nog meer vragen, hij
kan ook volstrekt onverschillig reageren en net doen alsof er niets gebeurd is.
Maar alles wat C doet, zelfs niets doen en zwijgen, is hoe dan ook een reac-
tie. C is dus altijd iets verschuldigd en A krijgt altijd iets terug, ook als dat
slechts dank of onverschilligheid is. Zelfs wanneer C A helemaal niet kent,
wanneer A anoniem B aan C heeft gegeven, dan nog krijgt A iets terug. Of-
wel van derden, ofwel van zichzelf kan hij een positieve reactie van tevre-

denheid, lof, bewondering of trots verwachten.  Dit kan zelfs alleen onbewust
gebeuren, wanneer A tevreden is over zichzelf zonder hier bewust bij stil te
staan. Dat A B aan C geeft, heeft dus hoe dan ook als paradoxale conse-
quentie dat A iets krijgt en C iets geeft. Het geschenk slaat zo om in zijn te-
gendeel, het veroorzaakt direct een economische cirkel waarin het geschenk
zelf is opgenomen en dus vernietigd. De mogelijkheidsvoorwaarden van  het
geven zijn tegelijk onmogelijkheidsvoorwaarden:

"Want dit is het onniogelijke dat zich hier te denken lijkt te geven. Deze voor-
waarden voor de mogelukheid van de gift (dat 'ieniand' 'iets' geeft aan 'iemand

anders') duiden tegelijk de voorwaarden aan voor de onmogelijkheid van de gift.
En we zouden het bu voorbaat al anders kunnen vertalen: deze mogelijkheids-
voorwaarden definieren of produceren de annulering, de vernietiging, de de-
structie van de gift." (DT 24)"'

Deze quasi-transcendentale structuur van het geven maakt een echt geschenk
onmogelijk. Een zuivere gift staat volledig los van een economische cirkel.
Tegelijk echter kan zij niet anders dan deze cirkel in werking stellen, waar-
mee zij zichzelf vernietigt.  De gift is tegelijk transcendent aan de economie,
oorsprong van de economie, opgenomen in de economie en onderbreking
van de economie: een onmogelijke combinatie.

...Car voici l'impossible qui semble ici se donner i penser. C'est que ces conditions de

possibilitt du don (que quelqu'« un » donne quelque « chose • S quelqu'« un d'autre »)
d6ignent simultandment les conditions de l'impossibilit6 du don. Et nous pourrions d'avance
traduire autrement: ces conditions de possibilit6 d6finissent ou produisent l'annulation,
l'annihilation, la destruction du don." (DT 24); vgl. Caputo, 'A Commentary: Deconstruction
in a Nutshell', 141 en idem, Tlze Prayers and Tears efjacques Demdia. Religion u,ithout rehkion (In-
diana University Press Bloomington & Indianapolis 1997), 163.

142



Om werkelijk geschenk te zijn, mag een geschenk dus niet worden opgeno-
men in de economie. Dit houdt in dat elke erkenning of herkenning van de
gift als gift vermeden moet worden. Zelfs degene die geeft mag niet weten
dat hij geeft, maar moet de gift absoluut vergeten. De gift moet volgens de
fenomenologische onischrijving wel bewust en met een intentie gegeven
worden (bij de forniulering van de mogelijkheidsvoorwaarden wijst Derrida
met  nadruk  op de intentie),   maar  om   aan de economische cirkel te ontko-
men, moet deze intentie nieteen vergeten worden. Ook het ontvangen van
een gift doet haar al te niet. De gift mag niet als zodanig verschijnen. De op-
dracht om te geven is, evenals de opdracht om op de juiste wijze op een gift
te  reageren, een double bind (DT  18-32).'

Geven is niet alleen onniogelijk, het onttrekt zich ook aan elk theoretisch
begrip. Het is volgens Derrida onmogelijk te weten wat geven is. Daarente-
gen is het niet onmogelijk oni de gift te denken en te noenien. De onmoge-
lijke gave laat zich niet kennen maar wel denken. De scheiding tussen denken
en kennen loopt hier parallel niet de scheiding tussen de gift en de econoniie.
Derrida noemt het denken van de gift een transcendentale illusie, die analoog
is aan de transcendentale dialectiek van Kant. Met dit verschil, dat Derrida
geen oppositie tussen kennen en denken (het fenomenale en het noumenale)
wil handhaven, maar deze twee op een quasi-transcendentale manier wil sa-
mennemen. Het denken overschrijdt het (theoretisch wetenschappelijk) ken-
nen,  maar  kan  er  niet  los van bestaan  (DT  45-47).

Zo ontstaat er een ingewikkelde verhouding tussen geven, weten en den-
ken. Er geldt niet alleen de plicht om te geven, maar ook om te weten wat
men geeft, wat geven is en dat de gift het weten te boven gaat en dat elke gift
wordt opgenomen in de economie:

"Het  gaat  erom [ . . . ] trouw  en zo rigoreus mogelijk te antwoorden  op het bevel
en de ordonnantie van de wi# ("geer') evenals op het bevel en de ordonnantie van
de zin (aanwezigheid, wetenschap, kennis): :veet ook wat geven wit Zeggen, weet te

geve,1, weet wat je wilt en wat je wilt  zeggen als je geeft,  weet wat je intentie is te

geven, weet hoe de gift zich annuleert, bind je, zelfs als de binding vernietiging is
van de gift door de gift, geef, jij, aan de economic haar kans." (DT 46-47)"

71i

Derrida,  'Du  • sans prix •,  ou le • juste prix » de la transaction', in: Roger-Pol Droit,
Comment penser l'argent? (Le Monde Editions 1992), 386-401: 401.

'   "Il   s'agit   I...]   de   rdpondre   fiddlement mais aussi rigoureusement que possible   S
l'injonction ou d l'ordonnance du don (• donne ,) comme J l'injonction ou 8 l'ordonnance du
sens (presence, science, connaissance): sa(lie encorece que donner veut dire, sache donner, sache

ce que tu veux et veux dire quand tu donnes, saches ce que tu as l'intention de domier, sache
comment le don s'annule, engage-toi, m6me si l'engagement est destruction du don par le
don, donne, toi, 8 1'6conomie sa chance." (DT 46-47)
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Hoewel de gift zich dus aan de economie van berekening en beredenering
onttrekt, mag niemand zich aan redenen en rekenen onttrekken. Men moet
van het geven verantwoording kunnen afleggen. Er moet rekenschap worden
afgelegd (rendre coi,:pte) en er moeten redenen worden gegeven (rendre raison)
voor het geven. Hiermee wordt tegelijk een mogelijk exces van de onvoor-
waardelijke generositeit beperkt (DT 47,86). Anderzijds schieten deze rede-
neringen en berekeningen altijd tekort, zodat er onophoudelijk moet worden
gerekend en rekenschap moet worden afgelegd. Derrida's analyse van de gift
resulteert zo in een zelfde moeten zonder Inoete,i of moeten voorb) elk moete,1 als
ook naar voren kwam in de bespreking van de wet, de rechtvaardigheid, de
verantwoordelijkheid en de beslissing. Tegelijk kan er worden gesproken van
een licht accentverschil: terwijl in de meeste van Derrida's quasi-
transcendentale analyses steeds de nadruk wordt gelegd op de spanning tussen

het transcendentale en het empirische, tussen het onvoorwaardelijke en het
voorwaardelijke, tussen rechtvaardigheid en recht, ligt in zijn spreken over de
gift het accent meer op het transcendente karakter van de gift, haar onmoge-
lijkheid, zuiverheid en haar afzijdigheid van elke economic:

"De gift zou niet gehoorzamen aan het principe van de rede: zij is, zij moet zijn,
zonder rede, zonder waaroni en zonder fundament. De gift, als ze er al is, valt
zelfs niet onder de praktische rede. Zij zou vreemd moeten blijven aan de moraal,
aan de wil, misschien aan de vrijheid, tenminste aan die vr heid die men associ-

eert met de  wil  van een subject.  Zij zou vreemd moeten blijven  aan  de  wet  ofaan
het "gij zult" van deze praktische rede. Zij zou het moeten zelf moeten passeren:

moeten voorbij het moeten. Indien men geeft omdat men moet geven, geeft men
niet nieer. Dit betekent niet noodzakelijk dat elke wet en elk "gij zult" aldus zou-
den worden uitgesloten door de gift (als ze er is), maar er moet een wet en een
"gij zult" gedacht worden die niet bepaalbaar zijn door enige praktische rede. Een
wet of een "gij zult" zonder moeten, al met al, als het mogelijk is."  (DT  197-
198)72

Door dit accentverschil doet zich ook een lichte wending voor in Derrida's
denken over de werking van de differentie in de econornische cirkel. In het

- "Le don serait ce qui n'obBit pas au principe de la raison: il est, il doit Btre, il se doit
d'etre sans raison, sans pourquoi et sans fondement. Le don, s'il y en a, ne reldve mBme pas de
la raison pratique. 11 devrait rester Btranger i la morale, S la volont6, peut-Etre 8 la libert6, du
inoins A cette libert6 qu'on associe S la volontk d'un sujet. Il devrait rester 6tranger 8 la loi ou
au « il faut » de cette raison pratique. Il devrait passer le devoir mdme: devoir au-deli du devoir.

Si l'on donne parce qu'il faut donner, on tie donne plus. Cela ne signifie pas n6cessairenient
que route loi et tout « il faut » soient ainsi exclus par le don (s'il y en a), mais il faut alors penser
une loi ou un « il faut » non d6terminables par quelque raison pratique. Une loi ou un « il
faut » sans devoir, en somme, si c'est possible." (DT 197-198)
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vroege werk (ED 369-409; M 3-29) wordt benadrukt dat de economische
kringloop nooit sluitend kan zijn. Er bestaat geen investering zonder risico.
Wat aan het eind van de kringloop terugkeert, is nooit gelijk aan wat er aan
het begin in is geYnvesteerd. De metafysische pogingen om de cirkel sluitend
te krijgen of op z'n minst vanuit een centrum te beheersen en te berekenen,
worden ontwricht door woekering, verlies en verspilling. De economie
wordt gekenmerkt door uitstel en onderbreking, kortoni door differentie. Er
zijn altijd verschil en alteriteit die zich aan een economische beheersing ont-
trekken. In het latere werk (vanaf DT) ligt het accent veel meer op de ver-
langde maar onmogelijke zuiverheid van wat zich onttrekt. Alleen al een blijk
van dankbaarheid trekt een gave in de economie en zou haar daarmee teniet
doen: geven is dus onmogelijk en hetzelfde geldt voor bedanken (Ps 162; Ap
11).

Argumenterend vanuit de eerdere teksten over economic zou men echter

ook het omgekeerde kunnen concluderen: dank zij de onvolledigheid en
openheid van de economische cirkel is zoiets als geven juist mogelijk. 'Gift'
kan dan gewoon worden toegevoegd aan het rijtje 'woekering, verlies en
verspilling'. Dankbaarheid   zou dan vervolgens kunnen worden opgevat   als
een reactie op een geschenk die enerzijds het geven wel in de economie op-
neemt, maar anderzijds ook het niet-economische van het geschenk bena-
drukt. Het verschil is hier dat geven niet alleen als iets absoluuts wordt opge-
vat, als iets dat niet alleen losstaat van elke economic maar er ook, als gift. in
is opgenomen. Het is echter de absolute en onmogelijke zuiverheid van de
transcendentie die in Derrida's teksten over het geven grote nadruk krijgt.

Het denken van de gift wordt zo inderdaad een transcendentale illusie die
tot mislukken is gedoemd. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat Derrida de-
ze denkoefening in Donner le temps besluit met een verwijzing naar Icarus.
Een groot deel van dit boek bestaat uit een bespreking van een kort verhaal
van Charles Baudelaire, La fatisse monnaie, waarin het geven van een vals
muntstuk aan een bedelaar van verschillende kanten wordt belicht. Aan het
eind van Do,mer le temps citeert Derrida een gedicht van Baudelaire over
Icarus die niet alleen valt, maar ook nog niet in staat is zijn naam te geven aan
de afgrond waarin hij valt. Icarus kan niet geven, hij kan zelfs niet aan deze
mislukking en ondergang zijn naam geven (DT 216-217).-'

" "Rappelons-nous i Icare - vers le soleil, sous l'oeil de midi. Cette histoire serait-elle,
entre autres, toute l'histoire ? En tout cas, et au moins, une certaine histoire de la philosophie.
Icare, un Icare se plaint aussi de ne pas pouvoir signer. 11 ne donnera son nom, pas m6me 8 la
sdpulture que d'autres voudraient lui assigner." (DT 216); vgl. Charles Baudelaire, 'Les plaintes
d'un Icare', in: idem, Lis fleurs du mal (Bookking Paris 1993), 231-232. Dit slot van DT roept
vragen op. Icarus kan niet geven omdat geven onmogelijk is. Maar als hij ook am deze onmo-
gelijkheid niet zijn naam kan geven, betekent dit dan dat de onmogelijkheid van het geven
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3.5.2  Vergeven
Vergeving is een bijzondere gift waaraan Derrida afzonderlijk aandacht be-
steedt. E6n van de redenen hiervoor ligt in de politieke populariteit die ver-
geving en verzoening sinds enige tijd genieten. Veel presidenten en andere

hoogwaardigheidsbekleders bieden namens hun land excuses aan voor in het
verleden begane misdaden. Burgeroorlogen en andere interne twisten wor-
den  niet meer alleen met berechting van of amnestie  voor 66n  van de partijen
beslecht, maar met een proces dat is gericht op verzoening, zoals in de Zuid-
Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie. Wat Derrida hierbij onder
andere opvalt, is de christelijke toonzetting van dit 'vergevingsdiscours' dat
zich over de hele wereld verbreid, zelfs tot in een niet-christelijk land als Ja-
pan. Deze globalisering van een christelijke denkwijze en terminologie houdt
gelijke tred met de globalisering van de al even westerse vrije markt-ideologie
en de daarbij behorende uitbreiding van de westerse economische macht.
Deze ontwikkelingen worden door Derrida samengenomen in de term mon-

dialatinisation, dat kan worden vertaald met globalatinisering: de wereldwijde
verbreiding van een (geseculariseerd) christelijke wereldbeschouwing of dis-
cours als universele politieke standaard (FS 66, 103-108, 114-119; DM 186-
187; SP 128-129; vgl. § 4.4.1).

Dit politieke discours van de vergeving heeft volgens Derrida echter wei-
nig meer met echte vergeving te maken. Het dient als middel tot een doel,
bijvoorbeeld nationale eenheid en verzoening, en het gaat vaak gepaard met
allerlei vormen van onderhandelingen   (FS 124). Vergeving speelt zich echter
buiten elke juridische of politieke orde af. Persoonlijke vergeving en juridi-
sche veroordeling sluiten elkaar niet uit, net zomin als het omgekeerde: vrij-
spraak zonder vergeving (QD 261; SP 132). Net als de gift verhoudt verge-
ving zich op een paradoxale manier tot elke economische orde van bereke-

ning en beredenering. In haar zuiverste vorm is vergeving volgens Derrida
onvoorwaardelijk en daarmee tegelijk onmogelijk, het zou a]leen een verge-

ving van het onvergee jke kunnen zijn; maar vergeving kan zich alleen in
een  onzuivere en voorwaardelijke vorm voordoen  (SP  136).

Derrida zegt dat hij niet vanwege een ethisch purisme vergeving als on-
voorwaardelijk opvat en dat hij ook niet bedoelt te zeggen dat het een plicht

niet te snel met de val van Icarus moet worden verbonden? Het lijkt erop - het lijkt mij ten-
minste een aannemelijke interpretatie van dit slot - dat Derrida wil voorkomen dat de trans-

cendentale illusie van het denken van de gift te snel hubris wordt genoemd. Daarniee zou de
mislukking van de metafysica te geniakkelijk geplaatst kunnen worden, alsof de metafysica als
afgedaan kan worden beschouwd. Daarom mag Icarus niet zijn naam aan zijn graf geven, maar

moet hij in de afgrond blijven vallen.
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zou zijn om het onvergeeflijke te vergeven (FS 125-126, 129; QD 259).-' Het
gaat hem om de aporieen die inherent zijn aan de logica van de vergeving
zoals die in de traditie van de monotheistische religies is overgeleverd aan de
westerse cultuur en nu over de hele wereld wordt geexporteerd. Deze erfenis
van wit Derrida de 'abrahamitische religies' noemt - Abraham is de aartsva-
der van jodendoni, christendom en islam - bestaat uit twee tegenstrijdige op-
vattingen, namelijk over vergeving als voorwaardelijk en als onvoorwaarde-
lijk. Enerzijds worden er voorwaarden gesteld aan de mogelijkheid om te
vergeven, bijvoorbeeld dat de schuldige zijn fout erkent, berouw toont, be-
terschap belooft en oni vergeving vraagt. Ook is er in deze opvatting een
grens aan wat kan worden vergeven; een kwaad dat elke mogelijke bestraffing
te buiten gaat en dat daarmee de menselijke niagit passeert, zou onvergeeflijk
zijn. Anderzijds wordt vergeving opgevat als onvoorwaardelijk, het wordt
geschonken uit pure genade, zonder enige economische uitwisseling of bere-
kening. Deze vergeving heeft iets bovennienselijks en transcendents, alleen
God  kan zo vergeven   (FS   110,   119; QD 259-260, 263-265; DM 187-205;
SP 137-138).

Derrida uit vooral kritiek op de voorwaardelijke vergeving. Afgezien van
de onduidelijkheden die hieraan kleven - wie of wat wordt vergeven, de
schuldige of zijn slechte daad? - is een dergelijke vergeving volgens Derrida
te gemakkelijk. Het zou een gift zijn die van tevoren al een heleboel terug-
vraagt: inzicht van de schuldige in zijn fout, inkeer, erkenning, berouw, de
belofte van beterschap en een verzoek om vergeving. Als je alleen iemand
onder die voorwaarden kunt vergeven, vergeef je een ander  dan de dader.
Werkelijke vergeving zou buiten elke economie oni de fout en de dader als
zodanig moeten vergeven, met het risico dat de dader hetzelfde kwaad op-
nieuw begaat:

"Stel je voor dat ik vergeef onder de voorwaarde dat de schuldige berouw heeft,
zich verbetert, vergeving vraagt en dus veranderd zou zijn door een nieuw begin,

' Als het gaat om de ethiek van het geven, spreekt Derrida wel over de plicht van het ge-
ven, die zich voordoet als een moeten voorbij elk moeten. In zijn schrijven over vergeving is
hu terughoudender. Omdat de vergeving zich aan het begrip onttrekt, zijn de redenen voor
een slachtoffer om al dan niet te vergeven, ondoorgrondelijk en past het een ander niet hier-
over een oordeel te vellen: "Imaginez une victime du terrorisme, une personne dont on a
Bgorge ou d6port6 les enfants, ou telle autre dont la famille est morte dans un four crEmatoire.
Qu'elle dise « je pardonne • ou « je ne pardonne pas *, dans les deux cas, je ne suis pas sfir de
comprendre, je suis m6me sur de ne pas comprendre et en tout cas je n'ai rien J dire. Cette
zone de l'exp6rience reste inaccessible et je dois en respecter le secret.    (FS 129) Derrida ziet
vergeven allereerst als een persoonlijke zaak; men kan niet namens iernand anders vergeven of
om vergeving vragen. Tegelijk is vergeving ook een zaak met altijd meerdere betrokkenen, en
dus iets gemeenschappeluks  (SP  139).
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en dat hij vanaf dat moment niet meer geheel dezelfde zou zijn als wie zich
schuldig had gemaakt. Kan men in dit geval nog van vergeving spreken? Dat zou
te gemakkelijk zijn, van twee kanten: men zou een ander vergeven dan de schul-

dige zelf. Als er sprake zou zijn van vergeving, zou men dan niet integendeel zo-
wel de fout als de schuldige als zodanig meten vergeven, terwijl zij allebei blijven

bestaan, even onherroepelijk als het kwaad, als het kwaad zelf, en zelfs in staat

zouden zijn om zich te herhalen, onvergeeftijk, zonder verbetering, zonder be-
rouw of belofte? Moet men niet volhouden dat een vergeving die haar naani

waardig is, als ze er ooit is, het onvergeeflijke moet vergeven, zonder voorwaar-

de?   [ . . . ]   Ze16  als  deze radicale zuiverheid excessief, hyperbolisch en dwaas  kan

schijnen?" (FS 114)"

Werkelijke vergeving vergeeft dus het onvergeeflijke, zonder voorwaarden
en   zonder   dat   er om wordt gevraagd   (DM   170)." Deze zuivere vergeving
moet zich echter in een specifieke context begeven en zich aan voorwaarden
verbinden om te kunnen plaatsvinden en effectief te worden. Vergeving

krijgt daarmee altijd een zin of betekenis buiten zichzelf, het wordt middel
tot een doel en onderdeel van een economische betrekking. Het is volgens

Derrida echter alleen 'zinvol' om over vergeving te spreken, wanneer deze
notie verbonden wordt met de onvoorwaardelijke vergeving die geen enkele
'zin' mag hebben. De voorwaardelijkheid en onvoorwaardelijkheid van het
vergeven zijn tegelijk heterogeen en onlosmakelijk met elkaar verbonden. In
het spanningsvolle samengaan van deze twee polen is de verantwoordelijk-

heid gesitueerd  (FS  119-120,  125; DM  192; SP  138; PM 394-397)."

. „
Imaginez donc que je pardonne & la condition que le coupable se repente, s'amende,

demande pardon et donc soit changE par un nouvel engagement, et que dBs lors 11 ne soit plus
tout S fait le mBme que celui qui s'est rendu coupable. Dans ce cas, peut-on encore parler d'un
pardon ? Ce serait trop facile, des deux cot6s : on pardonnerait un autre que le coupable

mBme. Pour qu'il y ait pardon, ne faut-il pas au contraire pardonner et la faute et le coupable

en tant que tels, li ou l'une et l'autre demeurent, aussi irr6versiblement que le mal, comme le

mal mdme, et ser:aient encore capables de se rlpdter, impardonnablement, sans transformation,

sans am6lioration, sans repentir ni promesse ? Ne doit-on pas maintenir qu'un pardon digne de
, ,

ce nom,  s ii y  en a jamais, doit pardonner l'impardonnable,  et sans condition ?  [...1  MBme si
cette puretd radicale peut paraitre excessive, hyperbolique, folle  ?"  (FS  114);  vgl. DM 182-183.

Het is m.i. niet zozeer de voorwaardelijke vergeving niaar veeleer Derrida's kritiek hierop die
hier 'te gemakkelijk' is. Het vergeven van iemand die berouw toont, hoeft namelijk helemaal

niet gemakkelijk te zijn, maar kan ze16 heel moeilijk blijven. Daarnaast kan inkeer en berouw

een schuldige wel veranderen, maar daar wordt de schuldige niet minder schuldig van en dus

kan er nog steeds van vergeving spr;ike zijn; zie § 5.3.4.
" "On ne demande jamais pardon que pour l'impardonnable." (DM  170)

"Ces deux p6les, linconditionnel et le conditionnel, sont absolument h6tBrogdnes et doivent
demeurer irr6ductibles l'un i l'autre. Ils sont pourtant indissociables : si l'on veut, et il le faut,

que le pardon devienne effectif, concret, historique, si l'on veut quil arrive, quil ait lieu en
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De 'norm' voor vergeving blijft dus absoluut onvoorwaardelijk en onbepaald
- en dus overbepaald. Derrida is niet gekant tegen de politieke verzoenings-
pogingen waarin zo vaak van vergeving wordt gesproken, integendeel. Maar
de vernieuwing van politiek en recht die met deze pogingen gepaard gaan,
kunnen zich naar zijn mening alleen laten inspireren en orienteren vanuit
zo'n zuivere opvatting van onvoorwaardelijke vergeving (FS 125).

7H

3.5.3  Gastvrijheid

"Ze  kwam  binnen  zonder  kloppen
en ging weR zonder een woord

.

De Dijk
Binne,1 zonder kloppen

Het verlenen van gastvrijheid is een onderwerp waarop Derrida in een aantal
recente teksten meerdere malen is ingegaan. Dezelfde spanningsverhouding
tussen gift en economie keert hier weer terug. De plicht tot het verlenen van
gastvrijheid is onvoorwaardelijk, absoluut en oneindig, maar kan alleen tot
gelding komen binnen een economie van voorwaardelijke normen en afspra-
ken en in het kader van politieke reguleringen. Gastvrijheid staat hier niet al-
leen voor het ontvangen van gasten in je eigen huis,  maar ook voor de open-
heid van de grenzen van een staat en, nog breder, voor openheid voor het
andere  in het algemeen  (Co  41-43).

Onvoorwaardelijke gastvrijheid is meer dan het uitnodigen van vrienden
of kennissen om op bezoek te komen.  Het is veeleer het binnen nodigen van
een onbekende, ongenode en volstrekt onverwachte gast, liefst op een mo-
ment dat het je niet uitkomt.  Van deze  gast mag niets worden gevraagd, zelfs

niet  zijn  naam  (H  27-31;  Ad  91;  HI  98,   101,   103;  RH   113). De gastheer
moet onvoorwaardelijkheid bereid zijn alles aan zijn gast te geven. Dit houdt

changeant les choses, il faut que sa puret6 s'engage dans une sdrie de conditions de toute sorte

(psycho-sociologique,   politique,   etc.).   C'est   entre   ces   deux p6les, irrhondliables mais
indissociables, que les ddcisions et les responsabilitls sont S prendre. Mais malgr6 toutes les
confusions  [...]  il ne faudrait jamais oublier, nhnmoins, que  tout cela se rkfBre / une certaine
id& du pardon pur et inconditionnel sans laquelle ce discours n'aurait pas le moindre sens. Ce

qui  complique la question du  « sens », c'est encore ceci  [...]: le pardon  pur et inconditionnel,
pour avoir son sens propre, doit n'avoir aucun « sens », aucune finalite, aucune intelligibilite
m6me. C'est une folie de l'impossible. Il faudrait suivre sans faiblir la consdquence de ce
paradoxe ou de cette aporie." (FS  119-120)

IK  .,   .disons que seule cette exigence inflexible peut orienter une histoire  des  lois,  une
6volution du droit. Elle seule peut inspirer, ici, maintenant, (lans l'urgence, sans attendre, la
r6ponse et les responsabilitds." (FS 125)
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een groot risico in. De gast kan misbruik maken van de hem geboden gast-
vrijheid, hij kan zelfs een vijand blijken te zijn - niet voor niets zijn de
woorden gast, vreemdeling en vijand in het Latijn etymologisch met elkaar

verbonden (H 41-45)."
E6n van de paradoxen van de gastvrijheid die Derrida beschrijft, bestaat

hierin, dat de verhoudingen tussen gastheer en gast bij voorbaat al zijn omge-
draaid. Derrida maakt hierbij dankbaar gebruik van het gegeven dat het Frans

voor gast en gastheer maar 66n woord heeft: hdte. De gastvrijheid die aan een
vreemdeling wordt aangeboden is altijd een reactie op de voorafgaande
openheid die de ander aan mij toont, op het voorafgaande appal dat van de
vreemdeling uitgaat en dat de gastheer, in de woorden van Levinas, tot een
gijzelaar van de ander maakt. De gastheer wordt 'bezeten' door de gast. Het
voedsel en het onderdak dat de gastheer aan de gast aanbiedt, zijn niet wer-
kelijk zijn bezit, maar zijn hem dank zij een ander ten deel gevallen om ze
weer weg te geven aan een ander. De alteriteit gaat aan het zelf vooraf.  Zo
blijken de rollen altijd al te zijn omgedraaid: de gastheer wordt gast van de
gast, 1'116te devient l' Iate de r h6te, de gast wordt gastheer van de gastheer (H
109-111 ; Ad 70-85, 173; SP 65-66; RH 117-121):'

De plicht tot gastvrijheid geldt dus onvoorwaardelijk, maar kan alleen
worden gerealiseerd in een kader van concrete wetten en regels. Enerzijds is
dit een beperking van de onvoorwaardelijke gastvrijheid tot een voorwaarde-
lijke gastvrijheid waarbij aan de gast een aantal regels worden opgelegd. An-
derzijds is deze beperking ook een bescherming van de gastheer tegen een
niogelijk misbruik van zijn gastvrijheid. Als Derrida de verhouding tussen gift
en economie in zijn schrijven over gastvrijheid evenzeer op de spits zou drij-
ven als in zijn analyses van de gift, dan zou hij de voorwaardelijke gastvrijheid

' Het latijnse woord hostis betekent 'vijand', maar is verbonden met het Germaanse 'gast',
waarbij beide woorden waarschunlijk als oorspronkeluk betekenis 'vreemdeling' hebben; hospes
betekent 'gastvriend', 'gastheer' of 'vreemdeling' en gaat waarschijnlijk terug op een verbin-
ding tussen enerzijds hostis en anderzijds potis, dat 'heer' en 'meester' betekent: hosti-pet·, v0.
Emile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-europuns (Minuit Paris 1969), I 87-101.
Derrida maakt dikwijls gebruik van Benvenistes etymologische standaardwerk, maar plaatst er
meestal ook zon eigen kanttekeningen bo

" "C'est donc bien le maitre, t'invitant, l'h6te invitant qui devient l'otage - qui l'aura
toujours ete en vErite. Et l'h6te, l'otage invit6 Quest), devient l'invitant de l'invitant, le maitre
de l'hae (host). L'h6te devient l'hdte de l'hdte. L'h6te Quest) devient l'h6te (host) de l'hae
(host). Ces substitutions font de tous et de chacun l'otage de l'autre. Telles sont les lois de
l'hospitalit6."  (H  111).  In verschillende contexten wordt deze omdraaiing door Derrida  op
verschillende manieren beschreven; met verwijzing naar een boek van Pierre Klossowski. Ro-
berte ce soir 01 77-79, 109-115, RH 118), naar Oedipus in Colonos (H 37-43, 81-109), naar
een verhaal van Camus, 'L'h6te', in L'Exil  et   le  royaume   (RH 1 17-121), en naar Levinas' ana-
lyse van de vrouw als intieme ander die de woning inricht, waarin de gastheer zelf dus al gast
is, Totalitf et Infini, 127-129 (Ad 70-85).
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geen gastvrijheid meer noemen, nwar zover gaat hij in deze context meestal
niet. Hij bespreekt gastvrijheid als een opdracht die zich altijd ophoudt in de
spanning van de tegenstelling tussen het voorwaardelijke en het onvoorwaar-
delijke, tussen perversie en vervolmaking. Deze tussenpositie kan nooit het
veilige midden zijn dat de kool en de geit wil sparen, maar is een spannings-

verhouding die in iedere situatie opnieuw op zoek is naar de beste voorwaar-
delijke gastvrijheid en voortdurend om een vernieuwing vraagt van ethiek,
politiek en recht (H 27-31, 65-71; Ad 91, 193-194; HI passim; RH 11-116,
124; SP 67-74; QD 101-104; PM 296-302, 361-363, 273-277).

Ter vergelijking van deze twee soorten gastvrijheid plaatst Derrida Kant
en Levinas tegenover elkaar. Kant wijdt in zijn Zum ewige,1 Friede,1 een artikel
aan het recht op gastvrijheid voor elke wereldburger." In zijn interpretatie
van dit artikel benadrukt Derrida dat het hier om een voorwaardelijk recht
gaat, dat op allerlei nianieren is ingeperkt: het betreft onder andere een be-
zoekrecht in plaats van een gastrecht en het is gebaseerd op het natuurrecht. H2

Bij Kant kunnen vrede en gastvrijheid alleen een voorwaardelijke status heb-
ben, omdat zij niet van nature gegeven zijn, maar ingesteld moeten worden
in een wereld die vanaf het begin eerder door oorlog dan door een vreed-
zaam samenwonen van alle mensen wordt gekenmerkt." Levinas daarentegen
neemt de vrede van de an-archische relatie met de ander en de daarbij beho-
rende onvoorwaardelijke oproep tot gastvrijheid als uitgangspositie. Elke
oorlog en elk geweld dat de ander wordt aangedaan, getuigen altijd al van de-
ze voorafgaande vrede en van de belofte van een messiaanse vrede die even-
zeer door het gezicht van de ander wordt uitgedrukt. Kant en Levinas plaat-
sen beiden de eeuwige vrede met de daarbij horende gastvrijheid in een es-
chatologische toekomst, maar een belangrijk verschil is dat het bij Kant alleen
oni een voorwaardelijke gastvrijheid kan gaan, terwijl Levinas uitgaat van de
onvoorwaardelijke plicht tot gastvrijheid. Omdat Levinas' benadering haar
aanvang vindt in een onvoorwaardelijke en oneindige verantwoordelijkheid,
biedt deze volgens Derrida meer mogelijkheden als uitgangspunt voor een

"
Kant, Zum ewigen Frieden, BA 40-46, het derde 'Definitivartikel' van de tweede 'Ab-

schnitt'.
/2 Dernda voegt hier nog aan toe dat Kants recht op gastvrijheid alleen geldt voor staats-

burgers, maar die beperking heb ik in Kants tekst niet kunnen vinden, of het zou al geimpli-
ceerd moeten zijn in de term 'Weltbiirgerrecht' in de titel van het betreffende artikel. Deze

titel duidt echter veeleer op een afstemming van het recht op voorwaarden voor een algemene

gastvrijheid: "Das Weltburgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalitat einge-
schrankt sein."

.-Der Friedenszustand unter Menschen, die neben einander leben, ist kein Naturzustand
(status naturalis), der viemehr ein Zustand des Krieges ist, d.i. wenn gleich nicht imnier ein
ausbruch der Feindseligkeiten, doch immerwIhrende Bedrohung mit denselben. Er muB also
Resti#et werden.",  Kant,  Zimt  ell,i en  Frieden,  BA  18.
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herziening van het internatonaal recht, van de internationale politiek en van
een engagement dat niet afhankelijk zou moeten zijn van de belangen van
afzonderlijke staten (Ad 154-176; HI 104-106;  SP  67-68;  Co  50-56)."

Derrida's eigen politieke uitwerking van zijn ideeen over gastvrijheid is
zeer summier. Hij is kritisch over het Franse immigratiebeleid, maar beseft
tegelijk dat de plicht tot onvoorwaardelijke gastvrijheid niet zomaar te verta-
len is in politieke oplossingen van problemen rond het asielzoekersbeleid en
de integratie van allochtonen. (HI 97-101;  RH 113-117, 122-124;  Ech  24-
28; Co 16-41; QD 101-104)." Waar hij vooral voor pleit, is een grondige
ondervraging en herwaardering van politieke structuren en discoursen waann
deze vraagstukken worden doordacht en behandeld. Een concreet voorbeeld
van een voorstel dat hieruit kan voortvloeien, is de oproep van het Internati-
onale Parlement van Schrijvers, waarin Derrida actief is, tot het vormen van
een netwerk van vluchtsteden of vrijsteden waar bedreigde schrijvers en an-
deren een veilig heenkomen kunnen zoeken (Co passim; RH 123-124).

3.6 Politiek in deconstructie

3.6.1  Ttissen elfenis en eschaton
Het voorstel van de vluchtsteden is 66n van de weinige concrete suggesties
die Derrida op politiek-filosofisch gebied heeft gedaan. Hij noemt in zijn
teksten wel regelmatig allerlei politieke vraagstukken, Inaar neemt vervolgens
gewoonlijk een grote stap naar de transcendentale vragen die aan een inhou-
delijke bespreking of beoordeling van deze zaken voorafgaan. Zijn bijdragen
aan de hedendaagse politieke filosofie worden gekenmerkt door een zekere
dubbelzinnigheid. Enerzijds is zijn deconstructieve werkwijze niet bedoeld als
een vrijblijvende Spielerei met teksten, maar beoogt hij wel degelijk concrete

.  , Il nous faut seulement, entre Kant et Lavinas, aiguiser ici une dif*rence qui compte
aujourd'hui plus que jamais quant S ce droit du refuge et 8 toutes les urgences qui sont les
n6tres, partout 06, eii Israfl, au Ruanda, en Europe, en Amdrique, en Asie et dens routes les
Bglises St Bernard du monde, des millions de « sans-papiers,• et de « sans domicile fixe,•
exigent S 12 fois un autre droit international, une autre politique des frontiBres, une autre
politique de l'humanitaire, voire un engagement humanitaire qui se tienne *aivement au-delb
de l'intdrBt des Etats-nations." (Ad 175-176) Elders benadrukt Derrida ook de eschatologische
overeenkomst tussen beide denkers: "11 y a donc dans les deux cas A l'horizon de l'histoire une
paix universelle et perp6tuelle. Sur ce point-18, Kant et L6vinas, conime souvent, se rejoignent
A travers de chiasmes." (SP 68)

'5 .6
11 est en effet difficile de traduire la puretk d'une 6thique de l'hospitalit6 dans le corps de

lois." (Hl 99) Vgl. 'D6bat: une hospitalitd sans condition', in: Mohammed Seffahi (dir.),
Manifeste   pour  l'hospitaliti.   Autour  de  Jacques Derrida (1'Aube Grigny 1999), 133-142 : 137-138;
'Accueil, 6thique, droit et politique', 143-146.
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veranderingen teweeg te brengen, vooral op de gebieden van recht en poli-
tiek (FL 23-24: SM 147).- Anderzijds wil hij tegelijk de diepte in, radicaal
doorvragen naar de quasi-transcendentale (on)mogelijkheids-voorwaarden
van politiek denken en handelen. De aporieen die zich hierbij doen gelden,
maken elk concreet en praktisch voorstel problematisch. Dat neenit niet weg
dat Derrida regelrnatig meewerkt aan politieke activiteiten en daartoe ook
een  paar keer het initiatief heeft genomen. Het meest uitgebreid heeft hij  zich
bemoeid met de politieke besluitvorming rond het Franse filosofie-onderwijs.
Hiertoe heeft hij met anderen in 1974 de Groupe de redlerches sur l'enseigne,ne,it
philosophique (GREPH) opgericht. Verder heeft hij zich meermalen en op
meerdere manieren ingezet voor dissidenten en politieke gevangenen. Deze
activiteiten hebben ook hun sporen achtergelaten in zijn teksten en colleges,
die laten zien dat deconstructie soms goed kan samengaan met directe poli-
tieke actie."

Maar in diezelfde teksten wordt nog meer aandacht gevraagd voor de
aporieen en onbeslisbaarheden die alle politieke vraagstukken en strategieen
kenmerken. Derrida's deconstructieve werk staat dus niet los van concreet
politiek handelen, maar leent zich ook zeker niet voor de uiteenzetting van
een politiek program. De hierboven genoemde 'wapenfeiten' worden door
henizelf dan ook met grote voorzichtigheid en met veel nuances beschreven.
Het voorstel tot de vorming van een netwerk van vrijsteden is hiervan een
goed voorbeeld. Het komt niet uit de lucht vallen, maar kent een rijke voor-
geschiedenis die door Derrida kort wordt weergegeven, van de bijbel en de
Stoa  via de Middeleeuwen  tot  Kant  en de Verlichting  (Co  43-56).  Deze  tra-

I. „

...aux  programmes  les plus radicaux d'une d*construction qui voudrait,  pour  etre
consUquente avec elle-mBme, ne pas rester enferni6e dans les discours purement spaculatifs,
thdoriques  et  acaddmiques  mais pr6tendre [...] avoir des consdquences, changer des choses et
intervenir de faqon efficiente et responsable (quoique toujours m6diatis6e, bien sor), non
seulement dans la profession mais dans ce qu'on appelle la cit6, la ptlis et plus g6n6ralement le
monde." (FL 23); Derrida, La vente en peinture (Flammarion Paris 1978), 23-24; vgl. Rob
Moolenaar, 'Deconstructie en performativiteit', in: W. van Dooren en T. Hoff (red.), Aktueel
filosoferen.  Nederlands-VIaamse.filosofedag  Delft 1993 (Eburon Delft 1993), 187-192.

H7

In 1981  richt Derrida met Jean-Pierre Vernant de Association Jan  Hits op, ter ondersteu-
ning van Tsjechische dissidenten. (Na een bezoek aan deze dissidenten wordt er aan de Tsje-
chische grens een kleine hoeveelheid drugs in zijn bagage 'aangetroffen', waarna hij wordt ge-
arresteerd en een nacht in een cel moet doorbrengen; vgl. Pr 103, 136 en Derrida, 'Circonfes-
sion', in: Geoffrey Bennington et Jacques Derrida, Jacques Derri(la (Seuil Paris 1991), 270). Ook
neemt hij decl aan de expositie An contre Apartheid en aan een schrijverscomite dat zich inzet
voor de vrijlating van Nelson Mandela  (vgl. Ps 353-362, 453-475). Het vice-voorzitterschap
voor het Internationale Parlement van Schrijvers past ook in dit rijge van activiteiten (vgl. Co).
Een aantal van de voor de GREPH geschreven teksten zun met andere teksten over he[ filoso-
fie-onderwijs gebundeld in Dz, droit d la philosophie (DP). Vgl. SP 39-41; PM 215-218, 219-
227,333-336.
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ditie moet kritisch worden bestudeerd en in de hedendaagse politiek worden
vertaald. Ook de huidige situatie van de politieke gastvrijheid - of eerder het
gebrek daaraan - wordt door Derrida met scherpe kritiek onder de loep ge-
nomen, vooral de recente Franse immigratiepolitiek (Co 27-41). Daarnaast

brengt hij de mogelijke vernieuwing van het idee van de vluchtsteden in ver-
band  met de hedendaagse neergang van de natie-staat  (Co  11-19).  Een  oude
traditie wordt dus op kritische wijze een nieuw leven ingeblazen, en wel zo
dat zij zeker niet als blauwdruk mag fungeren. De nieuwe juridische uitwer-
king van het concept van de vluchtsteden is een proef en een experiment dat
in de praktijk gaandeweg moet worden ontwikkeld. Derrida beperkt zich tot
het vragen van ruimte voor het uitdenken van nieuwe vormen van recht en
gastvrijheid. Verleden, heden en toekomst worden zo alledrie kritisch, met
voorzorg en omzichtigheid benaderd, met een houding die vooral openheid
voor iets nieuws probeert teweeg te brengen. Deze elementen worden aan
het eind van zijn tekst over gastvrijheid, vluchtsteden en kosmopolitisme als
volgt samengenomen:

"Al deze kwesties bluven duister en ingewikkeld. We moeten daar openlijk voor
uitkonien, zonder te doen alsof we ze op dit moment kunnen beheersen. Waar

het om gaat, is hoe verandering en vooruitgang van het recht bewerkstelligd
kunnen worden.  En of zulke vooruitgang mogelijk is in een tijdsgewricht dat in-
geklemd zit titssen de Wet van een onvoorwaardelijke gastvrijheid, die a pnon aan-

geboden wordt aan ieder ander, aan elke nieuwkomer, wie het ook moge zijn, en de

voorwaardeluke wetten van een gastvrijheidsrecht zonder welke de Wet van de
onvoorwaardelijke gastvrijheid wel eens een vrome wens zou kunnen blijven, een
onverantwoordelijk, amorf en ondoeltreffend streven, of zelfs ieder ogenblik zou
kunnen ontaarden.
Proef en experiment, kortom. Onze proef met vluchtsteden hoeft niet alleen te

zijn wat ze onverwijld moet zijn, namelijk een antwoord op een noodsituatie, een
antwoord dat rechtvaardig is, rechtvaardiger tenminste dan het bestaande recht,
een antwoord waarmee onmiddellijk wordt gereageerd op misdaad, geweld en
vervolging. De proef met vluchtsteden stel ik me ook voor als het bieden van
ruimte, van denkruimte - en alweer gaat het hier om onderdak of gastvrijheid -
aan het experiment met recht en met een komende democratic." (Co 56-58)"

. 6.Toutes ces questions restent obscures et difficiles, nous ne devons ni nous le cacher ni
faire semblant de les croire dominables pour l'instant. Il s'agit de savoir comment transformer
et faire progresser le droit. Et de savoir si ce procas est possible dans un espace historique qui se
tient entre La Loi d'une hospitalitd inconditionnelle, offerte a priori 2d tout autre, S tout amvent,

quel  qu'il  soit,  et les lois conditionnelles d'un droit S l'hospitalit& sans lequel La Loi de
l'hospitalit6 inconditionnelle risquerait de rester un d6sir pieux, irresponsable, sans forme et
sans effectivit6, voire de se pervertir S chaque instant. Experience et experimentation, donc. Notre
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Politieke structuren en vraagstukken zijn dus allereerst een erfenis uit het
verleden, die een opdracht en een verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
Een erfenis waarvoor niemand heeft gekozen, maar die je als persoon, groe-
pering of natie wel verantwoordelijk stelt. Een erfenis die altijd veelzijdig en
'overbepaald' is, waarin algemene wetmatigheden en bijzondere omstandig-
heden samengaan en waarin zich altijd spanningen en tegenstrijdigheden
voordoen; een erfenis die ook altijd uniek is, met een eigen naam en plaats,
een eigen taal en traditie, een eigen vorm en organisatie, die niet sluitend on-
der woorden is te brengen, n :tar voortdurend in verandering is en alleen al
veranderend kan worden voortgezet; een erfenis waardoor je ten dele wordt
toege8igend,  maar die je je nooit volledig kunt toefigenen, omdat ze zich aan
iedere definitie onttrekt. Zulke erfenissen - met hun politieke organisaties,
structuren en problenien, van staatsgrenzen tot sociale verzekeringen, van
rechtsstelsels tot nieuwsmedia, van politieke partijen tot onderwijssystemen -
vragen om vernieuwende interpretaties, waarin de ongebruikte of vergeten
mogelijkheden die de traditie en geschiedenis in zich dragen, worden omge-
werkt tot iets nieuws. Deconstructies proberen een openheid voor zulke
nieuwe zienswijzen en benaderingen te crelren door de spanningen en te-
genstellingen binnen de bestaande structuren en kaders tot Uiting te brengen.

Zij stuiten hierbij altijd op aporie8n, want de opdracht die een erfenis met
zich meebrengt, is vol double binds. Door de aporieBn heen werkelijke ver-
nieuwing teweeg brengen, daarin ligt volgens Derrida een oneindige verant-

woordelijkheid voor de filosofie (FL 44-46; DP 434-435; SM 94, 145-151;
Ech 33-35;  QD  11-40)."

Niet alleen de erfenis van het verleden, ook de openheid naar de toe-
komst wordt door aporieen en antinomieen van een omvattende kennis afge-
houden. De openheid van de toekomst ligt juist daarin, dat zij onbeslisbaar is,
nooit gekend kan worden en ook nooit adequaat kan worden tegemoet ge-
treden of verwacht. De toekomst is absoluut anders en openheid voor een
absolute alteriteit betekent ontvankelijkheid voor het volstrekt nieuwe en on-
verwachte  (Ps  11-61).  Wat  in  de  beweging van de disrance wordt uitgesteld,

exp*rience des villes-refuges alors ne serait pas seulement ce qu'elle doit Btre sans attendre, d
savoir une r6ponse d'urgence, une reponse juste, en tout cas plus juste que le droit existant,
une r6ponse imm6diate au crime, 8 la violence, i la persBcution. Cette exp6rience des villes-
refuges, je l'imagine aussi comme ce qui donne lieu, un lieu de pensBe, et c'est encore l'asile
ou l'hospitalid, S l'ex:p6nmentation d'un droit et d'une dtmocratie S venir." (Co 56-58)

..

Derrida, 'FidBlit6 8 plus d'un. MBriter d'hEnter ou la gknBalogie fait dEfaut', in: Idioms,
nationalitis, diconstructions.  Rencontre de Rabat avec Jacques Derrida (Intersignes 13. automne 1998
Paris; Toubkal Casablanca 1998), 221-265: 261; vgl. Rob Moolenaar, 'Opschorten,
contesteren, openbreken. Jacques Derrida's pleidooi voor een nieuwe Internationale', in: Theo
de Wit en Henk Manschot (red.), Solidariteit. Filosofische kntiek, ethiek en politiek (Boom Am-
sterdam 1999), 247-271: 247-249; Bennington, 'Derrida and politics', 193-197.
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moet daarom onbepaald en onbeslisbaar blijven. Deze onbepaaldheid en ab-
solute openheid ten opzichte van de toekomst komt tot uitdrukking in het
onderscheid dat Derrida maakt tussenfitttir en avenir of 8 venir. Futur staat voor

een herhaling van het heden, een reproductie van wat er al is; 8 venir heeft

betrekking op een openheid voor het andere dat nog moet komen en dat al-
tijd komende, altijd nog te komen (8 ve,lir) blijft. Openheid voor het toeko-
mende is ontvankelijkheid voor de absolute singulariteit van een gebeurtenis
(FL 61).

De toekomstgerichtheid in Derrida's denken kan dan ook beter escliatolo-
gisch dan teleologisch worden genoemd. Een telos is doel en eindpunt van een

beweging, terwijl een eschaton het einde is dat 'van buiten af de beweging of
de geschiedenis beBindigt. Een eschaton is een einde dat komt vanuit het an-
dere,    als een ultieme gebeurtenis voorbij de geschiedenis    (SM    68).    Vaak
neemt Derrida telos en eschaton echter samen. In een aantal teksten die zijn
verschenen in de jaren '90 noemt Derrida zijn houding ten opzichte van de
toekomst noch teleologisch noch eschatologisch-', maar messiaans: het heeft de
vorm van een eschatologie waarbij het moment van het eschaton wordt ge-
vormd door de komst van een messias. De messias is bij Derrida een metafoor
voor de rechtvaardigheid   (SM 102, 124-127, 266-268;   FS   30-32;   PA   55,
197-198). Wat Derrida in deze recente teksten schrijft over het messiaanse is

een uitwerking van de in het vorige hoofdstuk al genoemde apocalyptische
structuur van zijn denken en van alle filosofie (TA passim; vgl. § 2.5). Het
messiaanse komt opnieuw kort aan de orde in § 3.6.4 en uitgebreider in §
4.3.3.

De rechtvaardigheid waarnaar recht en politiek streven, blijft onbereik-
baar; zij is niet te bemachtigen met blauwdrukken maar kan slechts met
openheid worden verwacht. Deze openheid, onbepaaldheid en onbeslisbaar-
heid moeten in de politiek en in het politieke denken behouden blijven.
Hoewel Derrida dus een concrete werkzaamheid van deconstructieve strate-
gie n verwacht, blijft de politieke effectiviteit in zijn eigen teksten erg vaag
en algemeen. Zelfs zo algemeen dat Derrida zelf toegeeft dat deconstructie
wel een  leeg en politiek neutraal motief lijkt dat voor zeer uiteenlopende  po-
litieke perspectieven en doelstellingen kan worden gebruikt. Hierin ziet hij
echter tegelijk de mogelijk om de status  van het politieke zelf te overdenken,
evenals de mogelijkheid van een 'hyperpolitisering' die nieuwe politieke we-
gen en strategieen kan openen (RD 85)."'

.

Daarentegen schrijft  hij  in  1991 in 'Circonfession',  74:  "...je  suis le dernier des escha-

tologistes.   ",. I have the same feeling as R.orty in the sense that deconstruction, in the manner in
which it is utilized and put to work, is always a highly unstable and almost empty motif And I
would insist that everyone can use this motif as they please to serve quite different political
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Derrida's benadering van de politiek kan dus worden gekarakteriseerd met
het appdl, de bevestiging van het appa (oul) en met een onzekerheid die alles

laat begeleiden door een misschien (PA 45-48, 61-63, 86, 173, 246-247,273;
PM 285)."' In de rest van dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke gevolgen
deze openheid heeft voor het wijsgerig denken over democratie, gemeen-
schap, marxisme en Europa.

3.6.2  De  komende  democratie,  een gemeenschap  Zonder gemeenschap

" We're one

Bilt we're not the same

We get to carry eacli other
Carry each other

One"
U2

One

E6n van de brandpunten van Derrida's politieke filosofie wordt gevormd
door reflecties over democratie, wellicht het belangrijkste erfdeel van de
westerse politieke traditie. Elke democratic wordt volgens Derrida geken-
merkt door een spanning tussen het universele en het singuliere, tussen ge-

perspectives, which would seem to mean that deconstruction is politically neutral. But, the fact
that deconstruction is apparently politically neutral allows, on the one hand, a reflection on the
nature  of the political,  and on the other hand,  and  this is what interests me in deconstruction,  a
hyper-politicization. Deconstruction is hyper-politicizing in following paths and codes which
are clearly not traditional, and I believe [...1 it permits us to think the political and think the
democratic by granting us the space necessary in order not to be enclosed in the latter." (RD
85). Derrida reageert hiermee enerzijds op Richard Rorty die de betekenis van deconstructie
voor politiek en politieke filosofie zeer laag inschat: "But I do not see texts such as 'the Politics
of Friendship' as contributions to political thought.", zie Richard  R.orty,  'Remarks on Decon-
struction and Pragmatism', in: Chantal Mouffe (ed.),  Deconstruction  and Pragmatism (Routledge
London New York  1996),  13-18:  17;  "...if you want to do some political work, deconstruct-
ing texts is not a very efficient way to set about it.", zie Rorty, 'Response to Simon Critchley',
in: Mouffe, Deconstruction and Pragmatism, 41-46: 44; vgl. Rorty, 'Response to Ernesto Laclau',
in: Mouffe, Deconstmaion and Pragmatism, 69-76. Anderzijds reageert Derrida op Simon Crit-
chley die zich had afgevreagd of er niet kan worden gesproken  van  een " . . .refusal of politics  in
Derrida's work.", zie Critchley,  Tlze Ethirs of Deconstruction, 200; en op Ernesto Laclau die de
kloof tussen quasi-transcendentale onbeslisbaarheid en concrete politieke vraagstukken wil
dichten niet een politieke theorie van de beslissing die laat zien hoe een singulier element de
'hegenionie' van een universele representatie op zich kan nemen; zie Ernesto Laclau, 'Decon-
struction, Pragmatism, Hegemony', in: Mouffe, Deconstruction and Pragmatism. 47-67.

"2
Bennington, Interrupting Derrida, 18-33, 120-124; idem, 'Derrida and politics', 199-207.
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lijkheid en andersheid. Enerzijds moet er in een democratie recht worden
gedaan aan de singulariteit en andersheid die zich niet tot een gemeenschap-

pelijke identiteit of procedure laten herleiden. Hierin onderscheidt een de-
mocratie zich van de dictatuur waarin alles en iedereen wordt gelijkgescha-
keld. Anderzijds is democratie evenzeer ondenkbaar zonder gelijkheid en
wederkerigheid - er is geen differentiedenken dat daaraan zou kunnen ont-
komen. In meerdere beschouwingen over het werk van Levinas wordt door
Derrida uitgebreid besproken dat je nooit ten opzichte van 66n ander ver-
antwoordelijkheid draagt, maar dat je altijd met meerdere anderen te doen
hebt. In het gezicht van de ander dat appelleert en beveelt, is altijd al een an-
dere ander, een 'derde', mee verschenen, en daarmee ook de noodzaak om te
verdelen en te vergelijken, te beredeneren en te berekenen. Levinas noemt
dit het begin van recht, politiek en filosofie. Dit betekent zowel een beper-
king en doorbreking van de duizelingwekkende verantwoordelijkheid waar-
mee de ander mij belast - want ik ben nu in tweede instantie goddank ook
een ander voor de ander - als een verzwaring of verdieping van de aporie
omdat de oneindige verantwoordelijkheid voor de ander zich uitbreidt tot
oneindig veel anderen, aan wier singulariteit recht moet worden gedaan. De
overgang van ethiek (in Levinasiaanse zin: ethiciteit) naar politiek wordt zo
bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt door aporieen (Ad 46-47, 60-69,
196-204; PA 306-308)."

Net als bij Levinas gaat in Derrida's politieke filosofie de dissymmetrie van
een heteronoom app61 als een 'relatie zonder relatie' aan de wederkerigheid
vooraf. Samenleven wordt volgens Derrida daarom niet allereerst gekenmerkt
door een zekere gemeenschappelijkheid, maar door een verantwoordelijkheid
tegenover de ander en het singuliere. De gescheidenheid ten opzichte van de
ander, voorwaarde voor het samenleven met deze ander, is niet te overkoe-
pelen door een gezamenlijke cultuur, identiteit of gemeenschap. Scheiding is
de mogelijkheidsvoorwaarde voor gemeenschap die gemeenschap onmogelijk
maakt, die tegelijk de grens van het gemeenschappelijke aangeeft. De relatie
tot de ander cre8ert een soort 'kromming' in de sociale ruimte, het is een
vooroorspronkelijk gescheiden samen-zijn dat aan elke gemeenschappelijk-
heid voorafgaat (PA 82-83, 258; FS 96-98; VR 13-15)."

"'
Levinas, Totaliti et Injini, 187-190,282; Autrement qu'e'tre, 191,1 99-208.

94 .
.avant mEme de nous Btre pos6 la question de la responsabilitk, [...1 nous sommes pris,

les uns et les autres, dans une sorte de courbure hkt6ronomique et dissym6trique de l'espace
social, plus prdcisdment du rapport A l'autre: avant tout socius organisd, avant toute politeia,
avant tout « gouvernement » determinB, avant toute « loi ». Avant et devant elle, au sens du

« devant la loi » de KafKa. Entendons bien: avant toute loi detenninee, comme loi naturelle ou
comme loi positive, mais non avant la loi en gunEral. Car la courbure hkt6ronomique et
dissymdtrique d'une loi de socialitj originaire, c'est aussi une loi, peut-atre l'essence m6me de
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Sociale en politieke gemeenschappen kunnen deze andersheid binnen zichzelf
nooit volledig verbergen, ook al wordt dat wel vaak geprobeerd. Hun cultu-
rele identiteit valt niet met zichzelf sanien, maar verschilt in  en van zichzelf.
Er is altijd al een alteriteit in een identiteit en haar zelfverstaan ingeschreven,
die de identiteit telkens in ontwikkeling houdt en aan verandering onderhe-
Vig maakt. Identiteit is daarom 'per definitie' cultureel, een proces van cultu-
rele constructie of identificatie. Ook de identificatie als proces is niet tot 66n
kern of 66n hoofdkenmerk te herleiden. Een cultuur heeft volgens Derrida
altijd nicer dan 66n bron of oorsprong, die bovendien niet volledig achter-
haalbaar zijn. Elke cultuur is onderweg van een onheuglijk verleden naar een
open  toekomst  (AC   15-17;  SN  85).  In haar meervoudige constellatie  is  een
culturele identiteit dus singulier en uniek, maar tegelijk kan zij altijd, op z'n
niinst tot op zekere hoogte, communiceren niet andere culturen. Een cultuur
is niet alleen singulier, maar heeft ook een universele pretentie. Het identifi-
catieproces en de zelfbevestiging van een culturele gemeenschap proberen al-
tijd te beantwoorden aan een appal dat als universeel wordt opgevat. Een
culturele identiteit is een onvervangbare en unieke inschrijving van het uni-
versele in het singuliere:

"Geen enkele culturele identiteit presenteert zich als het ondoorzichtige lichaam
van een onvertaalbaar idiooni, maar integendeel altijd als de onvervangbare in-
solptie van het universele in het singuliere, het unieke getulgenis van de menselijke
essentie en van het eigene van de mens. Het is elke keer het discours van de ver-

antwoorde/0 kheid: ik heb, het unieke 'ik' heeft de verantwoordelijkheid te getuigen
voor de universaliteit." (AC 71-72)"

In verband hierniee tekent Derrida protest aan tegen Heideggers vertaling
van het Griekse dik2, rechtvaard( heid, met Fug, dat is voeg, een uitdrukking die
de harmonie van het zijn onder woorden beoogt te brengen.'« Rechtvaardig-
heid wordt door Heidegger gedacht als een harmonie, als een vorm van ver-
binding en samen-zijn. De rechtvaardigheid wordt zo ingeschreven in het
zijn als Anwesen, en volgens Derrida komt dat neer op een vorm van aanwe-
zigheidsdenken. Daartegenover pleit Derrida voor het denken van de recht-

la loi." (PA 258); "So, dissociation is the condition of community, the condition of any unity
as such." (VR 15)

"Aucune identit6 culturelle ne se pr6sente comme le corps opaque d'un idiome
intraduisible mais toujours, au contraire, comme l'irremplagable inscription de l'universel dans le
singulier, le t#motknagi unique de l'essence humaine et du propre de l'honime. Chaque fois,
c'est le discours de la responsabilitl:  fai,  le   •  je • unique a la responsabilitd de tdmoigner pour
l'universalitd." (AC 71-72)

.. Martin Heidegger, 'Der Spruch des Anaximander', in: Holzwege, 296-343: vooral 326-
333.
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vaardigheid als Un-Fuge, disjoint, gesdieiden. De belangrijkste voorwaarde voor
rechtvaardigheid is niet een harmonische gemeenschap, maar de scheiding
van de alteriteit. Rechtvaardigheid vooronderstelt dat het zijn en de tud uit
hun voegen zijn, aus den Aigen, out ofjoint (SM 47-57; VR 14; QD 134-135)."

De belangrijkste morele eis die aan een gemeenschap moet worden ge-
steld, zeker in een democratie, is dat aan de singulariteit recht wordt gedaan.
Het samenleven van mensen in groepen mag niet ten koste gaan van de ei-
genheid van unieke personen, dieren en dingen. Er moet een maximale
openheid en ruimte bestaan voor alles wat anders is. De samenleving zou
moeten worden gekenmerkt door een oneindige gastvrijheid. Bij 'democra-
tie' moet dan ook niet direct worden gedacht aan een staatsvorm, want ook
de natiestaat is voor Derrida geen vanzelfsprekend gegeven. De staat verkeert
naar zijn mening in verval en dat biedt nieuwe politieke en juridische moge-
lijkheden. In de meeste rechtsordes worden aan staatsburgers allerlei rechten
verleend die aan mensen zonder paspoort worden onthouden, terwijl een
absolute gastvrijheid dit onderscheid niet zou maken. In de politieke filosofie
moet daarom ook de staat als zodanig ter discussie worden gesteld (Ech 43-
45, 67-77; SP 122; QD 159-161).

Omdat het ideaal van een oneindige gastvrijheid onmogelijk gerealiseerd
kan worden, is ieder idee van een gezamenlijke identiteit of gemeenschap,
dat wat meerdere mensen samen verbindt, voor Derrida verdacht. Dergelijke
ideeBn vormen groepen en eenheden die de singulariteit herleiden tot een
overkoepelende samenhang en de alteriteit buitensluiten. In Politiques de
l'amiti6 heeft Derrida een uitvoerig onderzoek gedaan naar vriendschap als
factor in het politieke denken over gemeenschap. Hij treft hier onder andere
een spanning aan tussen het denken over gemeenschap als een natuurlijk ge-

De uitdrukking out of joint,  die in Speares de Marx telkens terugkeert, ontleent Derrida
aan Shakespeares Hantlet: "The time is out ofjoint", zie The Complete Works of William Shake-
speare (Henry  Pordes  London  1987),  Act  I,  Scene  V,  p.  950.  Karin  de  Boer  neemt  Heidegger
enigszins tegenover Derrida in bescherming, door z n uitspraken in 'Der Spruch des Anaxi-
mander' anders te interpreteren, namelijk zo dat Derrida minder ver van Heidegger af blijkt te
staan; zie Karin de Boer, 'Ontwrichtingen. Een reactie op Derrida's Spectres de Marx', in: Wil
Derkse, Arie Leijen, Bruno Nagel   (red.),   Subhem   mentandsland.   Opstellen  over  metqfysica,   inter-
subjectiviteit en transcendentie (Damon Best 1996), 18-28.

.„ .le concept hiriti du politique et de la dkmocratie a 6tk r6gle, contr616 et limit6 par les
frontiBres de l'Etat-nation, par une territorialisation, par tout ce qu'on a cru entendre sous le
beau mot de « citoyennetd » acquise ou I naturelle », par le sang ou par le sol. Peut-Etre le
politique doit-il se deterritorialiser, sans doute le fait-il aussi ; peut-6tre faut-il mBme penser la
d6mocratie  au-deld  de  ces  «  frontiBres  » du politique."  (Ech 76) "Quand je parle de d6mocratie
8  venir  [...] je pense   i  une  dtmocratie  qui ne serait  plus  lide  de fagon essentielle   b  la

citoyennet6." (QD 161) Elders verbindt Derrida de dimmatie a venir met het kosmopolitisme
van de filosofie, zie Derrida, Le droit 8 la philosophie du point de vue cosmopolitique (Editions
Unesco Verdier Paris 1997), 36-42.
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geven - in ternien van ras en volk - en gemeenschap als een culturele erfenis
- waarin ook ruimte zou kunnen zijn voor zoiets als een multiculturele sa-
menleving (PA 121-126, 177-178). Verder wordt politieke gemeenschap in
de West-Europese traditie voortdurend vereenzelvigd met broederschap, een
idee waardoor vrouwen al snel worden weerhouden van politieke activitei-
ten. Derrida schrijft in dit verband over phallfocentrisme. Dit is zo zeer eigen
geworden aan het politieke denken dat het moeilijk vermeden kan worden;
bovendien helpt het niet zich radicaal hiertegen af te zetten, omdat het phal-
logocentrisme dan toch als bestreden en omstreden een rol zou blijven spelen
in de politieke filosofie. Daarom weigert Derrida om zich tegen de idee van
broederschap   uit te spreken, al zoekt   hij   wel   naar een alternatief  (PA   122-
123, 181-183, 338-339).

Tegelijk gaat hij wel zo ver dat hij het woord genieenschap (commitnaut#
liever  niet  voor zijn rekening wil nemen  (PA 338).- Zelfs de uitdrukking ge-
meenschap zonder gemeenschap, communauti satis commutiatitk, waarmee Jean-Luc
Nancy en Maurice Blanchot een soortgelijke gedachtengang als die van Der-
rida onder woorden willen brengen, gaat hem nog te ver. De idee van ge-
meenschap is naar zijn niening nog te zeer gekoppeld aan een uitsluitende
term als broederschap (PA 56-57, 98-99, 328-331; PdS 366; Ech 77-78)."
Het is opmerkelijk dat Derrida zich afvraagt, waarom hij het woord gemee,1-

schap nooit voor zijn rekening heeft wi]len nemen, terwijl hij dat, weliswaar
zo'n 30 jaar eerder, in  1964 en  1967 wel lijkt te hebben gedaan, namelijk op
de eerste bladzijden van 'Violence et m6taphysique'  (ED  117-120),  waar  hij
uitvoerig in positieve bewoordingen spreekt over de filosofie als de ge,neen-

schap van de vraag (zie § 2.6.4). Is Derrida bij het beschrijven van zijn terug-
houdendheid tegenover elk idee van gemeenschap simpelweg vergeten dat
hij eerder wel in positieve zin over gemeenschap heeft geschreven? Dat is

I.niet aannemelijk, daarvoor is dit idee te vaak opnieuw ter sprake gekomen.
Is hij van gedachten veranderd? Ook dat is niet erg waarschijnlijk, tenminste
niet als het om een grote verandering gaat. De vraag is eerder, wat Derrida in
1964  en  1967  heeft  bedoeld  met  de uitdrukking gemeenschap van de vraag. De

..'„
.. je  me suis dernand6 pourquoi  le  mot de 'communaut6' (avouable ou inavouable,

dBsoeuvrje ou non), jamais je n'ai pu 1'6crire, si on peut dire, S mon compte, en mon nom.
(PA 338)

I. Maurice Blanchot, La communaut& inavouable (Minuit Paris 1983); Jean-Luc Nancy,   La
communaute descruvre (Bourgois  Paris  1986).  "Affirmdes,  niJes  ou  neutralis6es,  ces  valeurs
'communautaires' ou 'communales' risquent toujours de faire revenir un ft*re."  (PA  331);  vgi
Caputo, 'A Commentary', 107-108.

1 ,i

In elk geval in 1980, op de eerste dicade in Cerisy-la-Salle rond het werk van Dernda,

zie Lacoue-Labarthe et Nancy, 'Ouverture' en Nancy, 'La voix libre de l'homme' In 1990
verwijst Derricla zelf nog naar de passage in 'Violence et m6taphysique' (DP 27-29). Ook op
de tweede decade in 1992 is het ter sprake geweest, zie Fynsk, 'Intervention'.
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filosofie wordt hier beschreven als een gemeenschap die door een app81
wordt gesticht, een gemeenschap waaraan vragen worden gesteld en die
wordt opgeroepen om de vraag als vraag te bewaren en om zo haar eigen on-
voltooidheid te bewaren; een gemeenschap die wordt gekenmerkt door dis-
symmetrie en verantwoordelijkheid, door een relatie zonder relatie, oftewel
wat Blanchot en Nancy een gemeenschap zonder gemeenschap noenien.
Misschien doelt Derrida hier dus op een idee van gemeenschap die aan elke
gemeenschap als gezamenlijke identiteit voorafgaat."2 Misschien, en dat is een
andere mogelijkheid, heeft hij in de jaren '60 nog vrij probleemloos Husserls
idee van een denkgemeenschap overgenomen en deze idee later pas meer ge-
probleniatiseerd. In elk geval is de voorzichtigheid met betrekking tot het
spreken over gemeenschap bij Derrida in de loop van de tijd groter gewor-
den, maar is een inhoudelijke wijziging in zijn denken over gemeenschap
hier niet te vinden.

Maar is er wel een alternatief voor gemeenschap en broederschap als bere-
kening van het recht die met de 'derde' haar intrede doet? In Politiques de
l'amitii Suggereert Derrida dat er ook een andere benadering mogelijk is, na-
melijk die van het tellen. In de democratische instelling bij uitstek, het alge-
meen stemrecht bij politieke verkiezingen, kan ieder voor zich een stem uit-
brengen. Met de onberekenbaarheid van het samenleven van singuliere indi-
viduen wordt zo op de meest berekenende manier omgegaan: door de stem-
men te tellen. De zuivere singulariteit wordt niet alleen in een directe ont-
moeting van de ander benaderd, maar op een paradoxale manier ook door
alle verschillen met andere anderen te negeren en iedereen als gelijkwaardig
individu te behandelen, als een gelijkwaardige ander."" Stemmen tellen vereist

lie

Dit is ook de interpretatie van Critchley, 77te ethics of deconstniaion, 96-97, en Fynsk,

'Intervention'. die beiden over de gemeenschap van de vraag als een toekomende genieen-
schap schrijven. Ook volgens Bennington is Derrida niet wezenlijk van opvatting veranderd:

"The 'community of the question' announced here is nothing as concrete or socio-historically
identifiable  as a given 'community' of philosophers, but retains a privileged relationship  with
philosophy which 1 think Derrida would not want to renounce today.", Bennington, Inter-

mpting Derrida, 124.
./

De gelijkwaardigheid van allen als paradoxale benadering van een zuivere singulariteit,
oftewel de onverschilligheid voor verschillen die de algemene kenmerken van anderen negeert
en zo bij hun singuliere eigenheid uitkomt, wordt door Derrida ook ter sprake gebracht in een
artikel over geld. In geld uitgedrukte waarden gaan evenzeer voorbij aan andere kenmerken
van wat wordt gerepresenteerd: "Car c'est la possibilitd m6me de l'argent, du prix, i savoir le

principe d'6quivalence, qui permet alissi de neutraliser les di rences pour atteindre S la
singularitd pure comme dignit6 ou droit universel. L'accds S la dignitd de l'autre est l'acces S la
singularit6 de sa difkrence absolue, certes, mais cela n'est possible qu'S travers une certaine

indiference, a travers la neutralisation des difkrences (sociale, Economique, ethnique, sexuelle,
etc.). Exc6dant le savoir et toute dBtermination objective, cette neutralisation permet seule

d'accBder d la dignit6, c'est-8-dire au fait que chacun, chaque un, chaque Une vaut autant que
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een heel andere taal dan die van een gemeenschappelijke identiteit, maar
Derrida wekt niet de indruk dat het 'probleem' van gelijkheid en gemeen-
schap hiermee zou zijn opgelost (PA 123-129, 329-331) "'

Het is veeleer eigen aan democratie dat de aporie tussen onherleidbaar
verschil en gelijkheid onoplosbaar is en onoplosbaar moet blijven. Aan beide
moet recht worden gedaan, terwijl ze nooit probleemloos samen kunnen
gaan:

"Geen democratie zonder respect voor de singulariteit en voor de onherleidbare

alteriteit,  maar  ook  geen democratie zonder "gemeenschap van vrienden"  1...1,
zonder berekening van meerderheden, zonder identificeerbare, stabiliseerbare, re-
presenteerbare en onderling gelijke subjecten. Deze twee wetten zijn niet tot el-
kaar te herleiden. Op tragische wuze onverzoenbaar en voor altijd verwondend.
De verwonding opent zich juist met de noodzaak zijn vrienden te moeten telle,1,

de anderen te moeten tellen, in de economie van de zijnen, daar waar elke ander

volledig anders  is."  (PA  40)"'

In de democratie nioet recht worden gedaan aan deze aporie, aan de double

bind van universele gelijkheid en singuliere andersheid. Dit impliceert dat de
democratie nooit voltooid kan zijn, dat het altijd beter moet kunnen en dat
de democratie dus voortdurend open moet staan voor vernieuwing, dat zij
met andere woorden altijd in deconstructie is en dat de 'ware' democratie al-
tijd komende blijft, altijd dbnocratie 8 venir. De reeel bestaande democratieen
moeten voortdurend kritisch ondervraagd worden met het oog op en in
naam van de komende democratie. Democratie is voor Derrida niet slechts
een bestaand politiek model, het is vooral een onbepaald doel dat telkens te-

l'autre, prtcistment au-deli de la valeur : sans-prix. Le rejet de l'argent ou de son principe
d'indiffkrence abstraite, le mtpris du calcul peut Btre de connivence avec la destruction de la
morale, du droit - et, par exemple, de la dlmocratie Blectorale, qui compte avec les « voix »,

"etc.  , Derrida, 'Du « sans prix ., ou le « juste prix » de la transaction', 398-399.
I

"Affirmdes, nides ou neutralisdes, ces valeurs « communautaires » ou « communales »

risquent toujours de faire revenir un frBre. Peut-Btre faut-il prendre acte de ce risque pour que

la question du « qui ? » ne se laisse plus politiquement arraisonner, par le schBme de 1'6tre-
commun ou en-commun, fat-il neutralisd. dans une question d'identitt (individuelle,
subjective, ethnique, nationale, 6tatique, etc.). La loi du nombre et du « plus un » qui traverse

ce livre ne serait pas moins aigue et indluctable, mais elle appellerait alors un tout autre

langage." (PA 331)
I.0  . Pas de ddmocratie sans respect de la singularit6 ou de l'altBrit6 irrBductible, mais pas de

dEmocratie    sans    «  communaut6    des    amis  »    [     l,    sans    calcul    des    majoritds, sans sujets
identifiables, stabilisables, repr6sentables et egaux entre eux. Ces deux lois sont irrkductibles
l'une 8 l'autre. Tragiquenient inconaliables et i jamais blessantes. La blessure mame s'ouvre
avec la n6cessit6 d'avoir S compter ses anlis, 8 compter les autres, dans 1'6conomie des siens, 18 00
tout autre est tout autre." (PA 40)
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rugwijkt en zo ruimte maakt voor rechtvaardigheid hier en nu. Het is niet
een gegeven, maar een opgave. Een opgave die enerzijds hier en nu om con-
crete beslissingen en verantwoordelijkheden vraagt, en anderzijds aanzet tot
een eindeloos refiecteren op de kenmerken van een rechtvaardige politiek.
De democratie heeft dus net als de rechtvaardigheid een messiaanse structuur.
De spanning tussen de voorwaardelijke wetten die de democratie gestalte ge-
ven en de onvoorwaardelijke rechtvaardigheid van respect en ruimte voor
wat uniek en bijzonder is, werkt als een 'zelf-deconstructieve kracht' die ei-
gen is aan democratie. Het is eigen aan de democratie om zichzelf telkens
opnieuw te ondervragen en te deconstrueren. Geen democratie zonder de-
constructie, geen deconstructie zonder democratie (PA 128-129;   SM   111-
112; PM 359-360)."'

In een democratie moet dus alles ter discussie kunnen staan en de demo-
cratische instituties moeten steeds open staan voor wat nieuw en anders is.
Derrida denkt hierbij allereerst aan de vrijheid van meningsuiting. Hij noemt
de persvrijheid het kostbaarste goed van de democratie, maar voegt daar ge-
lijk aan toe dat deze vrijheid niet vanzelfsprekend is en iedere dag opnieuw
heroverd moet worden. Nieuwe media gaan gepaard met nieuwe maatschap-
pelijke mechanismen die sommige gebeurtenissen in het nieuws brengen,
maar andere zaken met opmerken en daardoor als een vorm van censuur
kunnen werken. Vrijheid van meningsuiting is dus niet alleen een juridische
kwestie, niaar heeft ook alles te maken met de organisatie en werkwijze van
kranten en televisie, van journalisten en persbureaus. De media zijn zowel
voorwaarde als gevaar voor de democratie (AC 103-124; SM 93, 131-133;

1.  .A dire que le maintien de ce nom grec, la d6mocratie, est affaire de contexte, de
rhEtorique ou de stratdgie I...1, on ne ctde pas n6cessairement a l'opportunisme ou au cynisme
de l'antidamocrate qui cache son jeu. Tout au contraire: on garde son droit inddfini i la
question, S 12 critique, 8 la d6construction (droits garantis, en principe, par toute ddmocratie:
pas de dtconstruction sans d6mocratie,   pas de dtmocratie sans d6construction). On garde ce
droit pour marquer stratdgiquement ce qui n'est plus affaire de strat6gie: la limite entre le
conditionnel (les bordures du contexte et du concept qui enferment la pratique effective de la
d6mocratie et l'alimentent dans le sol et le sang) et l'inconditionnel qui, dds le d6part, aura
inscrit une force auto-dkonstructrice dans le motif m6me de  la d6mocratie, la  possibilit6 et le
devoir pour la d6mocratie de se d6-limiter elle-mBme. La d6mocratie est l'autos de l'auto-
dBlimitation dBconstructive. Ddlimitation non pas seulement au nom d'une idde r6gulatrice et

"
d'une perfectibilitE ind6finie, mais cheque fois dans l'urgence singulidre d'un tri maintenant.

(PA  128-129)  "Si je tiens nBanmoins 8 ce vieux nom de « d6mocratie » et parle si souvent de la
« democratic S venir », c'est que j'y vois le seul nom de r6gime politique qui, portant dans son
concept la dimension de l'inaddquation et de 1'6-venir, ddclare son historicit6 et sa
perfectibilitk. Ces deux ouvertures, la d6mocratie nous autorise en principe S les invoquer
publiquement, en toute libert6, pour critiquer 1'6tat actuel de toute soi-disant d6mocratie."
(PM 359-360)
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Ech   11-18,57;   SP  44-45)."   Over het publieke optreden van intellectuelen
zegt Derrida daarom dat zij bij hun uitspraken ook altijd de werking van de
media die zij gebruiken, expliciet moeten betrekken (LI 283-285; RD 78;
Ech 11-18; PM 229-238).""

Derrida legt ook een verbinding tussen de komende democratie en de li-
teratuur. Literaire teksten worden door Derrida gezien als pogingen om iets
nieuws te zeggen of iets op een nieuwe manier te zeggen, oni het radicaal
andere toch ter sprake te brengen. Literatuur kan een belangrijke rol vervul-
len in het bevorderen van ontvankelijkheid voor het andere en van de open
houding die eigen is aan het verwachten van de dimocratie 21 venir. Maar vooral
denkt Dernda bij literatuur aan de vrijheid om alles te zeggen. De literatuur,
volgens Derrida een moderne uitvinding, kan niet bestaan zonder vrijheid
van meningsuiting. Daarom zijn democratie en literatuur onlosmakelijk met
elkaar verbonden: geen democratie zonder literatuur, geen literatuur zonder
democratie. Derrida verbindt hierbij op een paradoxale manier het recht om
alles te zeggen met het recht om te zwijgen: een auteur van een literair werk,
bijvoorbeeld een roman, hoeft zich niet te verantwoorden voor wat de per-
sonages in zijn roman zeggen of doen. De vrijheid van meningsuiting omvat
hier dus zowel het recht oni alles ter discussie te stellen als het recht om geen
verantwoording te hoeven afleggen. (AL 36-38; DM 206; RD 80; SP 24-25;
Pas  64-67; QD 205-211).""

I.

"La  «  libert6  de  la  presse  ,»  est  le  bien  le  plus  prBcieux  de  la  d6mocratie,  mais   [ . . .1  cette
« libert6 » fondamentale reste S inventer. Chaque jour. Au moins. Et la dEmocratie avec elle."
(AC 114)

/8

Rob Moolenear, 'De filosofie in alle staten. Over filosofie en politiek bu Jacques Derri-
da', in: Rob Devos en Luc Vanmarcke (red.), De Marges van de Macht. Filosofie en politiek in
Frankrijk: 1981-1995 (Universitaire  Pers Leuven  1995),  67-90:  85-88.

"„  .La litt6rature est une invention moderne, elle s'inscrit dans des conventions et des
institutions qui [...] lui assurent en principe Ie droit de fout dire. La litt6rature lie ainsi son destin

a une certaine non-censure, a l'espace de la libertE dBmocratique (libert6 de presse, liber,6
d'opinion,  etc.).  Pas de d6mocratie sans litt6rature,  pas  de  litt6rature  sans  d6mocratie.  1...1  La
possibilit6 de la litt6rature, l'autorisation qu'une sociate lui accorde, la levde de la suspension ou
de la terreur S son endroit, tout cela va de pair - politiquement - avec le droit illimite de poser
toutes les questions, de suspecter  tous les dogmatismes,   [...]. Mais cette autorisation  de  tout
dire constitue paradoxalement l'auteur en auteur non responsable devant quiconque, pas nidnie
devant soi, de ce que disent et font, par exemple, les personnes ou les personnages de ses
oeuvres,  donc de  ce qu'il est censk avoir acrit lui-mdme. 1...1 Cette autorisation  de tout dire
(qui va pourtant de pair avec la d6mocratie comme hyper-responsabilisation apparente du
« sujet ») reconnait un droit i la non-r6ponse absolue, li ou il ne saurait 6tre question de
rdpondre, de pouvoir et de devoir r6pondre. Cette non-r6ponse est plus originaire et plus
secrate, parce qu'elle leur est au fond httkrogtne, que les modalit6s du pouvoir et du devoir. Il
y a & une condition hyperbolique de la ddmocratie qui semble contredire un certaiti concept
dktermink et historiquement limit6 de ladite d6mocratie, celui qui la lie au concept de sujet
calculable, comptable, imputable, responsable [...]. Cette contradiction indique aussi  la
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3.6.3   Messiaa,is  marxisme
De erfenis van de politieke filosofie is veelzijdig. E6n van de denkers die in
deze erfenis - zeker in de Franse filosofie van de twintigste eeuw - een pro-
minente rol speelt, is Karl Marx. Sinds de val van de Berlijnse muur en van
de Sovjet-Unie is het marxisme door velen doodverklaard, maar de spoken
van Marx blijven door Europa waren en daar is volgens Derrida alle reden
toe. Hij verzet zich in Speares de Marx nogal heftig tegen het triomfalisme
waarmee het einde van de geschiedenis met een overwinning van het libera-
lisme en de opkoinst van een nieuwe wereldorde wordt gepropageerd en ge-
vierd. Hoewel Derrida het nianifest van Francis Fukuyama het niet waard
vindt om er al te veel aandacht aan te besteden, wordt het door hem wel met
de grond gelijk gemaakt (SM 97-127, 141).

Het gaat helemaal niet zo goed met de wereld als de profeten van het li-
beralisme en zijn overwinning willen doen geloven. Derrida noemt een hele
rij mondiale problemen, een zwarte tafel van tien plagen - onder anderen de
uitsluiting van daklozen en vluchtelingen, de discrepantie tussen ideaal en

werkelijkheid van de 'vrije markt', de enorme schuldenlast van de arme lan-
den, het toenemende gevaar van wapenhandel en atoombewapening, de et-
nische oorlogen en bovenal de ontoereikendheid van het internationale recht
en zijn instanties om daadwerkelijk tegen deze misstanden op te treden - en
er zou nog veel meer te noemen zijn (SM 134-141).

Wat kan de erfenis van Marx ten opzichte van deze onrechtvaardigheden
betekenen? Oni deze erfenis, die iedereen opgedragen krijgt (SM 149; Ech
33-35)"' , iets te laten betekenen, moet we] afstand worden genomen van veel

dogmatische aspecten van Marx' filosofie: het historisch materialisme, de
klassenleer, zijn visie op de staat, de dictatuur van het proletariaat, de deter-
minerende opvatting van de geschiedenis, enzovoort. Derrida noemt zich dan
ook  uitdrukkelijk niet marxist  (SM  145;  SP  118):'  Het is vooral de 'kritische

tiche (tiche de la pensde, tiche aussi th6orico-politique) pour toute dtmocratie 8 venir."  (Pas
64-67); vgl. van der Sijde, 'Het literaire experiment', 311-317; J. Hillis Miller, 'Derrida and
literature', in: Cohen (ed.), jacques Derrida and the humanities, 58-81: 63-73.

11 "
La responsabilit6, une fois encore, serait ici celie d'un h6ritier. Qu'ils le veuillent, le

sachent ou non, tous les hommes, sur la terre entiBre, sont aujourd'hui dans une certaine
niesure des hdritiers de  Marx et du marxisme."  (SM  149)

'  "Ce qui est sur, c'est que je ne suis pas niarxiste." (SM 145) In een interview verwoordt

hU deze terughoudendheid ten opzichte van het marxisme iets genuanceerder: "Vous avez dit

que je n'ai jamais Bt6 marxiste. C'est vrai, si cela veut dire que je n'ai jamais ate membre du

parti communiste ou d'un parti marxiste orthodoxe. On haite 8 dire qu'on n'est pas marxiste

parce que Marx a 6t6 le premier S le revendiquer. On a l'air de se prendre pour Marx quand
on dit : « je ne suis pas niarxiste » ! Je ne dirais pas que je ne suis pas marxiste, mais il est vrai
que comme tous les gens de ma g6ndration, sans Jtre niarxiste, j'ai naturellement Bt6 nourri de

l'hdritage marxiste..." (SP 118)
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geest' van het marxisme die inspireert om zich tegen de vele misstanden in de
wereld te verzetten. Deze kritische geest, 66n van Marx' spoken, uit zich in
een radicale kritiek die evenzeer een zelfkritiek is en die voorbij het marxis-
me teruggrijpt op de kritische houding van de Verlichting, die volgens Derri-
da niet geloochend kan en mag worden:

"Doorgaan zich te laten inspireren door een zekere geest van het marxisme, dat
zou betekenen trouw te zijn aan dat wat altijd van het marxisme in principe en in
de eerste plaats een radicale kritiek heeft gemaakt, te weten een bereidheid tot
zelfkritiek. Deze kritiek stelt zich voor in principe en expliciet open te zijn voor
haar eigen transformatie, haar her-evaluering  en haar zelf-herinterpretatie.   1. . .1

Deze geest [...1 erft van een geest van de Verlichting die niet mag worden geloo-
chend." (SM 145)"-

Deze 'kritische geest' is niet slechts een vrijblijvende kritische houding die
vanaf de zijlijn overal vragen bij stelt en voortdurend vaststelt dat er van alles
verkeerd gaat. Kritische vragen moeten worden gesteld vanuit een engage-
ment met emancipatie en vooruitgang, met de hoop op verbetering en met
bijdragen aan een werkelijke vernieuwing van benaderingen, discoursen en
praktijken. De belofte van verbetering en de hoop op vooruitgang maken van
deze marxistische geest een messiaanse houding die kritisch naar het heden
kijkt en zich ontvankelijk opstelt voor toekomstige vernieuwingen en voor
radicale veranderingen. Om zo open mogelijk te zijn, moet deze messiaanse

houding zich distantieren van elk concreet messianisme. Derrida's kritisch
marxistische houding wordt zo een soort marxistische geest voorbij het mar-
xisme:

"Welnu, als er een geest van het niarxisme is die ik nooit bereid zou zijn te ver-
loochenen, dan is het niet slechts de kritische idee of de vragende houding (een
consequente deconstructie moet haar vasthouden, zelfs als zij ook leert dat de
vraag noch het laatste noch het eerste woord is). Het is veeleer een zekere enian-

cipatoire en messiaatise bevestiging, een zekere ervaring van de belofte die men
kan proberen te bevrijden van elke dogmatiek en zelE van elke metafysisch-

religieuze bepaling, van elk messianisme. En een belofte moet beloven te worden
gehouden, dat wil zeggen niet 'spiritueel' of 'abstract' te blijven, maar gebeurte-

"' "Continuer S s'inspirer d'un certain esprit du marxisme, ce serait Btre fiddle A ce qui a
toujours fait du marxisme en principe et d'abord une critique radicale. 1 savoir une d6marche
prate i son autocritique. Cette cntique se i,eut en priticipe et explicitement ouverte sur sa
propre transformation, sa r66valuation et son  auto-r6interpr6tation.  I...1 Cet esprit  [. .,] h6rite
d'un esprit des LumiBres auquel il ne faut pas renoncer." (SM 145).
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nissen te produceren, nieuwe vormen van actie, van praktijk, van organisatie, en-
zovoort." (SM 146-147)"'

De erfenis van Marx wordt zo door Derrida enerzijds voortgezet en ander-
zijds uitgehold tot een maatschappijkritische 'messiaanse' houding die zich tot
geen enkele traditie blijvend wil bekennen, maar tegelijk toch ook concrete
resultaten wil zien. De messiaanse belofte van een schone en rechtvaardige
toekomst is in grote lijnen gelijk aan wat eerder in dit hoofdstuk justice en de

d6mocratie 8 venir werd genoemd. Het is een eschatologie die door meerdere
aporieen is getekend.

Ten eerste wordt elk eschatologisch messianisme in zichzelf al gekenmerkt
door een zekere aporie. De messias wordt beloofd en aangekondigd, zodat
men zich kan voorbereiden op zijn komst om hem te ontvangen. Maar hij zal
onverwacht komen, als een dief in de nacht. Dat maakt de voorbereiding tot
een dotible bind: een verwachting van iemand die onverwacht komt.

Ten tweede kan de messiaanse rechtvaardigheid niet worden verwacht als
een toekomstige aanwezigheid. De rechtvaardigheid is en blijft 'toekomend',
zij nioet hier en nu gerealiseerd worden in een niet te plannen gebeurtenis,
en deze gebeurtenis moet telkens opnieuw worden verwacht, maar zal de
gerechtigheid nooit voor eens en altijd aanwezig stellen. De messias is dus al-
tijd komende, maar zal nooit gekomen zijn.

Ten derde - en hier neemt Derrida afstand van andere posities in de mes-
slaanse tradities - moet de messias worden verwacht zonder dat deze ver-
wachting zich mag laten inkaderen door een vooraf gegeven omschrijving of
bepaling van de messiaanse rechtvaardigheid. Derrida onderscheidt 'het mes-
siaanse' als formele structuur van de concrete messianismen die zich in allerlei
vormen voordoen - joods, christelijk, hegeliaans, marxistisch, enzovoort.  De
messiaanse ontvankelijkheid die hij zoekt, doorbreekt elke verwachtingshori-
zon die eigen is aan een messianisme. Een werkelijk rechtvaardige beslissing
moet een openheid vertonen die ruimte laat voor het absoluut singuliere en
radicaal andere buiten elke horizon  (FL  57-63).   Het  gaat hier echter  om  een
quasi-transcendentale openheid, want deze open toekonistgerichtheid moet
altijd zijn ingeschreven binnen een bestaande horizon. Het messiaanse is ner-

.''., Or s'il est un esprit du marxisme auquel je ne serai jamais prBt S renoncer, ce n'est pas
seulement l'id6e critique ou la posture questionnante (une d6construction cons6quente doit y
tenir mBme si elle apprend aussi que la question n'est ni le dernier ni le premier mot). C'est
plut6t une certaine affirmation Bmancipatoire et messianique, une cert:aine expErience de la
promesse qu'on peut tenter de libdrer de toute dogmatique et mdme de toute d6termination
mdtaphysico-rdligieuse, de tout messianisme. Et une promesse doit promettre d'Btre tenue,
c'est-S-dire de ne pas rester « spirituelle » ou « abstraite », mais de produire des evenements, de
nouvelles formes d'action, de pratique, d'organisation, etc." (SM 146-147)
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gens los gegeven, maar kan alleen worden verwoord in woorden die zich al
een bestaande messiaanse traditie hebben ingevoegd - zoals het woord 'messi-
aans' (SM 56,95-96, 100-102, 111-112, 124-127, 265-268).

Tenslotte kent de messiaanse rechtvaardigheid altijd de schaduw van de
mogelijkheid van het kwaad. De onbepaaldheid en overbepaaldheid van de
niessias herbergt de mogelijkheid dat de belofte van gerechtigheid omslaat in
een radicaal kwaad. Wie zich aankondigt als messias, kan bij aankonist de
duivel blijken te zijn. Dat zal volgens Derrida zeker gebeuren, wanneer wordt
geprobeerd het kwaad en het onrecht volledig uit te bannen door rechtvaar-
digheid na te streven via een hecht dichtgetimmerd rechtssysteem of politiek
program. Marxistische vormen van messianisme, bijvoorbeeld, hebben ZO tot
een totalitaire staat geleid onder het mom van een rechtvaardige toekonist.
Elke poging tot het bereiken van een zuivere rechtvaardigheid zal op on-
rechtvaardigheid uitlopen. Om totalitair onrecht tegen te gaan, nioet de mo-
gelijkheid van onrecht dus worden erkend. Dat is het risico van de open ont-
vankelijkheid voor het andere.

Bovendien zal elke vernieuwende gebeurtenis door de wet van de iterabi-
liteit worden herhaald en haar unieke karakter verliezen. De toekomst zal hoe
dan ook mede getekend zijn door wat eraan voorafgaat; en de bevestiging
van het voorafgaande kan gemakkelijk vervallen tot een kunstniatige herha-
ling, tot het afwikkelen van een program. Geen messiaanse belofte zonder de
bevestiging van het 'ja' of zonder het voorbehoud van het 'misschien'.  Hoe-
wel de messiaanse verwachting zich dus voordoet onder de naam van vrede
en rechtvaardigheid, moet men zowel het beste goed als het ergste kwaad
verwachten. Om niet gelijk te zijn aan een voorspelbaar program, moet de
belofte niet vrij zijn van angst en de hoop niet zonder enige wanhoop (PA
198,247,273; SM 57,267; FS 30-31,72; FL 61; VR 24-25)."'

Derrida's wantrouwen tegenover elke fixatie of toespitsing van de messiaanse
belofte brengt hem tot een hachelijke associatie van Benjamins Zur Kritik der
Gewalt (zie § 3.3) met de holocaust. In het 'Post-Scriptum' van Force de toi
(FL 137-146) vraagt hij  zich af hoe de Endksit,W van de holocaustgeYnterpre-

1. -Le niessianique s'expose S la surprise absolue et, mBme si c'est toujours sous la forme
phdnomEnale de la paix ou de la justice, il doit, s'exposant aussi abstraitement, s'attendre
(attendre sans s'attendre) au meilleur comme au pire, l'un n'allant jamais sans la possibilitd
ouverte de l'autre." (FS 30-31) " .sans ce ddsespoir-18, et si l'on pouvait rompter sur ce qui
vient, l'esp6rance ne serait que le calcul d'un programme." (SM 267). Vgl Kearney, 'Decon-
struction and the other', 119. Manuel Vdzquez plaatst de hoop van de deconstructie tegenover
de wanhoop in Kafka's verhaal 'De Chinese muur', Verzameld werk, 876-887. M.i. worden
hoop en wanhoop in Dernda's deconstructieve denken niet tegeIiover elkaar gesteld niaar
veeleer samengenomen; zie Manuel E. Vizquez, 'Le temps de la d6cision', in: Le passage des
./ronttires, 267-269.
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teerd kan worden vanuit Benjamins denken en vanuit zijn tekst Zur Kritik der
Gewalt. Derrida pleit ervoor om enerzijds het unieke van de holocaust niet
weg te verklaren door middel van historische vergelijkingen en verklaringen.
De interpretatie van de holocaust gaat net als het onderscheid tussen mythisch
en goddelijk geweld de menselijke  niaat te boven (FL 143-144)."' Anderzijds
moet er, ondanks Benjamins kritiek op elke vol:m van representatie, toch
ruimte blijven voor een representatie van de holocaust, voor een inscriptie
van het unieke en singuliere in een geschiedschrijving.

Deze laatste overweging brengt Derrida tot het noemen van een 'ge-
duchte en (misschien, bijna) niet te tolereren' verleiding van Zi,r Kritik der
Gewalt. Benjamin maakt een onderscheid tussen mythisch en goddelijk ge-
weld die zich allebei zouden onttrekken aan een extern doel en daardoor
haaks staan op het rechtshandhavend geweld. Hij kiest beslist, ook al is hier
sprake van een onbeslisbaarheid, voor het goddelijk geweld, het messiaanse
moment dat voor altijd een einde zou moeten maken aan het mythisch ge-
weld van de cyclus van wetscheppend geweld en haar representatie in het
onrechtvaardige rechtshandhavend geweld. Het messiaanse goddelijk geweld
staat zelf buiten de geschiedenis. Benjamin noemt nog meer kenmerken  die
het onderscheiden van het mythisch geweld: het mythisch geweld is bloedig,
het goddelijk geweld niet. Wat Benjamin hier aan het goddelijk geweld toe-
schrijft, geeft zijn tekst volgens Derrida een huiveringwekkende verleiding:

"Welke verleiding? De verleiding de holocaust te denken als een oninterpreteer-
bare manifestatie van goddelijk geweld: dit goddelijk geweld zou tegelijkertijd

vernietigend, boetedoening en bloedeloos  zijn...   I...]  Wanneer men  aan  de  gas-
kaniers en crematie-ovens denkt, hoe zou men dan zonder huiver deze zinspeling
kunnen opvatten op een uitroeiing die vanwege haar bloedeloosheid boetedoe-
ning zou zijn? Men is doodsbang bu de idee van een interpretatie die van de ho-
locaust een boetedoening zou maken en een onontcijferbare ondertekening van
de rechtvaardige en gewelddadige toorn van God. Het is op dit punt dat deze
tekst [...1 mij uiteindelijk tezeer,  tot aan fascinatie en duizeling toe, lijkt overeen
te komen met precies datgene waartegen men moet handelen en denken, doen en
spreken. Deze tekst is, net als zoveel andere teksten van Benjamin, voor mij nog

.:.. ...1'interprttation  de la • solution finale ». comme  de  tout Ce qui constitue l'ensemble
et la d61imitation des deux ordres (mythologique et divin) n'est pas S la mesure de l'homme.
Aucune anthropologie, aucun humanisme, aucun discours de l'homnie sur l'homme, voire sur
les droits de l'homme ne peut se mesurer ni S la rupture entre le mythique et le divin, ni donc
S cette expdrience limite qu'est un projet conime la « solution finale »." (FL 143-144)
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te   heideggeriaans,   messiaans-marxistisch of archeo-eschatologisch."    (FL    145-
146)"'

Derrida verzet zich dus tegen een dergelijke interpretatie. Maar met de mo-
gelijkheid van deze interpretatie wil hij laten zien, hoe gevaarlijk een messi-
aans denken kan zijn, dat vasthoudt aan de mogelijkheid van een beslissing
die de menselijke maat te boven gaat, een beslissing van het onbeslisbare. De
benoeniing van het onbenoembare goddelijk geweld kan zich onverhoeds en
onverhoopt lenen voor een benoeming van de shoah die iedere interpretatie
overstijgt. De messiaanse rechtvaardigheid kan, wanneer zij een naam krijgt
die elke interpretatie en vergelijking te boven gaat, geassocieerd worden niet
het grootste kwaad dat evenzeer onvoorstelbaar, singulier en met te interpre-
teren is.

Als hieruit al een les kan worden getrokken, dan is het volgens Derrida
deze: het compronlis tussen twee radicaal heterogene dimensies, tussen re-
presentatie en de singulariteit die elke representatie transcendeert, is onont-
koombaar. De verwachte messias die elke verwachting, voorspelling en inter-
pretatie overstijgt, mag zich aan interpretatie (en dus ook aan vragen en kri-
tiek) toch niet onttrekken. Dit onmogelijke compromis tussen representatie
en het unieke en singuliere dat zich niet laat representeren, moet worden na-
gestreefd in naam van de rechtvaardigheid, want het is de rechtvaardigheid
die dit van ons vraagt (FL 144, 146).".

Wat zou zo'n compromis, in het kader van de erfenis van de marxismen en
messianismen, kunnen inhouden? Wat moeten we aan met de 'Zwarte tafel

t.    „
Quelle tentation ? Celle de penser l'holocauste comme une manifestation

ininterpr6table de la violence divine cette violence divine serait A la fois an6antissante,
expiatrice et non-sanglante,     ..   I...1   Quand on pense aux chambres  S   gaz  et aux fours
crematoires, comment entendre sans frdmir cette allusion i une extermination qui serait

expiatrice parce que non-sanglante ? On est terrifi6 8 l'id6e d'une interpr6tation qui ferait de
l'holocauste une expiation et une ind6chiffrable signature de la juste et violente colare de Dieu.
C'est S ce point que ce texte  [...] me parait finalement ressembler trop, jusqu'S la  fascination et
jusqu'au vertige. 8 cela mBme contre quoi il faut agir et penser, faire et parler. Ce texte,
comme beaucoup d'autres de Benjamin, est encore trop heideggerien, messianiste-marxiste ou
arch60-exchatologique pour moi." (FL 145-146)

'  "C'est peut-Btre une des legons que nous pournons en tirer ici, la fatalia du compromis
entre des ordres h6tdrogBnes, et cela au nom de la justice qui commanderait d'obLir S la fois 8
la  loi  de la reprdsentation   . . . ]  et  la  loi qui transcende la reprLsentation et soustrait l'unique,
toute unicit6, S sa rfinscription dans un ordre de gkn6ralit& ou de comparaison." (FL 144).

.1'enseignement  que nous pourrions aujourd'hui tirer  [...],  c'est  que nous devons penser,
connaitre, nous repr6senter, formaliser, juger la complicit6 possible entre tous ces discours et le
pire (ici la « solution finale »)." (FL 146). Voor een goede weergave van Derrida's interpretatie
en de discussie die deze heeft losgemaakt, zie Groeneweg, 'De signatuur van een tekst',  33-41.
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met tien plagen van de nieuwe wereldorde', welke reactie kan hierop worden
gegeven die niet te snel het risico loopt van het oproepen van een erger en
radicaler kwaad? Derrida reageert met een pleidooi voor een nieuwe en he-
dendaagse herinterpretatie van een oude marxistische instelling: een 'nieuwe
Internationale'. Hij pleit voor een internationale samenzwering tegen de eco-
nomische en politieke misstanden, een samenzwering die vooral streeft naar
een grondige transformatie van het internationaal recht, van zijn begrippen,

zijn reikwijdte en zijn praktische betekenis. Net als de idee van de mensen-

rechten die in de loop van enkele eeuwen zijn ontwikkeld en langzamerhand
aan invloed winnen, moet het internationaal recht warden uitgebreid tot een
stelsel van rechten en regels dat in elk geval de sociaal-economische verhou-
dingen op wereldschaal omvat. Hoe zou deze samenzwering eruit moeten
zien? Als een inoffici8le alliantie  of band tussen diegenen  die zich geinspireerd
weten  door de kritische geest van Marx (SM 139-145; QD 159-162):

"De 'nieuwe Internationale', dat is niet alleen dat wat een nieuw internationaal
recht zoekt, voorbij deze misdaden. Het is een band van verwantschap, van leed
en  hoop,  een nog discrete, bijna geheime band, zoals  rond   1848,  maar  meer  en
meer zichtbaar - men heeft er nicer dan 66n teken van. Het is een ontijdige band,
zonder statuut, zonder titel en zonder naam, nauwelijks publiek zelfs als het niet
clandestien is, zonder contract, 'oilt of joint, zonder  codrdinatie,  zonder  partij,
zonder vaderland, zonder nationale gemeenschap (Internationaal v66r, dwars door

en voorbij elke nationale bepaling), zonder gezamenlijk burgerschap, zonder ge-
zamenlijk toebehoren aan een klasse. Wat hier wordt opgeroepen onder de naam
van nieuwe Internationale, is wat herinnert aan de vriendschap van een alliantie
zonder institutie tussen hen die [...] doorgaan zich te laten inspireren door op z'n
minst 6en van de geesten van  Marx of van het marxisme  I...]  en om zich  te ver-
binden, op een nieuwe manier, concreet, re8el, zelfs als deze alliantie niet meer
de vorm aanneemt van een partij of van de arbeiders-internationale, maar de
vorm van een soort tegen-samenzwering, in de kritiek (theoretisch en praktisch)
op de toestand van het internationaal recht, van de begrippen van staat en natie,
enz.: om deze kritiek te vernieuwen en vooral om haar te radicaliseren." (SM
141-142) "'

 '*  "La  «  nouvelle  Internationale  »,ce  n'est pas seulement  ce qui cherche un nouveau droit
international a travers ces crimes. C'est un lien d'affinit6, de souffrance et d'esptrance, un lien
encore discret, presque secret, comme autour de  1848,  mais  de  plus en plus visible - on en  a
plus d'un signe. C'est un lien intenipestif et sans statut, sans titre et sans nom, S peine public
mBme s'il n'est pas clandestin, sans contrat, 'out ef joint, sans coordination, sans patti, sans

patrie, sans communaud nationale (Internationale avant, 8 travel:s et au-dela de route
d6termination nationale), sans co-citoyennet6, sans appartenance commune 8 une classe. Ce
qui s'appelle ici, sous le nom de nouvelle Internationale, c'est ce qui rappelle S l'amitit d'une
alliance sans institution entre ceux qui [...] continuent S s'inspirer de l'un au moins des esprits
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Het is opvallend dat Derrida de verbinding en de organisatie van deze allian-
tie in het vage houdt, en vooral moeite doet om duidelijk te niaken, wat de
nieuwe Internationale in elk geval niet is: geen partij, geen gemeenschap,
geen instituut, enzovoort, zo open en ontvankelijk als mogelijk. Het verband
moet concreet en reeel zijn, maar eigenlijk is elke concrete vormgeving ver-
dacht, zeker wanneer het officieel met een contract wordt ingesteld. Het
moet vooral bijeengehouden worden door radicale kritiek, door het ter dis-
cussie stellen van internationale verhoudingen; de nieuwe Internationale
moet dus een soort verbond van verzet en kritiek zijn. Al met al lijkt deze
suggestie nog vager dan het eerder genoemde voorstel tot het vormen van
een netwerk van vrijsteden.

Intussen is het onmiskenbaar dat zich enkele jaren nadat Derrida deze
woorden heeft geschreven (Spectres de Marx is verschenen in  1993) iets heeft
gevornid dat sterke overeenkomsten vertoont met deze nieuwe Internatio-
nale': het veelzijdige verbond van critici van de sociaal-economische wereld-
orde, die zich in de marge van elke topbijeenkomst van internationale orga-
nisaties verzamelen om te demonstreren, die vooral sinds de WTO-top in
Seattle moeilijk meer genegeerd kunnen worden, en die bij gebrek aan een
duidelijke gemeenschappelijke noemer maar 'anti-globalisten' worden ge-
noemd. Misschien is dit 66n van de ontwikkelingen die Derrida voor ogen
heeft gehad bij zijn vage formuleringen van de nieuwe Internationale (QD
159).

3.6.4  Verlichte  Europese  openheid
Democratie, marxisme, messianisme: het zijn alle drie onderdelen van een
culturele erfenis die zowel het oude Griekenland als de drie monotheistische
religies - jodendom, christendom en islam - omvat: de culturele erfenis die
Europa heet. Hoe verhoudt Derrida's denken zich tot deze Europese erfenis?

De vraag naar de hedendaagse betekenis van Europa wordt door Derrida aan
de orde gesteld in een tekst met de titel L'autre   cap, een titel die niet gemak-
kelijk te vertalen is.

Wat is Europa? Wat is de Europese cultuur? Deze vragen zijn gemakkelij-
ker gesteld dan beantwoord. Net als andere culturele identiteiten is er geen
eenduidige en omvattende interpretatie van Europa te geven. Zo is het con-
tinent Europa alleen al geografisch moeilijk af te bakenen: hoort bijvoorbeeld

de Marx ou du marxisme [...]  et pour s'aIlier, sur un nouveau mode, concret, reel, mBme si
cette alliance ne prend plus la forme du parti ou de l'internationale ouvriBre mais celle d'une
sorte de centre-conjuration, dans la critique (thdorique et pratique) de 1'6tat du droit
international, des concepts d'Etat  et de nation,  etc.: pour renouveler cette critique et surtout
pour la radicaliser." (SM 141-142)

173



Turkije wel bij Europa of niet? Verder heeft 'de' Europese cultuur meerdere
bronnen: zij is Grieks, Germaans, christelijk en ook joods en in bepaalde op-
zichten islamitisch - maar het christelijke aspect is wel dominant. Waar Der-
rida vooral de nadruk op legt, is dat de identificatie van Europa wordt ge-
kenmerkt door een universele pretentie. Europa staat volgens deze pretenti-
euze identificatie aan het hoofd (caput, cap, de verschillende delen van Derri-
da's betoog in L'autre cap draaien rond de betekenissen en zinspelingen van
rap: kop, koers, kapitein, hoofdstad (capitale), kapitaal, enzovoort) van de
vooruitgang en van de geschiedenis. Europa gaat voorop, bepaalt de koers, en
binnen Europa is het vanouds vooral Frankrijk geweest dat zich als leider van
Europa heeft opgeworpen en dus binnen Europa op kop meende te liggen en

vaak nog wel zou willen liggen. Europa vertegenwoordigt universele waar-
den zoals mensenrechten, wetenschap en vooruitgang. Europa ziet zichzelf als

de avant-garde van de wereldgeschiedenis en Parijs ziet zich als avant-garde-
stad bij uitstek. Derrida verwijst hierbij onder andere naar Paul Valdry die
schrijft dat Frankrijk en Europa als specialiteit hebben universeel te zijn, en
die dat tegelijk als belachelijk en bewonderenswaardig beoordeelt (AC 49-52,
72-73; vgl. Mos 49)."'

Europa heeft haar vermeende bevoorrechte positie altijd als een verant-

woordelijkheid opgevat, een verantwoordelijkheid voor de 'beschaving' van
de hele wereld. Derrida bespreekt de culturele erfenis van Europa ook in
termen van verantwoordelijkheid. De Europese nalatenschap is allereerst een
opgave. Wat is de meest verantwoorde wijze om met deze erfenis om te
gaan? Deze vraag vertakt zich in vele vragen, die ieder voor zich op vele ma-
nieren kunnen worden beantwoord, maar bovenal moet vaststaan dat de
vraag zelf voorbij elk antwoord bewaard moet blijven  (AC  22).

De verantwoordelijkheid voor de Europese culturele erfenis vormt een
aporie die zich in vele aporieen en double binds vertakt. Edn van de aporieen
wordt gevormd door het noodzakelijk samengaan van eenheid en veelheid in
Europa. Enerzijds kan en mag de Europese culturele identiteit niet verbrok-
kelen en uiteenvallen in een veelheid van kleine onvertaalbare 'nationalis-
men', die zich van elkaar afwenden en in hun eigen schulp kruipen. Een be-
middeling tussen verschillende culturele gebieden, genres, idiomen, talen, en-
zovoort, moet mogelijk zijn. Anderzijds kan een centraliserende culturele
autoriteit van welke aard dan ook niet geaccepteerd worden, omdat de sin-
gulariteit van het regionale niet verloren mag gaan. Europa moet de juiste
weg vinden tussen centralisering en verbrokkeling, en die juiste weg is niet
een eenvoudig compromis, maar wordt geconfronteerd met de spanning van
een onbeslisbare aporie (AC 41-42).

t I. Derrida,  Lf  droit  & la philosophie  di,  point  de vite  cosmopolitique, 22-31.
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Een andere vraag, een andere vertakking van de aporie, betreft de verhouding
tussen Europa en dat wat 'buiten' Europa ligt, de andere culturen waartoe

Europa zich verhoudt. Derrida zoekt hier een benadering voorbij wat hij de
'uitgeputte programnia's van het eurocentrisme en anti-eurocentrlsme' noemt
(AC   18).   Het   gaat   heni   er niet zozeer   om het Europese avant-gardisme   te
bestriJden, want hij staat volledig achter de oproep tot meer deniocratie en
tot meer respect voor de mensenrechten. Wel moet de Europese vooruitstre-
vendheid geopend worden voor een radicale alteriteit. Dit betekent een
openheid voor het inslaan van een andere richting, een andere koers (/atitre

cap), voor andere, niet-Europese, vormen van vooruitstrevendheid (le cap de

tatitre) en een ontvankelijkheid voor wat niet vooruitstrevend is, voor wat
iiberhaupt niet in termen van richting, vooruitstrevendheid, avant-garde, he-
gemonie, enzovoort, gedacht kan worden (/'alitre du cap) (AC 20-21). Kort-
om, Derrida probeert van Europa te behouden wat waardevol is, en verder
zoveel mogelijk ruimte te creeren voor openheid, alteriteit en singulariteit.
De avant-gardistische teleologie of eschatologie van Europa wordt zo een
open gerichtheid op wat niet anticipeerbaar is, een messiaanse openheid voor
het toekomende.

Derrida onderschrijft met 66n hand de avant-gardistische vooruitstrevend-
heid van het Europa dat universele waarden en een universele verantwoorde-
lijkheid vertegenwoordigt. Maar met de andere hand zoekt hij iets buiten
Europa, om de Europese toekomstgerichtheid open te houden voor het vol-
strekt andere   (AC   68). Deze dubbele houding ten opzichte van Europa  is
echter paradoxaal. Universele verantwoordelijkheid betekent voor Derrida
immers openheid voor singulariteit en alteriteit. Juist een dergelijke openheid
zou wel eens een belangrijk aspect van een Europese identiteit kunnen zijn,
althans, Derrida brengt dit vragenderwijs naar voren:

"En als het dat zou zijn, Europa, de opening naar een geschiedenis waarvoor de
verandering van koers (richting, steven, kop, cap), de verhouding tot een andere
koers of tot het andere van de koers, altijd als mogelijk is voorvoeld? Opening en
niet-uitsluiting waarvoor Europa als het ware de verantwoordelijkheid zelf zou
hebben? Waarvan Europa op een constitutieve manier deze verantwoordelijkheid
zelf zou zijn? Alsof het begrip zelf van verantwoordelijkheid zou antwoorden,
zelfs in zijn emancipatie, vanuit een Europese geboorteakte?" (AC 22)""

12(1 .Et si c'atait cela, l'Europe, l'ouverture i une histoire pour laquelle le changement de
cap, le rapport 8 l'autre cap ou S l'autre du cap est ressenti comme toujours possible? Ouverture
et non-exclusion dont l'Europe aurait en quelque sorte la responsabilitd niBme? Dont l'Europe
strait, de fagon constitutive, cette responsabilit6 ni6me? Comme si le concept mdme de
responsabilit6 r6pondait, jusque dans son Emancipation, d'un acte de naissance europ6en?" (AC
22)
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Wanneer verantwoordelijkheid en openheid of gastvrijheid inderdaad Euro-
pees zijn, is het maar de vraag in hoeverre Derrida's 'andere hand' verschilt
van de 'ene'. En dit is inderdaad het Europa dat Derrida wil voortzetten: het
Europa van democratie, individuele vrijheden, mensenrechten, openheid en
Verlichting - hoe problematisch ze ook verwoord mogen zijn in de Europese
geschiedenis. Hij kan en wil de Verlichting niet verloochenen, maar zoekt
tegelijkertijd naar een 'nieuwe Verlichting', naar de kritische waakzaamheid
van de deconstructie  die geen dogma, program of procedure zonder voorbe-
houd accepteert en elke vastliggende koers wil openbreken om ruimte te cre-
eren voor het unieke en onverwachte."1 Kortom, juist in haar ontvankelijk-

122heid voor het niet-Europese is Derrida's filosofie bewust heel Europees.
Maar wanneer het Europees-Verlichte karakter van zijn werk juist hierin

bestaat, dat er ontvankelijkheid wordt gezocht voor wat niet Europees is, im-
pliceert dit dan niet een ontvankelijkheid voor wat niet open is, voor geslo-
ten, dogmatisch en eventueel zelfs fundamentalistisch totalitarisme? Hier
moeten openheid en ontvankelijkheid toch tegelijk hun grens aantreffen.
Derrida stemt hier, nogal impliciet, mee in, wanneer hij van zijn aanhanke-
lijkheid aan de traditie van de Verlichting getuigt, en ook wanneer hij schrijft
dat hij niet een ontvankelijkheid voor 'om het even wat' nastreeft (SM 266-
267; Ech 14, 21, 29)."' Juist in deze dubbelzinnige houding ten opzichte van
Europa is Derrida heel Europees, hoewel hij dat zelf soms alleen met een

121 .Rien ne me semble moins pennie que le classique iddal dmancipatoire." (FL 62); zie

ook het citaat en de verwijzingen aan het slot van § 2.6.4.
122 Hoe Europees Derrida en zijn werk zijn, blijkt vooral uit een niet-Europese reactie op

L'autre cap vanuit een islamitisch perspectief, zie Abdesselam Cheddadi, 'Europe/non-Europe :
h propos de l'Autre cap de Jacques Derrida', in: Idionies,   nationalith,   diconstructions.   Rencontre   de
Rabat  avec  jacques   Derrida   (Intersignes 13. automne  1998  Paris;  Toubkal  Casablanca  1998),  41-73;
en de reactie van Derrida in 'Fid*lit6 8 plus d'un. MEnter d'hEriter oii la g6n6alogie fait dlfaut',
in: Idiomes, nationaliks, dLconstnictions, 221-265: 229-234.

"' "L'ascase depouille l'esp6rance messianique de toutes les formes bibliques, et mBme de
toutes les figures ddterminables de l'attente, elle se d6nude ainsi en vue de rEpondre S ce que
doit Btre l'hospitalite absolue, le « oui » A l'arrivant(e), le • viens » 8 l'avenir inanticipable - qui
ne doit pas Btre le « n'importe quoi » derri2re lequel s'abritent les fant6mes trop connus qu'on
doit justement s'exercer a reconnaitre. Ouverte. en attente de 1'6vdnement comme justice,
cette hospitalit6 n'est absolue  que  si elle veille  sur sa propre universalit6." (SM 266-267)   "     .le
rapport j l'arrivant qui peut arriver - ou ne jamais arriver - mais dont par d6finition je ne dois
rien savoir d'avance.  Sauf qu'il  y va  de la justice,  au  sens le plus 8nigmatique  de  ce  mot."  (Ech
21) In de volgende twee hoofdstukken zal dit probleem als volgt worden verwoord: het niessi-
aanse zonder messianisme dat Derrida voortdurend nastreeft, is niet alleen onlosmakelijk ver
bonden met een messianisme omdat het nu eenmaal in een context moet zijn ingeschreven:
het streven naar de messiaanse openheid is ook in zichzelf een messianisme, een concurrent
van andere messlanismen.
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voorbehoud kan toegeven: hij is Europees, maar niet 'door en door' Euro-
pees (AC 80; QD 38-40)."'

De erfenis van Europa is een app61 en een opgave die vele verschillende
opdrachten in zich draagt, en daarmee minstens evenveel aporieBn en double
binds. Aan het eind van L 'atitre cap somt Derrida er een aantal op:

• Europa openen voor wat niet Europees is.
•   Het vreemde en de vreemdelingen niet alleen integreren, maar ook hun

andersheid erkennen en accepteren.
•   Het totalitair dogniatisme van zowel marxisme als neo-kapitalisme bekri-

tiseren.
•  De traditie van kritiek cultiveren, niaar ook onderwerpen aan een de-

constructieve genealogie.
•   De unieke Europese idee van democratie aannemen en erkennen dat zij,

evenmin als het internationaal recht, nooit gegeven is, maar altijd te den-
ken geeft en een belofte blijft.

•   Zowel de differentie en singulariteit van minderheden respecteren als de
universaliteit van het formele recht, wat o.a. een oppositie tegen racisme
en xenofobie impliceert.

•   Alles tolereren en respecteren wat zich niet onder de autoriteit van de re-
de stelt; hierbij  gaat het zowel om vornien van geloof als  om een denken

124 "Je suis europden, je suis sans doute un intellectuel europ6en, j'aime le rappe]er, j'aime a
me le rappeler, et pourquoi ni'en dlfendrais-je ? Au nom de quoi ? Mais je ne suis pas,  ni ne
me sens de part en part europ6en. Par quoi je veux dire, j'y tiens ou je dois dire : je ne veux pas
et ne dois pas are europ6en de part en pan." (AC 80) In later geschreven teksten (L'autre cap is
verschenen in 1991) is Derrida meer op zijn Algerijnse achtergrond ingegaan, 0.2. in Monolin-
guisme de Tautre. De filosofische traditie wordt volgens Derrida door de hierboven beschreven
dubbelzinnigheid gekennierkt: zij is Europees van origine maar heeft een universaliserende
pretentie en roeping: "...la philosophie comme projet spkcifique d'une pens6e de 1'6tre  est nde
en Grdce. Mais elle est nde - et en cela on peut suivre Husserl et Heidegger - comme le projet
universel d'une volont& de dEracinement. Si la philosophie a une racine (la Gr,bce), son projet
consiste en m6me temps S soulever les racines et S faire que ce qui se pense en grec  [...] soit
ddlivrd en « plus d'une langue ». La philosophie se dBlivre donc, elle tend au moins S se lib6rer
d'embl6e de sa limitation linguistique, territoriale, ethnique et culturelle. L'universel ainsi
projet6 n'est pas donn6 8 la maniBre d'une essence, mais il annonce un processus infini
d'universahsation.   [ .]Le paradoxe, c'est en effet que l'on se libhe de l'ethnocentrisme, et
iventuellement de l'europ6ocentrisme, au nom de la philosophie et de sa filiation europdenne.
Il  y  a  lS une contradiction vivante, celle de l'Europe  mBme  [...].    ..si la philosophie grecque
est europ6enne au d6part, mais si sa vocation est bien universelle, cela veut dire qu'elle doit
sans cesse se libBrer du relativisme. Le travail philosophique consiste en url affranchissenient
constant : tout faire pour reconnaitre mais aussi passer, sans forc6ment la trahir, sa propre limite
ethnocentrique ou gBographique." (QD 38-40)
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dat trouw blijft aan het ideaal van de Verlichting, maar tegelijk de gren-
zen van de Verlichting verkent en erkent.

• Denken, spreken en handelen in overeenstemming met een dubbele te-

genstrijdige imperatief, die eigen is aan elke verantwoordelijkheid (AC
75-78; Ap 40-41).

Een dergelijke opsomming is typerend voor Derrida's stijl van denken en
schrijven. Iniperatieven van verschillende niveaus en uiteenlopende gebieden
worden in 66n serie opgesomd en niet in een voorgegeven ordening gepre-
senteerd. Hoewel enkele concrete problemen worden genoemd - zoals de
integratie van minderheden en religieuze tolerantie - worden ze met in con-
crete vormen uitgewerkt. Het belangrijkste wat Derrida erover te zeggen

heeft, is dat ze een aporie en een double bind vormen. Hij trekt de vraagstuk-
ken direct naar een quasi-transcendentaal niveau, naar een spanningsveld tus-

sen enerzijds een onmogelijk en absoluut onvoorwaardelijk app61 en ander-

zijds voorwaardelijkheid en berekening. Zodra er een door de context be-
paalde voorwaarde zich doet gelden, spreekt Derrida van een calcul die het
ethisch appa corrumpeert. Door vrijwel alle morele, sociale en politieke pro-
blemen naar dit algemene, formele en quasi-transcendentale niveau te verta-

len, doet Derrida zich eens te meer, ook wanneer hij over ethiek en politiek
schrijft, als een metafysisch denker kennen.
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HOOFDSTUK 4

Geloof in deconstructie

"
People  say  I  lost  my faith  in scie,Ke and  progress

People say I lost my belief in the holy diurch

People say I lost my sense of direction
You ran say all of this and wone

Btit  if I  ever loose  my faith  in  you

There  will  be  nothing  left for  me  to  do .

Sdng

If I ever loose  my faith  in  you

In Derrida's quasi-transcendentale ethiek bleek de notie van rechtvaardigheid
een dubbele betekenis te hebben. Enerzijds is rechtvaardigheid een onbepaal-
de, transcendente en niet-deconstrueerbare voorwaarde voor zowel recht als
deconstructie. Anderzijds wordt ook de beweging of uitvoering van decon-
structie rechtvaardigheid genoemd. Transcendentie en contextualiteit gaan in
de rechtvaardigheid samen, of beter gezegd: rechtvaardigheid  kan zich alleen
voordoen in de spanningsrelatie tussen transcendentie en contextualiteit. In
dit hoofdstuk - dat nader ingaat op Derrida's ideeen over God, geloof, religie
en theologie, en op hun verhouding tot ethiek en politiek - zal blijken dat
hetzelfde geldt voor God en het goddelijke die altijd als transcendent zijn op-
gevat.

Bij Derrida's opvattingen op dit gebied doet zich het probleem voor dat er
in zijn teksten niet een eenduidig Godsbeeld te vinden is. Hoe Derrida over
God schrijft, is mede afhankelijk van de tel,:sten die hij bespreekt. In het ka-
der van Hegels filosofie wordt op een heel andere manier over God gespro-
ken dan in de teksten van Levinas; in de negatieve theologie of in bijbeltek-
sten komt God op een nog weer andere manier ter sprake. Wanneer hij in de
marge van deze teksten schrijft, sluit Derrida aan bij de manier waarop hier
over God en het goddelijke wordt geschreven. Wel is duidelijk dat spreken
over God volgens Derrida altijd problematisch is, vanwege de spanning tussen
transcendentie en de inschrijving in een context.'

' Kevin Hart is dus te stellig, wanneer hij, met een verwijzing naar Gr beweert dat "Derri-
da is clear how 'God' is to be understood in his writings: 'God is the name and the elenient of
that which makes possible an absolutely pure and absolutely self-present self-knowledge',.    ";
voor sommige teksten van Derrida gaat dit op, maar voor veel andere niet; zie Kevin Hart, Tlte
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De inschrijving is het moment waar Derrida de theologie en andere vertogen
over God en het goddelijke bekritiseert: of God nu beschreven wordt als ab-
solute oorsprong van alles of als alteriteit voorbij het zijn, de beschrijving
blijft een exponent van een specifieke taal, traditie en cultuur, die zowel de
oorspronkelijkheid als de alteriteit van God beperken, maar tegelijk noodza-
kelijke voorwaarden zijn om het goddelijke te laten verschijnen. Al in Derri-
da's eerste teksten wordt deze quasi-transcendentale denkbeweging voltrok-
ken. Vooral de God van de onto-theologie is een favoriet doelwit van zijn
vroegste deconstructieve interpretaties. Zo schrijft hij bijvoorbeeld dat de
uitspraak  "ik ben die  ik ben" de bekentenis van een sterfelijke  is  (VP  61).'

In zijn latere publicaties is het steeds duidelijker geworden dat hier een
andere beweging tegenover staat, namelijk ruimte maken voor de ontvanke-

lijkheid van het andere, voor een invention de /'autre. Derrida is dus gericht op
het andere dat echter onbepaald blijft, waardoor deze 'gerichtheid' vooral
wordt gekenmerkt door richtingloosheid en door een veelheid van richtin-
gen. De alteriteit trekt ons aan maar trekt zich ook terug en verwijst ons
daarmee telkens weer naar een beperkende bepaling en inschrijving. De the-
ologische gerichtheid op het goddelijke wordt zo ten dele mee voltrokken
maar tegelijk ook geproblematiseerd en opengebroken. Het is vooral deze
later meer expliciet geworden beweging in de richting van het andere, die in
dit hoofdstuk aan de orde wordt gesteld.'

trespass  of the  sign.  Deconstruction,  theology  and philosophy (Cambridge University Press Cambridge

1989), 30n47.
' 'Je suis veut donc dire onginairement je suis monel. le suis immortel est une proposition

impossible. On peut aller plus loin: en tant que langage, 4 Je suis celui qui suis » est l'aveu d'un

mortel." (VP 60-61) Opvallend is hier de toevoeging 'en tant que langage', waarmee het ver-
schil tussen God en zon openbaring wordt vastgehouden. Bovendien wordt aan het woord

'impossible' een voetnoot gewijd, die duidelijk wil maken dat deze propositie niet zinloos is,
maar wei absurd en fout en als zodanig de verborgen waarheid van de waarheid is: "Mais
comme l'idBe classique de la v6rite, qui guide ces distinctions, est elle-mBme issue d'un tel dd-
robement du rapport S la mort, cette « EiussetE » est la vBrit6 de la v6rit6." (VP 6ln)

In het verlengde van deze deconstructie van de God van de onto-theologie laat Paulo

Gongalves zien hoe in de discussies van de oude kerkvaders over de kwestie van het beeldver-
bod de rationele leer van een onveranderlijke en onzichtbare God niet zonder afoeeldingen

(van hout of steen of in tekstuele vorm) kan worden gedacht. Ook toont hij iets van de verrei-
kende ethische en politieke consequenties van elke beeldvorming van God. Zie Paulo F.M.

Gonfalves, 'Vital Necrographies: Deconstruction, God, and Arche-Idolatry', in: Scottish journal

of-Releious Studies, 19 (1) 83-100.
' Deze gerichtheid op alteriteit wordt meestal niet onderkend in de eerste theologische in-

terpretaties van Derrida's werk. Door verschillende Anierikaanse theologen wordt deconstruc-

tie uitsluitend geinterpreteerd als een beweging in het verlengde van 'de dood van God'. Zo
"

heeft bijvoorbeeld  Carl  Raschke een voorkeur voor oneliners als: Deconstruction  [ . . .1  is  in
the final analysis the death of God put into writing, ", "Deconstruction is the dance of death
upon the  tomb  of God;  [...1  a kind of Bacchic fascination  with the nietaphysics of decomposi-
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Ter inleiding van de moeilijkheden die het spreken over God met zich mee-
brengt, wordt eerst Derrida's interpretatie van het verhaal van de torenbouw
van Babel weergegeven   (§   4.1). Vervolgens wordt dieper ingegaan   op   de
verhouding van zijn denken tot wat bekend staat als negatieve theologie (§
4.2). Enkele kenmerken  van deze negatieve theologie worden door Derrida
veralgemeniseerd tot een 'universele apofatiek' (§ 4.3). Daarna komen aan
bod de verhouding van religie tot politiek en rationaliteit (§ 4.4) en tot ethiek
(§ 4.5). Tenslotte wordt ingegaan op het 'joodse' karakter van Derrida's werk
(§ 4.6).

4.1 Een naam die verwarring sticht

Zoals bekend vertelt het verhaal  over de torenbouw van Babel (Genesis   1 1:1-
9) over het ontstaan van meerdere talen. De nakomelingen van Noach willen
'zich een naam maken' en een stad bouwen met een toren die tot aan de he-
mel reikt, zodat ze niet over de aarde verstrooid worden. God ziet deze
werkzaamheden en zegt tegen zichzelf: "Zie, het is 66n volk en zij allen heb-
ben 66n taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken
te  doen  voor hen onuitvoerbaar  zijn." Hij maakt  een  eind  aan de bouwplan-
nen door de ene taal te verwarren. De mensen staken de bouw en worden
verstrooid over de gehele aarde. Daarom, zo besluit het verhaal, noemt men
deze stad Babel, omdat God daar de taal verward heeft.

Derrida bespreekt dit verhaal aan het begin van een tekst over vertalen en
vertalingen, 'Des tours de Babel', die voornamelijk gewijd is aan Walter
Benjamins Die Aukabe  des Obersetzers. Vertalen wordt door zowel Benjamin

non and death,..." en "Deconstruction  is the flailing of the spades of God's gravediggers.",  zie

Carl A. Raschke, 'The Deconstruction of God', in: Thomas J J. Altizer a.0., Deconstruction &

Theology (Crossroad New York 1982), 1-33: 3, 28, 30. Mark Taylor ziet in Derrida's filosofie
de mogelijkheden van .a radically  new theology,  a secular, post-ecclesiastical theology...64 "

en  hu beweert eveneens  dat " . . .Deconstruction  is the hermeneutic  of the death  of God  and
the death of God is the (a)theology of Deconstruction.", zie Mark C. Taylor, Deconst,ucting
theology (Crossroad New York / Scholars Press Chico 1982), xix, en idem, 'Text as Victim',
in: Altizer e.a., Deconstmction & 77,eology, 58-78: 70. Zijn 'postmoderne (a)theologie' heeft hij
uitgewerkt  in  Mark  C.  Taylor,  Emng.  A  Postmodern A /theology (University of Chicago Press

Chicago & London 1984), waarin de dood van God wordt beschreven als het schrift worden
van het Woord (blz. 97-120). Jezus als Logos verandert    hier    in het schrift    als    'niet-

oorspronkelijke oorsprong'. Wanneer hiermee niet wordt bedoeld dat spoor en schrift alsnog
een goddelijke positie krijgen (wat Dernda expliciet bestrijdt (M 6) en wat Taylor soms toch
lijkt te schrijven: " .writing can be read as the divine milieu.", (blz. 15)). dan is het mj niet
duidelijk wat voor zin het heeft om het netwerk van teksten en structuren 'goddelijk' te noe-
men. Voor een korte weergave van verschillende interpretaties van de betekenis van Derricla's
werk voor de theologie, zie Hart, Tlie trespass of the sign, 64-67.
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als Derrida opgevat als een taak, een opgave, waar elke tekst om vraagt. Een
tekst is nooit af, maar vraagt om uitleg en vertaling, die de tekst moeten vol-
tooien en uiteindelijk gericht zijn op een messiaanse waarheid waarin de
verschillende talen met elkaar worden verzoend, waarin ze met elkaar over-
eenstenimen. Vertalen wordt hier dus gedacht in een niessiaanse structuur.
Het is echter, opnieuw bij zowel Benjamin als Derrida, een oneindige opga-
ve. Het messiaanse moment van verzoening verwijdert zich onophoudelijk.
Alligabe heeft hier dan ook volgens Derrida een dubbele betekenis van opdra-
gen en prijsgeven: elke vertaling wordt opgegeven en opgegeven, opgedra-
gen en prllsgegeven (Ps 203-235).

'Babel' betekent 'verwarring', deze vertaling wordt al in de bijbeltekst
gemaakt. Zowel het woord 'verwarring' als de naam 'Babel' hebben ver-
schillende betekenissen, zo maakt Derrida met behulp van Voltaire duidelijk.
De verwarring kan slaan op het verwarren van de talen, maar ook op de ver-
warring van de bouwers en architecten over de toren in aanbouw. Hier kan
nog de verwarring als disseminatie, verstrooiing van betekenissen en van
mensen, worden toegevoegd. 'Babel' kan echter nog meer betekenen volgens
Voltaire, die door Derrida wordt geciteerd:

"Ik  weet niet waarom  er in Genesis wordt gezegd dat Babel verwarring betekent;
want Ba betekent vader in de oosterse talen, en Bet betekent God; Babel betekent
de stad van God, de heilige stad." (Ps 204)'

Van deze betekenis (dat wil zeggen, van de betekenis 'vader God', niet van
de betekenis 'stad van God') maakt Derrida even later graag gebruik. Hij
volgt het verhaal in twee vertalingen, die van Segond en van Chouraqui. De
laatste vertaalt zeer letterlijk uit het Hebreeuws, bijvoorbeeld waar in de Ne-
derlandse NGB-vertaling van 1951 met 'taal' wordt vertaald en waar Segond
'langue' geeft, gebruikt Chouraqui het woord 'lavre' dat letterlijk 'lip' bete-
kent en een metoniem is voor 'taal'. De verzen 8 en 9 worden door Chou-
raqui als volgt vertaald:

"YHWH les disperse de li sur la face de la terre. / Ils cessent de bktir la ville. /
Sur quoi il clame son nom: Bavel, Confusion, / car 18, YHWH confond la lavre
de toute la terre, / et de lS YHWH les disperse sur la face de toute la terre."

"YHWH verspreidt hen van daar over het aangezicht van heel de aarde. / Zij
staken het bouwen van de stad. / Waarover hij zijn naam uitroept: Bavel, Ver-

Ue ne sais pas pourquoi il est dit dans la Gen&se que Babel signifie confusion; car Ba
signifie pare dans les langues orientales, et Bet signifie Dieu; Babel signifie la ville de Dieu, la

ville sainte.", Voltaire, Dictionnaire philosophique. ed. Bdatrice Didier (Imprimerie Nationale z.p
1994), artikel 'Babel', geciteerd in Ps 204; vgl. OA 136.
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warring, / want daar verwart YHWH de lip van heel de aarde, / en van daar
verspreidt YHWH hen over het aangezicht van heel de aarde." (Ps 206-207)'

Om te voorkomen dat de mensen zich een naam maken in 66n taal, dat ze in
66n stad wonen en 66n toren bouwen, en dat niets van wat zij bedenken on-
uitvoerbaar zou zijn, verwart God hen door zijn eigen naam over hen Uit te
roepen, door hen zijn naam op te leggen. YHWH, de niet uit te spreken

naam van God, legt zijn naam, Babel, vader God, op aan de stad en zaait
daarmee verwarnng, Babel, onder haar inwoners. Vanuit deze naam begint
de verspreiding en vermenigvuldiging, de disseminatie van de talen. God zelf
deconstrueert de toren en de ene taal met zijn naam, hij veroorzaakt verde-
ling, verwarring, oorlog (Ps 207; OA  132; UG  13-53).« Van nu af aan is het
noodzakelijk oni te vertalen. God legt met zijn naam de vertaling op, maar
maakt deze ook onmogelijk, de kloven tussen de talen zijn nooit meer goed
te overbruggen. Door de toren en de taal te deconstrueren, legt God aan de
mensen dus een double bind op,  een in zichzelf tegenstrijdige  eis  (Ps 207;  OA
136-137). Deze performatieve handeling kan door geen enkele vertaaltheorie
worden begrepen of overzien  (Ps 211).  Gods naam en de daarmee verbonden
deconstructie en verwarring zijn nu zelf ook op vertaling en uitleg aangewe-
zen, een vertaling die hij zelf onniogelijk heeft gemaakt. De double bind is er
dus ook in God zelfen in zijn naam (Ps 219; OA 137; UG 13-53).'

Kortom, God staat in dit verhaal aan de oorsprong van de taal, van de ta-
len en van hun deconstructie en disseminatie.  Zelf is hij, als oorsprong,  ook
weer in de taal opgenomen en deelt hij in de door hem zelf veroorzaakte
verwarring.  Vanaf het moment dat  hij  zijn  naam  geeft,  legt  hij een double bind

op, ook aan zichzelf Elk spreken over God is daarom problematisch. Het is
spreken over een transcendente oorsprong die zelf echter noodzakelijkerwijs
in structuren is ingeschreven. Transcendentie en inschrijving gaan hier altijd
samen, als twee tegengestelde bewegingen:

'  La Bible, traduite et prLsent6e  par Andrd Chouraqui (Desclde de Brouwer  1989),  33.  In
een noot interpreteert Chouraqui de naam Babel als 'poort van God', waarbij een woordspeling
wordt gemaakt met balal, 'verwarren'. In de uitgave van 1989 heeft Chouraqui de vertaling
van deze verzen licht gewijzigd.

" Derrida verbindt Gods naani 'Babel' hier ook met een andere naam die God van zichzelf
geeft, 'Ik ben die ik ben', en associeert dit vervolgens met een uitspraak van Joyce in Fi,inegans
Wake, 'and he war', een zin die niet te vertalen is omdat hij meerdere talen in zich verenigt.
Door zun naam op te leggen verklaart God dus de oorlog (Ps 207; OA 132; UG 13-53).

"Dieu lui-mBme est dans le double bind, Dieu comme le d6constructeur de la Tour de
Babel."  (OA 137). Hieraan kan worden toegevoegd, hoewel Derrida  dat niet schrijft,  dat  God
zelf in deconstructie is.

" Er zijn vragen te stellen bij de manier waarop Derrida in navolging van Benjamin het Ba-
bel-verhaal verbindt met de opdracht tot vertalen als een oneindige opgave die gericht is op
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4.1 Negatieve theologie. Een benadering van God

"And I would seardi everywhere
Just to hear yotir call

And walk upon stranger roads than this one

In a world I used to know b€fore
For now I've lost everythi,ig

I give to you my soul
Tlie meaning of all  that  I believed before

Escapes  me in this world  of none

I miss you more
.

Genesis
Afterglow

'Negatieve theologie' is een verzamelnaaill voor teksten waarin op een speci-
fieke manier tot en over God wordt gesproken. Enkele theologen die tot de-
ze groep worden gerekend en aan wie Derrida aandacht besteedt, zijn Pseu-
do-Dionysius de Areopagiet, Meister Eckhart en Angelus Silesius. Zij bena-
drukken de volstrekte alteriteit van God. God heeft zich aan ons geopen-
baard, maar deze manifestatie verwijst volgens deze denkers altijd terug naar
het verborgen en ondoorgrondelijke wezen van God. De openbaring wordt
gezien als een vervreemding van Gods wezen dat verborgen blijft.

Deze spanning tussen het wezenlijke van God en zijn verschijning werkt
door in het spreken over God. Dionysius maakt onderscheid tussen katafati-
sche en apofatisclie theologie8n. In het katafatisch spreken wordt over de geo-
penbaarde God op een positieve, bevestigende, manier gesproken, bijvoor-
beeld over Gods goedheid. Om aan het verborgen wezen van God recht te
doen, moet deze 'positieve theologie' echter worden aangevuld met een 'ne-
gatieve theologie', dat is het apofatisch taalgebruik, waarin de positieve uit-
spraken over God worden ontkend: God is niet goed. Zo'n ontkenning is
bedoeld als een bevestiging op een hoger niveau. God moet 'niet goed' wor-
den genoemd, omdat zijn verborgen wezen veel 'beter' is dan met onze
menselijke uitdrukking 'goed' ooit kan worden gezegd.

Een gelovige kan volgens deze denkers nog dichter tot God naderen,
wanneer hij alle taal achter zich laat en in een mystieke ervaring Gods nabij-
heid beleeft of zelfs 66n met God wordt. Een dergelijke mystieke Godserva-

een messiaanse waarheid. Een dergelijke absolute opgave die inderdaad gedoemd is te misluk-
ken, laat zich moeilijk terugvinden in dit verhaal.  De mislukking als straf van God geeft eerder

aanleiding om van een dergelijke gerichtheid op dan universele taal af te zien, daar het voor
menselijke vermogens te hoog gegrepen is.
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ring is niet onder woorden te brengen. Negatieve theologie is nauw verbon-
den met mystiek en kan worden gezien als een stap in de richting van een
mystieke nabijheid van of opgaan in God.'

4.2.1   Negatieve  theologie  als  taal
Al in een zeer vroeg stadium is Derrida's filosofie met negatieve theologie in
verband gebracht en is hij ervan 'beschuldigd' de apofatische denk- en
schrijfwijze van deze theologie te 'herkauwen' (Ps 537). Dat hoeft geen ver-
bazing te wekken, want het is niet moeilijk om overeenkomsten aan te Wij-
zen. Derrida omschrijft zijn eigen tel'minologie in negatieve bewoordingen
(deconstructie en dilprance zijn niet dit en niet dat, niet zus en met zo) en de
waarheid en rechtvaardigheid, waarop zijn denken is gericht, zijn onbereik-
baar. Toch heeft Derrida zich altijd gedistantieerd van deze beschuldiging, hij
deed dat al in 1968 (M 6). Later heeft hu twee teksten gewijd aan de negatie-
ve theologie: 'Comment ne pas parler' (Ps 535-595) en Sawfle nom (SN). De-
ze teksten tonen zowel de verschillen als de verwantschap tussen zijn filosofie
en de negatieve theologie.

Derrida noemt meerdere verschillen. Ten eerste wordt in de taal van de
negatieve theologiefn voornamelijk de propositionele vorm gebruikt, oorde-
len in de vorm van 'S is P' of, in dit geval beter gezegd, 'S is niet P'. Enkele
kenmerken van de in negatieve theologie gebezigde taal zijn de vermeende
eenheid van het woord, en het gezag van de naam, met name de naam van
God, uitgangspunten die door een deconstructieve denkwijze worden on-
dermijnd  (Ps  540).

Ten tweede zijn de ontkenningen van de negatieve theologie gericht op
de bevestiging van God als het hoogste opperwezen of superwezen. God
wordt 'niet goed' genoemd met de bedoeling om aan hem een veel hogere
vorm van 'goed' toe te kennen. 'God bestaat niet' betekent dat God op een
veel hogere wijze bestaat, dat hem een super-zijn toekomt. De apofatische
ontkenningen bewerken een ontologisch opbod, dat hen binnen de onto-
theologie en de aanwezigheidsmetafysica houdt. Dit resultaat is het tegen-
overgestelde van wat de deconstructie beoogt; de df#irance en het spoor zijn
niet herleidbaar tot een super-aanwezigheid, maar zijn er veeleer de
(on)mogelijkheidsvoorwaarden van (M 6; Ps 540-542). Toch blijft er de mo-
gelijkheid van een onto-theologische toe8igening van de ontkenningen en

'
Rico Sneller, Het 114,ord is schn/2 Yeworden.  Demda en de negatieve theologle (Kok Kampen

1998), 23-109. Of er met betrekking tot de ultieme mystieke ervaring wel van een 66nwor-
ding met het goddelijke kan worden gesproken, laat ik hier verder in het niidden.
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daarom ziet Derrida zich genoodzaakt hier nog een keer op terug te komen
(Ps 542).i

Een derde bezwaar van Derrida tegen een rubricering van zijn denken
onder de noemer van negatieve theologie is dat deze noemer als zodanig pro-
blematisch is. Men kan moeilijk spreken van de negatieve theologie, omdat
deze als stroming of als project nauwelijks is af te bakenen.  De drie bovenge-
noenide theologen hebben hun werk ook niet :tls de negatieve theologie ge-
presenteerd. Wat gewoonlijk negatieve theologie wordt genoemd, bestaat als
een veelheid aan talen, werkwijzen en oeuvres. Dit argument maakt het
echter tegelijk moeilijker voor Derrida  om zijn eigen  werk  van dit genre  af te
zonderen (Ps 536,545)."

Als vierde bezwaar kan genoemd worden, dat in de negatief theologische
en mystieke traditie zich telkens een hierarchie voordoet tussen leraren en
leerlingen, tussen hen die al ver gevorderd zijn op het pad naar de mystieke
eenwording en hen die nog onder aan de ladder staan. Deze hiErarchie wordt
in stand gehouden door van de negatieve en mystieke theologie een soort
geheime leer te maken, die niet zomaar toegankelijk is. Derrida heeft altijd
gereserveerd gestaan tegenover dergelijke hiErarchieEn. Daarom bespreekt hij
ook de rol van het geheim binnen de negatieve theologie, maar daarover later
nieer.

Derrida heeft dus zo zijn bedenkingen tegen de negatief-theologische tra-
ditie, maar kan zijn eigen werk er niet gemakkelijk van onderscheiden - al
was het alleen al omdat een ontkenning van banden met een apofatische
denkwijze juist in deze context wel eens averechts zou kunnen werken (Ps
545,547-549)." Uit wat volgt, zal blijken dat Derrida's opvattingen inderdaad

' "Mais la reappropnation onto-theologique en est toluours possible et sans doute inivitable
tant qu'on parle, pr6cis6ment, (lans 1'616ment de la logique et de la grammaire onto-
thtologiques. 1. . ]S i l e mouvement de cette rdappropriation parait en effet irr6pressible,  son
achec final n'en est pas moins ndcessaire. Mais cette question demeure, je le concBde, au coeur
d'une pens6e de la diffBrance ou d'une 6criture de 1'6criture. Elle demeure conime question, et
c'est pourquoi j'y reviens encore." (Ps 542). Als ik het goed begrijp, verwijst de vrug uit de
laatste twee zinnen van dit citaat terug naar de 'r6appropriation', de onto-theologische her-
toeeigening, of naar haar mogelijkheid. Dit betekent dat er in het deconstructieve denken van
spoor en dQRrance nog steeds een gerichtheid op een absolute aanwezigheid ;ian het werk is.
Deze gerichtheid en teleologie doen zich echter alleen voor als vraag en zullen niet uitlopen op
een antwoord. De teleologie is dus onbepaald, zij is een messiaanse hoop en belofte zonder
messianisme.

" De Vries, Philosophy and the Turn to Reheton, 96-103.
12

Kevin Hart laat in zijn Tlic trespass of the sig,1 (nog v66r de publicatie van 'Comment ne
pas parler', zie blz. 185n26) zien dat Derrida's werk veel overeenkomsten vertoont met nega-
tieve theologie. De apofaosche theologie wordt door Hart gezien als een vorm van decon-
structie: "My position  is not  that deconstruction is  a  form of negative theology but that negati-
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onischreven kunnen worden als een vorm van apofatisch spreken, maar dan
met een wijdere strekking dan het spreken van de christelijke negatieve the-
ologie. De apofatische beweging, het ontkennen met het oog op dat wat
transcendent is aan zowel ontkenningen als bevestigingen, wordt door hem
geformaliseerd en geabstraheerd." Wat Derrida in de negatieve theologie  in-
teresseert, is niet zozeer haar gerichtheid op God als opperwezen, maar vooral
haar taalgebruik. Hij vat negatieve theologie op als een taal: "Wat men 'ne-
gatieve theologie' noenit [...1 is een taal."(SN 41)" Het is een taal die zich
zelf te boven probeert te konien, maar desondanks taal blij ft,  een taal die haar
eigen grenzen  op de proef stelt." Wat Derrida  in de negatieve theologie fasci-
neert,  is  de apo fatische beweging waarin  de taal zichzelf probeert  uit te wissen
totdat bijna niets meer kan worden gezegd. Een formalisering die zich van al
haar inhouden poogt te ontdoen en zich verhoudt tot een transcendente
'plaats', een geheim buiten of boven de taal. Deze plaats zelf wordt echter
niet bereikt. Het apofatische spreken blijft taal en verhoudt zich tot het trans-
cendente geheim via een gebed of een ontkenning (SN 41-47). Derrida pro-
beert de formele structuur van deze verhouding te achterhalen, hij wil de
formalisering radicaliseren, door iedere verhouding tot het transcendente te
problematiseren. Hij doet dat vanuit verschillende motieven die een rol spe-
len binnen de negatieve theologie. Ik noem er vier: de belofte, het gebed, het
geheim en de plaats.

4.2.2   Belofte
Derrida begint zijn tekst 'Comment ne pas parler' met de aankondiging dat
hij wenst te spreken over de relatie tussen het 'spoor' en wat men wel nega-
tieve theologie noemt. Hij wist al ver van tevoren dat hij dat moest doen. De
verplichting hiertoe en de belofte om dit te doen waren er al voordat hij ook
maar 66n toezegging had gedaan   (Ps  535). Het appa, de verplichting  en   de
belofte zijn momenten van het spoor waarin elk spreken altijd al is ingeschre-
ven:

ve theology is a form of deconstruction.", blz.  186, zie ook 39,45-47, 64-69,  174 en passim.
Zie ook John Dominic Crossan, 'Difference and Divinity', in: Semeia 23 (1982), 29-40: 37-39.

0 Caputo spreekt hier terecht van een "General Apophatics", Prayers and Tears, 41-57.
„ „

Repartons de cette proposition, si vous le voulez bien: «Ce qu'on appelle "theologie

n6gative" dans un idionie de filiation grBco-latine, c'est un langage.»"(SN 41)
I5

Jacques Colleony, 'D6construction, th6ologie negative et archi-dthique (Derrida, Levines
et   Heidegger)',   in:    Le   passage   des   frontiires.    Autour   du   travail   de  Jacques    Derrida   (Galilife   Paris

1994), 249-261: 255.
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"Nog v66r ik sprak, wist ik mij verplicht het te doen. Zo'n situatie laat minstens

twee  interpretatie-mogelijkheden   open.   1.   Er is noodzakelijkerwijs verplichting
of belofte  v66r het uitgesproken woord [parole],in ieder geval  v66r een talig  ge-
beuren als zodanig. Dit gebeuren veronderstelt de open ruimte van de belofte. 2.

Deze verplichting, dit gegeven woord [parole donnkl behoort reeds tot de tijd van
het woordgebruik Itemps de la paro14 waarmee ik, zoals men in het Frans zegt,
woord houd [tie,is parole].  [ . . .1  Ik  zal  dus niet spreken  over  deze  of gene belofte,
maar over de belofte die, even noodzakelijk als onmogelijk, ons met haar spoor
bu het taalgebruik inschrijft - v66r het taalgebruik. Zodra ik mijn mond open,
heb  ik al beloofd, of liever, eerder, heeft de belofte het ik gegrepen dat belooft te

spreken tot de ander..." (Ps 545,547)'«

Elk spreken en zwijgen, bevestigend of ontkennend,  is een reactie,  een ant-
woord op een voorafgaand appal, en daarmee ook al een belofte waarvoor ik
niet heb gekozen, een belofte die geen speech act is maar door elke speech act
wordt voorondersteld. Iedere uitspraak is een belofte, omdat haar waarheid of
juistheid nooit volledig kan worden onderbouwd en daarom moet berusten
op vertrouwen en geloof. De luisteraar vertrouwt erop dat de spreker de in-
tentie heeft om de waarheid te spreken. De spreker geeft impliciet in zijn
bewering de boodschap mee dat hij belooft de waarheid te spreken. Wanneer
de spreker liegt, is dat een manier van spreken die de belofte-vorm van zijn
bewering vooronderstelt. Het liegen verhoudt zich op een parasitaire wijze
tot de voorafgaande belofte. Op deze manier heeft elke constatieve uitspraak

altijd ook een performatieve betekenis. Derrida noemt dit de universele Ines-
siaanse structuur van de belofte.

"Elke keer als ik mijn mond open, beloof ik iets. Als ik tot u spreek, vertel ik u
dat ik beloof u iets te vertellen, u de waarheid te vertellen. Zelfs als ik lieg, is de
voorwaarde van mijn leugen dat ik beloof u de waarheid te vertellen. De belofte
is dus niet een taalhandeling als alle andere; elke taalhandeling is op fundamentele

. „Avant m6me de parler, je me savais engag6 8 le faire. Telle situation donne lieu S deux
interpr6tations possibles, au moins.  1.  11 y a  n6cessairement de l'engagement  ou de la promesse
avant nianie la parole, en tout cas avant un 6v6nement discursif comme tel. Celui-ci suppose

t'espace ouvert de la promesse. 2. Cet engagement, cette parole donn6e appartient ddji au
temps de la parole par laquelle, comme on dit en franfais, je tiens parole.  [...] Le discours sur la

promesse est d'avance une promesse: dans la promesse. Je ne parlerai donc pas de telle ou telle
promesse mais de celle qui, aussi necessaire qu'impossible, nous inscrit de sa trace dans le
langage - avant le langage. Des que j'ouvre la bouche, j'ai dejj promis, ou plus t6t, la promesse

a gisi le je qui promet de parler S l'autre.   "  (Ps 545,547). Derrida verbindt hier de algemene
belofte die zich in het spoor voordoet, met de specifieke belofte die verborgen lag in de op-
merkingen waarmee hij een uiteenzetting over zijn verhouding tot de negatieve theologie tel-
kens uitstelde.
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wijze een belofte. Deze universele structuur van de belofte, of de verwachting
van de toekomst, van het komende, en het feit dat deze verwachting van het ko-
mende met rechtvaardigheid te maken heeft - dat is wat ik de messiaanse struc-

tuur noem." (VR 22-23)"

Het spoor dat elk spreken tot een belofte maakt, is niet achterhaalbaar, het is
niet aanwezig te stellen. Het kan niet worden weergegeven, de aanwezigheid
ervan kan slechts worden ontkend. Over het spoor kan alleen apofatisch
worden gesproken en geschreven. De belofte waarover Derrida het hier
heeft, kan dus enerzijds niet worden ontkend, maar moet altijd worden voor-
ondersteld, terwijl anderzijds de aanwezigheid ervan alleen maar kan worden
ontkend.

"Dat ik al begonnen ben te spreken, of eerder: dat minstens het spoor van een
spreken aan dit spreken vooraf is gegaan, dat kan men niet loochenen. Vertaal:
men kan het alleen maar loodienen. Er kan alleen niaar loochening zijn van dit on-
loochenbare." (Ps 549)"

Elk spreken getuigt dus van een voorafgaand spoor, app61, belofte dat zich
aan een weergave onttrekt, waarover alleen op een negatieve, apofatische
manier kan worden gesproken. Ook in de christelijke negatieve theologie is
men zich hiervan bewust. Vertaald in een christelijke apofatiek betekent dit,
dat  God  zelf aan elk spreken vooraf gaat,  dat het vermogen  om te spreken  bij
hem vandain komt. God is hier de oorsprong en het effect van het theolo-

17  „Each time I open my mouth, I am promising something. When I speak to you, I am
telling you that I promise to tell you something, to tell you the truth. Even if I lie, the condi-
tion of my lie is that I promise to tell you the truth.  So the promise  is not just one speech act
among others; every speech act is fundamentally a promise. This universal structure of the
promise,  of the expectation for the future,  for the coming,  and the  fact  that this expectation  of
the coming has to do with justice - that is what I call the messianic structure." (VR- 22-23)
Hier ligt duidelijk een parallel met Levinas die schtijft dat de relatie met de ander rechtvaardig-
heid is, en dat de waarheid daarom de rechtvaardigheid vooronderstelt; zie Levinas, Totalia et
infini, 62-75. Tevens is vanuit deze uitspraken van Derrida een opvallende verbinding te leg-
gen met Habermas' gebruik van de taalpragmatiek, waarmee hij wil aantonen dat zinvol taal-
gebruik aanspraken vooronderstelt met betrekking tot waarheid, juistheid en waarachtigheid;
zie Jiirgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns (Suhrkamp Frankfurt am Main
1981), I 44-71, 369-452, II 97-117. Afgezien van st lverschillen ligt een belangrijk verschil
tussen Derrida en Habermas hierin dat Habermas met behulp van analyses van taalhandelingen
probeert handehngstheorieen en normatieve regels te formuleren, terwijl Dernda dergelijke

fonnuleringen en de poging daartoe juist onder vuur neemt.
 ' "Que j'aie dBjb commencd S parler, ou plut6t que la trace au moins d'une parole ait

pr6c6dt celle-ci, voilb ce qu'on ne peut dknier. Traduisez: on ne peut que le dinier. U ne peut y
avoir de la d6n6gation pour cet ind6niable." (Ps 549)
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gisch spreken. Het spreken komt van God en komt tot God. Met andere
woorden,  God zelf is hier het spoor.  In de negatieve theologie, volgens  Der-
rida's interpretatie, wordt God dus als spoor opgevat. Het niet aanwezig te
stellen spoor wordt hier gefixeerd tot een God naar wie slechts in een ont-
kennende taal verwezen kan worden. Om deze fixatie veilig te stellen, moet
het negatief-theologische betoog worden gestuurd door een gebed. Het ge-
bed geeft de richting aan, opdat het spoor inderdaad als God kan worden ge-
interpreteerd. Het gebed onderscheidt de christelijke negatieve theologie van
andere apofatische tradities."

Zelf wil Derrida het spoor en de belofte niet zo snel een naam geven en
zich daarmee binnen een bepaalde traditie voegen. Hij bespreekt in het twee-
de deel van 'Comment ne pas parler' meerdere denkers die verschillende 'fa-
sen' of 'paradigma's' van apofatisch spreken hebben ontwikkeld. Ten eerste

19 '6 Le langage a commenct sans nous, en nous avant nous. C'est ce que la thBologie appelle
Dieu.  " (Ps 561) en 66n bladzijde eerder, in een beschrijving van de christelijke apofatiek:
"Traduit dens l'apophatique chritienne de Denys.     1...]    ..on  dira  qu'il  est  toujours  possible
d'appeler Dieu, de nommer du nom de Dieu cette origine suppos6e de toute parole, sa cause

exig6e.  I...1 Voili ce que nomme toujours le nom de Dieu, avant ou par-delj les autres noms:
la trace de ce singulier 6v6nement qui aura rendu 12 parole possible avant mBme que celle-ci tie
se retourne, pour y r6pondre, vers cette premi6re ou derniBre r6f6rence. C'est pourquoi le
discours apophatique doit aussi s'ouvrir par une priBre qui en reconnait, assigne ou assure la
destination: l'Autre comme RHErent d'un /egein qui n'est autre que sa Cause." (Ps 560)

Rico Sneller beweert ten onrechte dat het hier gaat om Dernda's eigen definitie van God.
Op blz. 193-194 van zijn proefschrift Het Woord is schrift geworden wijst hij er nog op dat deze
omschrijving van God als spoor Derrida's weergave is van een christelijk negatief-theologische
visie. Verderop, op blz. 359-360 schrijft hij echter, verwijzend naar hetzelfde citaat, dat Derri-
da een voorstelling van  God als wezen of aanwezigheid afwijst,  maar God  wel een aanduiding
van het spoor zelf noemt. Hier wordt een weergave van een christelijk apofatisch spreken ten
onrechte geinterpreteerd als zou het pan om Derrida's eigen 'definitie' van God. Ter
ondersteuning van zijn visie voert Sneller nog een ander citaat aan, uit Satifle nom:  "«Dieu»
«est» le nom de cet effondrement sans fond, de cette d6sertification sans fin du langage." (SN
56) Hier gaat het om een interpretatie door Derrida van uitspraken van Angelus Silesius, een
interpretatie die deze uitspraken voorbij hun christelijk-apofatische context trekt. De naam van
God wordt door Angelus Silesius zo ver leeggemaakt, dat hij niets meer betekent: "Nichts wer-

den ist GOtt werden." (SN 31) Daaroni moet men ook aan God nog voorbij: "Ich muss nor/t tiber
GOtt in eine wusste zie/in," (SN 51). In zijn interpretatie accentueert Derrida een lijn in de tekst
van Angelus Silesius die het apofatische spreken tot voorbij een specifiek christelijke verwoor-
ding trekt. De woestijn staat hier voor een formalisering van een alteriteit die niet meer door
welke religie dan ook is ingekleurd. Sneller associeert het gebeuren van deze ontlediging ech-
ter met de kenose van Jezus Christus, die als plaatsbekleder een plaats inruimt. Een dergelijke
uitwerking is natuurlijk mogelijk, net zoals een christelijke negatieve theologie binnen het
denken van het spoor altijd een mogelukheid bluft, maar het is zeker niet waar Derrida op uit
is. Integendeel, binnen het kader van zijn bespreking van de negatieve theologie is God voor
Derrida niet een spoor, maar een radicale ander die als absolute ander niet anders dan alle an-
deren is; het goddelijke pat hier op in een algemene en volledig geabstraheerde alteriteit.
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een Griekse benadering, waarbij twee momenten uit het denken van Plato
aan de orde komen, namelijk zijn idee van het goede voorbij het wezen in de
Politeia en zijn bespreking van de 'ontvangstplaats' (khdra, Xdpa) van alle zijn-
den in de Tiniaeits. Verder besteedt hij in deze tekst naast de negatieve theo-

logie van Dionysius en Eckhart aandacht aan twee apofatische momenten bij
Heidegger, namelijk zijn doorkruising van het woord 'zijn' en zijn opmer-
king dat, wanneer hij een theologie zou schrijven, hier het woord 'zijn' niet
in zou mogen voorkomen. De christelijke negatief-theologische traditie is dus
slechts 66n van de vormen van apofatisch spreken. Dat er ook andere vormen
zijn, toont de mogelijkheid om van de specifieke apofatische tradities te ab-
straheren en hun formele structuur te achterhalen. De formele structuur gaat
altijd samen met een pluraliteit, met een veelheid van benaderingen van de
alteriteit. Daarom is Sauf le nom geschreven als een dialoog van meerdere
stemmen die elkaar voortdurend onderbreken, ondervragen en aanvullen.
Bovendien begint deze tekst met de aankondiging van het einde van het
'monologisme' (SN 15-16; Ps 61)."

Op deze manier lijkt Derrida zich uit elke apofatische traditie terug te
trekken en een plaats buiten of op de rand van deze tradities in te nemen.
Maar kan hij deze beweging voltrekken zonder zich daarmee tot een eigen
traditie te bekennen? Deze vraag stelt Derrida zich hier niet expliciet. Wel
geeft hij tot tweemaal toe aan dat hij enkele tradities bewust niet bespreekt,
namelijk de joodse en Arabische apofatische tradities. Derrida schrijft dat hij
niet in staat is deze te bespreken, maar hij voegt er veelbetekenend aan toe
dat hij ze daarmee op een bepaalde manier ontkent en dat hij door niet expli-
ciet - en meer nog: expliciet niet - over deze tradities te spreken ze juist wel
ter sprake brengt. Dit zwijgen over de joodse en Arabische tradities noemt hij
een innerlijke leegte, waarin de vraag naar deze tradities blijft weerklinken.
De andere paradigma's die wel worden besproken, zijn gesitueerd rond deze
lege plaats, waarover, aldus Derrida, niets, bijna niets gezegd wordt. Deze
apofatische ontkenning geeft duidelijk aan dat het Derrida juist oni deze tra-

- 1...1
- Plus d'un, je vous demande pardon, il faut toujours Btre plus qu'un pour parler, il y faut

plusieurs voix.
- Oui, je vous l'accorde, et par excellence, disons exemplairement, quand il s'agit de

Dieu...
- [...} Je voudrais vous parler, n'hdsitez pas 8 m'interrompre, de cette multiplicit6 des voix,

de cette fin tout initiale, mais aussi bien interminable, du monologisme - et de ce qui
s'ensuit. " (SN 15, 16). Vgl. Ps 61: "L'autre appelle 8 venir et cela n'arrive qu'i plusieurs

"
Voix.
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dities te doen is. Het zijn de tradities waarin hij als Algerijnse jood min of
2I

meer  (zie  §  4.6) een eigen positie inneenit (Ps 562-563,584).

4.2.3 Gebed
Het is, zoals gezegd, het gebed dat de christelijke negatieve theologie onder-
scheidt van de andere vormen van apofatiek. Het gebed orienteert het ont-
kennende spreken op God. De apostrofe, de aanspraak van het gebed, adres-
seert alle uitspraken aan  God. Om voorbij het Goede,  dat het zijn of het licht
overstijgt, te geraken, richt Dionysius zijn apofatisch gebed op de Driefen-
heid, op de "bovenwezenlijke en meer dan goddelijke Drie8enheid" (Ps 571-
572).

Derrida onderscheidt twee momenten in het gebed: de aanspraak en de

verering. De aanspraak is gericht op de ander en deze ander hoeft, wat Derri-
da betreft, niet per se God te zijn. Wel is belangrijk dat het gebed op de an-
dersheid van de ander is gericht, voorbij het bekende. Het is een aanspraak
tot de ander 'als ander' en Derrida voegt  hier  aan  toe,  "...met het risico  te
choqueren: God bijvoorbeeld." (Ps 572).--   Voor   de   aanspraak   als   aanspraak
maakt het verder weinig uit wat er wordt gevraagd of gebeden, zij  is in zich-
zelf een performatief zonder inhoud.

Daarnaast is er dus de lof of de verering. Ook dit aspect van het gebed is
performatief, het gaat ook hier om het toespreken van iemand. Een verschil
met de aanspraak is echter dat de lof wel noodzakelijkerwijs een inhoud
heeft: er wordt iemand een bepaalde eigenschap toebedeeld of toegedicht.  De

.Trois temps ou trois lieux en tout ca pour 6viter de parler d'une question que je serai
incapable de traiter. pour 19 d6nier en quelque sorte, ou pour en parler sans en parler, sur un
mode n6gatif: quoi de la thdologie n6gative et de ses fant6mes dans une tradition de pensde qui
ne serait ni grecque, ni chrdtienne? Autrement dit, quoi des pens6es juive et arabe S cet Egard?

Par exemple, et dans tout ce que je dirai, un certain vide, le lieu d'un d6sert int6rieur laissera
peut-6tre cette question resonner.  Les trois paradigmes  que je devrai  trop vite situer  [...]
entoureront un espace de rEsonance dont il ne sera janiais rien dit, presque rien." (Ps 562-563)
Derrida voegt hier in een voetnoot aan toe dat 'Comment ne pas parler' om deze reden zijn
meest 'autobiografische' betoog is. Later heeft hij meerdere teksten geschreven met explicieter
autobiografische passages.

-•· 44 Il devrait y avoir en toute pridre une adresse S l'autre comnie autre et je dirai, au risque
de choquer, Dim  par  exemple." (Ps 572) Een dergelijke uitspraak kan hier choquerend zijn.

omdat God hier juist als oneindige en absolute ander ter sprake wordt gebracht.  In een andere
context hoeft dezelfde uitspraak echter helemaal niet choquerend te zijn. Bijvoorbeeld wan-
neer God in een heideggeriaanse context een zijnde wordt genoemd, in onderscheiding van
het zijn, en als zodanig vergelijkbear met alle andere zijnden: "La pens6e de 1'6tre serait ce qui
permet de dire, sans naivet6, r6duction ou blasph6me «Dieu, par exemple». C'est-8-dire de
penser Dieu comme ce qu'il est sans en faire un objet." (ED 21 ln), vgl. Rodolphe GaschE, In-

ventions  of Ddlerence, 150-170.
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aanroeping spreekt alleen tot, de lof spreekt ook over. In het gebed is het de
lof die de ander bepaalt, die bepaalt aan welke ander het gebed is geadres-
seerd,  en die daarmee het gebed zelf bepaalt. De zuivere aanspraak  van  de  an-
der als onbepaalde ander wordt door de lof gefixeerd en georienteerd, in het
geval van Dionysius' gebed, op de drieEnige God voorbij het Goede (Ps 572-
574). De verbinding van deze twee aspecten is voor Dionysius en andere
theologen wezenlijk, de aanspraak en de verering zijn bij hen onlosmakelijk
met elkaar verbonden." Voor Derrida is echter juist dit onderscheid wezen-
lijk, want het maakt een ander onderscheid mogelijk, namelijk tussen een

christelijk en een niet-christelijk gebed:

"...hoe te ontkennen dat de lof God kwalificeert en dat hij het gebed bepaalt, dat
hu de ander bepaait, Degene tot wie hij zich richt, naar wie hij verwijst, die hij

zelfs aanroept als de bron van het gebed? En hoe te ontkennen dat precies in dit
moment van bepaling (een bepaling die niet meer de zuivere aanspraak is van het
gebed tot de ander) het onderscheid gelegen is tussen de benaming van de drieeni-

ge en opper-wezenlijke God in het dinste/(ike gebed van Dionysius, en elk ander
gebed? Weigeren dit onderscheid over te nemen - ongetwijfeld een subtiel on-
derscheid, onaanvaardbaar voor Dionysius en misschien voor een christen in het
algemeen - komt neer op het ontzeggen van de wezenlijke kwaliteit van gebed
aan elke aanroeping die niet christelijk zou zijn." (Ps 573-574)"

Het is de bepaling van de  lof die het christelijk gebed tot een christelijk gebed
maakt. Door dit moment van verering los te koppelen van het moment van
de aanspraak, wijst Derrida echter niet alleen op het onderscheid tussen een
christelijk en een niet-christelijk gebed. Hij maakt ook een onderscheid tus-
sen een moment van zuivere aanspraak en haar bepaling, tussen de formele
gerichtheid op een alteriteit en haar inhoud. In deze formalisering isoleert hij
het moment van de aanspraak als een loutere gerichtheid op een onbepaalde
ander. Die ander kan evengoed God zijn (bijvoorbeeld) als willekeurig welke
ander, het maakt weinig uit wie ofwat:

/3

Derrida pat via dit onderscheid in een lange voetnoot ook een discussie aan met de he-
dendaagse negatieve theoloog Jean-Luc Marion,  die  net als Dionysius de lofen de aanspraak in

het gebed als onlosmakelijk samenneemt. Vgl. Sneller, Het Woord is schrift geworden, 460-466.
14  i.

. .comment nier que la louange qualifie  Dieu et d&termine la priBre, d&tennine l'autre,
Celui auquel elle s'adresse, se r6fere, l'invoquant meme comme source de la priare? Et
comment nier que ce soit dans ce moment de ddtermination (qui n'est plus l'adresse pure de la
priBre i l'autre) que la nomination du Dieu trinitaire et suressentiel distingue la priBre chrltienne
de Denys de toute autre priBre? Refuser cette distinction, subtile sans doute, irrecevable pour

Denys et peut-Btre pour un chr6tien en g6ntral, c'est refuser la qualid essentielle de pridre S
toute invocation qui ne serait pas chr6tienne." (Ps 573-574)
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6. Het niaakt weinig uit wat, en het zuivere gebed vraagt niets aan de ander dan
het aan te horen, het te ontvangen, ervoor aanwezig te zijn, de ander als zodanig

te zijn, gave, oproep en oorzaak zelfvan het gebed." (Ps 572) 

In haar zuiver performatieve beweging is het gebed dus v66r-predicatief. Het
onderscheiden van een zuiver formele aanspraak is echter een abstractie. Een
dergelijke zuiverheid kan niet bestaan, niet zonder inhoud. Derrida laat dit
zien in zijn interpretatie van hetzelfde gebed van Dionysius. Deze begint zijn
tekst (Mystieke theologie) met een aanroeping van de DrieEenheid. Na enkele
regels richt hij zich echter tot zijn leerling Timotheiis:

"Zo is mijn gebed.  Wat jou betreft, beste Tiniotheus, oefen je onophoudelijk in
de mystieke schouwingen..."  (Ps 579)"

Dionysius roept eerst God aan in een gebed, citeert dit gebed en richt zich
vervolgens, of beter gezegd tegelijk, tot zijn leerling Timotheus. Hij vraagt
erom door God geleid te worden en leidt zelf op zijn beurt zijn leerling in in
de mystieke theologie. Volgens Derrida is er echter geen sprake van dat Dio-
nysius zich zou afwenden van God. De toewending naar Timotheiis vindt
volgens zijn interpretatie plaats in dezelfde richting. Ook wanneer hij zich tot
Timotheiis richt, laat hij zich leiden door de drieenige God:

"
Niet dat hij zich eenvoudigweg afwendt van zijn eerste geadresseerde die iii wer-

kelijklieid de eerste Oorzaak van zijn gebed is en het reeds geleidt. juist omdat hij
zich niet van God afwendt, kan hij zich wenden tot Timotheus en van het ene
adres overgaan op het andere zonder van richtini te veranderen." (Ps 579).

Beide geadresseerden, de Drie8enheid en Timotheiis, liggen blijkbaar in el-
kaars verlengde. Wat betekent dit? Om te beginnen betekent dit dat de aan-
spraak geciteerd kan worden. Gebed, citaat en apostrofe zijn in elkaar verwe-
ven. Dionysius' tekst zou niet mogelijk zijn zonder deze citeerbaarheid. Een
tekst spreekt altijd tot meer dan 66n ander. Door haar herhaalbaarheid is elke
tekst, ook elke aanspraak, in een context ingeschreven. Een zuivere aanspraak

b „
Peu importe quoi, et la pure priBre ne demande rien 8 l'autre que de l'entendre, la

recevoir, y 6tre pr6sent, 6tre l'autre comme tel, don, appel et cause ntme de 12 priBre." (Ps
572)

26 .Telle est ma priBre. Pour toi, cher TimothBe, exerce-toi sans cesse aux contemplations
mystiques..." (Ps 579)

"Non qu'il se dttourne simplement de son premier destinataire qui est en viriti la

premiBre Cause de sa priBre et la conduit d6jb. C'est mBme parce qu'il ne se d6tourne pas de
Dieu qu'il peut se tourner vers Timoth6e et passer (i'une adresse & l'autre sans changer de direction. "

(Ps 579)
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tot een absolute ander is niet mogelijk. Zelfs wanneer de apostrofe in dezelfde

richting blijfi wijzen, zijn er meerdere geadresseerden en ontvangers moge-
lijk. Bovendien is de tekst van Dionysius intussen al eeuwenlang geciteerd en
in vele richtingen uitgelegd  (Ps  579).

Maar is er dan nog een eigen identiteit, een eigen positie en plaats van de-
ze tekst? Wat houdt de aanspraak, het citaat en het gebed bijeen, zo dat zij
niet gescheiden kunnen worden? Zij worden volgens Derrida bijeengehou-
den door een belofte. Door een belofte die, zoals eerder in dit hoofdstuk
bleek, het spreken en de aanspraak oproept en zo een geschiedenis instelt, die
de tekst een herkomst en een toekomst geeft:

"De identiteit van deze plaats, en dus van deze tekst, en dus van zu'i lezer, ontstaat

vanuit de toekomst van wat er is beloofd door de belofte. De komst van deze
toekonist heeft een herkomst,  het  is het gebeuren  van deze belofte.  [...]  Deze
belofte behoort tot een geschiedenis; ze opent eerder een geschiedenis en een an-
tropo-theologische diniensie." (Ps 580-581)"

Het is dus de belofte-structuur, waarin Dionysius' tekst is ingeschreven, die
deze tekst een 'antropo-theologische dimensie' geeft. Het spoor van de be-
lofte geeft Dionysius de mogelijkheid om zich ZOWel tot God als tot Timo-
theiis te richten. Zo laat Derrida in Dionysius' eigen tekst zien dat de orifn-
tatie die hij in de aanspraak van het gebed aan zijn tekst meegeeft, met op een
boven-wezenlijke God alleen te fixeren is.

In 66n fragment van deze tekst toont Derrida dus zowel de onbepaalde
zuiverheid als de onmogelijkheid van de zuiverheid van de aanspraak. De
aanspraak is niet zuiver, omdat zij citeerbaar is, omdat zij is ingeschreven in
een specifieke context. De aanspraak is echter evenmin vast te leggen op 66n
geadresseerde: de ander op wie de tekst is gericht, is zowel God als Timothe-
US. In hun volledige andersheid, als ander, gaan God en mens samen. De
formalisering van de apofatiek die Derrida in zijn interpretatie voltrekt, is een
quasi-transcendentale beweging die tegelijk een transcendentie en haar in-
scriptie toont, een quasi-transcendentale formalisering die het onvermijdelijke

I,

saniengaan van vorm en inhoud laat zien.

" "L'identit6 de ce lieu, et donc de re texte, et donc de Son lecteur, s'institue depuis l'avenir

de ce qui est promis par la promesse. La venue de cet avenir a une provenance, c'est
1'6vdnement de cette promesse. [ . . . ] Celle-ci appartient  S une histoire; elle ouvre plut6t  une
histoire et une dimension anthropo-thBologique." (Ps 580-581)

2,' Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij Derrida's interpretatie van Dionysius' tekst. Derrida
benadrukt dat Dionysius zich niet van God afwendt wanneer hu zich tot Timotheus wendt,
dat hij niet van richting verandert. De tekst kan echter evengoed zo worden gelezen dat er wel
een verandering van richting is, zodat de twee geadresseerden wel degelijk onderscheiden
kunnen worden: eerst richt Dionysius zich tot God en vervolgens tot Timotheus. Derrida's
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4.2.4   Gehei,n

"They say a secret is something

you tell another person
so I'm telling you, diild"

U2

The Fly

De adressering van Dionysius' gebed brengt ons bij een ander aspect van de
negatieve theologie: haar verwantschap met geheime genootschappen en hun
hilrarchieen. De goddelijke transcendentie is niet zonwar voor de eerste de
beste toegankelijk, zij is vol geheimen. Dionysius leidt Tiniotheus in in deze
geheimen, hij leidt hem op de weg naar de godheid die zo verborgen en ge-
heimzinnig is dat er uiteindelijk niet meer over gesproken kan worden. Wat
zich voorbij het zijn ophoudt, is geheim, eventls de weg die hiertoe omhoog
leidt. Sommigen worden hierin ingewijd, anderen niet, sommigen zijn verder
gevorderd dan anderen. De plaatsen op de weg naar het goddelijk geheim
worden weerspiegeld in de plaatsen in de hiErarchie van de mystieke ge-
meenschap (Ps 550-557,579).

Op de verschillende plaatsen binnen deze hidrarchie gaat Derrida in
'Comment ne pas parler' verder nauwelijks in, wel op de plaats van God, de
plaats van het goddelijk geheim, een geheime plaats, waarvan het maar de
vraag is of het nog een plaats genoemd kan worden. De vraag naar het ge-
heim stuit op een dubbelzinnigheid in de negatieve theologie. Enerzijds moet
het geheim worden afgeschermd, het is niet voor iedereen toegankelijk; an-
derzijds moet het ook worden gedeeld. Het onzegbare is geheim en het heeft
geen plaats, maar het moet als geheim wel gezegd worden, onder woorden
worden gebracht en daarmee gesitueerd worden, een plaats ontvangen. Om
geheim te zijn moet een geheim dus tegelijk wel en niet verschijnen. Dit is

interpretatie laat zich leiden door haar beoogde doel: de onbeslisbaarheid tussen een menselijke
en goddelijke alteriteit. Het gaat hem erom dat de anderjuist in zijn ofhaar alteriteit, als ander,
niet meer bepaalbaar is. Met het oog op dat doel beklemtoont hij dat de adressering aan God
en aan Timotheus in elkaars verlengde liggen, hoewel dat niet noodzakelijkerwijs uit Dionysi-
us' tekst geconcludeerd hoeft te worden. R.ico Sneller suggereert in zun interpretatie van deze
passage (Het Woord is schrift geu,orden, 471-472) dat de relatie tot God als absolute ander alleen
via een ander, buvoorbeeld een ander mens, mogelijk is. Dit klopt in zoverre, dat een onmid-
dellijke relatie tot het absolute volgens Dernda inderdaad niet mogelijk is. Het is echter even-
min zijn bedoeling om de relatie tot God via andere mensen te laten lopen, zoals bij Levinas
(naar wie door Sneller wordt verwezen),  of een andere alteriteit als omweg of bemiddeling aan
te wijzen. Ook deze andere alteriteit is als ander onbepaaIbaar, volgens Derrida net zo onbe-

paalbaar als God zelf en om deze overeenkomst (tout autre est tout autre, zie § 4.3.1) gaat het
hier.
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Derrida's logica van het geheim. Een geheim moet ontkend worden en mag
niet verschijnen om geheim te kunnen blijven. Toch moet het als geheini
ook wel verschijnen:

"Men moet het niet onthullen, maar toch moet men dit *men moet', *men mag
niet' en 'men moet niet' ook bekend niaken of eerder bekend laten worden." (Ps
557)'

Hier zou natuurlijk eenvoudig onderscheid kunnen worden gemaakt tussen
het 'dat' en het 'wat' van het geheim. In het goddelijk geheim waarop het
apofatisch spreken gericht is, vallen het 'dat' en het 'wat' echter samen: dit
geheini heeft zich geopenbaard, maar zich in die openbaring tegelijk ook
verhuld.  Het is niet of slechts zeer moeilijk toegankelijk voor hen die dit ge-

heim delen. En wanneer de mysticus uiteindelijk in een eenwording met het
goddelijke dit geheim 'deelt', als dat al mogelijk is, dan is deze deling niet
meer mee te delen, er vindt hier geen onthulling voor anderen plaats. Het
geheini van het transcendente verhult zich in haar onthulling. Derrida noemt
dit ook de deling (partage) van het geheim:

66

Het  raadsel  waarover ik  hier spreek  [...]  is de deling  van   het geheim. Niet alleen
het delen van het geheim met de ander, mijn deelgenoot in een sekte of een ge-
heim genootschap, mijn medeplichtige, mijn getuige, mijn bondgenoot. Maar al-
lereerst het geheim gedeeld in ziclizelf, zijn 'eigen' verdeling, dat wat het wezen
deelt van een geheim dat slechts kan verschijnen, al was het aan 66n enkeling,
door te beginnen zich te verliezen, zich te onthullen, zich dus te verbergen, als
geheim, in een onthulling: door zijn verberging te verbergen. Er is geen geheim
als zodanig, dat loochen ik." (Ps 557-558)"

Een geheim als zodanig, een geheim dat aan niemand als geheim bekend is, is
dus niet mogelijk. Om geheim te kunnen zijn, moet het geheim in zich ver-
deeld zijn in een deel dat verborgen is en een deel dat onthuld is en vervol-
gens door mensen - gedeeld kan worden. Dit betekent tegelijk dat een deel

..·11 faut ne pas divulguer mais il faut aussi faire savoir ou plut6t laisser savoir ce «il faut»,
«il ne faut pas», «il faut ne pas»." (Ps 557)" "L'Enignie dont je parle   ici   [ . . .1   c'est le partage du secret. Non seulement le partage du
secret avec l'autre, mon partenaire dans une secte ou une sociEtd secrdte, mon complice, mon
ttmoin, mon alli6. Mais d'abord le secret partagd en lui-m/me, 9 partition « propre », ce qui
divise l'essence d'un secret qui ne peut apparaitre, flit-ce d un seul, qu'en comnien :ant S se
perdre. 4 se divulguer, donc 8 se dissimuler, comme secret, en se montrant: a dissimuler sa
dissimulation. 11 n'y a pas de secret romme tel, je le denie." (Ps 557-558)

12 Derrida staat ook even stil bij de vraag of een geheini alleen door mensen gedeeld kan
worden, onidat het een bewustzijn en spreken vooronderstelt. De tegenstelling die hier al te
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van het geheim dus altijd verborgen blijft en op geen enkele manier toegeti-

gend kan worden. Er is een absolute alteriteit in het geheim die voor ieder-
een geheim blijft. Andersom gezegd: in elke relatie tot een singuliere ander
doet zich het geheim van een absolute alteriteit voor. Hier gaan apofatiek en
ethiek samen: wat mij appelleert en verantwoordelijk stelt is dat wat zich aan
mijn greep onttrekt.  Het is  niet de ander of een andere alteriteit die een appal

op mij doet en zo mij verantwoordelijkheid oproept, het is dat wat de an-
dersheid van de ander uitniaakt, datgene in de ander dat hem of haar tot an-
der maakt, de geheime absolute alteriteit. Het geheim verdubbelt zich hier,
het deelt zich in twee delen: een gedeeld en ongedeeld deel. In de relatie tot
deze ene singuliere ander doet zich iets voor dat zich voor de andere anderen

verbergt, een geheim dat ik met deze ander en niet met andere anderen deel.

Tegelijk heeft de ander ook het geheim van de absolute alteriteit dat voor mij
geheim blijft en waar ik dus niet in deel, maar wat mij wel aantrekt en mijn
verantwoordelijkheid oproept (DM 172)."

Deze geheime absolute alteriteit kan God worden genoemd, maar dat is
geenszins noodzakelijk, het kan evengoed elke andere alteriteit zijn. Het ge-
heim wordt hier besproken in een theologische context, maar dat wil niet
zeggen dat het geheim zelf theologisch is. Hier maakt Dernda dezelfde for-
maliserende beweging die het ontkennende spreken voorbij de negatieve
theologie trekt. Het geheim van de transcendentie is door geen enkele tradi-
tie toe te eigenen. Het geheim 'zelf is hier een mogelijkheidsvoorwaarde
voor het spreken over God, een voorwaarde die niet zelf als zodanig ver-
schijnt en die niet te benoemen of weer te geven is, maar zich in elke ont-
hulling verhult; een quasi-transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde.

Ook in een andere tekst, in Passions spreekt Derrida over het geheim, in
zinnen die nog apofatischer zijn dan de negatieve theologie. Werd in 'Com-
nient ne pas parler' nog gesproken over een deel van het geheim dat zich
verbergt wanneer het zich onthult, in Passioils weigert Derrida het geheim ter
sprake te brengen als iets dat zich verbergt. Het geheim is voorbij de tegen-

stelling van verhulling en onthulling (Pas 56-68):

snel tussen mens en dier wordt geconstrueerd, zou naar zijn mening echter geprobleniatiseerd
moeten worden (Ps 549-550).

In DM bespreekt Dernda deze ethische structuur van het geheim aan de hand van het
verhaal over de binding van Isaak: Abraham deelt met God het geheim van de opdracht oni
Isaak te offeren, hij kan er met demand over spreken, maar het waarom van dit offer blijft ook
voor heinzelf geheini: "D6cision responsable d'un secret double et doublement assigne.
Premier secret : il ne doit pas d6voiler que Dieu 1'11 appelt et lui a deniand6 le plus haut
sacrifice dans le t6te-S-t6te d'une alliance absolue. Ce secret, il le connait et le partage. Second

secret, mais archi-secret : la raison ou le sens de la demande sacrificielle. A cet 6gard, Abrahani
est tenu au secret tout simplenient parce que ce secret reste secret pour lui. Il est alors tenu au
secret lion parce qu'il partage mais parce qu'il ne partage pas le secret de Dieu." (DM 172)
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66 Niet dat het zich voor altijd verbergt in een onontcijferbare crypte of achter een
absolute sluier. Het overschrijdt eenvoudig het spel van versluiering / ontsluie-
ring: verberging / openbaring, nacht / dag, vergeten / herinnering, aarde / he-
mel,  etc."  (Pas 60)"

Misschien bestaat het geheim zelfs hierin dat er helemaal geen geheim is,
maar dat er alleen wordt gesuggereerd dat het er zou zijn. Dan nog is deze
afwezigheid van het geheini geheim. De beste manier waarop dit geheim ter
sprake zou kunnen worden gebracht, is misschien in een verwuzing naar li-
teratuur. Literatuur wordt door Derrida in verband gebracht met het recht
oni alles te zeggen. Een auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
handelingen of beweringen van personages uit zijn roman of gedicht. Het
verhaal en het gedicht staan op zichzelf en hoeven niet per se te verwijzen
naar iets voorbij de tekst. Er is geen reden om een geheim achter de tekst te
veronderstellen. Dit is volgens Derrida in feite geldig voor elke tekst: er is een
oneindige mogelijkheid aan betekenissen en verwijzingen. De betekenis van
een tekst is niet vast te leggen. Er is dus altijd iets geheim, er is iets onachter-
haalbaar en onbeslisbaar in een tekst, zelfs als dit geheini niet meer als een ge-
heim te benoemen is (Pas 67-68; DM 175-176, 205-208)."

Door de fomialisering van de apofatiek tot een onbepaalde gerichtheid op
een absolute alteriteit lijkt Derrida zich voorbij elke traditie of gemeenschap
te begeven. Het is echter de vraag of dat wel mogelijk is. Derrida's apofati-
sche spreken over de deling van het geheim is iets waarvan men kan zeggen
dat hij het wil delen met zijn lezers en zijn 'volgelingen'. Het is niet mogelijk

„ „
Non qu'il se cache J jamais dans une crypte ind6chiffrable ou derriBre un voile absolu.

Simplement il excBde le jeu du voilement / ddvoilenient: dissimulation / rdv6lation, nuit /
jour, oubli / anamnBse, terre / del, etc." (Pas 60); "TBmoignons: il y a M du secret. Nous en
resteront S ce point pour aujourd'hui, mais non sans quelque exercice d'allure apophatique sur
l'essence et l'existence d'un tel secret. L'apophatique ne reldve pas ici n6cessairement de la
thdologie n6gative, mBnie s'il la rend aussi possible." (Pas 56) "U y a du secret. Il ne relBve ni de
ce S quoi initie ou de ce que r6v#le une religion r6v616e @ savoir un mystdre de la passion), ni
d'une docte ignorance (dans une confr6rie pratiquant une sorte de thdologie ndgative) ni du
contenu initiatique d'une doctrine 6sotdrique (par exemple dans une communautE
pythagoricienne. platonicienne ou ndo-platonicienne). En tout cas, il ne s'y r6duit pas puisqu'il
les rend possibles. Le secret n'est pas mystique." (Pas 59-60)

15 ,

Il  y  a  dans  la  littdrature  [...] une chance  de  tout  dire sans toucher au secret. Quand
toutes les hypotheses sont permises,  [ . . .1  quand il  n'y a  mBme  plus de sens  8  d6cider d'un secret
derri6re la surface d'un manifestation textuelle (et c'est cette situation que j'appelle texte ou
trace), quand c'est l'appel de ce secret qui pourtant renvoie S l'autre ou S autre chose, quand
c'est cela m6me qui tient notre passion en haleine et nous tient b l'autre, alors le secret nous
passionne. MBme s'il n'y en a pas, s'il n'existe pas, cach6 derriBre quoi que ce soit. Mdme si le
secret n'est pas secret, mdme s'il n'y a jamais eu un secret, un seu] secret. Pas un." (Pas 67-68)
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apofatisch over het geheim te spreken zonder op z'n minst de schijn te wek-
ken van een nieuwe geheime sekte met haar eigen hierarchie:

64 Er is geen geheim als zodanig, dat loochen ik. Dit is wat ik in het geheim toe-
vertrouw aan wie zich bij mij aansluit. Dat is het geheim van het verbond." (Ps
558)*

Derrida reageert hier op een ironische manier op diegenen die hem en an-
dere 'deconstructionisten' beschuldigen van sektevorming (Ps 551). Tegelijk
toont hij hier echter dat nien niet over transcendentie kan spreken zonder
zich in een traditie te voegen. De vraag dringt zich hier dus op, waar Derri-
da's formaliserende denkbeweging zelf gesitueerd moet worden, welke positie
en  plaats hij zelf inneemt.

4.2.5 Plaats

" If God had a name
M/hat would it be.2

And  would  you  call  it  to  his face

If you were faced with him in all his glory?
M/liat would you ask ifyou hadjust one question.1 .,

Joan Osborne
One  Qf Us

Derrida verbindt de vraag naar het geheim met de vraag naar de plaats (Ps
552). Wat is de hoogste plaats in de hierarchie? Waar is de plaats van God?
Deze plaats is voorbij elke plaats, het is niet meer een plaats te noemen.
Voorzover we dus van een plaats van God kunnen spreken, is deze plaats niet
God zelf, bevindt God zich nog buiten deze plaats. Zolang de plaats waarnaar
de negatieve theologie streeft, nog een plaats te noemen is en dus voor zin-
tuigen of het denken lokaliseerbaar is, zolang is God nog niet bereikt. De
mystieke opgang in God gaat voorbij elk vatten, elk inzicht en elk schouwen.
God is transcendent aan elke plaats:

"Hij  [God} is niet en heeft niet plaats, of eerder, hu is en hij heeft plaats, maar
zonder zijn en zonder plaats, zonder zijn plaats te zijn."(Ps 558)"

I „
11 n'y a pas de secret comme tel, je le dinie. Et voili ce que je confie en secret a

quiconque s'allie S moi. Voilb le secret de l'alliance." (Ps 558)
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De mystieke eenwording met God leidt tot voorbij elke plaats, leidt als het
ware in het niets. 'Niets worden is God warden', schrijft Angelus Silesius (SN
31).w De negaties en ontkenningen van de negatieve theologie komen uit in
het niets. Het is echter geen betekenisloos niets, een loze leegte, waarop de
apofatische theologie is gericht,  maar een goddelijk 'niets', een niets  dat
wordt bereikt via de naam van God.

In het gebed krijgt God een naam. Het is de naam van God die, in eerste
instantie, door alle ontkenningen heen overeind blijft. Alles wordt ontkend,
zo lijkt het, behalve de naam van God (Sallf le nom,  SN  56,  80).  Maar dan
gaat het ontkennende spreken nog verder: ook aan de naani van God nioeten
we nog voorbij, oni daar aan te komen waarheen de naam verwijst; ook de
naam  van  God moet worden ontkend,  om bij  God  zelf te komen.  Maar daar-
voor heeft men wel eerst deze naam nodig. De naam van God moet het ont-
kennende betoog eerst orienteren en vervolgens zelf ontkend worden,  om de
plaats te bereiken, die de naam ons wijst. Tegelijk echter is dit precies datge-
ne doen wat een naam beoogt: voorbij de naam komen. De ontkenning van
Gods naam is dus tegelijk een respecteren van deze naam: de ontkenning
volgt immers de weg die de naani als verwijzing aanwijst. Derrida speelt hier
met de dubbele betekenis van satif behalve en veilig, behouden, gered:

"Zij [de woordenl noenien God, spreken over hem, bespreken hem, spreken tot
hem, laten Item in lien spreke,i, laten zich door hem dragen, verwijzen (elkaar) naar
precies dat wat de naam veronderstelt te benoemen voorbij zichzelf, het benoem-
bare voorbu de naam, het onbenoenibare benoenibare. Alsof men tegelijk de
naam moest redden en alles redden buiten de naam, behalve de naam, alsof men de
naam moest verliezen om te redden dat wat de naam draagt of dat waarnaar men
zich door de naam begeeft. Maar de naam verliezen, dat is niet hem verantwoor-
delijk stellen, hem vernietigen of hem verwonden. Integendeel, het is heel een-
voudig hem respecteren: als naam." (SN 61)"

.„
Il n'est pas et il n'a pas lieu, ou plut6t il est et il a lieu niais sans Btre et sans lieu, sans

6tre son lieu."(Ps 558) In Passions schrijft Derrida op eenzelfde manier over het geheim,
namelijk dat het voorbu tijd en plaats is: "LS il n'y a plus le temps, ni la place." (Pas 63)

™ "Nichts werden ist GOtt werden." (SN 31). „
Ils nomment Dieu, parlent de lui, le parlent, lui parlent, le laissent parler en eux, se laissent

porter par lui, (se) font r6fdrence 4 cela mBme que le nom suppose nommer au-deld de lui-
m6me, le nommable au-delb du nom, le nonimable innonimable. Comme s'il fallait S la fois
sauver le nom et tout sauver fors le nom, sauf le nom, comme s'il fallait perdre le nom pour
sauver ce qui porte le nom, ou ce vcrs quoi l'on se porte au travers du nom. Mais perdre le
nom, ce n'est pas s'en prendre A lui, le d6truire ou le blesser. Au contraire, C'est tout
simplement le respecter: comme nom." (SN 61) Even verder zegt Derrida het korter: "Il y a
lieu de [...1 se rendre  I...1 vcrs le nom, vers l'au-delb du noni dansle nom." (SN 63) Vgl. SN
79-82.
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Kortom, de naam van God redt zichzelf door zich uit te wissen (SN 63, 78-
81).*'  Wanneer  in de negatieve theologie  de  naam  van God wordt ontkend,
heeft deze naam zijn orienterende werk dus al gedaan en is hij dat nog steeds

aan het doen. Gods naam verwijst naar wat elke verwijzing te boven gaat,
voorbij de taal. In zijn naam vindt een uitwissing van de taal plaats, een uit-
wissing die zelf echter een spoor achterlaat. Taal die zichzelf probeert uit te
wissen, blijft taal. Dit zichzelf uitwissen is een oneindig gebeuren. Daarom
noemt Derrida deze eindeloze uitwissing een grondeloze verzinking en een
verwoestijning zonder eind:

"... van hem [Godl wordt niets gezegd dat stand houdt...
- Behalve zun naam...
- Behalve de naam die niets noemt dat stand houdt, zelfs niet een godheid (GOtt-
heit)  [...1.  'God'  'is' de naam van deze grondeloze verzinking, van deze eindeloze
venvoestijning van de taal." (SN 56)'

Juist omdat deze verzinking in het niets in Gods naam plaatsvindt (als hier
nog van 'plaatsvinden' gesproken kan worden) is zij geen doelloze mechani-
sche formalisering, maar een opklimmen naar de Allerhoogste, een mystieke
eenwording met het Opperwezen. Het woord 'verwoestijning' verwijst naar
de verregaande apofatiek van Angelus Silesius die schrijft dat men zelfs nog
voorbij God een woestijn in moet trekken:

"Man muss noch uber GOtt [...1
Ich muss noch uber GOtt in eine wusste ziehn," (SN 51)

Angelus Silesius voegt eraan toe dat hiermee wordt bedoeld dat men voorbij
moet aan alles wat men kan kennen en weten van God (SN 81). Voorbij alle
attributen van God, voorbij de naam van God, is de onbegaanbare leegte van
de woestijn. De apofatische weg verzandt hier in een aporie, er is hier geen
weg meer, het lijkt onmogelijk hier nog een stap te verzetten: "Geh hin, wo
du nicht kanst..."  (SN  63).

De plaats van God is dus een plaats voorbij de taal, transcendent aan iedere
context, een plaats die met gesitueerd kan worden, een niet-plaats. Het is de
aporie van de onmogelijkheid van deze niet-plaats, die de mystici aantrekt.

." „ "
Arrivant alors 1 s'€#arer,  il  sera  said-lut-meme. (SN 80)

4| . ...de lui il n'est rien dit qui tienne.
- Sauf son noni..
- Sauf le nom qui ne nomme rien qui oenne, pas mAne une divinit6 (GOrtheit)   I. . .1

«Dieu» «est»le nom de cet effondrement sans fond, de cette d6sertification sans fin du langage
(SN 56)
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Het app61 dat vanuit de absolute alteriteit tot ons komt, dat ons tot het on-
mogelijke oproept, ligt voorbij elke naam, voorbij elke weg, voorbij elke
plaats. Het is deze aantrekkingskracht van het volledig andere, die Derrida
met de negatieve theologie deelt. 42

Het is ook de verwuzing naar deze aantrekkingskracht van het volledig
andere, die Derrida gebruikt oni voorbij de negatieve theologie te geraken.
Een negatieve theologie die voorbij God en zijn naam reikt aan een absolute
alteriteit, laat in feite elke religieuze traditie achter zich. De apofatische weg
van de ontkenningen is achteraf gezien  niet meer dan een weg, hij lijkt op de
ladder van Wittgenstein die je kunt weggooien nadat je hem hebt gebruikt.
Wanneer Angelus Silesius schrijft dat men nog voorbij God moet reiken, is
het dan ook de vraag, in hoeverre hij nog tot de negatieve theologie gere-
kend kan worden (SN 80-81).

Derrida wijdt zijn aandacht vooral aan die passages bij Silesius waar deze
zich voorbij de christelijke negatieve theologie lijkt te begeven. E6n van die
passages betreft het verschil tussen God en zijn plaats, of liever, zijn niet-
plaats. Silesius ziet de voortdurende terugtrekkende beweging van God als
een spel dat hij speelt met zijn schepping. Derrida vraagt zich nu af waar dit
spel kan plaats vinden. Is er een plaats of een ruimte waar dit spel van God
met zijn schepping wordt gespeeld,  of is deze plaats zelf geschapen?  Gaat  deze
plaats  aan  God en  zijn spel vooraf,  of is  het  God die aan zijn plaats voorafgaat?
Is er een transcendentie waartoe elke context herleid kan worden, of zijn
contextualiteit en inscriptie mogelijkheidsvoorwaarden voor het transcen-
dente?

"Blijft de vraag naar wat plaats geeft aan dit spel, de vraag naar de plaats die open
is voor het spel tussen God en zijn schepping, [...]
- Is deze plaats geschapen door God? Maakt zij deel uit van het spel? Of is zij God
zelf   Of wat nog voorafgaat aan  God en  zijn  Spel,  om ze mogelijk te maken? An-
ders gezegd, het blijft nog de vraag of deze niet waarneembare (onzichtbare en
onhoorbare) plaats geopend is door God, door de naam van God (wat nog iets
anders zou zijn, misschien)  of dat zij 'ouder' is dan de tijd van de schepping,  dan
de tijd zonder meer, dan de geschiedenis, het verhaal, de taal, enz. Het blijft de
vraag (voorbij het weten)  of de plaats geopend is door het appdl (het antwoord,
de gebeurtenis die het antwoord oproept, de openbaring, de geschiedenis)  of dat
zij, als Kh6ra, onverstoorbaar vreeind blijft aan wat in haar plaats vindt, vervangen
wordt en speelt, hierbu inbegrepen wat God wordt genoemd. Laten we dit de
proef van Kh6ra noemen...

'- John Caputo wordt niet moe te schrijven over deze passie van Derrida, zijn 'passion arid
prayer for the impossible', die door Caputo echter ten onrechte op een christeluk negatief-
theologische nianier wordt ingevuld; zie Caputo, Prayers and Tears, passini.
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- Hebben wij de keus? Waarom kiezen tussen deze twee? Is dat mogelijk?" (SN
93-95)"

De vraag naar de plaats van God brengt Derrida tot de thematisering van en-
kele problemen die kenmerkend zijn voor zijn algemene en universele apofa-
tick." Kan een algemene apofatiek voorbij alle bestaande religies geraken en
hun transcendentale structuur blootleggen, of wordt zij telkens terugverwe-
zen naar de openbaring van een specifieke religie? En wat valt er te zeggen
over structuren die door religies en hun openbaringen worden vooronder-
steld? Deze vraagstukken worden in de volgende paragraafbesproken.

4.1  " Reste la question de ce qui donnelieu b ce jeu, la question du lieu ouvert pour ce jeu
entre Dieu et sa creation,  [...]

- Ce lieu est-il cr66 par Dieu? Fait-il partie du jeu? Ou bien est-il Dieu lui-mBme? Ou
encore ce qui pracade, pour les rendre possibles, et Dieu et son Jeu? Autrement dit, il reste S

savoir si ce lieu non sensible (invisible et inaudible) est ouvert par Dieu, par le nom de Dieu
(ce qui serait encore autre chose, peut-Btre) ou s'il est plus «ancien» que le temps de la creation,
que le temps tout Court, que l'histoire, le recit, la parole, etc. Il reste b savoir (au-delA du
savoir) si le lieu est ouvert par l'appel (la r6ponse, 1'6v6nement qui appelle A la rkponse, la
r6vdlation, l'histoire) ou s'il reste impassiblement Btranger, comme KI,Bra. 1 tout ce qui prend

place et se remplace et joue en lui, y compris ce qui se nomme Dieu. Appelons cela 1'6preuve
de   KI,Bra.

- Avons-nous le choix? Pourquoi choisir entre les deux? Est-ce possible?" (SN 93-95)
44 De Vries, Philosophy and the Turn to Religion, 305-324.
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4.3 Universele apofatiek

"If God  had a face
What would it look like

And would you want to see
If seeing meant that you it,otild have to believe

In  things  like  heaven  and  in jesus and  the sai,its

And all the prophets

I...1

What  if God was o,ie of its?
just a  slob  like  one if us?

Just a stranger on the bus
.

Joan Osborne
0,te Of Us

4.3.1   Elke  ander  is  volledig  anders
Edn van de redenen waarom Derrida zich distantieert van de gedachte dat hij
een negatieve theoloog zou zijn, is dat 'de' negatieve theologie geen duidelijk
af te bakenen stroming kan worden genoemd. Aan het eind van de vorige
paragraaf bleek bijvoorbeeld dat Angelus Silesius niet zomaar  tot de christelij-
ke negatieve theologie gerekend kan worden, omdat er in zijn geschriften
ook passages voorkomen die voorbij een christelijke apofatiek lijken te rei-
ken. Derrida laat met behulp van dergelijke passages in de christelijke nega-
tieve theologie zelf de tendens zien die voorbij haar christelijke traditie neigt.
Daarnaast wijst hij er op dat er geen enkele traditie en geen enkele tekst is die
niet naar een alteriteit buiten zichzelf verwijst. In zekere zin is de negatieve
theologie overal, er is geen tekst die niet besmet is niet een zekere vorm van
negatieve theologie  (SN  81)." De identiteit  van een tekst,  van een corpus  aan
teksten, de identiteit van een hele traditie is altijd mede getekend door deze
verwijzing naar een alteriteit, door een differentie in zichzelf Een apofatische
theologie richt zich precies op deze alteriteit, een andersheid voorbij iedere
traditie en gemeenschap. Wanneer de uitputtende formaliseringen van de ne-
gatieve theologie op de spits worden gedreven, leidt hun formalisering tot
voorbij de traditie waaruit ze voortkomen, en vormen ze een universaliseren-
de beweging.

.„ Inversement, je n'en crois aucun qui ne soit en rien contaniind de th6ologie ndgative, et
mBme parmi ceux qui apparemment n'ont, ne veulent ou ne croient avoir aucun rapport avec
la thdologie en gdndral.  La th6ologie ndgative est partout, niais elle n'est jamais seule."  (SN 81)
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44 ...de negatieve theologie  is een van de meest opnierkelijke manifestaties van dit

verschil in zichzelf Laten we dus zeggen: in datgene waarvan men zou kimnen ge-
loven dat het het binnenste van een geschiedenis van het christendom is [...1, staat

de apofatische opzet er ook op zich onafhankelijk te maken van de openbaring,
van de hele letterlijke taal van het nieuw-testamentische gebeuren, van de konist
van de Christus, van de Passie, van het dogma van de Drietenheid, enz. Een on-
middellijk mysticisme, maar zonder intuYtie, een soort van abstracte kenose be-

vrijdt deze opzet van elke autoriteit, van elk verhaal, van elk dogma, van elke
geloofsovertuiging - en desnoods van elk bepaa/baar geloof." (SN 85-86)"

De christelijke apofatiek verandert in deze interpretatie in een algemene en
universele apofatiek. In zijn absolute alteriteit wordt God niet meer bepaald
door de verering die zijn transcendentie buiten het zijn deed omslaan in een

hoogste vorm van zijn. Als volstrekt anders is hij ook volstrekt onbepaald en
daardoor niet meer te onderscheiden van andere alteriteiten, van andere an-
deren.

"De ander, dat is God of het maakt niet uit wie, precies, een willekeurige singu-
lariteit, vanafhet moment dat elke ander volledig anders is." (SN 92)"

Wanneer God volledig transcendent en volledig anders is, is hij daarin gelijk
aan alle anderen. Tout autre est tout autre, elke ander is geheel anders (SN 92,
95-96; DM 109-122; SM 273; PA 40, 259). In hun absolute alteriteit zijn alle
anderen in zekere zin toch weer gelijk aan elkaar. Door volledig anders te

zijn, worden de onderlinge verschillen alsnog onverschillig. God verliest hier

zijn naam en wordt gelijk aan willekeurig welke alteriteit. Dit impliceert ook
dat God overal is, waar van volledige alteriteit sprake is.

"Als God de geheel andere  is,  de figuur of de naam van de geheel andere, is elke

ander geheel  anders. [ . . .1. . .a l s geheel anders, is God overal waar er iets geheel an-
ders is. En net als ieder van ons is iedere ander, elke ander, oneindig anders in zijn

"   "...la   th6ologie   ndgative   est   une   des   manifestations   les plus remarquables de cette

difflrence i soi. Disons dotic: dans ce qu'on pourrait croire Btre l'int6rieur d'une histoire du
christianisme  [...], le dessein apophatique tient aussi i se rendre inddpendant de  la   v6lation,
de tout le langage littEral de 1'6vBnementialitE n60-testamentaire, de la venue du Christ, de la
Passion, du dogme de la Trinitt, etc. Un mysticisme inini6diat mais sans intuition, une sorte de
k6nose abstraite le libBre de toute autorit6, de tout rdcit, de tout dogme, de toute croyance - et
1 la limite de toute foi diterminable." (SN 85-86)

" "L'autre, c'est Dieu ou n'importe qui, prBcisEment, une singularit6 quelconque, dBs lors
que tout autre est tout autre." (SN 92)
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absolute singulariteit, ontoegankelijk, eenzelvig, transcendent,   . . . "   (DM   109-
110)"

Het is volgens Derrida deze onbepaalbare singulariteit waarvan een ethisch
appal uitgaat. Wat ons oproept tot verantwoordelijkheid, is dat wat zich ten
diepste aan ons onttrekt. Het is niet deze of gene ander van wie een appal
uitgaat, maar datgene in de ander dat hem of haar tot ander maakt, de abso-
lute alteriteit. Het appel dat van God uitgaat, appelleert niet omdat het van
God afkomstig is, niaar omdat het van een ander afkomstig is. Wanneer de
naam van God met een moreel gebod wordt verbonden, is die naam dus in
feite een bijkomstigheid. In Satif le,ion, brengt Derrida deze ethische implica-
tie van de negatieve theologie ter sprake via een woord dat hij vindt bij An-
gelus Silesius (en dat net als andere momenten in deze tekst aan Heidegger
herinnert): Gelassenheit. Derrida vertaalt het hier met het anders laten zijn van
de ander. Het verschil met de ander, tegen de achtergrond van de 'onver-
schilligheid' van het geheel andere, vraagt om een anders laten zijn zonder
onverschilligheid (SN 90-92).

Derrida's algemene apofatiek geeft, in haar gerichtheid op een absolute
alteriteit, uitzicht op een universele gemeenschap van singulariteiten, de ko-
mende democratie. Dat is de ethische en politieke strekking van de apofatiek.
De via,legativa naar het volstrekt andere opent alle ethische, juridische en po-
litieke vertogen voor nieuwe namen en nieuwe begrippen, die de talen en
idiomen nu nog te boven gaan. Tegelijk laat het ook zien dat er altijd al een
onbepaalde 'gemeenschap', een ongedetermineerd 'wij' aan elke sociale band
voorafgaat, een 'wij' dat wij in elke relatie en elk gesprek vooronderstellen,
een onbepaald 'wij' dat het spreken in termen van wij mogelijk maakt en te-
gelijk inperkt. De niet te bepalen quasi-transcendentale 'gemeenschap' die de
taal mogelijk Inaakt, opent haar tegelijk naar een toekomstige 'gemeenschap',
*recht', 'politiek', 'democratie', enz., die we nu alleen nog maar tussen aan-
halingstekens kunnen aanduiden (SN 97-106)."

.„Si Dieu est le tout autre, la figure ou le nom du tout autre, tout atitre est tout a„tre.  [. . .]
...en t;int que tout autre, Dieu est partout 06 il y a du tout autre. Et comme chacun de nous,
chaque autre, tout autre est infiniment autre dans sa singularit6 absolue, inaccessible, solitaire,
transcendente, .  " (DM 109-110) Voor de verschillende betekenissen van de uitdrukking tout
autre est iout atitre, zie DM 114-116, 120-122.

.,

Derrida, 'Avances', pr6face S Serge Marget, Le tombeau du dieu artisan (Minuit Paris  1995),
7-43 : 38-40. Op meerdere plaatsen in zijn Prayers and Tears, vooral in de interniezzo's die hij
Edifring Divertisse,nents noemt, probeert Caputo aan Derrida's algemene apofatiek alsnog een
christelijke draai te Keven, buvoorbeeld door Derrida en de oudtestamentische profeten op 66n
lijn te zetten (blz. 114-115, waarniee ze allebei verkeerd worden geinterpreteerd), door de gift
van de arme weduwe uit Marcus  12:  41-44 een paradigmatisch voorbeeld van Derrida's gifi  te
noenien (blz.  176), door zich af te vragen of Derrida's 'over-moeten' voorbij elke plicht niet
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De ethische betekenis van religie wordt zo duidelijk wanneer de religie eerst
van  al haar concrete inhoud is ontdaan. De gerichtheid  op  God of het godde-
lijke, 8 Dieu, gaat samen met een ontkenning en ontlediging van de naam en
plaats van God, a-Dieu, waarbij God vaarwel wordt gezegd, adieu, door hem
gelijk te maken aan elke ander: totit atitre est tolit autre.

4.3.2 Openbaring en openbaarheid
Derrida's universele apofatiek behelst een denkbeweging die eerder al door
Heidegger is ingezet. Daarom duiken er in zijn teksten over theologie, geloof
en religie telkens heideggeriaanse termen op: openbaring (Q#atbam,W) en
openbaarheid (O#enbarkeit). Het gaat hier evenwel ook om een kritiek op
Heidegger.

Volgens Heidegger kunnen christelijk geloof en filosofie niet goed samen-
gaan. Een christelijke filosofie is volgens hem een vierkante cirkel, een mis-
verstand." Het geloof heeft het denken niet nodig en het denken zal het
moeten stellen zonder geloof en zonder God. Het denken van het zijn moet
veeleer de structuur laten zien die het verschijnen van een God of van iets
goddelijks eerst niogelijk maakt. Heidegger probeert voorbij de onto-
theologie en voorbij andere vormen van theologie het zijn te denken als 'het
gebeuren' dat daaraan voorafgaat. Elke openbaring (O# nbaning) vooronder-
stelt volgens hem een structuur van openbaarheid (Q#bibarkeit) die de open-

baring eerst mogelijk maakt, omdat een openbaring alleen binnen deze
structuur als zodanig kan verschijnen. De verhouding tussen openbaarheid en
openbaring is bij Heidegger als die tussen het zijn en de zijnden: de open-
baarheid kan niet zonder openbaringen worden gedacht, het is de openbaar-
heid van de openbaring, en daarmee van een geheel andere orde dan welke

religieuze openbaring ook; zoals het zijn alleen als het zijn van de zijnden

bU uitstek christelijke liefde is (blz 221-229) en door te beweren dat Derrida's wantrouwen
ten  opzichte  van elke incarnatie  " .very close to Jesus  the Jew"  is en dezelfde kritiek  op
machthebbers inhoudt,  in  naam  van de weduwen, wezen en leprozen,  enz. (blz. 243-249).
Zowel de draai die hier aan Dernda's werk wordt gegeven als de bijbel-interpretaties waarmee

dat gepaard gaat, slaan de plank volledig mis.
:

De Vries, Philosophy and the Tum to Religion, 24-26 en passim. De stelling die in dit boek
centraal staat, betreft deze ethische betekenis van het S Dieu, a-dieu en adieu, die door hem
ook wordt omgedraaid: geen ethiek zonder deze van dogma's ontdane religie: "Conversely,
the formula adiet, accentuates the fact that every discourse, even the most secular, profane,
negative or nihilistic of utterances, directs and redirects itself unintentionally and unwittingly
toward the alterity for which - historically, systematically, conceptually, and figuratively
speaking - 'God' is, perhaps and so far, the most proper name.", blz. 26; vgl. ideni, 'Derrida
and ethics: hospitable thought', in: Cohen (ed.), jacques Derrida and tile humanities, 172-192.

I.Eine »christliche Philosophie« ist ein h8lzernes Eisen und ein Misverstlndnis.", Heideg-
ger. Einfultrung in die Metaphysik, 6.
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nioet worden gedacht, en niet als een zijnde. Heideggers transcendentale
ontologie of zijnsdenken  kan dus worden gezien als het uiteenleggen  van  een
niet-religieuze mogelijkheidsvoorwaarde van religies.

Derrida wijst er echter op dat deze denkwijze nog wel degelijk sporen van
een christelijke traditie vertoont. Heidegger bereikt de v66r-religieuze struc-
tuur van openbaarheid door christelijk-religieuze thema's abstraherend te
doordenken tot op hun mogelijkheidsvoorwaarde. Hij doet dit zowel in Sein
lind Zeit als in latere geschriften, met termen als verval, geweten, schuld, ga-
ve, aanspraak, belofte en geest (FS 23, 27-28, 89-96; Ps 586; Es 180-181; Ap
140). Deze abstraherende uitputting of uitholling van een christelijk gedach-
tengoed kan echter een averechts effect hebben. Het kan altijd zo worden
uitgelegd, dat Heidegger precies de kerngedachten van het christelijk geloof
heeft verwoord, en, voegt Derrida er aan toe, misschien ook het meest essen-
tifle van het joods messianisme en de islam. Derrida probeert dit duidelijk te
maken op de laatste bladzijden van De tespnt, met de beschrijving van een
denkbeeldig gesprek tussen christelijke theologen en Heidegger, waarbij de
theologen Heidegger proberen uit te leggen dat hij precies doet wat zij beo-
gen: het volstrekt andere benaderen en proberen te denken in termen van
herinnering en belofte. Hoewel Heidegger repliceert dat het hem om iets an-
ders gaat dan theologie, namelijk een oorspronkelijk heterogene mogelijkheid
(heterogeen aan de oorsprong, hkttro ne d l'onkine, in beide betekenissen) die
nog iets anders is dan een transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde, blijven
de theologen volhouden dat dat juist overeenkomt met wat zij altijd al heb-
ben geprobeerd te denken: het volstrekt andere (Es 178-184).' 

Ook op andere manieren laat Derrida zien dat Heideggers strikte oppositie
tussen zijnsdenken enerzijds en geloof of theologie anderzijds problematisch
is.  In  'Comment ne pas parler' vraagt hij  zich af ofde opening die het denken
van het zijn biedt aan een religieuze openbaring, niet kan worden uitgelegd
als een negatief theologische opening voor de Godservaring. Kan Heideggers
ontologie niet zo worden geYnterpreteerd, dat zij er precies op gericht zou
zijn om op de juiste manier een ruimte te openen waarin een God kan ver-
schijnen die niet is, en voor wie het zijn noch het wezen noch het fundament
is?  (Ps  591-592;  Es  13-14)"

De Vries, Philosophy and the Tum to Religion, 158-243; idem, 'Confessions - la
« religion »', in: Marie-Louise Mallet (dir.), L'animal autobiographique. Autour de jacques Derrida
(Gali16e Paris 1999), 493-513.

„ „ . ,      I.
L expenence angoissee du neant ouvrait 8 1'6tre. Ici, la dimension de 1'6tre ouvre A

l'expdrience de Dieu qui n'est pas ou dont l'Btre n'est ni l'essence ni le fondement. Comment
11'y point penser? Cette dimension d'ouverture, ce lieu qui donne lieu sans 6tre ni essence ili
fondement, ce pas ou ce passage, cette entr6e de la porte qui donne acc65 a Dieu, ne serait-ce
pas encore le «parvis» (vorburge) dont parlait Maitre Eckart?" (Ps 591-592).
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Derrida vraagt zich af of Heidegger deze suggestie zou aanvaarden of verwer-

pen; hij beantwoordt deze vraag niet. Wel voegt hij er nog een interpretatie
van Heideggers werk aan toe, die het op eenzelfde manier met een christelij-
ke negatieve theologie verbindt. Naar aanleiding van een opmerking van
Heidegger dat, als hij een theologie zou schrijven, er het woord 'zijn' niet in
mocht voorkomen, stelt Derrida de vraag of Heidegger, door zijn leven lang
over het zijn te schrijven en het woord 'zijn' door te kruisen, niet toch een
theologie zonder (en tegelijk met, want een theologie zonder 'zijn' is onmo-

gelijk) het woord 'zijn' heeft geschreven.

"...aangezien het zijn niet  (een zijnde)  is en in wezen niets is  (wat is),  wat voor
verschil is er dan nog tussen ziin te schrijven, dat zijn dat niet is, en God te schrij-

ven,  deze  God van wie Heidegger ook  zegt dat hij  niet  is? [...1 ...aangezien  hij
erkent dat God zich aan de ervaring aankondigt in de 'diniensie van het zijn', wat
voor verschil is er dan nog tussen een theologie schrijven en over het zijn schrij-

ven I...1? Heeft Heidegger niet datgene geschreven waarvan  hij  zegt  dat  hij  het

graag had geschreven, een theologie zonder het woord zijn? Maar even goed,
heeft hij niet datgene geschreven, waarvan hij zegt dat men het niet moest schrij-
ven,  [...] een theologie die wordt geopend, gedomineerd, overwoekerd door het

woord 'zijn'? Hij heeft, met en zonder (without) het woord 'zijn', een theologie

geschreven met en zonder God." (Ps 592)"

Een duidelijke scheiding tussen een openbaring en de dimensie van open-
baarheid is blijkbaar niet goed vol te houden. Daar waar Heidegger probeert
de openbaringsreligies buiten de deur te houden, laat Derrida zien dat zij al-
tijd al in zijn werk aan het werk zijn. Heideggers denken van het zijn dat zou
voorafgaan aan en van een andere orde zou zijn dan welke theologie ook,

. „ ...comme 1'6tre n'est pas  (un 6tant)  et en  v Brit6 n'est  rien  (qui soit), quelle diffkrence y

a-t-il entre ecrire Stre, cet Btre qui n'est pas, et 6crire Dieu, ce Dieu dont Heidegger dit aussi

qu'il n'est pas?   I...1...comme il reconnait   que Dieu s'annonce   S   l'expErience   dans   la
«diniension de l'Btre., quelle diffdrence y a-t-il entre 6crire une thEologie et 6crire sur 1' Btre

[...1 ? Heidegger n'a-t-il pas 6crit ce qu'il dit quil aurait aimd Ecrire, une th6ologie sans le mot

6tre? Mais, aussi bien, n'a-t-il pas 6crit ce dont il dit qu'il ne faudrait pas 6crire, qu'il aurait fallu
ne pas 1'6crire, A savoir une theologie ouverte, domin6e, envahie par le mot «Btre.? It a dcrit,
avec et sans (without) le mot «6tre», une th6ologie avec et sans Dieu.- (Ps 592). Over de op-
merking van Derrida die hij hier becommentarieert, schrijft Derrida elders: "Modestly and in
my own  way,  I  try to translate  (or let myself be involved, carried along, perhaps elsewhere,  by

and perhaps without) a thought of Heidegger that says: [waarna de opmerking van Heideg-
ger  volgt,  E.E.].  On this point  the most diverse consequences and adventures can await  us  -

from conipletely other routes, completely other writings.. ", Derrida, 'Letter to John  P.  Lea-
vey, Jr.'. Semeia 23 (1982), 61-62.
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blijkt zelf religieus bepaalde elementen te bevatten en vatbaar te  zijn  voor een
theologische interpretatie.

De verhouding tussen openbaarheid en openbaring is volgens Derrida een
aporie. Beiden kunnen worden gedacht als voorafgaand aan de ander, als el-
kaars mogelijkheidsvoorwaarde. Enerzijds zijn er verschillende religies die met
elkaar wedijveren en met elk hun eigen openbaring om de voorrang of zelfs
om een alleenrecht strijden. Deze situatie geeft aanleiding om van de ver-
schillende tradities te abstraheren en hun gezamenlijke structuur te beschrij-
ven. Hier blijkt dat een openbaring als haar mogelijkheidsvoorwaarde een
structuur van openbaarheid vooronderstelt. In heideggeriaanse termen uitge-
drukt: de openbaring van een transcendentie is als specifieke gebeurtenis een
zijnde dat alleen kan plaatsvinden binnen het wezen van het zijn, binnen een
zijnsgebeuren dat haar eerst mogelijk maakt. Een openbaring vooronderstelt
de ontsluiting door het zijn. In del:ridiaanse temien uitgedrukt: oni te kunnen
verschijnen vooronderstelt een openbaring een context waarin zij is inge-
schreven, vooronderstelt zij de werking van de di#ranee.

Hier doet zich echter het probleem voor dat de structuur van openbaar-
heid zich niet zonder hulp van specifieke openbaringsreligies laat denken.
Zoals hierboven in Derrida's kritiek op Heidegger bleek, wordt hier niet
slechts mee bedoeld dat de openbaarheid zich niet zonder openbaring als in-
houd kan voordoen (zoals het zijn niet gedacht kan worden zonder het zijn
van de zijnden  te zijn). Het denken zelf van het zijn, de fenomenologische
analyse van de ontsluiting van het zijn, kan niet zonder gebruik van een reli-
gieus geladen terminologie, die zich vervolgens van de als religieus neutraal
bedoelde denkbeweging meester kan maken. Daardoor is het, anderzijds, d jd
niogelijk om de structuur van openbaarheid te begrijpen als zelf geopenbaard
door een openbaring. De openbaring brengt dan haar eigen mogelijkheids-
voorwaarde  als  het ware met zichzelf mee.

" In haar meest abstracte vorm zou dan de aporie waarmee wij worstelen, deze
kunnen zijn: is de openbaarheid (ORnbarkeit) oorspronkelijker dan de openbaring
((2#2nbaning), en dus onafhankelijk van elke religie? Onafhankelijk in de structu-
ren van haar ervaring en in de analytiek die erop betrokken  zou  zijn?  [ . . .1  Ofwel,
omgekeerd, zou de gebeurtenis van de openbaring erin bestaan hebben de open-
baarheid zelf te openbaren, en de oorsprong van het licht, het oorspronkelijk
licht, de onzichtbaarheid  zelf van de zichtbaarheid?  Dat is misschien  wat  de  gelo-
vige of de theoloog hier zou zeggen, in het bijzonder de christen van het oor-
spronkelijke christendom, het Urchristentum in de lutherse traditie waaraan Hei-
degger erkent zoveel verschuldigd te zijn." (FS 28)"

55 .6 Sous sa forme la plus abstraite, l'aporie d;ins laquelle nous nous ddbattons serait peut-
6tre alors celle-ci: la revalabilite (0#2nbarkeit) est-elle plus originaire que la revaation
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Dat laatste is een mogelijkheid. Maar het heeft niet Derrida's voorkeur. Hij
moet de mogelijkheid van een herleiding tot een openbaring echter wel er-
kennen. Als specifieke gebeurtenis kan een openbaring namelijk nooit volle-
dig herleid worden tot haar mogelijkheidsvoorwaarde. De transcendentale
verhouding tussen openbaarheid en openbaring is quasi-transcendentaal: de
rollen kunnen zo worden omgedraaid, dat de empirische gebeurtenis een
transcendentale positie krijgt toebedeeld. De speciale en unieke gebeurtenis
van die ene openbaring opent dan het 'ware' zicht op de structuren die deze

gebeurtenis mogelijk hebben gemaakt.
Het is dus zowel mogelijk om een openbaring vanuit een algemene open-

baringsstructuur te begrijpen, als om, omgekeerd, deze structuur te verklaren
vanuit de specifieke openbaringsgebeurtenis. Omdat een keuze hier niet zon-

der problemen kan warden gemaakt, moeten beide elkaar uitsluitende moge-
lijkheden volgens Dernda samen worden gedacht. Enerzijds bestaan religies
in meervoud en kunnen ze alleen worden gedacht tegen een gezamenlijke

mogelijkheidsvoorwaarde als achtergrond. Anderzijds kan deze algemene
structuur alleen worden benaderd vanuit bestaande specifieke religies. Er is
geen zuiver niet-religieuze toegang tot religieuze tradities.

Derrida's algemene apofatiek is een beweging in de richting van de open-
baarheid, waarbij Derrida goed beseft, dat deze structuur in haar zuiverheid
nooit bereikbaar is. Aan de ene kant probeert hij zoveel mogelijk van be-
staande religieuze tradities te abstraheren, om open te staan voor het absoluut
andere. Aan de andere kant is deze apofatische beweging noodzakelijkerwijs
ingeschreven in een specifieke cultuur-historisch en religieus bepaalde con-
text, zowel haar woordgebruik als haar streven en inzet, zoals vooral in de
volgende paragrafen zal blijken. Hoewel hij dus laat zien, dat openbaring en
openbaarheid samen gedacht moeten worden, gaat zijn voorkeur uit naar een

gerichtheid op de universele openbaarheidsstructuur (SM 265-268; PA 35-
36; FL 56-57; VR. 23-24)'

((»nbarung), et donc inddpendante de toute rdligion? 1nddpendante dans les structures de son

expkrience et dam l'analytique qui s'y rapporteraiti  [...1 Ou bien, inversement, 1'6vEnement de

la  vElation aurait-il consist6 S r6v6ler la r6vBlabilit6 mBme, et l'origine de la lumiBre, la

lumi ,re originaire, l'invisibilit6 m6me de la visibilit6? C'est peut-6tre ce que dirait ici le
croyant ou le thdologien, en particulier le chrdtien de la chrdtient6 originaire, de V Urdiristentum

dans la tradition luthBrienne S laquelle Heidegger reconnait devoir tant." (FS 28)
" De Vries, Philosophy and the Tum to Re/ ion, 325-358.
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4.3.3 Het messiaanse

"77,ey say they want the kingdom
"But they don't want  God in  it

U2 starring Johnny Cash
The wanderer

De algemene structuur van openbaarheid wordt op twee verschillende ma-
nieren door Derrida beschreven, hij onderscheidt er als het ware twee versies
van, een joodse en een Griekse: de messiaanse structuur en wat met een term
van Plato khora wordt genoemd.

De messiaanse structuur is in het voorgaande al een paar keer ter sprake

gekomen. Het is de formele structuur van openheid naar een alteriteit in de
tijd, die zowel een belofte als een bevel inhoudt: de belofte van een recht-
vaardige toekomst en de opdracht om hiervoor open te sta:in en ontvankelijk
te zijn voor het volstrekt andere. De rechtvaardige toekomst is niet een toe-
kornstig heden dat over onbepaalde of eventueel lange tijd aanwezig zal zijn,
maar een voortdurend ophanden zijn van een singuliere gebeurtenis, die om
ontvankelijkheid vraagt. Om deze 'toekomendheid' weer te geven, verwijst
Derrida naar een verhaal uit de traditie van het joods messianisme dat door
Maurice Blanchot wordt aangehaald en becommentarieerd in zijn L'Eaiture
dit disastre. Wanneer de messias zich bij de poorten van Rome incognito te
midden van bedelaars en melaatsen begeeft, wordt hij herkend en wordt hem
gevraagd: 'Wanneer kom je?'. Zijn antwoord luidt: 'Vandaag'. De messias
kan zich dus ieder moment aandienen, hij kan er in zekere zin zelfs al zijn,
maar als hij er is, blijft hij toekomstig. Elk moment, elke gebeurtenis, kan
rechtvaardig en messiaans zijn, elk moment moeten we daarvoor openstaan
en de messias verwachten (PA 55, 197)."

57 , Si le Messie est aux portes de Rome parmi les mendiants et les 16preux, on peut croire
que son incognito le prot6ge ou emp6che sa venue, mais prEcisdment il est reconnu;
quelqu'un, press6 par la hantise de l'interrogation, lui demande: « Quand viendras-tu? » Le fait
d'dtre lS n'est donc pas la venue. Aupres du Messie qui est li, doit toujours retentir l'appel
« Viens, Viens.  » Sa presence  n'est pas  une garantie.  [...1 ...sa venue ne correspond  pas  S une
prBsence  [...1.  Et s'il arrive  qu'S  12  question:  « Pour quand ta venue? » le Messie Wponde:
« Pour aujourd'hui », la rdponse certes est impressionnante: c'est donc aujourd'hui. C'est
maintenant et toujours maintenant. Il n'y a pas 8 attendre, bien que ce soit comme une
obligation d'attendre. Et quand est-ce maintenant? un maintenant qui n'appartient pas au
temps  ordinaire  I...1  ne  le  maintient  pas,  le  d*stabilise...",  Maurice Blanchot, L'Ecriture du
disastre (Gallimard Paris 1980), 214-215; geciteerd door Derrida in PA 55n. Elden wordt dit

door Derrida als volgt geinterpreteerd: "...there is some inadequation between the now and
now.  He is coming now; the messianic does not wait. This is a way of Waitilig for the future,
right now. The responsibilities that are assigned to us by the messianic structure are responsi-
bilities for here and now. The Messiah is not some future present. it is imminent and it is this
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Volgens Derrida is deze structuur van oproep en openheid, belofte en bevel,
eigen aan elke uitspraak. Elke bewering draagt de sporen van deze universele
messiaanse structuur van de belofte (zie § 3.6.3). Derrida wil elke vorm van
messianisme op een apofatische nianier uithollen tot Op deze formele struc-

tuur, oftewel elke openbaring van een messias voor zover mogelijk herleiden
tot hun structuur van openbaarheid. In Force de loi schrijft Derrida over ver-
schillende messiaanse tradities die genoeg van elkaar verschillen om te kunnen
concurreren en genoeg op elkaar lijken om als type messianisme herkenbaar te

zijn. Wanneer hij een terugtrekkende beweging maakt tot op de grens van de
verschillende tradities, naar de formele kenmerken van hun 'type', lijkt dit op
het opgeven van betrokkenheid en engagement. Derrida suggereert echter
dat juist deze terugtrekking de deconstructie in beweging houdt:

"Ik spreek hier slechts van een type, van een type horizon dat talrijke concurre-
rende versies zou kennen. Concurrerend wil zeggen genoeg aan elkaar gelijk en
met de pretentie op het absolute privilege en de onherleidbare singulariteit. De
singulariteit van de historische plaats - die misschien de onze is, die in elk geval
de plaats is waarnaar ik hier op een verborgen wijze verwijs - staat ons toe cell

glimp van het type zelf te zien,  als de oorsprong, de voorwaarde, de mogelijkheid
of de belofte  van al zijn voorbeelden (messianisme of bepaalde messiaanse figuren
van het joodse type, christelijk of islamitisch, idee in kantiaanse zin, eschato-
teleologie van neohegeliaans, marxistisch of postmarxistisch  type,  enz.). HU staat

otis ook toe de wet van de onherleidbare concurrentie waar te nemen en te be-

grijpen, maar vanaf een kant waar de duizeling ons beloert op het moment waar-

op we slechts voorbeelden zien en waarop sommigen onder ons zich niet meer
verbonden voelen in de concurrentie: een andere manier om te zeggen dat we

altijd riskeren, voort:tan, (maar ik spreek hier op z'n minst voor mijzelf) niet
meer, zoals men in het Frans zegt, 'dans la course' te ZUn, niet meer mee te doen.
Maar 'niet meer meedoen', niet meer meelopen binnen een spoor, staat niet toe
in de startblokken te blijven of eenvoudigweg toeschouwer te blijven, verre van

dat, integendeel. Het is misschien, zoals men ook in het Frans zegt, juist dat wat
'fait cottrir, in beweging houdt, sterker en sneller, bijvoorbeeld de deconstructie."

(FL 56-57)"

imminence  that  I am describing under  the  name of messianic structure."   (VR 24) Derrida   is
hier waarschijnlijk mede geinspireerd (zie SM 96n) door Walter Benjamins thesen 'Uber den

Begrif der Geschiclite,' die hier o.2. schrijft: "...einen Begriff der Gegenwart als der Jetztzeit'. in
welcher Splitter der messianischen eingesprengt sind.", en: "...in ihr [in de toekomst, E.E.1 war
jede Sekunde die kleine Pforte, durch die der Messias treten konnte.", in: Gesammelte Schriften
I 2 (Suhrkamp Frankfurt am Main 1974), 691-706: 7()6.

" "je parle seulement d'un type, de ce type d'horizon dont les espBces seraient nombreuses
et concurrentes. Concurrentes c'est-8-dire assez ressemblantes et pr6tendant toujours au
privilage absolu et S l'irr6ductible singularitE. La singularita du lieu historique - qui est peut-
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Het is echter de vraag hoever Derrida zich daadwerkelijk uit een religieuze
traditie terugtrekt, wanneer hij een universele structuur aanduidt met een re-
ligieus bepaalde term:

"Als het niessiaanse appdl toebehoort aan een universele structuur, aan deze on-
herleidbare beweging van de historische opening naar de toekomst  [...1,  hoe het
te denke,1 met de figuren van het abrahamisch messianisme?" (SM 266)"'

Op deze vraag kan hij niet anders antwoorden dan dat men zich met buiten
elke traditie kan begeven, maar dat een traditie ook altijd overbepaald is en
meerdere stromingen, mogelijkheden en interpretaties kent. Derrida ontkomt
er dus niet aan zich tot een of meer specifieke tradities te bekennen, maar
probeert deze tradities te deconstrueren en te openen voor het volstrekt an-
dere. Hierbij gaan openbaarheid en openbaring, het messiaanse en de messia-
nismen dus altijd samen (SM 265-268; PA 35-36; FL 56-57; VR 23-24).

Btre le notre, qui est en tout cas celui auquel je me rkfBre obscurenient ici - nous perniet
d'entrevoir le type lui-mdme, comnie l'origine, la condition, la possibilitd ou la proniesse de
toutes ses exemplifications (niessianisme ou figures messianistes dLterminjes de type juif,
chr6tien ou islamique, idde au sins kantien, eschato-tdldologie de type n60-h6gdlien, marxiste
ou post-inarxiste, etc.). Il nous permet aussi de percevoir et de concevoir la loi de la
concurrence irrdductible, mais depuis un bord od le vertige nous guette et ou certains d'entre
nous ne se sentent plus engag8 dans la concurrence: autre fagon de dire que nous risquons
toujours, ddsormais, (mais je parle ici au moins pour moi) de n'6tre plus, comme on dit en
fran ais• dans la course ». Mais ne pas 6tre • dans la course » A l'int6rieur d'une allke, ne permet
pas de rester au dkpart ou d'Btre simplement spectateur, loin de li, au contr:tire. C'est peut-
Btre. comme on dit aussi en frangais, cela m6me qui • fait courir », plus fort et plus vite, par
exemple la dtconstruction." (FL 56-57)

" "Si l'appel messianique appartient en propre d une structure universelle, a ce mouvement
irr6ductible  de  l'ouverture  historique  b  l'avenir  [...1,  comment le penser avec 'les figures du
messianisme abrahamique?" (SM 266)....Between the two possibilities I must confess I oscillate and I think some other scheme
has to be constructed to understand the two at the same time, to do justice to the two possi-
bilities." (VR 24) "Ces questions et ses hypotheses tie s'excluent pas. Du moins pour nous et
pour l'instant." (SM 266) Vgl. Rob Moolenaar, 'Het sjibbolet van de wet: alteriteit, gast-
vriendschap en het messiaanse motiefin het denken van jacques Derrida', in: Wil Derkse, Arie
Leijen, Bruno Nagel (red,), Subtient niemandsland.    Opstellen   over   metafysica,   intersubjectiviteit   en
tratiscendentie (Damon   Best   1996),   88-102.  John  Caputo   interpreteert  de   verhouding  tussen
openbaarheid en openbaring aldus: de universele structuur van de openbaarheid kan worden
opgevat als de formele mogelijkheidsvoorwaarde die alleen kenbaar is geworden via haar con-
crete uitwerkingen in religieuze tradities. Wat het eerste kenbaar is (de religieuze traditie) is
dan niet de eerste in de transcendentaal-logische volgorde of, zoals Caputo het uitdrukt, 'order
of being' en 'ontological ground or basis'. Deze transcendentale verhouding zou dan vervol-
gens zijn ingeschreven in een specifieke historische traditie en dat zou haar quasi-
transcendentaal maken. Een dergeluke onderscheiding tussen een transcendentaal en empirisch
niveau, tussen wezen en feit, vorni en inhoud, doet echter, zoals Caputo zelf ook aangeeft,
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EBn van de kenmerken van de drie 'abrahamische' godsdiensten - islam, jo-
dendom en christendom - is dat ze alledrie monotheistisch zijn. Hoe apofa-
tisch Derrida verder ook is, het monotheisme lijkt in zijn teksten toch met ter
discussie te worden gesteld. Weliswaar kan het andere waarvoor hij openheid

en ontvankelijkheid wil creeren, alleen in meerdere gedaanten komen, zodat
'het andere' niet alleen onbepaald maar altijd ook overbepaald is, maar deze
pluraliteit lijkt niet nieer te zijn dan een veelheid aan verschijningen van het
ene andere, in casu van de ene God. Op grond van het onderscheid tussen

openbaarheid en de openbaringen kan ook de mogelijkheid van een polythe-
.1isme worden verdedigd, niaar Derrida doet dat niet.

4.3.4  KhBra
KhBra (X(Bpa) is de term die Plato in de Tiniaeus gebruikt voor een mysterieu-
ze categorie die noch tot de eeuwige onvergankelijke Ideedn noch tot het
zintuiglijk waarneembare behoort. In deze dialoog zet Timaeus voor Socra-
tes, Hermocrates en Critias uiteen hoe naar zijn mening de natuurlijke we-
reldorde is ontstaan. Hij verhaalt eerst hoe de Demiurg met beleid het heelal
samenstelt, vervolgens bespreekt hij de fysica, dat wil zeggen de dingen die
noodzakelijkerwijs, volgens natuurwetten, gebeuren. Aan het begin van dit
tweede gedeelte, dus bij wat we de overgang van de metafrsica naar de fysica
zouden kunnen noemen, komt khdra ter sprake.

/2

Plato voegt hier aan de bekende onderscheiding tussen de kenbare onver-
anderlijke IdeeEn en de zichtbare veranderlijke dingen een 'derde soort' of
'derde geslacht' (Tpi-rov ytvol) toe. Hij noemt deze derde soort eerst 'ont-
vangstoord' of 'verzorgster', later vergelijkt hij haar met een ontvangende
moeder en met een zeef. Deze derde soort is de plaats of de ruimte waarin de
wording van de dingen van de tweede soort zich voltrekt, datgene waarin het

vreemd aan binnen Derrida's denken dat immers altijd gericht is op een deconstructie van der-
geluke opposities. Zijn interpretatie is dan ook niet juist. Het quasi-transcendentale van de
verhouding tussen het niessiaanse en de niessianismen bestaat niet in de historische situering
van een transcendentale orde; het bestaat er veeleer in dat deze verhouding, zoals Derrida laat
zien, evengoed omgedraaid kan worden, zodat een concrete openbaring haar openbaarheids-
structuren eerst mogelijk maakt. De verhouding tussen het transcendentale en de empirie is
hier onbeslisbaar geworden. Deze denkwijze zelf is echter wel ingeschreven in een specifieke
religieus-wijsgerige traditie, zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken. Daarom heeft Caputo

zijns ondanks alsnog gelijk, wanneer hij Derrida's denken een quasi-transcendentaal niessianis-
me niet een specifiek joods karakter noemt. Zie Caputo, 'A Commentary: Deconstruction in a
Nutshell', 168-178; idem, Prayers and Tears, 135-138.

"  Vgl. Samuel  Ijsseling, Apollo,  Dion),ses, Aphrodite en de anderen.  Gnekse ·Yoden in de heden-

daaise filosofie (Boom Amsterdam 1994), 174-197. 
Plato, Timaeus, 48e-53a.
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zintuiglijk waarneenibare plaats vindt. Het is de ruimte waarin de Deniiurg
de afl)eeldingen van de Ideeen afdrukt. Pas aan het eind van de passage die
het tweede deel van zijn betoog inleidt, gebruikt hij de naam kh6ra:

"Ten derde de soort die, telkens, de plaats-soort [khdral is, die niet onderhevig is
...'aan vernietiging, die een standplaats biedt aan alles wat wording bezit;

Khdra is dus noch tot de Ideeen noch tot het zintuiglijk waarneembare te
herleiden. Wat het wel is, is moeilijk te zeggen, er kan alleen op een apofati-
sche manier over worden gesproken. Khdra is noch intelligibel noch zintuig-
lijk,  het is geen zunde maar ook niet een worden of een niet-zijn, het is niet
de oorsprong van de dingen die het ontvangt, het is geen gift of gevende in-
stantie, het is zelfs niet het es van Heideggers es gibt. Khora is geen leegte, het
is juist vol met zijnden, het kan niet worden gedacht los van wat erin plaats
vindt, Inaar wordt hier ook niet door bepaald. Het wordt ook niet veranderd
of aangedaan  door wat erin wordt uitgedrukt, khdra is amorf, onberoerbaar en
onverschillig en kan niet positief of negatief, actief of passief worden ge-
noemd. Voorafgaand aan alle onderscheidingen waaraan het ruinite biedt, is
khora zelf volstrekt uniek  (K  19-38;  Ps  566-569).'"

Khdra is het 'er', de 'ruimte' die wordt voorondersteld door het ordenende
werk van de Demiurg. Het enige wat 12118¥a doet, is ontvangen. Het is de
'ontvangstruimte' die aan ruimte en tijd voorafgaat, het stelt dus geen tijd of
geschiedenis in. Het geeft of schept niets, geeft geen bevel  en doet geen be-
lofte, maar nioet worden gedacht voorbij belofte, plicht of schuld (K pnere
dinslrer 4; 15, 63; Ps 566-569).

Net als Plato brengt Derrida khdra in verband met een noodzakelijkheid.
In feite is het enige wat over khdra kan worden gezegd, dat het noodzakelij-
kerwijs moet worden voorondersteld. De zintuiglijk waarneembare zijnden

"
Plato, Timaetis, 52ab, vertaling (licht gewijzigd) van Xaveer de Win: Verzameld wak V

(De Nederlandsche Boekhandel Antwerpen, Ambo Baarn 1980), 239.
..,

Derrida onderscheidt bij Plato twee soorten apofatisch taalgebruik, wanneer hu over
khcira schrijft. Enerzijds een schrijven op de wijze van een noch-noch dat gemakkelijk omslaat in
een en-en: doordat kh,ira noch inzichtelijk noch zintuigluk is, kan erover worden gesproken

alsof het aan beide soorten deelneemt.  Deze schrijfwijze biedt de mogelijkheid khBra alsnog op
te nemen in een ontologie of een dialectiek. Derrida is Ineer geinteresseerd in de andere
schnjhwijze, een noch-norh dat niet meer kan worden omgezet in een eti-en. Deze interpretatie
benadrukt het aporetische karakter van Widra, dat het hele begrippenkader van de platoonse
filosofie ondermijnt en problematiseert. Dernda neenit met zijn interpretatie overigens een
eigeli pla:its iii in de lange traditie van interpretaties van hhBra, maar daar ga ik verder niet op in
(zie Sneller, Het Woord is schrift Keworden, 41 1-428). Ik beperk me hier tot enkele algemene
opmerkingen van Derrida over khdra en over de relatie hiervan tot de apofatiek en het messi-

aanse.
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die door de Demiurg worden gevormd, vooronderstellen als noodzakelijk
een ruimte waarin zij plaatsvinden. Derrida maakt khdra in 'zijn interpretatie
los van de directe fysische context in Ti,naeus 48-53 en betrekt het op de
opening van deze dialoog, waarin politieke thema's worden besproken (K
49-97); hij behoudt hierbij wel de verbinding met een noodzakelijkheid.
Kh6ra staat bij Derrida voor de altijd vooronderstelde noodzakelijke moge-
lijkheidsvoorwaarde van een inschrijving, van een context. Het voor-
oorspronkelijke van khora leidt ons naar een voor-filosofisch niveau, waar
niets met zekerheid kan worden gezegd. Wat over Widra wordt geschreven is
daarom ook een voor-wijsgerig discours dat geen waarheid maar slechts
waarschijnlijkheid kan bereiken. Hier toont zich volgens Derrida een schei-
ding van twee modaliteiten:  het ware en het noodzakelijke  (K  18,  94-95).

KhBra wordt door Derrida dus verbonden met een noodzaak, niet met een
plicht of een schuld:' Toch geldt er wel een plicht ten opzichte van khdra. Juist
vanwege de onmogelijkheid om over khdra te spreken, moet erover worden
gesproken en geldt daar ook een regel voor. Om aan zijn uniciteit recht te
doen, moet het altijd met dezelfde naam worden genoemd. Dit is echter geen
plicht die van khara zelf afkomstig is, het is een plicht die wordt veroorzaakt

door de onmogelijkheid om er een juiste beschrijving van te geven:

"Hoe erover [over khdral te spreken? Hoe er niet over te spreken? Een bijzonder-
heid die hier van belang is voor onze context: verre daarvan dat zij het zwijgen
oplegt, dicteert deze onmogelijkheid om erover te spreken en om een eigennaam

te  geven nog steeds - vanwege  of in weerwil  van de onmogelijkheid - een plicht:
men moet erover spreken en er is daarvoor een regel. Welke? Als we deze absolute

bijzonderheid van de khdra willen respecteren (er is slechts 66n khdra, ze16 al kan

het een zuivere veelvoud aan plekken zijn), dan moeten we het steeds op dezelfde wij-

ze aanroepen." (Ps 569)

"Het gaat hier niet om negatieve theologie, er is noch verwijzing naar een ge-

beuren, noch naar een gave, noch naar een gebod, noch naar een belofte, zelfs als

[...]  de  afwezigheid van belofte  of van gebod, het woestijnachtige, radicaal  on-

menseluke en atheologische karakter van deze 'plaats', ons verplicht te spreken of
ernaar te verwijzen op een bepaalde, unieke manier, als naar dit geheel andere dat
zelfs niet transcendent of absoluut verwijderd  zou  zun, noch overigens immanent
of nabij.  Niet dat wu verplicht zijn erover te spreken, maar wanneer wij, bewo-

Dit samengaan van enerzijds de noodzaak en anderzijds het ontbreken van app61, gebod
en schuld. blijkt duidelijk uit de laatste zin van het in de tekst KhBra bijgesloten priere d'inserer.
"Elle conime ce qu'il.faitt encore, .\Wessiu, sans dette." (blz. 4).
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gen door een plicht die niet van hem konit, het overdenken en bespreken, dan

moeten wij de bijzonderheid van deze verwijzing respecteren." (Ps 570)-

Hier doen zich de belangrijkste verschillen voor tussen de twee termen
waarmee de verhouding tot een absolute alteriteit wordt gedacht, het messi-
aanse en khdra. Het messiaanse is de structuur van belofte en bevel, die een
openheid voor de toekomst impliceert. KliBra daarentegen is geen temporele
instantie en is met verbonden met een app61, belofte of schuld, maar wordt
door dit alles als noodzakelijk voorondersteld. Het messiaanse is een 'abraha-
mische' en vooral joodse verhouding tot een absolute alteriteit, 1:116ra is een
Griekse benadering hiervan."

Hoewel beide termen de onbepaalde structuur van openbaarheid aandui-
den, lijkt het erop dat 1 116ra toch nog onbepaalder is dan het messiaanse. De
structuur van het messiaanse impliceert inimers een verhouding tot de toe-
komst en initieert een geschiedenis, terwijl dit bij khora niet het geval is.
Derrida had zijn ideeen over een onbepaalde rechtvaardigheid en een dbno-
cratie 8 venir niet kunnen ontwikkelen zonder gebruik te maken van het mo-
tief van het messiaanse.  In de volgende paragrafen kom ik opnieuw op deze
figuren en hun onderlinge verhouding terug.

4.4 Geloof, Politiek, rationaliteit

In zijn spreken en schrijven over geloof en religie in hun verhouding tot po-
litiek en rationaliteit maakt Derrida een zelfde abstraherende beweging als in
zijn bespreking van negatieve theologie. Alle vormen van geloof worden ge-
dacht vanuit een algemene structuur die eigen is aan elk spreken. Het gaat
hier om dezelfde structuur die eerder al is beschreven als messiaanse structuur

..„Comment en parler? Comment ne pas en parler? Singularit6 qui int6resse ici notre
contexte, cette impossibilitk d'en parler et de donner un nom propre, loin de reduire au
silence, dicte encore, en raison ou en ddpit de l'impossibilitd. un devoir: il faut en parler et il y
a une rBgle pour cela. Laquelle? Si l'on veut respecter cette singularit6 absolue de la khora (il
n'y a qu'une Wwra mdme si elle peut Btre pure multiplicit6 de lieux), it faut  r appeler  to,ijours  de

la mime fa on." (Ps 569)
11 ne s'agit pas ici de thBologie nkgative, il n'y a 18 rBference ni 8 un Ev6nement, ni S un

don,  ni  d un ordre,  ni  i une promesse,  meme  st I...1 l'absence de promesse ou d'ordre,  le
caractdre d6sertique, radicalement anhumain et athdologique de ce «lieu» nous oblige A parler, S
nous rkffrer S lui d'une certaine et unique fagon, comme S ce tout-autre qui ne serait nidme
pas transcendent, absolument Bloign6, ni d'ailleurs immanent ou proche. Non que nous soyons
obliges d'en parler, mais si, mu par un devoir qui ne vient pas d'elle, nous la pensons et en
parlons, alors il faut respecter la singularit6 de cette rtfrence." (Ps 570)

67 Zelf noemt Derrida zijn denken over 'Noodzaak'  ook nieer Grieks dan joods:  "C'est li,
peut-Jtre, que je pense grec, plus grec que juifi"  (OA  154)
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van de belofte. Omdat geen enkele uitspraak als absoluut waar en zeker kan
worden gefundeerd of gerechtvaardigd, is een uitspraak alleen als belofte aan
de waarheid verbonden. Een spreker of schrijver doet altijd een beroep op
zijn  toehoorder of lezer om  hem te vertrouwen,  om  er van  uit  te  gaan  dat  hij
waarachtig is en zijn best doet de waarheid te spreken. Elke uiting heeft deze

performatieve betekenis die door Dernda waarborg, getuigenis of geloofs-
structuur wordt genoemd.

"je kunt de ander niet aanspreken, tot de ander spreken, zonder een geloo6han-

deling, zonder getuigenis. Wat doe je wanneer je van iets getuigt? je spreekt de
ander aan en vraagt: 'geloof me.' Zelfs wanneer je liegt, zelfs bij een meineed,
spreek je de ander aan en vraag je de ander je te vertrouwen. Dit 'vertrouw me,
ik  spreek  tot je'  is van  de orde van geloof, een geloof dat niet herleid kan worden
tot een theoretische stelling, tot een bepalend oordeel; het is de opening van de

aanspraak van de ander. Dit geloof is strikt genomen dus niet religieus; het kan
tenminste niet volledig worden bepaald door een bepaalde religie. Daarom is dit

geloofabsoluut universeel." (VR 22)"

Deze geloofsstructuur van het spreken gaat in zijn onbepaaldheid aan de reli-
gies vooraf en is daarom zelf nog niet religieus, maar ligt aan de rehgies ten

oorsprong. Derrida noemt dit geloof de bron van de religie  (FS 46-47).  Een
oorsprong en een bron zijn bij Derrida echter nooit alleen. Zij zijn quasi-
transcendentaal, ingeschreven in dat wat ze mogelijk maken, ze verdubbelen
zich bij voorbaat volgens de wet van de iteratie. Daarom spreekt Derrida van
een dubbele of meervoudige bron.  In de ondertitel van 'Foi et savoir' heeft
hij het over twee bronnen. Deze uitdrukking 'twee bronnen' blijkt in de
tekst meerdere betekenissen te hebben, waarvan in deze paragraaf enkele ter

sprake worden gebracht.
6.

„„You cannot address the other, without an  act of faith, without testimony.  What are you
doing when you attest to something? You address the other and ask, 'believe me'. Even ifyou
are lying, even in a perjury, you are addressing the other and asking the other to trust you.

This 'trust me,  I am speaking to you'.  is of the order of faith, a faith that cannot be reduced  to
a theoretical statement, to a determinative judgment; it is the opening of the address to the
other. So this faith is not religious, strictly speaking; at least it cannot be totally determined by
a given religion. That is why this faith is absolutely universal." (VR 22). Vgl. FS 46-47, 68-69,
96-97; US  11, 23-24, 43, 67, 78-79.

" De ondertitel luidt: "Les deux sources de la «religion» aux limites de la simple raison"

De  uitdrukking 'twee bronnen' verwijst naar geloof en weten  (§  2); het messiaanse  en  khdra  (§

20); openbaring en openbaarheid (§ 25); etymologisch: relegere en religare (§ 34); het mecha-
nische en de levendige spontaniteit (§ 37); het heilige en het geloofsvertrouwen (§ 29,32,34,
46  en  47).  De  ondertitel  verwust  verder  uiteraard  naar  Kants Die Religion innertialb der Grenzen

der bleGen venwn# en naar Bergsons Les deux sources de la morale et de la religion, terwijl de titel
Foi et savoir Hegels Glaubc,1 mid Wisse,1 in herinnering roept.
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Als aanspraak van de ander is elke uiting tegelijk ook een antwoord op de an-
der. Het app61 van een alteriteit is immers altijd al aan het spreken vooraf ge-
gaan. Het antwoord, de reactie op de ander, kan getuigen van verantwoorde-
lijkheid en vertrouwen, en de absolute alteriteit van de ander respecteren.
Het kan de ander of het andere ook als een bedreiging opvatten en zichzelf
en het eigene beschermen. Deze twee alternatieven kunnen zich echter met
op een zuivere nianier van elkaar onderscheiden. De verwelkoming van het
andere gaat altijd samen met een zekere bescherming van het eigene. Ik kan
de ander imniers alleen binnen een kader en een context, binnen een horizon
verwelkomen, en daarmee gaat de absolute andersheid van de ander al verla-
ren. Wat tegenover de ander beschermd wordt, is datgene dat geacht wordt
ongeschonden, ongedeerd (indenme) te blijven. In de religie is dat het heilige,
dat koste wat kost, onderscheiden moet blijven van alles wat niet heilig is. De
ene bron van de religie splitst zich dus direct in tweeEn: het geloofsvertrou-
wen en het heilige  (FS 46-47)." In elke openheid tot de ander doet zich vol-
gens Derrida automatisch de zelfbescherming van het heilige voor.

4.4.1   Politiek  en  religie
Derrida konit in zijn tekst voortdurend terug op het automatische, het me-
chanische en machinale dat volgens hem in de religie altijd een rol speelt. Als
een machinale refex komt de zelfbescherming van de religie altijd opnieuw
terug, een refiex waarin de specifieke kenmerken van het goddelijke en heili-
ge worden veilig gesteld. Het onderscheid tussen het zelfde en het andere kan
in een godsdienst zo heilig zijn en daarin zo eigen aan die godsdienst, dat het
tegen elke alteriteit die het bedreigt, verdedigd moet worden als het meest
wezenlijke en eigenlijke van de religie. Bij elke poging om dit eigene te ont-
wortelen of ervan te abstraheren, zal het als in een mechanische re0ex op-
nieuw gezuiverd worden.

Wat Derrida in deze 'mechanische logica' het meest interesseert, zijn de
ethische en politieke consequenties. In 'Foi et savoir' bespreekt hij, in reactie
op wat wel 'de terugkeer van de religie' wordt genoemd, de politieke bete-
kenis van religie aan het eind van de twintigste eeuw. Daar waar men dacht
dat de religie een gepasseerd station was, blijkt zij nog zeer invloedrijk te zijn.
De ver doorgevoerde secularisatie, de herleiding van al het goddelijke tot het
menselijke, de ontlediging van de godsdienst door de dood van God, de vre-
dige wereldwijde oecumene die voor een inbreng van alle godsdiensten open

.i "
Quant 8 la reponse, c'est ott bien ou bien. Ou bien elle s'adresserait A l'autre absolu en Cint

que tel, d'une adresse entendue, acouta, respectde dens la fiddlitd et la responsabilitd; ow bien
elle r6plique, riposte, compense et s'indentnise dans la guerre du ressentiment et de la rdactivitd.
Une des deux rdponses doit toujours pouvoir contaminer l'autre." (FS 46-47)
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lijkt te staan, het is allemaal de keerzijde van de wereldwijde verspreiding van
een westers christelijk politiek-theologisch vertoog van gelijkheid en broe-
derschap onder 66n Heer, van de parlementaire democratie, van een westerse
universeel geachte formulering van de mensenrechten, gebruik makend van
een oorspronkelijk westerse telecommunicatie en technologie, die bovendien
gepaard gaat met de verspreiding van een liberalistische markt-ideologie. In
deze globalisering wordt, in naam van de vrede, een specifiek politiek en ju-
ridisch discours als universeel geldig aan de wereld opgelegd, dat zich alleen

uiterlijk van haar christelijke gedaante heeft ontdaan. De schijnbaar zelfver-
nietigende en ontwortelende secularisering van de christelijke godsdienst
maakt haar machtiger dan ooit. Derrida noemt deze beweging mondialatinisa-

tion, wat kan worden vertaald met globalatinisenng: de wereldwijde verbreiding
van een latijns idioom als universeel geldig, waarbij religie, kapitalisme en
technologie onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Daarnaast spreekt hij
ook van worldwide-ization (FS 23, 39-41, 47-49, 66, 104-108; US 12-13, 51-

60).,I
Deze kolonialiserende beweging blijft echter niet onweersproken. Zowel

binnen als buiten Europa wordt op deze ontwortelende kracht gereageerd
met een orthodoxe of zelfs fundamentalistische bescherming van wat heilig
wordt geacht. Dit verzet kan zeer oorlogszuchtige en bloeddorstige vormen
aannemen - hier valt onder andere te denken aan Derrida's geboorteland Al-
gerije. De zuiverende hyperkritische reactie van een heilige oorlog op de
global(atin)isering maakt op haar beurt ook weer gebruik van moderne tele-
communicatie en wapentechnologie, maar kan in haar wrede vormen van
bloedvergieten en verkrachting tegelijk ook als reactie op een 'cleane' ont-
wortelende techniek worden gezien. 7]

Waar het Derrida echter met name om gaat, is dat dit geweld zich nood-
zakelijkerwus ook weer tegen zichzelf keert. Elke bescherming van het eige-
ne en van het heilige vormt tegelijk een bedreiging van zichzelf. De politie
die burgers en bijvoorbeeld kerken beschermt, kan zich ook tegen de burgers
en de kerken richten; en kerken kunnen in de vorm van kerkasiel mensen

71 .
Religion circule dans le monde, on peut le dire, comme un mot anglais qui aurait fait une

station S Rome et un dltour par les Etats-Unis. Bien au-delS de ses figures strictement

capitalistiques ou politico-militaires, une appropriation hyper-imp,Brialiste est en cours depuis
des siacles. Elle s'impose de fagon particuhdrement sensible dans l'appareil conceptuel du droit
international et de la rhdtorique politique mondiale. Partout 021 ce dispositif doinine, il
s'articule A un discours sur la religion."  (FS 47); vgl. Derrida, 'The future of the profession or
the university without condition (thanks to the "Humanities", what could take place tomor-

row)', in: Tom Cohen (ed.), jaapies   Derrida  and  tlie  humanities:  a  critical reader (Cambridge Uni-
versity Press Cambridge 2001), 24-57: 25, 43-48.

72 Met betrekking tot dit aspect van de religieus geladen conficten is een benadering vanuit
de psychoanalyse volgens Derrida onniisbaar (FS 73-75, 80-83)
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tegen de overheid beschernien. Bescherming kan dus altijd omslaan in be-
dreiging. Dit geldt zeker voor het religieuze verzet tegen de globalatinisering.
Dit verzet kan zichzelf vernietigen in een nietsontziend terrorisme, dat mee-
werkt aan de eigen ontworteling. Afgezien daarvan is het islanlisme een be-
weging die eerder ontwortelend is te noemen dan een terugkeer naar de
wortels van de islam. Het islamisme is hier echter niet meer dan een extreem
voorbeeld.' Derrida beschrijft het als een golfbeweging waarbij, lettertijk zo-
als een golf omslaat en zich als het ware tegen zichzelf keert, toe-eigening en
onteigening van het eigene saniengaan, waarin zelfbescherming kan omslaan
in of samengaan met zelfhaat. Deze golfbeweging wordt versterkt doordat de
religie enerzijds met de inoderne technologie en telecommunicatie een ver-
binding aangaat en zich anderzijds verzet tegen de ontworteling waarmee dit
gepaard gaat. In de ontwikkeling van de religie, in haar verzet en bescher-
ming tegen de ontworteling, in de bedreiging van zichzelf waarin de be-
scherming onislaat - in deze drie bewegingen zijn geloof en religie enerzijds
en rationaliteit en techniek anderzijds in elkaar verstrengeld. Het een roept
automatisch het andere op. De 'terugkeer van de religie' in een tijd van se-
cularisatie en moderne techniek is dus in het geheel niet verwonderlijk, maar
een voor de hand liggende spontane reHex, volgens Derrida zelfs een auto-
matische reactie. Deze twee polen van de 'religieuze machine', mechanische
techniek en spontaniteit, zijn twee bronnen van de religie (FS 63-71)."

73

Een ander voorbeeld is te vinden in zeer orthodoxe vormen van calvinisme in Neder-
land, waar men probeert de moderne wereld buiten de deur te houden (wat o.a. een dubbel-
zinnige en moeizame relatie met de hedendaagse telecommunicatie tot gevolg heeft) ter be-
scherming van het eigen geloof en de eigen subcultuur, een zelfbescherming die het gevaar in
zich draagt, in een hierarchische en verstikkende atmosfeer te ontaarden.

74 Derrida beschrijft de zelfbescherming die omslaat in een zelfbedreiging ook in een biolo-
gische terminologie als immuniteit en auto-immuniteit. Een lichaam moet niet alleen immuun
kunnen zijn voor indringers van buitenaf maar moet ook een imniuniteit bezitten tegenover
het eigen immuunsysteem, bijvoorbeeld wanneer bij een transplantatie van een lichaamsdeel de
afweermechanismen moeten worden onderdrukt. In de juridische sfeer hebben religies altijd
ook een dergelijke auto-inimuun-functie gehad, als asielplaats bij een altaar, in een tempel of
in een kerk, als beschermplaats tegen de eigen beschermende overheid (FS 67-71). De verhou-
ding tussen techniek en spontaniteit hoeft overigens niet per se in termen van technologie te
worden opgevat. Religieuze uitingen volgen altijd een bepaald stramien en kennen een eigen
code, zoals in riten, rituelen, liturgieBn, enz. Deze rituelen kunnen heel Illechanisch zon, er
kunnen ook spontane wijzigingen of variaties in optreden. Mechaniek en spontaniteit gaan
hier altijd samen, dat wil zeggen, ze kunnen elkaar nooit volledig uitsluiten.
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4.4.2 Geloof en rede

"Follow me into tlie desert

As thirsty as you are

Crack a smile and ctit your mouth
And droum in alcohol

Cause dowl, below the tnith is lying
Beneath the riverbed

So quench yourself and drink the water

Tliatflows below her head"
Soundgarden

Burden in my hand

De verhouding tussen geloof en rede wordt door Derrida gedacht vanuit de-

zelfde quasi-transcendentale structuur, de performatieve belofte in elke uit-
spraak: 'geloof me, ik beloofje de waarheid te spreken'. Dit is de ene bron
van zowel religie als wetenschap en filosofie. Zowel het wetenschappelijke en
filosofische als het religieuze discours zijn niet te funderen, beiden getuigen
van een niet-weten, beiden vragen om vertrouwen te hebben in een uit-
spraak die uiteindelijk niet te bewijzen valt, en die evenzeer oprecht als een
grove leugen kan zijn:

"Het komt neer op zeggen: 'geloof in wat ik zeg zoals men gelooft in een won-
der'." (FS 97)"

Deze bron splitst zich wanneer het spreken tot de ander zich situeert binnen
een context en een horizon, die enerzijds de relatie tot de ander bepalen en

inperken en anderzijds deze relatie nooit volledig kunnen omvatten. De hon-
zon impliceert een bepaling en daarmee een zekere redelijkheid en bereke-
ning. In de relatie tot een alteriteit is de horizon tegelijk ook altijd al openge-
broken; de uitspraak blijft niet gevangen in 66n context, en is daarmee in

principe open voor het absoluut andere. Rationaliteit en getuigenis gaan hier
onverbrekelijk samen. De bron van de religie en wetenschap splitst zich in
twee bronnen: geloof en rede. Beide bronnen impliceren elkaar en zijn on-
losmakelijk met elkaar vervlochten.

Een vermeende oppositie tussen geloven en weten, tussen godsdienst en

redelijkheid, is hiermee gedeconstrueerd. Er bestaat geen geloof dat in het
geheel geen beroep doet op redelijkheid. Evenmin kan de rede in religieus of
levensbeschouwelijk opzicht neutraal zijn. Elk begin, elk uitgangspunt van

' "Il revient & dire: «Crois 8 ce que je dis comme on croit S un miracle.»" (FS 97)
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een wetenschappelijk of wijsgerig betoog is ongefundeerd en daarmee onze-
ker. Het is al ingeschreven in een context en een traditie en kan niet vanuit
een leeg niets beginnen. Van begin af aan staat een discours ter discussie.
Wanneer Derrida over de verhouding tussen geloven en weten begint te
spreken, noemt hij zijn uitgangspunt dan ook provisorisch:

"Laten we ook in herinnering roepen wat ik, terecht of ten onrechte, proviso-
risch voor een evidentie houd: wat onze verhouding tot de religie, en verder tot
deze of die religie, ook moge zijn, wij zijn noch priesters, gebonden door een
priesterschap [sacerdoce], noch theologen, noch bevoegde of bekwame vertegen-
woordigers van de religie, noch vijanden van de religie als zodanig, in de zin
waarin, denkt men, zekere zogenaamde filosofen van de Verlichting het zouden
kunnen zijn. Maar wij delen ook en juist daardoor, lijkt me, iets anders, te weten

- laten we dat voorzichtig aanduiden - een voorliefde leout] zonder reserve, zo-
niet een onvoorwaardelijke voorkeur voor wat in de politiek de republikeinse
democratie als universaliseerbaar model wordt genoemd, voor wat de filosofie
verbindt met de publieke zaak, met de publiciteit, zelfs met het daglicht, zelfs met
de Verlichting, ze16 met de verlichte deugd van de publieke ruimte, door deze te
emanciperen van elke uiterlijke (niet openbare, niet seculiere) macht, bijvoor-
beeld de dogmatiek, de orthodoxie of de religieuze autoriteit...  [...] ...wij zullen
zonder twijfel, hier en nu, de omzichtige en opschortende houding proberen
over te brengen, een zekere epokIQ die - terecht of ten onrechte, want de inzet is
hoog - bestaat in het denken  of in het doen verschijnen van de religie 'binnen de
grenzen van de enkele rede'." (FS 17)'«

Opnieuw blijkt hier dat Derrida zijn filosofie expliciet in de traditie van de
Verlichting plaatst. Zekerheid en onzekerheid gaan op een vreemde manier
samen in deze positiebepaling. Aan de ene kant is er de onzekerheid en

76 IRappelons aussi ce que, A tort ou a raison, Je tiens provisoirement pour une Evidence:
quel que soit notre rapport S la religion, puis S telle ou telle religion, nous ne sommes ni des
pr6tres liks par un sacerdoce, ni des thEologiens, ni des reprksentants qualifiBs ou comp6tents de
la religion, ni des ennemis de la religion en tant que telle, au sens oil, pense-t-on, certains

philosophes dits des LumiBres pouvaient 1'6tre. Mais nous partageons aussi et par la meme, me
semble-t-il, autre chose, 8 savoir - ddsignons cela prudemment - un goOt sans rdserve, sinon

une prBQrence inconditionnelle pour ce qui, en politique, se nomme la dlmocratie
r6publicaine comme modBle universalisable, ce qui lie la philosophie i la chose publique, S la
publicid, encore S la lumiBre du jour, encore aux Lunliares, encore b la vertu BclairEe de
l'espace public, en 1'6mancipant de tout pouvoir extBrieur (non laique, non s6culier), par
exeniple  la dogmatique, l'orthodoxie ou l'autoriti  religieuse..    [...] ..nous tenterons  sans
doute de transposer, ici maintenant, l'attitude circonspecte et suspensive, utie certaine cpokhe

qui consiste - a tort ou a raison, car l'enjeu est grave - S penser la religion ou S la faire

apparaitre «dans les limites de la simple raison»." (FS 17)

225



voorlopigheid van een 'provisorische' evidentie, die voorzichtig wordt aan-
geduid. Aan de andere kant heeft de hier uitgesproken voorkeur betrekking
op iets onvoorwaardelijks: 'een voorliefde zonder reserve' en een 'onvoor-
waardelijke voorkeur' die 'zonder twijfel' (zekerheid) een 'omzichtige hou-
ding' (onzekerheid) aanneemt. Het lijkt erop dat Derrida met enige onzeker-
heid naar voren brengt dat het toch wel zeker is dat we vooral een houding
van onzekerheid en voorzichtigheid moeten aannemen. In elk geval is duide-
lijk dat de religie hier vanuit de kritische rede wordt gedacht, en niet anders-
om.

Derrida's aansluiting bij de Verlichting herneemt niet de oppositie van re-
de vs. geloof, die in deconstructie is, maar zoekt naar een positie die aan deze
tegenstelling voorafgaat, een denkschema dat denken en geloven samen-
neemt. Wat valt er vandaag de dag te maken van de kantiaanse poging om de
religie binnen de grenzen van de rede te denken? Deze poging leidt tot aan
de grenzen van de rationaliteit. Zoals de ondertitel van 'Foi et savoir' aan-
geeft, zijn de bronnen van de religie niet binnen maar aan de grenzen van de
rede aan te treffen." Derrida's voorkeur gaat uit naar de houding van de epok-

/12, naar het opschorten van het oordeel, zowel het religieuze vooroordeel als
het oordeel van het 'tribunaal van de rede'.  In de publieke ruimte mag niets
aan een discussie of aan mogelijke kritiek worden onttrokken, mag niets bo-

7Hven twijfel en onzekerheid verheven worden geacht.

Met de houding van de epoklia bedoelt Derrida zun algemene apofatiek,
die een opschorting van alle uitgangspunten en overtuigingen op het oog
heeft. De algemene apofatiek wordt in 'Foi et savoir' beschreven met de fi-
guur van de woestijn. In de woestijn trekken gelovigen zich terug om op
zoek te gaan naar de bronnen en wortels van hun geloof. Ver van de geves-
tigde instellingen en leerstellingen zoeken ze in de marge van de religieuze
cultuur naar de naakte kern van hun geloof, los van dogmatische of liturgi-

"Les deux sources de la « religion „ aux limites de la simple raison."
' In US getuigt Derrida van zijn geloof in 'de onvoorwaardelijke universiteit': "VoilS donc

ce que nous pourrions, pour en appeler A elle, appeler l'universit6 sans condition le droit
principiel de tout dire, fut-ce au titre de la fiction et de l'expdrimentation du savoir, et le droit
de le diren publiquement, de le publier. Cette r6ference d l'espace publique restera le lien de
filiation des nouvelles HumanitEs  1'6poque  des  LumiBres."   (US   16). De vrijheid om alles  te

zeggen geldt dus niet alleen voor de literatuur (vgl. § 3.6.2), maar ook voor de universiteit en
speciaal voor de humaniora, omdat zij altijd worden gekenmerkt door een 'alsof: haar weten-
schappelijke producties zun geneht op objectieve theorievorming, maar zijn altijd ook een
'profession  de foi performative'   (US   43). De onzekerheid  en het getuigeniskarakter van alles
wat wordt gezegd en de vrijheid om alles te zeggen, zijn zo met elkaar verbonden: juist oindat
alles fundamenteel onzeker is, moet alles altijd weer ter discussie kunnen worden gesteld (US

34-35,43).
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sche ballast en aanhangsels." Derrida verbindt deze figuur met de abstracties
van de via ,iegativa. Zijn algemene apofatiek leidt voorbij elke specifieke reli-
gie naar de 'woestijn in de woestijn', de plaats zonder plaats die voorafgaat
aan de verschillende religieus bepaalde woestijnen. Deze 'woestijn in de
woestijn' maakt de andere woestijnen mogelijk, opent ze, holt ze uit, ver-
lengt ze tot in het oneindige, maar is zelf niet een aanwijsbare plaats:' De
woestijnen zijn de plaatsen van de openbaring, de woestijn in de woestijn is
de niet-plaats van de openbaarheid. De woestijn in de woestijn is de geloofs-
structuur wanneer die zou zijn ontdaan van elke inhoud. Alleen vanuit deze
onbepaalde structuur kan een rationeel en universeel geldig discours over re-
ligie worden opgezet:

"De universaliseerbare cultuur van dit geloof [...1 alleen staat een 'rationeel'  en
universeel discours toe over het onderwerp van de 'religie'.  [...1 De mogelijkheid
van deze woestijn in de woestijn (zoals die sprekend lijkt, zonder ertoe herleid te

worden, op de negatieve weg die zich een doorgang baant vanuit een Grieks-
joods-christelijke traditie), om de traditie die haar draagt de ontwortelen, om haar
te atheologiseren, deze abstractie bevrijdt, zonder het geloof te loochenen, een

"universele rationaliteit en de politieke deiiiocratie die er niet van te scheiden is.

(FS  31,  32)."

Aangezien de woestijn in de woestijn in haar zuivere vorm onbereikbaar is,
blijft Derrida's apofatische benadering ervan een oscillatie, een oneindig heen
en weer bewegen tussen de woestijn en de woestijn in de woestijn." In reac-
tie op de ontworteling vinden de godsdiensten hier altijd een hernieuwde
aanvang. Hier kan niet anders dan telkens opnieuw quasi-automatisch een
nieuw geloof opkomen dat zich wortelt in de woestijn van een religieuze tra-
ditie.

Derrida geeft de woestijn in de woestijn twee namen: het messiaanse en
k/,8,a (FS 28-37). De eerste naam wordt,  in het hierboven gegeven citaat,  met

' Vgl. Theo de Boer, Lt,ws de,Yewesten van het zij,1. Spiritualiteit van de u,oesttin e,1 ander€ op-
stellen (Meinema Zoeternieer 1996), 13-98.

"'  "...non  le  dBsert  de  la  rBv6lation,  niais  un d6sert dans le d6sert, celui qui rend possible,
ouvre, creuse ou infinitise l'autre. Extase ou existence de l'extrBme abstraction." (FS 29)

.1 "La culture universalisable de rette  foi   I...] pen„et seule un discours «rationnel»  et

universel au sujet de la «rehgion,.  [...] La chance de ce ddrt dans la dEsert (comme de ce qui
ressemble li s'y miprendre, mais sans s'y rEduire, 8 la voie n6gative qui s'y fraye le passage depuis
une tradition gr6co-judlo-chr6tienne), c'est qu'S d6raciner la tradition qui la porte, d
l'athBologiser, cette abstraction libBre, sans d6nier la foi, une rationalit6 universelle et la
dEmocratie politique qui en est indissociable." (FS 31, 32)

M 2 Het gaat hier om dezelfde slitigerbeweging als die tussen intentie en gestalten van de
metafysica (§ 2.6.5) en tussen recht en rechtvaardigheid (§ 3.3).
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rechtvaardigheid en democratie verbonden. Het messiaanse is een figuur die
uit de monotheistische godsdiensten van het Midden Oosten en Europa
stamt. Wanneer Derrida de andere naam ter sprake brengt, khjra, benadrukt
hij  dat deze plaats of niet-plaats  zich nog onttrekt aan de via negativa, die loopt
van Plato via de christelijke theologie tot aan Heidegger. Deze 'Grieks-
abrahamische kruising' is nog te 'antropo-theologisch' en beperkt zich tot de
woestijn van het Midden-Oosten, aan de bron van de monotheistische open-
baringen   en van Griekenland   (FS 33). Khdra is nog apofatischer dan deze
woestijn en deze negatieve weg. Het verzet zich tegen elke bepaling. Het
lijkt er dus opnieuw op, dat khdra nog onbepaalder is dan het messiaanse. De
messiaanse structuur is immers nog verbonden met de monotheYstische reli-
gies en de Griekse tradities. Maar wanneer Derrida khdra hier tegen afzet,

verwijst hij niet naar het messiaanse, maar naar de platoons-christelijke via ne-
gativa. Bovendien kan van khdra gezegd worden dat het tot de traditie van de
Griekse filosofie behoort, en die is beperkter dan wanneer de monotheistische
tradities erbij worden betrokken. Hoe dit ook zij, het is overduidelijk dat
voor de woestijn in de woestijn geen naam kan worden gevonden, die niet
door een religieuze oflevensbeschouwelijke traditie besmet is.

En dat geldt voor alle namen en termen. Ook voor de tolerantie die Der-
rida op het oog heeft, een woord dat naar zijn mening nog te zeer tot het
christelijke domein behoort. Daarom plaatst hij het woord tussen aanhalings-
tekens. Derrida's apofatische denken beweegt zich heen en weer, in een apo-
rie, tussen twee bronnen, twee woestijnen, tussen openbaarheid en openba-

ring, met de bedoeling dat de onbeslisbaarheid die deze positie kenmerkt, de
mogelijkheid biedt van een verantwoorde beslissing, en vooral van 'toleran-
tie':

"De onbesliste oscillatie, deze terughoudendheid (epokhd  of  Ferhaltenheit  [ . . . ]   tus-

sen openbaring en openbaarheid, (2#enbarung en Opnbarkeit, tussen gebeurtenis
en mogelijkheid ofhet potentiBle van de gebeurtenis), moet men die zelf niet res-
pecteren? Het respect van deze singuliere onbeslistheid of van dit hyperbolische
opbod tussen twee oorspronkelijkheden, tussen twee bronnen  [...],  is  dat  niet  te-
gelijk de mogelijkheid van elke verantwoordelijke beslissing en van een ander
'reflecterend geloof, van een nieuwe 'tolerantie'?" (FS 35)"

" "L'oscillation indecise, cette retenue (epok/,2 ou Ferhalte,theit I. . .1 entre revelation et
rkv6labilitk, (3Rnbarung et Q enbarkeit, entre evenement et possibilit6 ou virtualit6 de
1'6v6nement), ne faut-il pas la respecter elle-meme? Le respect de cette indecision singuliBre ou
de cette surenchUre hyperbolique entre deux originarit6s, entre deux sources I...], n'est-ce pas
8 la fois la chance de toute dkcision responsable et d'une autre •foi rdf16chissante,», d'une

«toldrance»?" (FS 35)
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Derrida stelt zich dus op in de traditie van de Verlichting oni vervolgens elke
traditie van binnenuit te ondervragen, te bekntiseren, uit te hollen, te ont-
wortelen en voor een absolute alteriteit te openen. Hier kan de vraag gesteld
worden,  of voor de traditie  van de Verlichting  en voor Derrida's oscillerende
denkbeweging niet hetzelfde geldt als voor andere tradities en hun viae negati-
vae. Draagt de openheid voor de singulariteit waar Derrida op een specifieke
manier op gericht is, niet een eigen vorm van uitsluiting in zich? Wordt door
de opschorting van elk oordeel niet onvermijdelijk zelf al een oordeel geYm-
pliceerd? En hoe erg is dat? Anders geformuleerd: wat is precies het geloof
van Derrida zelf, dat automatisch opkomt, zodra hij door de niet-plaats van
de woestijn in de woestijn wordt terugverwezen naar een traditionele woes-
tijn?

E6n van de weinige teksten waarin Derrida het getuigeniskarakter van zijn
eigen werk verwoordt, is L'Universit6 sans condition. Hij verwoordt hier zijn
pleidooi voor de onvoorwaardelijke universiteit (het recht om alles te zeggen)
als een getuigenis, een 'profession de foi', een publieke geloofsverklaring (US
11 en passini)." Universitair onderzoek, vooral de oeuvres in de humaniora,
moeten gericht zijn op neutrale theorievorming, maar zijn ook altijd een ge-
loofsuiting (US 43)." Aan het eind van deze tekst uit Derrida ook zijn onze-
kerheid over de status van zijn eigen tekst:

"Hoe kan zo'n geloofsbelijdenis gerechtvaardigd worden? Zou ik het in principe
kunnen, zelfs als me de tijd ervoor gegeven was?  Ik weet niet of wat ik hier zeg,
begrijpelijk is, of het betekenis heeft.  Het gaat in feite over de betekenis van be-
tekenis. Ik weet vooral wat de status, het genre of de legitimiteit is van het betoog
dat ik net aan u heb gericht. Is het academisch? Is het een betoog van kennis in
de humaniora of naar aanleiding van de humaniora? Is het alleen kennis? Alleen
een perforniatieve geloofsverklaring? Behoort het binnen de universiteit? Is het

Tolerantie hoort volgens Derrida bu een intra-christeluke geschiedenis en ervaring': het is
iets waar christenen elkaar toe oproepen. Ook zu die zich van het christendom hebben afge-
wend in naam van de tolerantie zijn binnen dit domein gebleven. Derrida verwust naar Vol-
taire   die   in   z4 11 Dictionnaire Pltilosophique schrijft dat het christendom het meest tot tolerantie
inspireert, maar dat de christenen tot nu toe het meest intolerant van alle mensen zun geweest,
en wijst er op zijn beurt op dat Voltaire net als Heidegger in al zijn kritiek op de roomse kerk
'proto-katholiek' is gebleven.

- „
. .. voici sans d6tour,  et  A gros traits, la thdse  que je soumets a votre discussion.  Elle· se

distribuera en une sdrie de propositions. Ce sera moins une th2se, en vBritd, voire une
hypothase, qu'un engagement d6claratif, un appel en forme de profession de foi : foi en
l'universit6 et, en elle,  foi en les Humanitls de demain." (US  11).„ .ce  thdor6tisnie inconditionnel supposera lui-mdme tpujpurs une profession  de  foi
performative, une croyance, une ddcision, un engagement public, une responsabilit6 dthico-
politique, etc." (US 43)
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filosofie of literatuur, of theater7  Is het een oeuvre  of een  cursus,  of een  soort se-
minar? Ik heb wel een paar hypothesen daaronitrent, maar uiteindelijk zal het
voortaan aan u zijn, zal het ook aan anderen zijn om hierover te beslissen." (US
78-79)'«

Onzekerheid en getuigenis zijn zo op een onbeslisbare manier met elkaar
verstrengeld. Ook de beoordeling van de status van zijn eigen tekst wordt
door Derrida opgeschort; hij laat het aan de lezers over. Een andere vraag, die
hiermee samenhangt, luidt in hoeverre Derrida's abstraherende en ontworte-
lende apofatiek verbonden is met de ontworteling van de globalatinisering.
Versterkt zijn Verlicht-kritische werk niet de ontwortelende hegemonie van
de westerse cultuur die hij tegelijk toch ook bekritiseert? Op al deze vragen

koni ik in het laatste hoofdstuk terug.

4.5 Ethiek, offer, economie

4.5.1   Religie  en  verantwoordelijkheid
Zoals geloof en religie vanaf hun aanvang verbonden zijn met politiek, zo
zijn ze ook gerelateerd aan de bronnen van ethiek en verantwoordelijkheid.
Dat is 66n van de thema's van 'Donner la mort' (DM). Derrida zoekt de ver-
binding tussen ethiek en religie hier niet in de concrete verschijningsvormen
van de moraal, maar in de thematisering van de verantwoordelijkheid zelf.
Hoe verantwoordelijkheid wordt gedacht en in begrip gevat, is een vraag die
hij direct verbindt met de verhouding tussen ethiek en godsdienst.

Zoals in het vorige hoofdstuk al bleek (zie § 3.4) is verantwoordelijkheid
nooit op adequate wijze te thematiseren. Zij onttrekt zich aan elke begrips-

vorming. Een werkelijk verantwoordelijke beslissing, in vrijheid en verant-
woordelijkheid genomen, kan niet worden herleid tot een regel, tot een fun-
dering of tot een voldoende voorwaarde, want dan zou de beslissing te zeer

gedeternzineerd en afgeleid zijn, om nog een vrije beslissing te kunnen wor-
den genoemd. Dit impliceert dat ook het begrip zelf van vrijheid en verant-

woordelijkheid onbepaald moet blijven, omdat een alomvattend begrip van

I „Comment justifier une telle profession de foi ? Le pourrais-je en principe, mBme si le
temps m'en Etait donnk ? Je ne sais pas si ce que je dis 18 est intelligible, si cela a du sens.  Il y va

en effet du sens du sens. Je ne sais surtout pas quel est le statut, le genre ou 12 16gimitd du

discours que je viens de vous adresser. Est-il acaddmique 1 Est-ce un discours de savoir dans les
Humanitls ou au sujet des Humanites ? Est-ce seulement du savoir ? Seulement une profession
de foi performative ? Appartient-il au-dedans de l'universitd ? Est-ce de la philosophie ou de la
litt6rature 1 ou de thhtre? Est-ce une cruvre ou un cours, ou une sorte de sdminaire ?" (US
78-79)
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verantwoordelijkheid ook zou bepalen wat een goede en verantwoorde be-
slissing is. De niogelijkheidsvoorwaarden voor verantwoordelijkheid kunnen
daarom alleen negatief geforniuleerd worden, bijvoorbeeld: verantwoorde-
lijkheid kan niet volledig worden gethematiseerd, anders houdt zij op ver-
antwoordelijkheid te zijn.

Openbaarheid en geheini gaan op een paradoxale nianier samen in Derri-
da's denken over ethiek, politiek en religie. Enerzijds moeten de beweegre-
denen en argunienten voor een beslissing openbaar worden gemaakt, er moet
verantwoording worden afgelegd. Anderzijds moeten deze argunienten in
gebreke blijven en heeft verantwoordelijkheid altijd iets van een geheim, dat
zich aan de theoretische stellingen van een rationeel discours onttrekt (AC
78-79; Ap 43-44; Ps 362; Pas 20-21; DM 44-47, 88-90).

Waar voor het denken een geheim verborgen blijft, daar zijn geloof en
religie nooit ver verwijderd. Religieuze opvattingen en tradities liggen aan de
wortel van het verantwoordelijkheidsbegrip. In 'Donner la mort' bespreekt
Derrida de bronnen en voorwaarden van de verantwoordelijkheid, zoals die
te vinden zijn in de christelijk geinspireerde gedachten en teksten van de
Tsjechische fenomenoloog jan Patodka." Derrida plaatst de benadering van
Patodka in het verlengde van het denken van Heidegger en Levinas. Alle drie
verwoorden zij wezenlijke kenmerken van verantwoordelijkheid in een
overdenking van de relatie van verantwoordelijkheid tot de dood; vandaar de
titel van Derrida's tekst: 'Donner la mort', 'de dood geven'.

Wat betekent 'de dood geven'? In het Frans is 'donner la mort' een uit-
drukking voor 'doden', maar Derrida neemt de uitdrukking hier letterlijk.
'De dood geven' of'zich de dood geven' betekent o.a. zich een interpretatie
van de dood geven, zich tot de dood verhouden en daarmee in zekere zin
zich de dood toe-eigenen." Bij Heidegger is dit een belangrijke stap in zijn
bepaling van de existentialen van het Dasein. In de verhouding tot de dood,
in het uitstaan naar de eigen dood, in het Sein zunt Tode, leert het Dasein zijn
onvervangbare eigenheid en singulariteit kennen, zijnjemeinigkeit. De dood is
wezenlijk „1(in dood. Niemand kan mijn dood op zich nemen of met betrek-
king tot de dood mijn plaats innemen. En wanneer ik mijn leven voor een
ander opoffer, dan sterf ik nog steeds mijn eigen dood. De Jemeinigkeit en het

" In zijn verwijzingen beperkt Derrida zich tot enkele bladzijden uit het vijfde essay van
zijn  'ketterse  ideeen  over geschiedfilosofie': Jan Patoeka, Essais 1,6*tiques mr la philosophie de
l'histoire (Praag 1975), trad. Erika Abrams (Verdier Paris 1981). Naar aanleiding van deze titel
merkt Derrida op dat een wijsgerige verhandeling over verantwoordelijkheid altijd iets van een
ketterij moet hebben. Een dergelijke verhandeling moet aloude geschriften en ideeen optlieuw
laten spreken, zodat zij iets te denken geven dat voorheen ongedacht was gebleven.

R. Bu Heidegger gaat deze toeeigelling altijd wmol illet een onteigening, omdat de dood
niet ervaren kan worden, maar aan de ervaring overkomt en deze beEindigt; zie Heidegger,
Sciii mid Zeit, 235-267; vgl. Ap 48-141.
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zelf worden geconstitueerd in het Sein-zum- Tode. In haar onvervangbaarheid
en onherleidbaarheid is de Jenteinigheit de enige plaats waar verantwoordelijk-
heid als 1,1 ijn onvervangbare verantwoordelijkheid kan opkomen. In mijn
verhouding tot de dood leer ik mijn uniekheid en onvervangbaarheid ken-
nen, en daarmee ook mijn verantwoordelijkheid. Alleen een sterveling kan
verantwoordelijk zijn. Het appdl, de Riff, die hier de verantwoordelijkheid
instelt, kan dus volgens Heidegger alleen uit mijzelf komen - maar tegelijk is
dat geen vrije keuze en ben ik altijd al ter verantwoording geroepen. Derrida
wijst hier op een parallel tussen Heidegger en Kant: het appal komt van bui-
ten en tegelijk uit het autonome zelf (DM 64-70) -

Dit is 66n van de punten waar Levinas zijn kritiek op Heidegger inzet. De
verantwoordelijkheid moet naar zijn mening niet vanuit het zelf worden ge-
dacht, maar vanuit de relatie tot de ander. En het eigene van het zelf, de je-
meinigkeit, is niet geconstitueerd vanuit het op zich nemen van de eigen dood,
maar in het altijd al verantwoordelijk zijn tegenover de ander. De kwetsbaar-
heid en sterfelijkheid van de ander, dus de dood van de ander, is constitutief
voor mijn verantwoordelijkheid en daarmee voor mijn eigenheid. De dood
van de ander gaat in betekenis vooraf aan mijn eigen dood. Verantwoorde-
lijkheid wordt hier gedacht vanuit een andere betekenis van 'de dood geven':
mijn plicht om, eventueel, mijn dood te geven, dat wil zeggen mijn leven te
geven voor de ander. 'De dood geven' betekent hier offeren. In deze tweede
betekenis is het verantwoordelijke ik evenzeer onvervangbaar, maar dan juist
vanwege aan mij gegeven verantwoordelijkheid. Niemand kan deze verant-
woordelijk van mij afnemen (DM 70-73)."

De verhouding tussen verantwoordelijkheid, dood en offer wordt bij Pa-
toEka op een nog weer andere manier gedacht. Verantwoordelijkheid voor-
onderstelt volgens Patodka, net als bij Heidegger en Levinas, een onvervang-
baarheid, die hij net als Heidegger denkt vanuit een verhouding tot de eigen
dood." Verantwoordelijkheid kent echter ook nog een andere voorwaarde,
namelijk een verhouding tot het Goede. Patodka heeft in de historische ont-
wikkeling van dit idee twee momenten onderscheiden. Ten eerste de over-
gang van een sacraal mysterie, waar geen persoonlijke verantwoordelijkheid
mogelijk is, naar een platoons idee van een onsterflijke ziel die is gericht, of
gericht behoort te zijn, op een absolute goedheid, het Goede voorbij het zijn.
Ten tweede de overgang van dit platoonse objectieve goede naar een christe-
lijk idee van een persoonlijke goedheid die zich op een bijzondere manier

M9

Heidegger, Sein und Zeit, 235-301.
Yrl

Levinas, Dieu, la Mort et k Temps, 15-64.

' Patoeka geeft hier duidelijk blijk van heideggeriaanse invloeden. Derrida schrijft dat hij
niet weet of Patodka Levinas gelezen heeft (DM 73)
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verbindt met de singuliere menselijke persoon." Het is juist de idee van per-
soon-zijn die volgens Patodka in de christelijke traditie nooit goed is door-
dacht  (DM  21-23).  Dat  konit mede doordat  zich hier opnieuw een geheim,
een niysterie, voordoet, dat zich onttrekt aan menselijk inzicht. God kent mij
beter dan ikzelf, hij houdt niijn innerlijk in zijn hand, hij ziet in mijn bin-
nenste zonder zelf gezien te worden. Patodka noemt dit een mystentim trenten-
dit,n: het geheim van een God die innerlijker aan mij is dan ikzelf en die mij
zijn oneindige liefde geeft. Oneindige liefde, een liefde die afziet van zichzelf,
die zichzelf vergeet,  die zelf eindig wordt en  de  dood op zich neemt,  de  dood
geeft. Dit is de derde betekenis van 'de dood geven': God offert zich op voor
mij, in oneindige liefde. De menselijke eindigheid, eigenheid en onvervang-
bare verantwoordelijkheid kunnen alleen goed worden begrepen in relatie tot
deze oneindige liefde. Tegenover een dergelijke oneindigheid kan ik alleen
niaar in gebreke blijven, zodat mijn bestaan a priori al door schuld en ver-
antwoordelijkheid wordt gekennierkt (DM 48-55,62-64, 76-78)."

Het ligt voor de hand om deze drie benaderingen van een gegeven dood
als voorwaarde voor verantwoordelijkheid te interpreteren als een sacraal-
seculiere, een joodse en een christelijke benadering. Derrida pleit er echter
voor om zoiets niet te snel te doen. Want Patodka presenteert zijn studie zelf
als een onderzoek naar het verantwoordelijkheidsbegrip in Europa, naar het
verantwoordelijkheidsbegrip als een Europees gegeven, en bovendien als een
ketters onderzoek. Dat de uitwerking van dit onderzoek als christelijk gei-
dentificeerd kan warden, wil nog niet zeggen dat deze ideeen wezenlijk
christelijk zijn en dat Patodka dus een christelijk denker is. Derrida is vooral
geinteresseerd in de logica die de verschillende christelijke thema's, zoals on-
eindige liefde, zonde, heil, berouw en offer, met elkaar verbind, en daar, als
logica, ook los van staat; dat wil zeggen, deze logica kan volgens Derrida ge-
dacht worden zonder de bijzondere christelijke openbaring daarbij nodig te

Voor deze overgang, net als voor de tweede, geldt volgens Derrida dat hij nooit volledig
kan zijn. Er blijft altijd iets van het v66r-platoonse sacrale mysterie in het platonisme en in het
christendom doorwerken. Elke fase kent zijn eigen mysterie en geheim, en ook de onderlinge
verhouding tussen deze geheinien is nook volledig aan het licht te brengen. De geschiedenis

van de verantwoordelijkheid blijft meerdere geheimen in zich dragen, en dat wordt door Pa-
todka positief geduid: het probleeni van de geschiedenis moet een probleem blijven  (DM  19,
23-26,36-39).

91 66 Le christianisme comprend le bien autrement que Platon - conime bonteoublieuse de
soi et amour [...]  qui se renie.  [...] ..la responsabilitt est placte [...1 dans le rapport i un 6tant
supr6nie, absolu, inaccessible, qui nous tient en niain non pas extdrieurement mais
int6rieurement.  [...1  En  derriBre  analyse,  I'Sme  n'est  pas  un  rapport  S un objet, fat-il le plus
dlev6  [...1, niais A une personne qui la pdnBtre du regard tout en demeurant elle-mdme hors la
port6e du regard de l'Ame. [...1 Des images et des « rdvelations » d'une grande puissance nous la
rendent pr6sent sous la forme surtout du probleme de l'amour divin et du dieu-honime qui
prend sur lui notre faute.", Patotka, Essais 1,1 tiques, 115-116.
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hebben. Van de nioge/(ikheid van zo'n openbaring kan niet geabstraheerd wor-
den. Maar een dergelijk discours als dat van Patodka kan worden gehouden
zonder enige verwijzing naar een godsdienst als geYnstitueerde dogniatiek,
zonder geloofsartikelen van een bepaalde religie. Zijn tekst kan worden gele-
zen als een poging de mogelijkheidsvoorwaarden van zo'n religie te denken,
de openbaarheid die niet noodzakelijk als een belijdenis van een openbaring
opgevat hoeft te worden. Hetzelfde kan volgens Derrida worden gezegd van
het werk van Levinas, Marion, Kierkegaard, 'misschien Ricoeur, een zekere
Kant, een zekere Hegel en zelfs Heidegger',  zij

". ..behoren    tot die traditie die bestaat    in het voorstellen    van    een    niet-

dogmatische verdubbeling van het dognia, een filosofische, metafysische, in elk
geval denkende verdubbeling die zonder religie de mogelijkheid van de religie

'herhaalt'." (DM 75)"

Patodkag tekst kan dus ook worden geinterpreteerd als een genealogisch on-
derzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden van verantwoordelijkheid, dat de
noodzakelijke logica van de mogelijkheid van een gebeurtenis, een openba-
ring, volgt. De analyse van het verantwoordelijkheidsbegrip leidt dan mede
tot de mogelijkheid van het christendom en tot de conclusie dat het christen-
dom een belangrijke historische rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het
Europese concept van verantwoordelijkheid. Dernda maakt hier opnieuw de
beweging van openbaring naar openbaarheid. Bij Patodka's analyse vereist dat
wel enig interpretatiegeweld, omdat in zijn tekst de christelijke elenienten
veel explicieter naar voren komen dan bij Heidegger. Daarom geeft Derrida
eerst een zo neutraal mogelijke interpretatie van Patodka's tekst, om vervol-
gens de christelijke sporen daarvan nog eens kritisch onder de loep te nemen.

Wat als geraamte van Patodka's analyse over blijft, is, kort samengevat, dat
een sterfelijk mens, geconfronteerd met de onvermijdelijkheid van de dood,
zijn onvervangbare eigenheid en verantwoordelijkheid leert kennen, die als
eindig gerelateerd is aan een gave van oneindige liefde, een gave waartegen-
over hij altijd in gebreke blijft. Het in gebreke blijven, schuld, is een oor-
spronkelijk en a priori kennierk van verantwoordelijkheid (het hoeft dus niet
per se met zonde of erfzonde verbonden te zijn). Schuld is inherent aan ver-

1,4  . A des titres et en des sens divers, les discours de L6vinas ou de Marion, peut-atre de
Ricoeur, partagent cette situation avec celui de Patoeka. Mais cette liste au fond n'a pas de
limite et on peut dire, en tenant compte de bien des differences. qu'un certain Kant et un
certain Hegel, Kierkegaard S n'en pas douter, et j'oserai m6me dire par provocation Heidegger
aussi, appartiennent S cette tradition qui consiste a proposer un doublet non doginatique du
dogme, un doublet philosophique, m6taphysique, en tout cas pensant qui «rtpBte» sans religion
la possibilit6 de la religion." (DM 75)
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antwoordelijkheid, je bent nooit verantwoordelijk genoeg, want verantwoor-
delijkheid vereist zowel een eindige singulariteit  als een plicht  die  deze  sin-
gulariteit te boven gaat. Aldus Derrida's interpretatie die, zoals Derrida  zelf al
aangeeft, Patotka's tekst steeds verder naar zich toe trekt:

"De schuld is inherent aan de verantwoordelijkheid omdat de verantwoordelijk-
heid alti.id ongelijk is aan zichzelf: men is nooit verantwoordeluk genoeg. Men is
nooit verantwoordelijk genoeg omdat men eindig is, maar ook onidat de verant-
woordelijkheid twee tegengestelde bewegingen vereist:  dat nien, als zichzelf en als

onvervangbare singulariteit, instaat voor en verantwoording aflegt van wat men
doet, zegt, geeft; maar ook dat men, als goed en door goedheid, de oorspro,ig van
u,at  men  Reeft,  vergeet  en uitwist. Patodka zegt het niet zo, en ik trek hem een beege
ver van henizelf of van de letter van zijn tekst vandaan. Maar hij is het die de
schuld en de zonde - en dus het berouw, het offer en het zoeken naar heil - uit
de toestand van het verantwoordeluke individu afleidt." (DM 77-78, mijn ac-
centuering, E.E.)'"

Daar waar Derrida de innerlijke contradictie van de verantwoordelijkheid
weergeeft, gaat hij inderdaad verder dan Patoeka zelf. Patodka schrijft name-
lijk niet dat de verantwoordelijkheid vraagt dat men de oorsprong van wat
men geeft, vergeet en uitwist. Derrida denkt hier waarschijnlijk aan wat naar
zijn mening een noodzakelijk kenmerk is van een ware en goede gift, name-
lijk dat die meteen wordt vergeten (terwijl men tegelijk moet weten wat men

geeft,  zie  §  3.5.1).  Dat is echter  niet wat Patodka  schrijft,  ook  niet  in  de  pas-
sage die Derrida citeert direct na de door mij hierboven aangehaalde tekst.
Patodka stelt hier dat de eigen persoonlijkheid van de mens hierin bestaat dat
hij eindig is en tegenover een oneindige liefde schuldig blijft.

I   „

La culpabilit6 est inhirente 8 la responsabiliti parce que la responsabilit6 est toujours
in6gale i elle-mBme: on n'est jamais assez responsable. On n'est jamais assez responsable parce
que'on est fini mais aussi parce que la responsabilitd exige deux mouvements contradictoires:
qu'on rBponde, en tant que soi-mBme et en tant que singularitj irremplaqable, de ce qu'on fait,
dit, donne; mais aussi, eii tant que bon et par bont6, qu'on oublie ou efface l'origine de ce

qu'on donne. Patodka ne le dit pas ainsi,  et je le tire un peu loin de lui  ou  de sa letttre. Mais
c'est lui qui d6duit la culpabilitd et le pJch6 - et donc le repentir, le sacrifice et la recherche du
salut - de la situation de l'individu responsable." (DM 77-78)

" "L'homme responsable conime tel  est un moi [...]; il est un nioi responsable parce que,
en  se  confrontant  avec la mort  1. . .1  il  a pris sur lui  ce que chacun  est  seul J pouvoir realiser  en
soi, ce en quoi il est irrempla able. Maintenant cependant l'individualitd est mise en relation
avec l'aniour infini et l'homme est un individu parce que, envers cet amour, il est coupable,
tottiours coupable. Chacun est d6terniin6 conime individu par l'unicitd de ce qui le situe dans la

g6n6ralit6 du pkch6." Patoeka, Essais h tiques,  116.
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Het is precies deze oneindige liefde en de daarin gegeven dood, die het
christelijk karakter van Patodka's analyse uitmaakt. Het is het mysterium tre-
niendum van deze gegeven dood, van het offer van God zelf, en van de on-
zichtbare en verborgen blik van God in ons innerlijk, die Derrida vervolgens
kritisch gaat ondervragen. Hij doet dit evenwel via een omweg, via een ander
mystentim tre,nendum, de 'binding van Isaak', en vooral via Kierkegaards tekst
hierover, Vrees en beven.

4.5.2 De binding van Isaak: offer en economic
Kierkegaard bespreekt op verschillende manieren het bekende verhaal van
Abraham die van God de opdracht krijgt zijn zoon Isaak te offeren, de enige
zoon uit zijn huwelijk met Sara, de zoon die was voorbestemd om Abraham
een groot nageslacht te geven. Dit goddelijk gebod,

"Neem je zoon, je enige, de zoon die je liefhebt, Isaak, en ga naar het land Mo-
ria, en offer hem daar als een brandoffer, op een van de bergen die ik je zal noe-
men.,

dit gebod is volstrekt onbegrijpelijk en gaat radicaal tegen elke ethiek en
moraal in. Wie zou niet vrezen en beven voor zo'n opdracht? Het lijkt er
echter op dat de titel Frees en beven niet alleen op de opdracht tot dit offer
slaat.  Het is ook een citaat van de brief van de apostel Paulus  aan de christelij-
ke gemeente in Filippi. Paulus geeft in deze brief ook een opdracht aan zijn
geloofsgenoten:

"...blijf, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid,  maar  nu  des  te  meer bij  mijn

afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrees en beven, want God is het, die
1,9*om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Hier wordt opgeroepen tot vrees en beven, met het oog op het eigen heil en
de eigen verlossing. Voorzover dit met een offer gepaard gaat, lijkt het een
opoffering te zijn die gericht is op een hoger gewin. Daar waar Abraham zijn
zoon en zijn toekomst offert vanwege een geheim bevel, zonder enig uitzicht
op een teruggave, wekt Paulus' vrees en beven de indruk een economische
berekening te zijn. Een berekening die op een vreemde manier verbonden is
met God, die enerzijds volstrekt anders is en anderzijds in ons intiemste bin-
nenste werkt. Is er in het gelovig vrezen en beven een economische relatie

"- Genesis 22:2.
.

Filippenzen 2:12-13.
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met God of een relatie die met elke economische berekening en misschien
zelfs met alle ethische redelijkheid breekt?

Kierkegaard legt alle nadruk op het laatste. Door gehoor te geven aan
Gods bevel, legt Abraham de hoogste morele geboden naast zich neer. Hij
toont een geloofigehoorzaamheid die zich niet laat verbinden met een ethi-
sche verantwoording, maar daarboven uitstijgt. De ethiek is volgens Kierke-
gaard een algemeen en redelijk discours, het geloof is strikt individueel en
staat haaks op de ethische rationaliteit. Het geloof is van de orde van een
moeten voorbij elk ethisch nioeten. Omdat het zo volledig individueel is, kan
een in geloof genomen besluit met worden uitgelegd of beargumenteerd.
Abraham zwijgt. Hij vertelt niet aan Sara,  aan zijn knecht Eliezer of aan Isaak
zelf, wat God hem heeft opgedragen. Hij kan het niet vertellen, want God
beveelt voorbij de ethiek met een geheim moeten. God beveelt in het ge-
heim, in Abrahams binnenste, verborgen voor ieder ander en voor elk ratio-
neel weten. Dit goddelijk bevel en het geloof daarin zijn een paradox, een
paradox die geen rationele of ethische bemiddeling toelaat. Abraham offert
niet alleen zijn zoon op, maar ook de ethiek. Tegelijk vooronderstelt dit offer
de waarde en geldigheid van de ethiek. Er is alleen sprake van een offer,
wanneer Abraham werkelijk van zijn zoon houdt. Er is alleen sprake van een
opoffering van de ethiek, wanneer deze als geldig wordt voorondersteld. lets
wegdoen of loslaten  wat je weinig of niets waard is, is immers geen opoffe-
ring. De ethiek is een verleiding voor Abraham, evenzeer als de liefde voor

.'.,

zijn zoon, die door het offer niet wordt uitgewist.
Derrida herkent in deze tekst van Kierkegaard de paradox van het moe-

ten, die in het vorige hoofdstuk al is beschreven. Zo:tls Abraham de ethiek
moet opofferen in naam van een hogere en absolute plicht, zo wordt een
ware verantwoordelijkheid altijd gekenmerkt door een absoluut moeten dat
het ethisch moeten te boven gaat. De ethiek moet worden opgeofferd in
naam van een hoger absoluut moeten, dat wordt opgelegd door een absolute
en geheime alteriteit, die in het verhaal van Abraham de naam van God
krijgt. Dat is de 'moraal van het verhaal', die ook geldt wanneer men de bij-
bel niet als Gods openbaring leest, maar als bijvoorbeeld een literair verhaal.
In deze interpretatie abstraheert Derrida van enkele bijbelse gegevens in het
verhaal en maakt hij Kierkegaards strenge scheiding tussen geloof en ethiek
ten dele ongedaan. De absolute plicht doorbreekt de ethische plicht, maar is
daar tegelijk mee verbonden. De verhouding tot een absolute alteriteit is bij
Derrida de verhouding waarvan een appal uitgaat dat ethisch is en tegelijk
voorbij de ethiek leidt, een verhouding die niet meer bij voorbaat religieus is,
omdat God als absolute Ander hier gelijk en even anders is als elke andere al-

.,

Seren Kierkegaard, Vrees en beven (vert. W.R. Scholtens, Ten Have Baarn 1983),62-
133.

237



teriteit. Niet alleen de geloo6relatie, zoals Kierkegaard beweert, maar ook de
ethische relatie is volgens Derrida een relatie tot een absolute ander (DM 95-
96, 114-117; SP 77-80).

Daarom kan Derrida ook beweren dat het buitensporige verhaal van de
binding van Isaak tegelijk het meest gewone en meest alledaagse verhaal is dat
zich laat denken. Natuurlijk is het vandaag de dag ondenkbaar dat iemand
zijn zoon werkelijk offert, maar wanneer de ethische relatie wordt herkend
als een relatie ten opzichte van een absolute ander, dan wordt duidelijk dat ik
geen moreel besluit kan nemen zonder een heleboel andere mogelijkheden
op te offeren. Geen verantwoordelijkheid zonder offer, zonder dat 'de dood
wordt gegeven'. Wanneer ik verantwoordelijk ben ten opzichte van de ene
ander, kan ik niet anders dan andere anderen opofferen. Daar waar elke ander
volledig anders is, impliceert dat volgens Derrida een ernstige tekortkoming:

. Ik kan niet antwoorden op het appdl, op het verzoek, op de verplichting, ze16

niet op de liefde van een ander, zonder de andere ander, de andere anderen, aan
hem op te offeren. Elke ander is volledik miders.- (DM 98)""

De 'eenvoudige begrippen van alteriteit en singulariteit', die constitutief zijn
voor de verantwoordelijkheid, werpen de verantwoordelijkheid tegelijk in
een aporie. Het is onmogelijk om aan alle morele oproepen, vragen en ver-
zoeken van alle anderen te voldoen. Het is onmogelijk aan een ethisch appa
te voldoen zonder tegelijk de ethiek op te offeren. Toch is dat volgens Derri-
da wat in de ethische relatie tot de absolute ander van mij wordt verwacht.
Hij gaat daar heel ver in:

"Ik dood [donne la inortl, ik pleeg meineed, het is daarvoor niet nodig dat ik het
mes ophef boven mun zoon op de top van de berg Moria. Dag en nacht, elk
ogenblik, op alle bergen Moria ter wereld, ben ik bezig dat te doen, het mes te
heffen boven dat waar ik van houd en waarvan ik moet houden, boven de ander,
boven deze en deze ander aan wie ik onmetelijk absolute trOUW verschuldigd

ben." (DM 98)
"Hoe rechtvaardigt u ooit het offer van alle katten ter wereld aan de kat die u
thuis jarenlang iedere dag voedt, terwijl andere katten elk ogenblik van honger
sterven? En andere mensen? Hoe rechtvaardigt u dat u zich hier aantreft, Frans

sprekend, veeleer dan daar tot anderen in een andere taal te praten? En toch doen
we ook onze plicht door zo te handelen." (DM 101)""

...Je ne peux rdpondre S l'appel, S la demande, A l'obligation, ni mBme S l'amour d'un
autre sans lui sacrifier l'autre autre, les autres autres. Tout autre est tout autre." (DM 98)

,...Je donne la mort, je parjure, je n'ai pas besoin de lever le couteau sur mon fils au
sonimet du mont Moriah pour cela. Jour et nuit, S chaque instant, sur tous les nionts Moriah
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Hoewel een hedendaagse Abraham die zijn zoon op de Dani, op de St. Pie-
tersberg of op de heuvel van Montmartre zou willen offeren, gegarandeerd
door de rechter veroordeeld zou worden (als hij tenminste toerekeningsvat-
baar zou worden verklaard),   is   ook   voor de moderne samenleving   en   de
rechtsstaat het verhaal van de binding van Isaak relevant. Het goed functio-
neren van de economische, politieke en juridische orde van deze samenleving
is, zo schrijft Derrida, gebaseerd op de permanente opoffering van honderden
miljoenen kinderen. Zoals er geen verantwoordelijkheid kan bestaan zonder
opoffering van een andere verantwoordelijkheid voor anderen, zo kan er
geen rechtsstaat bestaan zonder permanente opoffering van hen die evengoed
recht hebben  op een bestaan  in een rechtsstaat  (DM   118-120). De paradox
die Kierkegaard voor het geloof reserveerde, wordt door Derricla dus overge-
bracht naar het doniein van de ethiciteit, via de formule tolit alitre est tout ati-
tre. De paradox wordt zo geplaatst in de ethiek zelf: Abrahams beslissing is te-
geluk absoluut verantwoordelijk, omdat hij recht doet aan de absolute eis van
de ander, en onverantwoordelijk, omdat hij zich niet op een rationele manier
verantwoordt voor anderen en voor de wet van een algemeen tribunaal (DM
109-110).

Enerzijds wordt er dus een rationele en niorele verantwoording verwacht,
anderzijds blijft verantwoordelijkheid altijd gebonden aan een onzekerheid,
aan een geheim, aan iets dat de rationele verantwoording overstijgt, aan een
persoonlijk geloof. Derrida ziet geloven als een attitude van onzekerheid, een
voorlopig aannemen en vertrouwen, dat niet gefundeerd kan worden en
noodzakelijkerwijs geheim moet blijven. "'Gelooft u?' 'Ik weet het niet. Men

   11,2moet geloven. Geloof kan bij Derrida nooit zeker zijn. Het is niet een

du monde, je suis en train de faire cela, lever le couteau sur ce que j'aime et dois ainier, sur
l'autre, tel ou telle autre S qui je dois fidBlit6 absolue, incommensurablement." (DM 98)

"Coniment justifierez-vous jamais le sacrifice de tous les chats du monde au chat que vous
nourrissez chez vous tous les jours pendant des ann6es, alors que d'autres chats meurent de faim
S chaque instant7 Et d'autres hommes? Comment justifierez-vous de vous trouver ici et parlant
franfais plutdt que 18 en train de parier S d'autres une autre langue1 Et pourtant nous faisons
aussi notre devoir en agissant ainsi." (DM  101) De vraag dringt zich hier op of er vanuit de
volledige andersheid van elke ander en van elke alteriteit werkelijk zo'n appal uitgaat. In het
verlengde van Kains "ben ik mijn broeders hoeder?" zou men hier kunnen vragen of ik voor
alle miljarden anderen even verantwoordelijk ben als voor mijn broer en zus, voor niijn 'naas-
ten'. Doet een absolute alteriteit werkelijk zo'n sterk appal op mij? Of overspeelt Derrida hier
zijn hand en zou verantwoordelijkheid veeleer vanaf het begin als gesitueerd moeten worden
gedacht, terwill een absolute verantwoordelijkheid een averechts effect zou kunnen hebben,
omdat het tot een nivellering van het graduele verschil in offers en opofferingen kan leiden? In
het laatste hoofdstuk komt deze vraag opnieuw aan de orde.

- Des larmes qui voient   .. Vous croyez?
- je ne sais pas, il faut croire", Derri(la, Memoires d'aveugle. L'autobiographie et autres

mines (Editions de la Rdunion des musds nationaux Paris  1990), 130. Geloven wordt hier dus
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soort 'levensverzekering', niaar juist een teken van het ontbreken daarvan.
Geloof getuigt van een geheini dat altijd een geheim blijft en moet blijven.
Een geheim dat in geen enkele berekening is op te nemen. Toch lijkt er
achteraf sprake te kunnen  zijn  van een economische berekening, zowel  in  het
verhaal van de binding van Isaak, als bij Kierkegaard en Patotka.

Want wat gebeurt er als Abraham zijn zoon wil offeren? Op het moment
dat hij het mes al heeft opgeheven, wanneer hij de beslissing al heeft geno-
men en zijn zoon in zekere zin al heeft opgeofferd, op dat moment roept de
'Engel des Heeren', de boodschapper van JHWH, Abraham en gebiedt hem
zijn zoon niet te offeren. Abrahani offert een ram in plaats van zijn zoon. Op
het moment dat Abraham zijn zoon aan God wil offeren geeft God hem zijn
zoon terug. Op het moment dat Abraham alle redelijkheid, alle ethiek en
berekening en zelfs zijn geliefden, zijn familie en zijn huis achter zich laat, op
het moment van het offer voorbij elke economie, op dat moment wordt het
offer door God met een absolute gift alsnog in een economie ingeschreven.
Abrahams absolute offer wordt teruggegeven, en het lijkt hier zelfs om een
beloning te gaan, want de engel zegt namens God dat Abraham rijk wordt
gezegend, met een talrijk nageslacht, o,ndat hij God zijn zoon niet heeft ont-
houden (DM 130-133).""

heel anders opgevat dan in de interpretatie die de schrijver van de Hebreeinbrief van Abra-
hams geloof geeft. Geloof wordt 'gedefinieerd'  als "...de zekerheid der dingen die men hoopt
en het bewus der dingen die men niet ziet.", HebreeEn  11: 1. Abrahams gelovige gehoorzaam-
heid en bereidheid om Isaak te offeren, wordt als volgt omschreven: "Door het geloof heeft
Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard

had, wilde zun enige zoon offeren, hij, tot wic gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht
van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te
wekken, en daaruit heeft hij hem ook bu wijze van spreken terug gekregen." (Hebr. 11:17-
19). Opvallend is hier, dat er blukbaar toch een overweging aan het geloofsvertrouwen ten
grondslag ligt. In elk geval wordt het geloofsvertrouwen in de goede bedoelingen van God
hier als een zekerheid geponeerd, alsof Abraham niet zou hebben getwijfeld. Het Genesis-
verhaal zegt niets over zekerheid of twij fel; hierover wordt opvallend gezwegen.

'"' "En hij zei: 'strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik,

dat  u  godvrezend  bent,  en  uw  zoon, uw enige,  MU  niet hebt onthouden.  I.] Ik zweer bu
Mijzelf, luidt het woord van JHWH: omdat u dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, mij niet
onthouden hebt, zal ik u rijk zegenen..."', Genesis 22:12,  16-17 (mijn cursivering). Deze tekst
in Genesis geeft alle aanleiding om hier van een beloning te spreken. Toch is Derrida
terughoudend om hier van beloning te spreken; hij schrijft dat Gods gave op een beloning
lijkt: "  .8 ret instant IDerrida cursiveert], donc, dans l'imminence qui ne s6pare plus la d6cision
de l'acte, Dieu lui rend son fils et decide souverainement, par un don absolu, de r6inscrire le
sacrifice dans une dconomie par ce qui ressemble [ik cursiveer] dBs lori S une rBcompense.
(DM  131) Dit minieme onderscheid  is in zoverre van belang, dat Derrida  in de  rest van  'Don-
ner la mort' de economic van her offer als kenmerk van het christelijk geloof beschrijft, terwijl
eenzelfde verhouding tussen ecoriomie en offer (in deze context op z'n minst als mogelijkheid)
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Offer en economie gaan hier op een opmerkelijke manier samen. Juist omdat
Abraham elke economische berekening heeft opgegeven en alles prijsgeeft
zonder hoop op een teruggave, juist daarom krijgt hij zijn zoon terug. Zijn
absolute verantwoordelijkheid die van elke regel en beloning afziet, wordt
alsnog beloond, omdat hij op geen enkele beloning heeft gerekend. Abraham
ontvangt het leven van zijn zoon, en daarniee Zijn toekomst en zijn hoop,
omdat hij dit leven en elke hoop heeft prijsgegeven. De opoffering van de
economie, het niet-economische, wordt hier alsnog in een hogere economie
opgenomen. Met als gevolg dat het achteraf mogelijk is te suggereren dat
Abraham een gewaagde berekening heeft gemaakt, een berekening van het
onberekenbare (DM 132-133).

4.5.3   God  ziet  in   het  verborgene:   offer  en  economie
Hoewel Kierkegaard alle nadruk legt op de paradox van Abrahams offer, op
zijn zwijgen en op het onethische en oneconomische van zijn handelen, lijkt
toch ook Kierkegaard dit bijbelverhaal op te nemen in een christelijke inter-
pretatie die ruimte geeft aan een herinschrijving van het offer in een econo-
mische uitwisseling. Die mogelijkheid wordt niet alleen gesuggereerd door de
titel van zijn boek, maar ook door de laatste zinnen van Problenia III,  dat han-
delt over het zwijgen en de eenzaamheid van Abraham. Niemand kan Abra-
ham begrijpen, zo schrijft Kierkegaard. Maar zijn liefde voor God is zo sterk,
dat hij geen behoefte heeft aan tranen of bewondering. Ook medelijden of
bewondering zouden zijn daad immers alsnog in een economic kunnen trek-
ken. Alleen God kent Abrahams tranen, die hij zelf al bijna was vergeten,
want God ziet in Abrahams binnenste, hij kent zijn verdriet en vergeet dat
niet. Kierkegaard schrijft dus net als Patodka over Gods blik in het binnenste,
in  het  hart  van  de  mens  (DM   114)"«.  Net  als Patodka citeert  hij zo impliciet
Jezus' bergrede.

Wat wordt hier eigenlijk door Patodka en Kierkegaard geciteerd? In
Mattheus 6 verwijst Jezus meerdere malen naar God als 'de Vader die in het
verborgene ziet'. Hij roept hiermee op om niet op aards gewin gericht te
zijn, maar het aardse gewin op te offeren, met het oog op een hogere belo-
ning:

"Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen op-
gemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader, die in de henielen
is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de

zich ook in het Oude Testament voordoet. Ook elders op vele plaatsen in her Oude Testa-
ment is de belofte van een beloning en de dreiging met straffen te vinden.

I.

Kierkegaard, Frees en bet,rn, 129.
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huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd
te worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij uw
aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten at uw rechter doet, opdat uw aalmoes

in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergel-
den.

Een echte gift wordt niet in het openbaar gegeven, is niet gericht op het te-
rug ontvangen van dankbaarheid of eer, maar wordt gegeven zonder dat er
van een economische berekening sprake kan zijn. Een gave nioet, om echt
gave te kunnen zijn, onzichtbaar zijn en direct worden vergeten. Maar omdat
God in het verborgene ziet, omdat hij in mijn binnenste kijkt, zonder dat ik
hem kan zien, krijg ik alsnog een beloning. Deze heilseconomie verlangt
echter dat de aardse economie wordt opgeofferd. Het doorbreken van de ene
economie wordt zo in een andere, hogere, economie opgenomen. Jezus geeft
dezelfde opdracht met betrekking tot bidden en vasten: Vervolgens geeft hij
de christelijke heilseconomie op een expliciete manier onder woorden in
economische ternien:

"Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en
waar dieven inbreken en stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar mot
noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.  Want,
waar uw schat is, daar zal ook uw hart zij n." D,7

In het hart moeten de ware schatten worden verzameld, want daar ziet God
in het verborgene, zonder dat ik hem kan zien, maar ik kan er verzekerd van
zijn dat ik mijn hemelse loon ontvang (DM 130-146)"

Derrida heeft Ineerdere bezwaren tegen een dergelijke hemelse economie
die de opoffering van de aardse economie in zich opneemt, voor haar reke-
ning neemt. Het geven dat zich onttrekt aan een economische ruil, loopt hier
alsnog gevaar om berekenend te worden. Het geheim van de verantwoorde-
lijkheid, dat boven elke ethiek en economie uitstijgt, dreigt hier onderdeel
van een super-economie te worden. Als God in het geheim van mijn bin-
nenste ziet, als hij de opofferingen ziet die ik voor anderen verborgen weet te
houden, als hij dit geheim met mij deelt en mij daarvoor beloont, dan is mijn

11,5 Mattheus 6:1-4.
... Mattheiis 6:6,18.

Mattheus  6: 19-21. In deze verzen wordt overigens niet opgeroepen oni de aardse eco-
nomie te verzaken, dat is wel het geval in de 'paralleltekst' in Lucas 12:33-34, waar aan dezelf-

de vergelijking het appa voorafgaat: "Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven.
1 IM Die zekerheid van de beloften van het evangelie wordt duidelijk onder woorden ge-

bracht in het vervolg van de Bergrede, Mattheiis 6:25-7:11.
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verantwoordelijkheid door een berekening of op z'n minst door de nioge-
lijkheid daarvan, aangetast. Terwijl Patodka wil laten zien dat de blik van God
in niijn binnenste een voorwaarde is voor verantwoordelijkheid, wordt de
verantwoordelijkheid hierdoor volgens Derrida juist teniet gedaan:

66

Hij deelt en hil u,eet. Wij moeten Reloven dat hu weet. Dit weten fundeert en
vernietigt tegelijk  [...1  de christelijke begrippen van verantwoordelijkheid of van
rechtvaardigheid." (DM 154)1-

Derrida verwijst hier naar Nietzsche's Zur Genealogie der Moral, waar deze
probeert aan te tonen dat de christelijke waarden en begrippen van rechtvaar-
digheid en verantwoordelijkheid hun eigen teloorgang al in zich dragen, dat
ze zichzelf opheffen. Nietzsche bekritiseert het christelijke schuldbegrip, de
opvatting van slechtheid als kwaad, de opvatting van rechtvaardigheid die ge-
paard gaat met het betalen van schuld, en de manier waarop deze rechtvaar-
digheid vervolgens weer door het christendom zelf wordt vernietigd,  in het
begrip van genade voorbij het recht. Deze 'geniale vondst' van het christen-
dom, van de genade die de economie van de rechtvaardigheid opheft, hoe
geloofwaardig is die?

6. ...die geniale streek van het christendom:  God zelf die zich voor de schuld van de
niens offert, God zelf die zich aan zichzelf betaalt, God als de enige die van de
mens kan aflossen wat voor de mens zelf onaflosbaar is geworden - de schuldeiser
die zich offert voor zijn schuldenaar, uit liefile - zou je het geloven? - uit liefde

„ 11voor zijn schuldenaar!

Zou je het geloven?, vraagt ook Derrida zich af. En hij vraagt zich af of deze
vraag voor Nietzsche een retorische vraag is. Dat hoeft nog niet zo zeker te
zijn. En als het inderdaad een retorische vraag is, dan kan het tegelijk de ze-
kerheid van het vermeend voor de hand liggende antwoord ondermijnen.
Zelf wil Derrida deze vraag niet bij voorbaat beantwoorden.  Hij laat liever de
vraag als vraag open. De vraag draagt bij Derrida altijd verder dan het ant-
woord dat erop kan worden gegeven (DM 156-157).

t'....

Il partage et il sait. Nous devons aoire quit sait. Ce savoir fonde et d6truit b la fois I...1

les concepts chr6tiens de responsabilit6 ou de justice."  (DM  154)1. .
..jenem Geniestreich des Christentums: Gott selbst sich fur die Schuld des Menschen

opfernd, Gott selbst sich an sich selbst bezahlt machend, Gott :tls der Einzige, der vom Men-
schen abl6sen kann, was tiir den Menschen selbst unabliisbar geworden ist - der Gliubiger sich
fur seinen Schuldner opfernd, aus Liebe (sollte man's glauben? -), aus Liebe zu seinem Schuld-
ner!...", Friedrich Nietzsche, Zur  Genealogie  der Moral, 331; geciteerd  in  DM  156.
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Om de vraag inderdaad open te houden, stelt hij een andere interpretatie
voor van de zinsnede die in het Mattheiis-evangelie een paar keer wordt her-
haald. Wie is de God die in het verborgene ziet? Volgens Derrida moet deze
gedachte worden ontdaan van allerlei beelden van God als een transcendent

persoon die hoger dan welke satelliet ook in het meest geheime en verborge-
ne kan kijken. In plaats van dergelijke 'stereotype afgodsbeelden' zou God
hier als een alteriteit in mijzelf opgevat moeten worden,  als een geweten:

"God is de naam van de mogelijkheid voor mij een geheim te bewaren dat van
binnen maar niet van buiten zichtbaar is. Vanaf het moment dat er die structuur
van geweten is, van met-mu-zijn, van spreken, dat wil zeggen van het produce-

ren van onzichtbare betekenis, vanaf het moment dat ik in mij, dank zij het on-
ziditbare spreken als zodaitig. een getuige heb die de anderen niet zien, en die dus
tegelijk anders  dan ik en intiemer aan mij  dan ikzelf is, vanaf het moment dat ik in
staat ben een geheime verhouding tot mijzelf te bewaren en niet alles te zeggen,

vanaf het moment dat er een geheim en een geheinie getuige in mij is,  is er dat
wat ik God noem,  (is er)  wat ik God noem  in mij,  (is er dat) ik mijzelf God noem
Ile  m'appelle  Diet,1,  een  zin die moeilijk te onderscheiden  is  van 'God roept  me'

[Dieu   m 'appelle], want het is onder deze voorwaarde dat ik mij in het geheim
noem  of in  het geheim wordt geroepen  [que -ie m'appelle ou suis appelk en secretl
God is in mij, hu is absoluut 'mij', hij is die structuur van onzichtbare innerlijk-
heid die men, in kierkegaardiaanse zin, de subjectiviteit noemt." (DM 147)'I'

God is hier opnieuw gelijk getrokken met een absolute alteriteit, deze keer
de alteriteit in mijzelf, een alteriteit die innerlijker aan mij is dan ikzelf. Ten
diepste wordt mijn bestaan zo bepaald door een aangesproken zijn, een appM,
dat zich laat kennen in het geweten. Het is zeker dat deze 'god' een ethisch
app81  tot mij richt,  en  of dat appal  nu uit mijzelf ofvan de ander komt,  is hier
al niet meer goed uit te maken. Kan deze God ook vergeven? Kan deze God

mij genade verlenen of mij belonen voor het goede dat ik in het verborgene
heb gedaan? Deze vragen wil Derrida als vraag bewaren. Een juist rechtvaar-

digheidsbegrip vereist dat het antwoord op deze vragen geheim blijft. Een

"'    "Dieu   est   le   nom   de   la   possibilit6   pour   moi de garder un secret   qui est visible   i
l'indrieur mais invisible S l'exthieur. DBs qu'il y a cette structure de conscience, d'Btre-avec-

soi, de parler, c'est-8-dire de produire du sens invisible, d6s que j'ai en moi, grace d la parole
invisible comme telle, un t6moin que les autres ne voient pas, et qui est donc 8 la fois  autre  que  moi
et plus intime Li moi que moi-n,5me, dJs que je peux garder un rapport secret avec moi et ne pas
tout dire, des qu'il y a du secret et du tdmoin secret en moi, il y a ce que j'appelle Dieu, (il y a)

que J appelle Dieu en mot,  (11 y a que) je iii'appelle Dieu, phrase difficile S distinguer de « Dieu
m'appelle », car c'est a cette condition que je m'appelle ou suis appe16 en secret. Dieu est en

moi, il est « moi » absolu, il est cette structure de l'intdrioritd invisible qu'on appelle, au sens
kierkegaardien, la subjectivit6." (DM 147)
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geheim dat door geen economie, zelfs geen goddelijke heilseconomie, kan
worden ingelijfd.

4.6 Een 'joodse' filosofie

In een toenemend aantal commentaren wordt het werk van Derrida in ver-
band gebracht met de joodse intellectuele traditie. Hiervoor worden ver-
schillende argumenten aangedragen. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op
Derrida's joodse afkomst. Daarnaast is zijn manier van omgaan met teksten in
verband gebracht met rabbijnse talmoed-interpretaties. Of specifieke ele-
menten van zijn filosofie, zoals de verhouding tot de wet en zijn messianisme
zonder messianisme worden gekarakteriseerd als joods. Bovendien keren de
thema's 'jood-zijn' en 'joodse identiteit' regelmatig terug in Derrida's
teksten.'12

Voor een dergelijke karakterisering valt enerzijds een boel te zeggen, maar

zij is anderzijds om meerdere redenen problematisch. Ten eerste zijn de aan-
duidingen 'joods', 'joods denken' en 'joodse filosofie' verre van helder. Er
zijn vele onderling zeer verschillende filosofen van joodse afkonist en een ca-
tegorie als 'joods denken' is vrijwel niet af te bakenen. Zo'n categorie kan al-
leen op een nogal vage manier worden omschreven en de criteria voor een
indeling blijven altijd arbitrair. Desondanks zijn er bij veel denkers wel mo-
tieven aan te wijzen die verband houden met hun verbondenheid met de
joodse traditie, op grond waarvan ze eventueel als een aparte 'joodse' groep

112 Susan A. Handelman heeft in haar The Slayers   of  Moses:   the   Emergence of Rabbinic Inter-
pretation in Modern Literary Theory (S'UNY Albany New York 1982), 163-178, Dernda's
tekstinterpretatie (samen met die van Freud, Lacan en Harold Bloom) met een rabbijnse en
kabbalistische omgang met teksten in verband gebracht; voor een korte weergave van de dis-
cussie die deze interpretatie heeft teweeggebracht, zie David Rutledge, Reading   marginally.
Feminism, Deconstruction and the Bible (EJ. Brill Leiden New York K6ln 1996), 139-152; zie
ook Susan Handelman, 'Jacques Dernda and the Heretic Hermeneutic', in: Mark Krupnick
led.), Displacement. Derrida and After (Indiana University Press Bloomington 1983), 98-129;
Ook Jurgen Habermas brengt Derrida's opvattingen over tekst en schrift in verband met de
joodse traditie, zie Jurgen Habermas, Der philosophische    Diskurs   der   Modeme.    Zwdlf   Voriesungen

(Suhrkamp Frankfurt am Main 1985), 195, 197, 214-218; Martin C. Srajek, In the Margins of
Deconstruction - Jewish Conceptions of Ethics in Emmanuel Lzvinas and Jacques Derrida (Kluwer
Dordrecht/Boston/London 1998) beschrijft Derrida's ethiek als een joodse opvatting, waarbij

hij Levinas en Derrida interpreteert in het verlengde van Cohens opvatting over de correlatie
tussen God en mens; Thomas J J.  Altizer,  'History as Apocalypse', in: Altizer e.a., Deconstniction

& Tlleology, 147-177: 148-149, ziet eveneens een verband tussen Derrida's werk en de kabbala;
Caputo, Prayers and Tears, 230-243,263-279, eti Sneller, Het Woord is schrift geworden, 21 1-265,

benadrukken beide het joodse karakter van Derrida's filosofie, waarbu ze uitgebreid ingaan op

passages waar Dernda  zelf dit joodse karakter aan  de  orde  stelt.
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kunnen worden aangeduid, hoe onzeker en aanvechtbaar een dergelijke in-
deling verder ook is."'

Ten tweede lijkt Derrida zich in eerste instantie te distantiifren van deze
karakterisering. Hij heeft meerdere malen duidelijk gemaakt, dat het Alge-
rijns-joodse milieu waarin hij is opgegroeid, sterk geassimileerd was, dat hij
geen orthodoxe of traditionele joodse opvoeding heeft gehad, met bijvoor-
beeld onderricht in het lezen van de Torah, en dat hij geen hebreeuws leest

(PdS 218-219)." Derrida's werk is duidelijk niet joods in de zin van direct
voortkomend uit een joodse culturele en religieuze traditie.

Wanneer heni in interviews wordt gevraagd of er in zijn werk sprake is
van een binnendringing of inschrijving van iets dat joods kan worden ge-
noenid in de Griekse traditie van de filosofie, geeft Derrida een dubbelzinnig
antwoord: hij aarzelt en hij weigert. In hoofdstuk 2 bleek dat Derrida zich
telkens beweegt op de grens van de metafysica, dat wil zeggen dat hij deze
grens tussen binnen en buiten problematiseert. Hij heeft de ervaring van een
uitwendigheid ten opzichte van de Europese cultuur en filosofie, hij voelt
zich ten dele buitenstaander, maar dit 'buiten', deze andersheid, is niet te
identificeren en kan daarom ook moeilijk als joods worden aangeduid. Deze
ontkenning gaat echter gepaard met een aarzeling, omdat de ondefinieerbare
positie van de alteriteit in het zelfde wel degelijk overeenkomsten vertoont
met de positie van hetjodendom in de westerse cultuur en met de positie van
de van oorsprongjoods-Maghrebijnse Derrida in Parijs:

"Zou er bij u niet ook sprake zijn van een soort joods binnendringen, dat moei-
lijk te definitren is en dat de zo traditionele verdeling tussen het Griekse en het
Duit:se zou komen ontmantelen en deconstrueren? Een inschrijving van het jo-
dendom in het Grieks-Duitse?"
"Misschien. Ik aarzel I...] om haar joods te noemen. Zeker is er, en hier beschrijf
ik op naieve wijze een naieve ervaring, een gevoel van uitwendigheid ten aanzien
van de Franse, Duitse, Griekse, Europese cultuur.  [...1 Een uitwendigheid vanuit
een  plaats die ik niet bewoon,  op een bepaalde manier;  of die  ik niet identificeer.
Daarom aarzel  ik haar joods te noemen.  [...] ...deze plaats die ik  op het moment

111.1 In een helder en genuanceerd artikel somt Hj. Heering een heel aantal redenen op die
een afl:)akening en karakterisering van een groep van 'joodse denkers' problematisch maken,
waarna hij concludeert dat zoiets  als de joodse filosofie niet bestaat. Daarnaast noemt hij echter
ook tien motieven die bij veel 'wijsgerige werken uit joodse kring' te vinden zijn, met behulp
waarvan joodse filosofie als groep of categorie op een aftastende wijze aangeduid kan worden.
Heering noemt o.a. transcendentie, relatie, taal, het ethische motief en het messiaanse motief.
Afgaande op deze tien motieven kan Derrida's filosofie zeker joods worden genoemd.  Zie HJ.
Heering, 'Joodse filosofie?'. in H.J. Herring, e.a., Vier joodse  denkers  in  de twintigste  eemv.  Rosen-
zwele - Benjamin - Levinas - Fackenheim (Kok Agora Kampen 1987), 98-125.

1 I 4

Derrida, Le monolinguisme de l'autre, 87-92.
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niet kan identificeren en die ik weiger een plaats van jodendom te noenien, dat is
misschien wat ik zoek, eenvoudigweg." (PdS 219-220)"'
"Ook al beschouw ik het wezenlijk om vanuit deze verbindende synthese van
Griek en jood te denken, toch beschouw ik mun eigen denken, paradoxaal ge-

noeg, als noch Grieks noch joods. lk heb vaak het gevoel dat de vragen die ik
probeer te formuleren aan de randen van de Griekse filosofische traditie, als hun
'ander' het model van de jood hebben, dat wil zeggen de jood-als-ander. En toch
is de paradox dat ik nooit werkelijk een beroep op de joodse traditie heb gedaan

op enigerlei 'verwortelde' of directe manier. [...] Kortom, de uiteindelijke plaats
van mijn ondervragende spreken zou noch Helleens noch Hebreeuws zijn, als dat
al mogelijk was. Het zou een niet-plaats zijn, voorbij zowel de joodse invloed van
mijn jeugd als de Griekse filosofische erfenis die ik gedurende mijn academische

„116

opleiding aan de Franse universiteiten heb ontvangen.

Derrida wil de plaats van waaruit hij zijn deconstructieve interpretaties en ac-
ties onderneemt, zo singulier en onbepaald mogelijk houden. In zijn eigen
positiebepaling is dezelfde apofatische beweging te herkennen, die in dit
hoofdstuk al zo vaak naar voren is gekomen. In plaats van een positie kan
daarom beter worden gesproken van een zoektocht die per definitie rich-
tingloos is. Als Derrida zou weten waar deze zoektocht hem zou brengen,
dan zou hij geen stap meer in die richting zetten (zie § 2.5; DP 442). Toch
kan Derrida's positie of denkbeweging, zoals  we al eerder hebben gezien, niet
geheel onbepaald zijn. Zijn werk is altijd al in een specifieke traditie inge-
schreven; en dat is onder andere de joodse traditie. Hoewel Derrida aan de

't,  K

Est-ce qu'il n'y aurait pas, aussi, chez vous une sorte d'intrusion judaique, difficile 8
ddfinir, qui viendrait reddfaire, d6construire cette ligne de pal-tage si traditionnelle entre le grec
et l'allemand ? Une inscription du judaisme dans le grtco-allemandi'

"Peut-Btre.  J'hlsiterai   I.] S l'appeler judaique.   Il   y a certainement,   et la je d6cris

naivement une experience naive, un sentiment d'exterionte en regard de la culture europ6enne
fran aise, allemande, grecque.  1...]  Une ext6riont6 depuis  un  lieu  que je n'habite  pas,  d'une
certaine maniBre ; ou que je n'identifie pas.  C'est pour qa que j'hEsite S l'appeler judaique.  [...1
Ce lieu que pour l'instant je ne peux pas identifier et que je refuse d'appeler un lieu de
judaisme, c'est peut-6tre ce que je cherche, tout simplement." (PdS 219-220)

t..  I.While I consider it essential to think through this copulative synthesis of Greek and
Jew. I consider my own thought, paradoxically,  as neither Greek nor Jewish.  I often feel that
the questions I attempt to formulate on the outskirts of the Greek philosophical tradition  Have
as their 'other' the model of the Jew, that is, the Jew-as-other. And yet the paradox is that I
have never actually invoked the Jewish tradition  in any 'rooted' or direct manner.  [...1   In
short, the ultimate site (lieu) of my questioning discourse would be neither Hellenic nor He-
braic if such were possible. It would be a non-site beyond both the Jewish influence of my
youth and the Greek philosophical heritage which I received during my education in the
French universities." 'Jacques Derrida. Deconstruction and the Other', in: Kearney, Dialogiles,
107.
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ene kant voor een dergelijke bepaling terugschrikt, heeft hij aan de andere
kant in veel teksten aanleiding gegeven voor deze typering.

Wat schrijft Derrida zelf over jodendom en joodse identiteit? Al in zijn
eerste artikelen komt dit onderwerp ter sprake. In een artikel uit 1964 over
de joodse dichter Edmond Jaba schrijft Derrida in navolging van jabas dat
jood-zijn in feite betekent geen identiteit te hebben die met zichzelf samen-
valt  (ED  112):"  In een lezing  over de dichter Paul Celan  zegt hij hetzelfde.
Jood-zijn is niet met zichzelf samenvallen maar getuige zijn van iets anders,
van een alteriteit. Een jood is getuige van een God met een onuitsprekelijke
naam, een God die niet alleen God van de joden is, maar van iedereen, een
universele God. Een jood getuigt van een geheim waarover hij niet beschikt
(vgl. G 615. Dit getuige-zijn is niet slechts een gegeven feit, het is een be-
stemming die de jood in verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Uni-
versaliteit en singulariteit gaan hier op een paradoxale manier samen. Het
universeel geldige kan slechts worden uitgedrukt in een singulier idioom van
een specifieke taal in een specifieke traditie. De jood is met het schibbo/et van
de besnijdenis afgezonderd en uitverkoren om te getuigen van iets dat alge-
meen geldig is:

"Onder bevestiging [van het jodendom, E.E.] versta ik ook de opeising, het en-
gagement dat zich niet beperkt tot het constateren van een feit, maar dat er een
verantwoordelijkheid mee aanspreekt. 'Wij zijn Joden' wil in dit geval zeggen:
'wij aanvaarden dat, nemen het op ons', 'we verbinden ons er aan het te zijn', en
niet slechts een 'kennelijk zijn we dat' - en dat is zelfs zo wanneer het engage-
ment niet beperkt blijft tot de beslissing van een abstracte wil, maar wortelt in de
geaccepteerde herinnering  van een niet-gekozen bestemming.  [...1  De jood  is
ook de ander, ik en de ander.  lk ben jood wanneer ik zeg: de jood is de ander die
geen wezen heeft, die niet iets eigens heeft of wiens eigen wezen erin bestaat dat
niet te hebben. Vandaar tegelijk de zogenaamde universaliteit van de joodse getui-
ge  [...]  en het onmededeelbare geheim van het joodse idioom, de singulariteit van
'zijn naam, zijn onuitsprekelijke naam', sein Name,   der unaussprechliche." (S 90-

91)"'

"' -Mais l'identitk 8 soi du Juif n'existe peut-6tre pas. Juif serait l'autre nom de cette

impossibilit6 d'atre soi. Le Juifest bris6.    " (ED  112)
.:..Par affirmation, j'attends aussi bien la revendication, l'engagement qui ne se limite pas

au constat d'un fait mais en appelle b une responsabilitd. « Nous sommes des Juifi » veut dire,
dans ce cas, « nous l'assumons, le prenons sur nous », « nous nous engageons 8 1'6tre • et non
pas seulement « il se trouve qu'en fait nous le sommes » - et cela mdme si l'engagement ne se
rtduit pas S l'acte dkisoire d'une volont6 abstraite mais s'enracine (lans la m6moire acceptde
d'une destination non choisie.  I...1  Le Juif est aussi l'autre,  moi et l'autre. Je suis juif en disant  :

le Juif, c'est l'autre qui n'a pas d'essence, qui n'a rien en propre ou dont l'essence propre est de
n'en point avoir.    D'ou   a   la fois ladite universalit6 du tjmoin   juif   I...]   et le secret
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In dit saniengaan van het universele en het singuliere staat de jood niet alleen.
Hierin is hij in feite gelijk aan ieder ander. Want wat geldt voor deze joodse
identiteit die geen identiteit mag zijnt 14, geldt voor het mens-zijn in het alge-
meen:  "Jood kan willekeurig wie zijn, of niemand. Jood, niemands naam,  de
enige."  (S 100)'  Iedere identiteit  is in zichzelf verdeeld, gebroken, staat  uit
naar iets anders, is antwoord op en app61 van een alteriteit en is zo op een
strikt singuliere manier uitverkoren oni verantwoordelijk te zijn, een verant-

woordelijkheid die vervolgens met ieder ander wordt gedeeld. Derrida is zeer
kritisch ten opzichte van diegenen die aan de specifieke kenmerken van een
dergelijk getuige-zijn, buvoorbeeld een besnijdenis of het toebehoren  tot  een
ras,  natie of groepering, een soort alleenrecht ontlenen. Dat blijkt onder an-
dere uit zijn bespreking in Ma/ d'archive van een boek van Y.H. Yerushalmi
over het joodse karakter van Freuds psychoanalyse. Yerushalmi noemt als
kenmerken van het jodendom een openheid en hoop voor de toekomst en
een bevel tot herinnering van het verleden. Derrida sluit zich hierbij aan,
maar voegt eraan toe dat dit niet alleen aan joden is voorbehouden. Hij
spreekt hier van een joodsheid voorbij elk jodendom (Mal 117-118). Yet,us-
halmi echter beweert dat alleen in Isra81 en nergens anders het bevel om te
herinneren gevoeld wordt als een religieuze opdracht voor een heel volk.
"Hoe  niet te beven  voor  deze zin?", vraagt Derrida  zich  af (Mal   122)."'  Hij
kan alleen vrede hebben met zo'n exclusieve uitspraak, wanneer deze op een
apofatische manier wordt geYnterpreteerd en uitgehold:

66 ... vraag  ik mij bevend  af of ze terecht  zijn, de zinnen  die voor Israfl zowel  de
toekomst als het verleden als zodanig reserveren, zowel de hoop  [...]  als de plicht
tot herinnering [. ..], een toewijzing die alleen door Israel zou zijn gevoeld, Israel
als volk en Israel in zijn geheel I...1 Tenzij men met de enkele naam Isra81, in de

incommunicable de l'idiome judaique, la singularit6 de « son nom, son nom imprononqable »,
sein Name, der unaussprechliche.- (S 90-91)

I 1., Deze uitdrukking ontleen ik aan Victor Kai, 'Een identiteit die dat niet mag zijn: Levi-
nas en Derrida contra Rosenzweig en Leibowitz', een niet gepubliceerde lezing over de op-
vattingen van verschillende joodse denkers over de verhouding tussen het singuliere en het
universele in de joodse identiteit.

Ill' "Juifpeut Btre quiconque, ou personne. Juif, nom de personne, le seul." (S 100)
121 64 Ce qui serait le moins juif, le plus « non-juif »,  le plus hkttrogBne i la jud6it6, ce serait

la non-croyance en l'avenir - c'est-k-dire en ce qui constitue la judditd Oewishness) au-deld de
tout judaisme [.. .]  (« Only in Israel and nowhere else is the injunction to remember felt as a re-
ligious imperative to an entire people. ») Comment tie pas trembler devant cette phrase ? "

(Mal 117-118, 121-122)
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logica van deze verkiezing, alle plekken en alle volken noemt die bereid zouden
zijn om zich te herkennen in deze anticipatie en dit bevel..." (Mal 122-123)"'

Derrida draait de bewering van Yerushalmi hier om: wat de identiteit en de
bestemming van het jodendom bepaalt,  is niet exclusief, maar juist universeel.
In het hebben van een 'joodse' identiteit, dat wil zeggen een identiteit die
niet vast staat of samenvalt met zichzelf, een identiteit die bestaat in  het open
staan voor een alteriteit, open voor het verleden en de toekomst, een ontvan-

kelijkheid die het aanvaarden van een opdracht en het getuigen van een on-
uitsprekelijke alteriteit impliceert - in het hebben van zo'n identiteit, dat wil
zeggen in de mogelijkheid om zo'n (niet-)identiteit te aanvaarden, zijn alle
mensen identiek. Deze 'joodsheid' kan worden onderscheiden van het eigene
en exclusieve van het jodendom en de joodse cultuur, door 'joods' tussen
aanhalingstekens te zetten. De benaming 'joods' duidt hier op algemeen
menselijke identiteitskenmerken die vanouds vooral binnen de joodse traditie

B

zijn verwoord.
Wanneer deze 'joodse' eigenschappen zo algemeen zijn, zijn ze ook op

een andere manier weer te geven. Derrida doet dit door in navolging van Ja-
ba en Celan een verband te leggen tussen de 'joodse' identiteit en de erva-
ring van schrijven en dichten. 'Alle dichters zijn joden' is een door Celan ge-
citeerde uitspraak die door Derrida wordt overgenomen om de mogelijkheid
van een veralgemenisering  van de 'joodse' identiteit  aan te geven   (S  91,   98-

99, 100; ED 100):"
Derrida's eigen werk wordt ook door zo'n (niet-)identiteit gekenmerkt.

Hij suggereert dit bovendien zelf meerdere malen, onder andere in het eerder

in deze paragraaf reeds genoemde Mal d'archive. Daar becommentarieert hij
Yerushalmi's interpretatie van de psychoanalyse als een joodse wetenschap.
Wanneer ter sprake komt dat Freud over zichzelf spreekt, terwijl hij doet
alsof hij  over een andere dokter spreekt, schrijft Derrida tussen haakjes:

je  me  demande  si  elles sont justes, les phrases qui rdservent  A  Israel et l'avenir  et le
pass6 comme teis, et l'espBrance  [...]  et le devoir de mdmoire  [...1,  assignation qui serait ressentie
par le seut hra61, Isratl comme petiple d Isra81 dans sa total,tk  I...1.  A  moins  qu'on  n'appelle  du
nom unique d'Isra81, dans la logique de cette Election, tous les lieux et tous les peuples qui
seraient pr6ts a s e reconnaitre dans cette anticipation et (lans cette injonction..." (Mal 122-123)

123 Een dergelijke veralgemenisering die leidt tot het onderscheid tussen joods en 'joods'. is
bij veel joodse denkers te vinden,  o.a. bij Levinas en Heschel, hoewel  zij niet expliciet de  aan-
halingstekens gebruiken; dat wordt wel gedaan door Lyotard in Heideser et « les juifs» (Galilke
Paris 1988); Sneller maakt om dezelfde reden een onderscheid tussen joods en 'joods', Het
Woord  is  schrift  geworden,  265.

R.    „ Tous ceux qui traitent ou habitent 13 langue en poates sont des Juifs, niais en un sens

tropique." (S 99) Vgl. Nico van der Sijde, Het literaire experiment, 378-387.
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"(Als ik op dit punt onbescheiden zou zijn,  [...1  dan zou ik zeggen dat hij  doet
wat ik doe, door te spreken over een collega, Yerushalmi, terwijl ik spreek over
mijzelE)" (Mal 139)"'

Caputo interpreteert dit zo, dat Derrida hier in feite bedoelt te zeggen dat hij
het niet zozeer heeft over het joodse karakter van de psychoanalyse als wel
over het joodse karakter van zijn eigen werk. Daarvan zou hij dan hetzelfde
zeggen als door Yerushalmi wordt gezegd over het werk van Freud. Of diens
psychoanalyse een joodse wetenschap is of niet, hangt volgens Yerushalmi af
van de vraag wat onder 'joo(is' en wat onder 'wetenschap' wordt verstaan.
Het moge duidelijk zijn dat deze vragen niet zomaar beantwoord kunnen
worden. Na veel argumenten te hebben aangedragen die zijn hypothese on-
dersteunen, laat Yerushalmi uiteindelijk de vraag open of de psychoanalyse
werkelijk joods is of niet. En volgens Derrida kan hij deze vraag niet anders
dan openlaten, overeenkomstig de 'joodse' openheid naar de toekomst. Op
dezelfde manier, aldus Caputo, zou Derrida's oeuvre vele 'joodse' kenmerken
vertonen, terwijl de uiteindelijke bepaling als 'joods' nooit voorgoed kan
worden vastgesteld.  Of deze interpretatie nu juist is of niet, Caputo heeft in
zoverre gelijk, dat er veel motieven in Derrida's werk te vinden zijn (het
messiaanse, de verhouding tot de wet, het app61 van de alteriteit, en vele an-

126

dere) die zonder twijfel als 'joods' kunnen worden geYnterpreteerd.
Een andere suggestie van Derrida is al eerder in dit hoofdstuk aangehaald,

aan het eind van § 4.2.2: de nadrukkelijke manier waarop hij in het kader van
een apofatische tekst over negatieve theologie zwijgt over de joodse en Ara-
bische apofatische tradities. Ook hier doet zich echter een probleem voor. Als
Derrida hiermee wil wijzen op het 'joodse' karakter van zijn werk, hoe zit

125 „
Si j'Btais S ce point immodeste  [...1, je dirais qu'il faisait ce que je fais en parlant d'un

collague, Yerushalmi, alors queje parle de moi.)" (Mal 139)
126

Caputo, Prayers and Tears, 263-297. Zijn interpretatie is problematisch, omdat Derri(la's
uitspraak verre van helder en  voor veel uitleggingen vatbaar is.  Het "...ik spreek over mijzelf'
kan inderdaad worden uitgelegd als: in miin bespreking van Yerushalmi's hypothese dat de
psychoanalyse een joodse wetenschap  is,  heb  ik  het in feite  over de vraag of mun werk joods
is, in Caputo's woorden: of deconstructie een joodse wetenschap is. Derrida's woorden kun-
nen echter ook anders worden uitgelegd: door te beschrijven wat Yerushalmi doet, nl. Freuds
oeuvre binnen zijn eigen hypothese situeren en archiveren, spreekt Derrida ook over wat hij
zelf doet en waar niemand aan ontkomt,  ni. een tekst of werk incorporeren door het te inter-
preteren, in dit geval o.a. Yerushalini's exclusieve hypothese over het jodendom apofatisch
interpreteren. Een nog weer andere uideg zou zijn dat Derrida in zijn deconstructie van wijs-
gerige teksten deze teksten opent voor een door hen uitgesloten of ondergeschikt gemaakte
alteriteit en hen daarmee een 'joodse' identiteit verleent, net zoals Yerushalmi Freucis psycho-
analyse in een joods kader plaatst. Hier moet nog aan worden toegevoegd dat Derrida hier in
voorwaardelijke zin schrijft  ("...dan  zou ik spreken... ")  en dit spreken onder voorbehoud bo-
vendien 'onbescheiden' noemt.
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het dan met de Arabische of islamitische traditie die bepaald niet prominent
aanwezig is in zijn oeuvre? Wanneer zijn deconstructieve teksten evenzeer
'Arabisch' als 'joods' genoemd kunnen worden, omdat ze datgene wat ze in-
terpreteren openbreken om ruimte te scheppen voor een alteriteit, en hier-
mee even apofatisch zijn als Arabische en joodse negatief-theologische
teksten, dan zou hij net zo goed een 'christelijk' denker kunnen worden ge-
noemd, want er bestaat immers ook een christelijke negatieve theologie. Er is
echter nog een andere reden om Derrida wel een 'joods' denker te noemen
en niet 'Arabisch' of 'christelijk', namelijk het feit dat het jodendom een
aparte plaats heeft ingenomen in de westerse cultuur en filosofie.

Vaak wanneer Derrida het jodendom, joodse filosofie ofjoodse schrijvers
ter sprake brengt, bespreekt hij hun verhouding tot de westerse Grieks-
christelijke cultuur als een verstrengeling van twee heterogene componenten
die elkaar ook wederzijds vooronderstellen. Zo bespreekt hij in 'Interpretati-
ons at war' Franz Rosenzweig en Hermann Cohen als Duits-joodse denkers,
waarbij hij het samengaan van het Duitse en het joodse in hun werk bena-
drukt en waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar de verbazingwekkende
manier waarop Cohen   in   1915 de joodse traditie inschakelt  in een Duits-
nationalistisch geschrift.

I27

Een ander voorbeeld is Derrida's ruime aandacht in Glas voor wat Hegel,
vooralin zijn Fruhe Schrlten,  over het jodendom schrijft. Hegel  ziet de joodse
identiteit als gekenmerkt door vervreemding. De jood is afgesneden van de
natuur, van de gemeenschap, van de liefde en van de schoonheid. Voor de
joden is God een onbekende en jaloerse God die volstrekt transcendent is en
tot wie ze zich alleen verhouden via een onbegrijpelijke wet, die niet naar de
geest maar naar de letter geYnterpreteerd moet worden. Al deze tegenstellin-
gen en kloven zouden worden opgeheven in het christendom, de religie van
een God die zich incarneert en een evangelie van liefde en schoonheid ver-
kondigt. Derrida laat zien dat Hegel Kant in eenzelfde positie plaatst als het
jodendom: beiden zouden blijven steken in een 'verstandsdenken' van een
abstracte en formele moraliteit. Vervolgens laat Derrida ook zien hoe de
scheuren, kloven en tegenstellingen van de joodse religie door het christen-
dom niet volledig worden overbrugd, maar daarbinnen telkens blijven terug-
keren. Ook in de christelijke godsdienst blijft God immers transcendent, an-
ders en onbegrijpelijk. Op een hoger niveau, zo moet ook Hegel volgens
Derrida toegeven, herhaalt het christendom de joodse gespletenheid. De
(niet-)identiteit van de 'joodse' gebrokenheid is niet een voorbije fase die de
geschiedenis achter zich heeft gelaten, maar blijft als scheur en openheid in de
westerse Grieks-christelijke identiteit doorwerken, als het andere in het zelf-

127 Derrida, 'Interpretations at war.  Kant, le Juif, l'Allemand', in: PI*nominologie et Politique
Mllanges  O1Ierts  a Ja/ques Taminiaux (Ousia  Bruxelles  1990),  209-292.

252



de. Op dezelfde manier zou Derrida's positie gekarakteriseerd kunnen wor-
den als een 'joodse Kant binnen Hegel' (G 41-108")."'

De verstrengeling van joodse en Griekse elementen in de metafysica
vormt ook het thema van 66n van Derrida's vroegste artikelen, 'Violence et
m6taphysique', dat is gewijd aan teksten van Levinas. Derrida gaat uitgebreid
in op Levinas' kritieken op Hegel, Husserl en Heidegger, die zich alle drie
zouden schuldig maken aan een totaliserende denkwijze die de alteriteit bui-
tensluit. Derrida neemt hen echter gedeeltelijk in bescherming tegen Levinas'
kritiek, door te laten zien hoe in hun denken het andere alleen als anders ter
sprake kan komen wanneer het op z'n minst ten dele wordt ingepast in de
economie van hetzelfde. Aan de andere kant toont hij aan dat de absolute an-
der en de relatie tot deze ander, waarvoor Levinas aandacht vraagt, zich niet
kunnen voordoen zonder ingeschreven te worden in een context. Het andere
en het zelfde, het joodse en het Griekse denken, de transcendente ander en
de immanente context staan niet als oppositie tegenover elkaar, zoals Levinas
lijkt te suggereren, maar gaan in een onoplosbare spanning samen. Derrida
besluit deze tekst met een citaat van joyce: "Jewgreek is greekjew."  (ED  117-
228).

In al deze voorbeelden toont Derrida de onverbrekelijke samenhang van
het Griekse en het joodse in de westerse cultuur en metafrsica als twee hete-
rogene delen die een niet-sluitende eenheid vormen, waarbij het joodse tel-
kens ondergeschikt is gemaakt aan het Griekse. Afzonderlijk kunnen ze zich
echter nooit voordoen en ze moeten ook niet als een oppositie worden ge-
dacht alsof ze volledig van elkaar onderscheiden zouden kunnen worden.
Vandaar dat Derrida in de interviews die aan het begin van deze paragraaf ge-
citeerd werden, zijn eigen werk als noch Grieks noch joods interpreteert.
Zijn vragen en deconstructies op de rand van de Griekse metafysica hebben
het 'joodse' als model van het 'andere', van wat vanuit de Griekse optiek an-
ders is. Tegelijk echter, zo bleek in hoofdstuk 3, plaatst hij zij eigen denken
ook in de traditie van de Verlichting, van 'een zekere Verlichting' zoals hij
het zelf uitdrukt, en dat is een traditie die ongetwijfeld Grieks kan worden
genoemd. Derrida's werk is dus zowel 'Grieks' als 'joods', in een paradoxale
combinatie die niet een afgesloten eenheid vornit. Bovendien probeert hij
deze Grieks-westers-joodse traditie te openen voor wat voor deze veelzijdige
traditie nog weer anders is, bijvoorbeeld het Arabische. Zelf zal Derrida een

138 44
Sa lecture IHegels lezing, EE] est donc double : d'un cot6 le christianisnie a r6ussi S

lever la limitation juive ;  [...] D'un autre, le christianisme rJp*te, un peu plus haut, la coupure
juive, les disciples sont restes comme des brebis sans berger.  le  nom  n'a  pas Bt6 reconnu.   1. . . ]
La lecture n'est pas double, mais le christianisme, et la structure de la reldve. L'analyse est
inconscient de la varite de son procas. Cette vlrite ne lui apparait que dans la philosophie, au
futur ant6rieur de la religion absolue." (G 106-107'). Vgl Bennington, 'Derridabase', 270-274.
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dergelijke algemene typering echter altijd problematisch vinden, omdat hij op
geen enkele positie vastgepind wil worden. U.

Noch Grieks noch joods noch allebei samen als 66n geheel. Deze positie,
voorzover het een positie genoemd kan worden, vertoont wel overeenkom-
sten met Derrida's biografie. Vanwege zijn ervaringen met het antisemitisme
voelt hij zich in geen enkele gemeenschap of cultuur thuis.  In 1942 wordt hij
van school gestuurd vanwege anti-joodse wetgeving in Vichy-Frankrijk, die
ook in Algerije wordt doorgevoerd, ondanks afwezigheid van de Duitse be-
zetter, en die na de verovering van Algerije door de geallieerden nog maan-
denlang van kracht blijft. Op de alternatieve joodse school voelt hij zich
echter evenmin thuis en hij spijbelt bijna een jaar lang.  Noch met de cultuur
van de Franse overheersers,  noch met de joodse subcultuur voelt hij zich dus
verbonden. Deze ervaring van het buitengesloten zijn heeft zijn hele leven en
werk sindsdien gekleurd (PdS 130; SP 13-16; QD 175-183):

"Paradoxaal effect, misschien, van deze vernederende slagen: het verlangen tot

integratie in de niet-joodse gemeenschap, een gefascineerd maar pijnlijk en wan-
trouwig verlangen, met een nerveuze waakzaamheid, een uitputtende bekwaam-
heid in het ontdekken van tekenen van racisme, in hun meest discrete configura-
ties of hun meest luidruchtige loocheningen. Op symmetrische wijze, soms, enige
ongeduldige afst:and ten aanzien van de joodse gemeenschappen, wanneer ik de
indruk heb dat zij zich weer afsluiten door zich als zodanig op te stellen. Vandaar

een gevoel van niet-toebehoren dat ik ongetwijfeld heb overgebracht..."
"In de filosofie?"
"Overal." (PdS 130)"'

129 In dit verband maakt Martin Srajek terecht de opmerking dat het uiteindelijk niet aan
Derrida zelf is om te bepalen of zijn filosofie joods is of niet, zie Srajek, In the Margins of De-
construction, 270: "Last but not least, it seems clear that a thinker whose conceptual framework
is based as strikingly on some of the more important theoretical assumptions of modern Jewish
philosophy as that of Derrida must be considered a Jewish thinker as well. It matters little at
this point what he himself announces his heritage to be. Not because it is unimport:int, but
because as the author of his philosophy Derrida might very well be the least equipped to cate-

"
gorize his own project for us.

0    "Effet paradoxal, peut-etre, de ce matraquage, un dBsir d'intfgration dans la
communaue non juive, desir fascin6 mais douloureux et mefiant,  avec une vigilance nerveuse,
une Epuisante aptitude S dEceler les signes du racisme, dans ses configurations les plus discrates
ou ses dkn6gations les plus bruyantes. SymBtriquement, parfois, quelque distance impatiente S
1'6gard des communautds juives, quand j'ai l'impression qu'elles se refernient en se posant
comme telles.  D'ou un sentiment de non-appartenance que j'ai sans doute transposj.    "

"Dans la philosophie?"
"Partout." (PdS 130)
Vgl. Geoffrey Bennington, 'Curriculum vitae', in: Bennington et Derrida, Jacques Derrida,

299-308: 300-301, die daar o.a. trefzeker schrijft: "Ce mal de l'appartenance, on dirait presque
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Derrida verwijst vaak naar zijn joodse achtergrond, maar nooit zonder reser-

ves. Hij is geen joodse denker, maar een 'joodse' denker. Enerzijds deelt hij
een 'joodse' (niet-)identiteit met ieder ander, anderzijds voegt hij zich met
zijn thematisering van deze (niet-)identiteit onmiskenbaar en expliciet in een
joodse intellectuele traditie  (QD 184)."' Daarnaast wijst  hij  er ook voortdu-
rend op dat hij meerdere wortels heeft, voortbouwt op meerdere erfenissen,
in het verlengde van meerdere tradities; en ook dat geldt niet alleen voor zijn
bijzondere en persoonlijke situatie maar evenzeer in het algemeen (SP 61):"

de l'identification, je crois qu'il affecte tout 1'0euvre de J.D. et la « ddconstruction du propre »
en est, me semble-t-il, la pens6e mBme, l'affection pensante."

Hier moet nog wel aan toegevoegd worden dat Derrida een paar zinnen eerder in het

hierboven geciteerde interview op de beperkte betekenis van een dergelijke biografische ver-
wijzing heeft gewezen. Naar aanleiding van de ervaringen met het antisemitisme merkt hij.op:
".. .pendant l'adolescence,  ce  fut  la tragddie,  elle 6tait prdsente  A  tout le reste  (car il y avait tout
le reste, qui fut peut-6tre aussi d6terminant : vous voyez, nous cBdons i la facilitd ou b un
certain type de curiosit6 en s61ectionnant cette sdquence, pourquoi m'entrainez-vous d'abord
de ce cdthlb ?)" (PdS  130)

t. l
...je  ne  crois  pas que cette division ou cette non-identit6  8 soi reste purement  ou

exemplairement juive ; mais qui osera pr6tendre qu'elle n'est pas aussi tras juive  ?"  (QD  184)
0  „

Mon probldme, ou ma chance, ce qui me pousse sans cesse S rffl6chir sur l'h6ritage,
c'est que j'appartiens S un grand nombre de filiations. C'est assez commun, mais je dois dire
que du point de vue culturel, j'ai eu la chance d'6tre n6 en AlgErie, dam une communaut6
juive, de langue frangise. qui A travers toutes sortes de guerres et dans la trag6die, a crois6
toutes sortes de filiations. Dam la culture qui est la mienne, je n'en finirais pas de citer mes
ptres et mes mBres. Cela me donne aussi beaucoup de libert6, parce que quand la filiation est
multiple, on joue l'un contre l'autre ou l'un sans l'autre et on revient. Pour quitter de mon
modeste cas, je crois qu'une filiation est toujours multiple. Une filiation unique n'est pas une
filiation. Plus ou moins multiple, plus ou moins enchev6tr6e, mais il y a toujours plus d'un
pare et plus d'une marc." (SP 61)
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HOOFDSTUK 5

De vleugels van Daedalus - quasi-trans-
cendentale kritiek, metafysica en hubris

"Sean  and Julia,  Gareth,  Ann and  Breda
Tlieir tives are beer than any bik idea .

U2
Peace on earth

In dit afsluitende hoofdstuk volgt na de uitvoerige uiteenzettingen over Der-
rida's werk een evaluatie, een beoordeling waarin de balans wordt opge-
niaakt. 'De balans opmaken' lijkt me hier de beste uitdrukking, omdat deze
evaluatie geen zaak van zwart of wit is,  geen voor of tegen, en natuurlijk al
helemaal geen laatste oordeel. De evaluatie bestaat uit een karakterisering van
de positie van Derrida's werk ten opzichte van de klassiek metafysische in-
tentie, een beoordeling van de sterke en zwakke punten van zijn positie en
een uitwerking hiervan in haar verhouding tot religie en ethiek. Het accent

zal op de kritiek en op de zwakke plekken liggen, waarvoor correcties wor-
den gezocht die aansluiten bij de sterkere punten in zijn werk.

Mijn kritische opmerkingen zullen aansluiten bij al eerder geformuleerde
kritiek op Derrida's filosofie. Althans bij een deel daarvan. Er is al veel be-
weerd en geschreven over Derrida's werk. Het overgrote deel van de secun-
daire literatuur kan worden ingedeeld in twee kampen: voor en tegen. In het
ene kamp staan Derrida's 'volgelingen' en voorstanders, onder wie sommigen
ZUn werk in een specifieke richting uitwerken, maar velen zich beperken tot
een herhaling en uitleg van wat Derrida zelf al beter onder woorden heeft
gebracht. In het andere kamp staan de critici en tegenstanders, van wie velen
een opmerkelijk agressieve houding aannemen: Hun kritiek is meestal een
uiting van onbegrip en van onwil om Derrida's werk te lezen - daarom laat
ik het maar links liggen.'

'

Deze agressieve houding is ondermeer naar voren gekomen in de verschillende 'affaires'
die zich al rond Den:ida's werk hebben voorgedaan, onder andere naar aanleiding van zijn ere-
doctoraat in Cambridge en als nasleep van de 'affaire' van eind jaren '80 rond Heideggers nazi-
verleden; zie Elisabeth Weber (ed.), Points.       Interviews 1974-1994 (Stanford University Press
Stanford  California  1995, trans. Peggy' Kaniuf& others ), 399-421; 422-454.

-

Een schoolvoorbeeld van deze kritiek is J.M. Ellis, Against Deconstnidion (University Press
Princeton  1989).  Dit boek is een aanfluiting die vermakelijk wordt wanneer Ellis de  in  z n
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Er zijn enkele punten van kritiek waarop ik wel zal ingaan, en wel om meer-
dere redenen. Het betreft kritiek die spraakmakend is geworden, vanwege het
feit dat zij door invloedrijke en spraakmakende denkers naar voren is gebracht
(Habermas, Gadamer, Searle), en vanwege Derrida's spraakmakende reactie
(op  Gadamer  en op Searle).   Ook  op deze kritiekpunten valt nogal  wat  aan  te
merken, maar zij raken mijns inziens wel een aantal zwakke plekken in Der-
rida's werk. Daarom zal ik in de bespreking deze kritiek aanvullen met kant-
tekeningen van critici die beter zijn ingevoerd in Derrida's denken, en met
mijn eigen kanttekeningen. De hier genoemde kritieken en discussies worden
dus als kapstok gebruikt voor de in dit hoofdstuk beoogde evaluatie.'

Eerst zal dus nader worden ingegaan op de aan Derrida geadresseerde kri-
tiek en de daarop gevolgde discussies: de kritiek van Habermas, een debat
met Gadamer en een gedachtenwisseling naar aanleiding van een discussie

met Searle (§ 5.1). Vervolgens wordt op drie terreinen de evaluatie voortge-
zet: Derrida's verhouding tot de metafysica (§ 5.2), de betekenis van zijn
denken voor de ethiek (§ 5.3) en voor de wijsgerige reflectie op geloof en
religie   (§  5.4).  Aan  het  eind  van deze paragrafen wordt telkens geprobeerd
een alternatief te formuleren voor de problemen die zich binnen Derrida's
werk voordoen, een alternatief dat aansluit bij andere elementen van zijn
denken. Tenslotte worden deze beoordelingen in een korte afsluitende para-
graaf verbonden met het in het eerste hoofdstuk genoemde vraagstuk van de
hubris (§ 5.5).

ogen kwalijke onzin van Dem(la probeert te verklaren met behulp van een typering van 'de
Franse intellectueel': "By long-standing tradition, the French intellectual has defined himselfby
opposition to the dull-witted bourgeoisie and the official organs of the state (such as the uni-
versity) that are its expression. As a result, an outstanding characteristic of French intellectual-
ism is an obsessive denigration of the bourgeois and all his manifestations. Leo Bersani has aptly
termed this the 'arrogant frivolity' of French intellectual life. Arrogant, because the French in-
tellectual defines himself through his feeling of superiority to the common herd in his more
sophisticated values and perceptions. Frivolity, because the intellectual never tires of startling
and chic new postures to shock and affront the bourgeois in his deadly serious commitment to
his old routine.  Here, then, is the origin of deconstruction's other strange feature - the obses-
sion with denigrating the traditional reading for its own sake and the need to keep it alive in
order to mock it and run dazzling intellectual rings around it, rather than let it pass into obscu-
rity. The ultiniate source of this logically odd feature is surely the traditional predilection of
French intellectualism for exposing and ridiculing the naivet6 of that unsophisticated fellow,
the bourgeois.", Ellis, Against Deconstruction, 84-85.

Voor een overzicht van verschillende vormen van kritiek op Derrida's werk, zie Pierre V.
Zima, Ls dlconstruction. Une critique (Presses Universitaires de France Paris 1994), 108-126.
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5.1 Derrida's critici

5.1.1   Habernias
In zijn Der Philosophische Diskurs der Modeme geeft Jurgen Habermas een kri-
tische beschouwing over de metafysicakritiek van verschillende 20' eeuwse
denkers (o.a. Heidegger, Bataille, Foucault en Derrida) die door hem in het
verlengde van Nietzsche worden geplaatst. Aan Derrida's werk besteedt hij
een hoofdstuk en een excurs.4 Kort samengevat brengt hij de volgende kritiek
tegen Derrida in.

Ten eerste beweert hij dat Derrida's kritiek op de metafysica aan diezelfde
metafysica gebonden blijft. Derrida problematiseert elke absolute of transcen-
dentale instantie vanuit haar afhankelijkheid van het oerschrift; maar hiermee
geeft hij dit oerschrift zelf volgens Habermas een transcendentale oor-
sprongsfunctie. Deze interpretatie is echter niet houdbaar. Habermas heeft
weliswaar begrepen dat het oerschrift aan de onderscheiding tussen schrift en
gesproken taal voorafgaat, maar het qi,asi-transcendentale karakter van dit
oerschrift is hem ontgaan. Volgens Habermas krijgt het schrift een oor-
sprongspositie in de vorni van een onvaste bodem of labyrint van verwijzin-
gen. Daarom blijft Derrida's filosofie naar zijn mening een vorm van metafy-
sica, of, in de woorden van Habermas, een subjects- of oorsprongsfilosofie.'
Vervolgens brengt Habermas dit transcendentale schrift in verband met op-
vattingen uit de joodse mystiek, waar de Thora wordt beschouwd als een
openbaring die niet toegankelijk is maar zich altijd terugtrekt achter haar in-
terpretaties. Derrida's transcendentale oerschrift zou op een zelfde manier als
oorsprong fungeren. Hiermee zou Derrida dus vervallen tot dezelfde fout die
hij anderen verwijt, namelijk metafrsisch te denken. Zijn eigen oorsprongs-
filosofie zou niet adequaat verantwoord kunnen worden, maar uiteindelijk op

Jurgen Habermas, Der Philosophische Diskurs der Moderne. Zwolf Voriestingen (Suhrkamp
Taschenbuch Frankfurt am Main 1988), 191-247.

, „So gelangt Derrida zu einer Umkehrung des Husserlschen Fundanientalismus insofern,
als nun die transzendentale Ursprungskraft von der erzeugenden Subjektivitiit ubergeht auf die
anonyme, geschichtsstiftende Produktivitlt der Schrift. Die Priisenz dessen, was sich in aktuel-
ler Anschauung von sich aus zeigt, wird schlechthin abh:ingig von der reprlsentierenden Kraft
des Zeichens.  Es ist nun wichtig zu sehen, daB Derrida im Verlauf dieser Denkbewegung kei-
neswegs mit der fundamentalistischen Beharrlichkeit der Subjektsphilosophie bricht - er macht
nur, was dieser als das Fundamentale gegolten hatte, von dem noch tiefer liegenden, ins
Schwanken geratenen oder in Schwingung versetzten Boden einer temporal verflussigten Ur-
sprungsmacht abhJngig. Auf diese Urschrift, die subjekelos und anonym thre Spuren hinterlbBt,
greift Derrida unbefangen im Stile der Ursprungsphilosophie zuruck.", Habermas, Der Philoso-

phische  Dislairs  der  Moderne, 210-211.
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een soort mystiek teruggrijpen en door performatieve tegenspraken in een
aporie belanden.'

Volgens Habermas blijft Derrida's filosofie in haar intenties en pretenties
gebonden aan een opvatting van metafysica die allang achterhaald is, een me-
tafysica die naar absolute kennis streeft. Net als Heidegger, Adorno en ande-
ren zou Derrida deze metafysica bekritiseren door naar een nog oorspronke-
lijker oorsprong terug te vragen. In een voetnoot toont Habermas zich ver-
baasd dat deze denkers blijven vasthouden aan een manier van spreken over
begrippen als 'theorie', 'waarheid' en 'systeem', die volgens Habermas al sinds
anderhalve eeuw achterhaald is. Na Hegel zouden de absolute pretenties van
de metafrsica achterhaald en intussen door een 'fallibilisme' vervangen zijn.'
Habermas beschouwt Derrida's filosofie als een negatief metafysisch oor-
sprongsdenken dat werkelijk kritische kracht ontbeert, doordat het te ver van
de concrete wetenschappen afstaat.'

'
Habermas, Der Philosophische Dishurs der Modeme, 214-218; Habernias vindt voor deze

interpretatie steun bij Susan Handelman, 'Jacques Derrida and the Heretic Hermeneutic', in:
Mark Krupnick (ed.), Displacement.    Derrida   and After (Indiana University Press Bloomington
1983), 98-129. Voor een bespreking van het 'joodse' karakter van Derrida's werk, zie § 4.6.

7 "Immerhin hat unsere Oberlegung zu einem Punkt gefuhrt, von wo aus zu sehen ist,
warum Heidegger, Adorno und Derrida in diese Aporie iiberhaupt hineingeraten. Sie alle
wehren sich noch so, als lebten sie, wie die erste Generation der Hegel-schuler, im schatten
des »letzten« Philosophen; sie streiten noch gegen jene »starken« Begriffe von Theorie, Wahr-
heit und System, die doch seit mehr als hundertfunfzig Jahren der Vergangenheit angehdhren.

Sie glauben noch, die Philosophie von dem erwecken zu mussen, was Dernda den »Traum
ihres Herzens« nennt. Sie meinen, die Philosophie aus dem Wahne reiBen zu mussen, eine
Theorie aufzustellen,   die das letzte Wort behllt.   [ . . .1   Wire die Vernunft gehalten, bei Strafe
ihres Untergangs, an diesen klassischen, von Parmenides zu Hegel verfolgten Zielen der Meta-
physik  festzuhalten;   1. . .1   dann  muBte eine angemessene Vernunftkritik tatsiichlich so tief an die
Wurzel greifen, daB sie der Paradoxie der Selbstbeziiglichkeit kaum durfte entgehen kannen.
So hat es Nietzsche dargestellt. Und unglucklicherweise scheinen auch noch Heidegger, Ador-
no und Derrida die in der Philosophie beibehaltenen universalistischen Fragestellungen mit jenen
lingst preisgegebenen Stattisanspruchen zu verwechseln, die die Philosophie fur ihre Antworten
einmal reklamiert hat. Heute liegt es aber auf der Hand, daB sich die Reichweite universalisti-
scher Fragen  [...]  zwar in der grammatischen Form universeller Aussagen spiegeln muB, nicht
aber in der Unbedingtheit der Geltung oder der •Letztbegrundung«, die fur sie und ihren
theoretischen Rahmen beansprucht wiirde. Das fallibilistische BewuBtsein der Wissenschaften

hat l ngst auch die Philosophie ereilt.", Habermas, Der Philosophische Diskurs der Moderne, 246-
247n.

' Habermas, Der Philosophische Diskurs der Modeme, 213-214. Een vergelijkbare kritiek op
Derrida is gegeven door Pierre Bourdieu, die beweert dat Derrida's werk zich te zeer binnen
de filosofie blijft ophouden, daarbinnen weliswaar veel op z'n kop zet, maar tegelijk de 'objec-
tieve' sociale referentiekaders en institutionele kaders van de filosofiebeoefening en haar canon
overeind houdt en daarmee bluk geeft niet werkelijk in staat te zijn de institutionele inbedding
van de filosofie te bekritiseren of te verlaten; zie Pierre Bourdieu, La Distinction.  Une  critique
soaale du jugement (Minuit Paris 1979), 578-583; vgl. Zima, Li dkonstruction, 109-112. Derrida
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In een excurs brengt Habermas nog een punt van kritiek naar voren. Het be-
treft de manier waarop Derrida de problemen probeert te ontlopen, waarin
hij verzeild raakt vanwege de performatieve tegenspraak waaraan een totali-
serende zelfkritiek van de oorsprongsfilosofie volgens Habermas niet kan ont-
komen. Heidegger probeerde dit probleem op te lossen door een esoterisch
Sonderdiskurs te schrijven dat zich door zijn onbepaaldheid voor elke kritiek
immuun maakt, aldus Habermas. Adorno wilde laten zien hoe de paradoxen
en aporieen op een indirecte manier uitdrukking geven aan een onrechtvaar-
dige werkelijkheid. Derrida echter zou zich tegen elke vorm van kritiek in-
dekken door het onderscheid tussen literatuur en filosofie, tussen retorica en
logica, weg te nemen. In een stijlkritische interpretatie van wijsgerige teksten
die hun retorische werking onderzoekt, laat Derrida zien hoe deze teksten
zichzelf ondergraven. Voor een dergelijke esthetische of retorische leeswijze
zou logische consistentie echter een bijzaak worden en retorische maatstaven
de hoofdzaak. De retorica krijgt dus voorrang boven de logica. En als alle
teksten retorisch gelezen kunnen worden, vervalt vervolgens het onderscheid
tussen verschillende soorten teksten, vervalt ook het onderscheid tussen lite-
ratuur en filosofie. Daarniee maakt Derrida een rationele kritiek op teksten,
inclusief zijn eigen teksten, gegenstandslos, zegt Habermas. Door het verschil
tussen literatuur en filosofie op te heffen, zou Derrida zich dus immuun ma-
ken voor wijsgerige kritiek. Bovendien zou hier opnieuw blijken dat Derri-
da's filosofie geen probleemoplossende functie kan hebben.'

Het is duidelijk dat deze kritiek op misverstanden berust."' Derrida schetst de
verwijzingsstructuur van het oerschrift niet als een transcendentale instantie of
als een oorsprong, maar als een voor-oorspronkelijk quasi-transcendentaal

heeft zich echter uitvoerig met de institutionele kaders van de filosofie bezig gehouden (DP
passim). In reactie op Bourdieu wijst hij  op de grenzen en beperkingen van diens objectieve
benadering: een sociologische objectivering van het veld van wetenschappen vereist een gene-
alogie van de 'objectiviteit' zelf, die niet meer objectiveerbaar is (DP 102-108).

9 Habernias, Der Philosophische   Diskurs   der   Modeme, 219-247; "Derrida unterliuft also jenes
Problem, das Adorno als unausweislich anerkennt und zum Ausgangspunkt des sich reflexiv
selbst iiberfiihrenden Identitiitsdenkens macht. Fik Derrida wird das Problem gegenstandslos,
weil sich das dekonstruktive Gescha nicht auf die diskursiven Verpflichtungen von Philoso-
phie und Wissenschaft festlegen liBt.", blz. 222-223; "Das philosophische Denken wird, wenn
es gembB Derridas Empfehlungen von der Pflicht, Probleme zu 16sen, entbunden und litera-
turkritisch umfunktioniert wird, nicht nur seines Ernstes, sondern seiner Produktivitit und
Leistungsf:ihigkeit beraubt.", blz. 246.

1" Volgens Derrida is het ook duidelijk dat Habermas zijn werk niet of op z'n minst niet
goed gelezen heeft: "Ceux qui m'accusent de rBduire la philosophie b la litt6rature ou la
logique S la rhdtorique (voyez par exemple le dernier livre d'Habermas, Le discours philosophique

"de la nioderniti. tr. fr. Gallimard, 1988) ont visiblement et soigneusement Evitk de me lire.
(PdS 231)
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netwerk. Ook de bewering dat het onderscheid tussen retorica en logica door
Derrida teniet wordt gedaan, is onjuist. Dergelijke indelingen in genres kun-
nen volgens Derrida nooit zuiver zijn, maar dat heft het onderscheid nog niet
op. De conclusie dat argumenten er dus blijkbaar niet nieer toe zouden doen
in Derrida's werk, is pertinent onjuist.

Habermas' bewering dat de absolute pretenties van de metafysica al sinds
lange tijd achterhaald zijn, en dat de filosofie met een taalpragmatische wen-
ding een na-metafysisch tijdperk zou zijn binnengetreden, kan vanuit Dem-
da's filosofie in twijfel worden getrokken. Juist een strikte scheiding van
genres, zoals bijvoorbeeld tussen literatuur en filosofie, getuigt volgens Dem-
da van een metafysisch denkschema. Waarop bet:usten dergelijke indelingen
en hoe zijn hun uitgangspunten te legitimeren? Ook Habermas' indeling van
verschillende soorten aanspraken (waarheid, juistheid en waarachtigheid) en
van verschillende domeinen van de filosofie (objectieve, subjectieve en in-
tersubjectieve wereld) kunnen op hun wijsgerige verantwoording worden
ondervraagd. Wat is het karakter van het meta-discours waarin dergelijke in-
delingen worden gemaakt en beargumenteerd? Habermas' denken is wellicht
metafrsischer dan hij zelfbeweert.'I

Habermas' kritiek kan  in drie punten of vragen worden samengevat:  Der-
rida's verhouding tot de metafysica, de vraag hoe en in hoeverre zijn denken
bekritiseerbaar is, en de vraag naar de praktische bruikbaarheid ervan. Het
zijn kwesties die nadere aandacht vragen, maar die door Habermas op een

12

niet-adequate manier aan de orde worden gesteld.

5.1.2  Gadamer
In april 1981 vond in Parijs een debat plaats tussen Hans-Georg Gadamer en
Derrida." In deze discussie speelt het metafysicabegrip opnieuw een belang-

I Vgl. Jan Hoogland, Autonomie en ailtinomie. Adonto's ambivalente verhotiding tot de meti#>sica

(Erasmus Universiteit Rotterclam 1992), 113-150.
I 2 Voor een kritische bespreking van Habermas' kritiek op Derrida, zie Christopher Norris,

'Deconstruction, Postmodernism and Philosophy: Habermas on Derrida', in: David Wood
(ed.), Denida: A Critical Reader (Blackwell Oxford UK Cambridge USA 1992), 167-192; Lud-
wig Nagl, 'Habermas and Derrida on Reflexivity; in: Harry Kunneman & Hent de Vries
(eds.), Enlikhtenments. Encounters between Cntical Theory and Conten,porary French Thought (Kok

Kampen  1993), 61-76; Heinz Kinimerle, 'Ist Derridas Denken  Ursprungsphilosophie?  Zu  Ha-
bermas' Deutung der philosophischen »Postmoderne«', in: M. Frank, G. Raulet & W. van
Reijen, Die Frage nach dem St,4/ekt (Suhrkanip Frankfurt am Main 1987), 265-279.

13

De lezingen die Gadamer en Derrida voor dit debat hebben gegeven, zijn gedeeltelijk
gepubliceerd in de Revue internationale de philosophie, 38 (1984), nr. 151, en vervolgens, met
daaraan toegevoegde artikelen en comnientaren, gepubliceerd in het Duits: Philippe Forget

(Hrsg.), Text ,#nd I,iterpretatio,1 (Wilhelm Fink Munchen 1984); en in het Engels: Diane P. Mi-
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rijke rol. Aangezien beide filosofen sterk door Heidegger beinvloed zijn,
hoeft het geen verbazing te wekken dat het debat zich afspeelt rond Heideg-
gers verhouding tot de metafrsica.

In zijn poging de metafysica te boven te komen, heeft Heidegger na de
Ke/tre in zijn denken geprobeerd zowel de transcendentale fenomenologie als
de hernieneutiek achter zich te laten. Deze denkwijzen zouden nog te zeer
met de taal van de metafysica bevlekt zijn. Zijn Destniktion van de metafysica
moest een andere taal opsporen, die Heidegger eerst in een herinterpretatie
van de pre-Socraten en later in zijn interpretatie van de gedichten van H81-
derlin zocht. De overwinning van de metafysica zou volgens Heidegger ech-
ter altijd een oneindige opgave blijven. .

Volgens Derrida zijn er in Heideggers werk inderdaad resten van metafy-
sica aan te treffen. Hij denkt hierbij aan Heideggers eenzijdige gerichtheid op
de vraag naar het zijn, aan de bevoorrechte positie van de mens ten opzichte
van deze zijnsvraag (M 147-164),  aan de nadruk op eenheid en verzameling
tegenover gebrokenheid en differentie (SM 47-57) en ook aan Heideggers
Nietzsche-interpretatie. Op dit laatste spitst de discussie met Gadamer zich
toe.

Heidegger benadrukt in zijn lezing van Nietzsche dat deze weliswaar de
metafysica wilde overwinnen,  maar er zijns ondanks  toch in bleef steken.  Het
zijn bij Nietzsche de Wil tot macht en de eeuwige terugkeer van hetzelfde die
een alomvattende metafrsische positie innemen. Nietzsches denken is volgens
Heidegger het toppunt van metafysica; dat wil zeggen, in Nietzsches denken
heeft de metafysica haar einde bereikt, in zijn denken vindt het wezen van de
metafrsica zijn voleinding. Nietzsche is de 'laatste metafysicus van het avond-

15land' en bereidt zo de mogelijkheid voor van een ander denken.
Derrida wijst op verschillende problemen in deze interpretatie. De veel-

zijdigheid van Nietzsches werk, zijn verschillende stijlen en de rol van zijn
biografie in zijn werk (waarvoor Derrida in zijn Eperons aandacht vraagt),

worden door Heidegger veronachtzaamd in zijn uitgangspunt dat de naam
'Nietzsche' staat voor de zaak en het geschil (Streigall) van zijn denken."

chelfelder & Richard E. Palmer (eds.), Dialogue and Deconstruction. The Gadamer - Derrida En-
COmlter (State University of New York Press Albany New York  1989).

I 4 Heidegger beoogde met de Destrulaion geen destructie  of vernietiging  van de metafrsica,
niaar een ontmanteling of demontage, vergelijkbaar met wat Husserl Abbau noemde; vgl. §
1.3.1. Gadamers suggestie dat Deni(la niet goed bekend is met deze betekenis, Iijkt me onjuist

te zun; vgl. Hans-Georg Gadamer, 'Hermeneutics and Logocentrism', in: Michelfelder & Pal-
mer, Dialogue  and  Deconstruction, 114-125: 121; en Ps 388.

15 Martin Heidegger, Nietzsdze, Cesaintausgabe 6 (Vittorio Klostermann Frankfurt am Main
1996 (1961)), I: 2,33,154, 226-227, 415-421, 429-432, Ii: 177-180, 231-300.

I6 Heidegger opent met deze stelling zijn voorwoord, het is de eerste zin uit zijn tweedeli-
ge werk over Nietzsche: "»Nietzsche« - der Name des Denkers steht als Titel fiir die Sadie sei-
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Hiermee valt Heidegger volgens Derrida terug op een klassiek metafrsisch
onderscheid tussen de denker en zijn denken, waarbij de biografie van onder-
geschikte betekenis is met betrekking tot iemands gedachtengoed. Het hele
oeuvre van Nietzsche wordt zo in al zijn veelzijdigheid samengenomen bin-
nen een hermeneutische cirkel (waarin volgens Heidegger de idee van de wil
tot macht centraal staat) die het voor het zinverlies van de disseminatie moet
behoeden (Ep 59-66, 89-102; PdS 233). Deze toe-eigening van Nietzsches
teksten is in zichzelf een metafysische geste, die juist vanuit Nietzsches
teksten kritisch zou kunnen worden ondervraagd:

.Hier ligt misschien de Streitfall  of de  A useinandersetzing [ · · ·1 tussen de Nietzsches
en Martin Heidegger, tussen de Nietzsches en de zogenaamde metali-sica van het
avondland. Sinds Aristoteles en minstens tot aan Bergson heeft 'zij' altijd herhaald,
altijd weer aangenomen, dat denken en zeggen zouden moeten betekenen, iets te
denken en te zeggen dat een zaak en 66n zaak zou zijn. En dat de handeling

waarin niet een (oor)zaak wordt gedacht of gezegd, uberhaupt geen denken of
zeggen, maar verlies van logos is. Het legein van deze logos, ja de verzameling van

1,17deze logica is het wel, wat door de Nietzsches ter discussie wordt gesteld.

Het samennemen van 'Nietzsche' tot 'toppunt van de metafysica' is dus een
metafysische machtsgreep die ten onrechte 'Nietzsche' en 'de metafysica' als
eenheden denkt. Het is onmogelijk 'de metafysica' achter ons te laten, omdat
die dan zou moeten worden afgebakend van wat niet metafysica is, en zo'n
begrenzing van een binnen en buiten de metafrsica is in zichzelf metafysisch

(ED 412-413; Gr 31-33; Ep 96).
Niet zozeer de concrete argumenten in Heideggers Nietzsche-

interpretatie, maar vooral de hermeneutische vooronderstellingen ervan, en
daarniee de hermeneutiek als zodanig, worden hier door Derrida geproble-
matiseerd." De eenheid van de hermeneutische horizon en de Vorgril[ der
Vollkommenheit die de eenduidigheid van het geinterpreteerde moeten garan-

nes Denkens. Die Sache, der Streitfall, ist in sich selbst Aus-ein-ander-setzung.", Heidegger,
Xietzsche I, XI; vgl. I, 426; vgl. ook Berns, Knngloop en woekenng, 162-164.

: "Hier liegt vielleicht der Streitfall  oder die Auseinandersetzung  [...1   zwischen  den

Nietzsches und Martin Heidegger, den Nietzsches und besagter abendliindischer Metaphysik

Seit Aristoteles und mindestens bis zu Bergson hat,sie' immer wiederholt, immer wieder an-
genommen, daB Denken und Sagen heiBen miiBten, etwas zu denken und zu sagen, das eine

Sache und eine Sadie wiire. Und daB der Akt, nicht eine (Ur)Sache zu denken/sagen, uber-
haupt kein Denken/Sagen, sondern Verlust des logos ist. Das le,Tin dieses lo,tos, ja die Ver-
sammlung dieser Logik ist es wohl, was durch die Nietzsches in Frage gezogen wird.", Dem-
da, 'Guter Wille zur Macht', in: Philippe Forget (Hrsg.), Text und Interpretation (Wilhelm Fink
Munchen 1984) , 11 62-77: 73.

IH

Ga(lanier, 'Guter Wille zur Machf, II 72.
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deren, worden hier ter discussie gesteld. Zij zijn gericht op het verzamelen
van zin binnen een horizon en zijn daarom volgens Derrida vormen van log-
ocentrisme en aanwezigheidsdenken. Hiertegenover stelt Derrida zijn decon-
structieve leeswijze als een eindeloze voortzetting van de Destmktion van de
taal van de metafysica.

Gadamer knoopt op een andere manier aan bij Heideggers Destmktion. Zijn

eigen hermeneutiek plaatst hij in het verlengde van Heideggers ontmanteling
van de metafysica, ondanks het feit dat hij ook volgens Heidegger blijft steken
in de taal van de metafysica. Wat is eigenlijk 'de taal van de metafysica'?,
vraagt Gadamer zich af. Hij vindt het een te onduidelijke uitdrukking. Ster-
ker nog, volgens Gadamer bestaat er helemaal niet zoiets als 'de taal van de
metafysica'." In de loop van de geschiedenis is er een wijsgerige terminologie
opgebouwd die, onder andere vanwege vertalingen uit het Grieks via Latijn
in Europese talen, vervreemd is van de levende taal waarin de betreffende be-
grippen zijn opgekomen. In zijn Destmktion vraagt Heidegger terug naar
oorspronkelijke betekenissen die in de vertalingen en in de beperkende be-
gripsvorming verloren zijn gegaan. Het is een poging om opnieuw te denken
vanaf het oorspronkelijke begin van de filosofie. Het zoeken naar de volle en
oorspronkelijke betekenis van wat later een metafrsisch begrip is geworden, is
volgens Gadamer echter heel wat anders dan het zoeken naar een mysterieuze
oorsprong in de zin van een arch2. Voorzover men kan spreken van een 'taal
van de metafysica' is dat de taal die wij spreken en waarin de metafysische be-
grippen ontmanteld moeten worden, maar een aparte taal van de metafysica is
dat niet, en in de ontmanteling is geen sprake van een metafrsische zoektocht
naar een laatste oorsprong.-"

In het terugvragen naar een beginpunt kunnen nieuwe wegen en nieuwe
mogelijkheden worden gevonden. Zo probeerde Heidegger met behulp van
H8lderlins poetische taal 'de taal van de metafysica' achter zich te laten. Gad-
amer onderscheidt nog twee andere wegen: Derrida's weg van de decon-

"' "Hier muB weiter nachgedacht werden, wenn man mit der Sprache der Metaphysik ei-
nen sinn verbinden will.", Hans-Georg Gadamer, 'Destruktion und Dekonstruktion', in: idem,
Gesammelte Weriee 2, 361-372: 365; "The discussion I became involved in with Heidegger in
this regard focused on his concept of the language of metaphysics, into which one supposedly
falls again and again. I maintained that this is a poor, inexact expression. There is no language
of metaphysics.", idem, 'Hermeneutics and Logocentrism', 121; vgl. idem, 'Letter to Dall-
mayr', in: Michelfelder & Palmer, Dialogue and Deconstruction, 93-101: 98; idem, 'Text und In-
terpretation', in: Philippe Forget (Hrsg.). Text und Interpretation (Wilhelm Fink Munchen
1984), 24-55: 26,29, en in: Gadamer, Gesammette Werke 2, 330-360: 332,335.

2(1

Gadamer, 'Letter to Dallmayr'. 99; idem, 'Destruktion und Dekonstruktion', 366; idem,
'Hermeneutics and Logocentrism', 121.
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structie en zijn eigen weg van de dialoog: Gadamer ontwikkelt zijn filosofie
van de hermeneutische dialoog in het verlengde van Heideggers ontmante-
ling van de metafysica. Hij knoopt aan bij de platoonse opvatting van de dia-
loog, waarbij hij de pretenties van een metafysische zelffundering en van het
moderne subjectivisme achter zich heeft gelaten. In een dialoog of gesprek
zijn meerdere personen op zoek naar wederzijds begrip ofis een interpreet op
zoek naar het juiste begrip van een tekst. Een spreker en een tekst willen be-
grepen worden; een lezer en een luisteraar doen hun best de boodschap te
begrijpen. Gadamer spreekt hierover in termen van vereniging en horizon-
versnielting. Er is geen sprake van een statische substantie of een transcen-
dentaal subject dat aan elke zingeving ten grondslag ligt, en evenrnin van een
volledige zelfidentificatie. De wijsgerige hermeneutiek laat integendeel de
grenzen van interpretatie en kennis zien. Daarom begrijpt Gadamer ook niet
waarom de hermeneutische cirkel waaraan iiberhaupt niet te ontkomen valt,
door Derrida nlet logocentrisme en aanwezigheidsmetafysica in verband
wordt gebracht.-

Gadamer is zich bewust van een hegeliaans motief in zijn denken.  In in-
terpretatie en dialoog vindt voortdurend een bemiddeling plaats, die door
Gadamer soms in hegeliaanse termen wordt uitgedrukt: "In gesprek zijn be-
tekent voorbij zichzelf zijn,  met de ander meedenken en naar zichzelf terug-
komen als naar een ander."2' Dernda zou hier spreken van een economische
en metafrsische toe-eigening van het andere. Gadamer zegt alleen te beschrij-
ven wat er gebeurt in een gesprek en in een interpretatie. Het begrijpen van
een ander is volgens Gadamer pas logocentrisch wanneer het met een abso-
lute pretentie gepaard gaat. Wie in elke poging tot begrip een metafysische

toeeigening van alteriteit ontwaart, houdt naar de mening van Gadamer zelf
vast aan een achterhaalde idealistische en logocentrische positie:

2I

Gadamer, 'Destruktion und Dekonstruktion', 363, 367-368; idem, 'Text und Interpreta-
tion', 29-30; Gesammelte H/erke 2, 335-336. Gadamer beschrijft de weg van de deconstructie als
een benadering van de taal waarin het teken en het tekensysteem centraal staan in plaats van de
pragmatiek van de dialoog. Hij wust er vervolgens op dat taaltekens in een taalpragmatische
context van het gesprek of de interpretatie geduid moeten worden, vooraleer ze betekenis
kunnen krijgen; ideni, 'Hermeneutics and Logocentrism', 124-125. Mijns inziens is dit ver-
schil, voorzover het inderdaad bestaat (Derrida heefi ook veel over de performativiteit van taal
geschreven), niet doorslaggevend in het meningsverschil tussen Gadamer en Derrida. Van be-
lang is veeleer het verschil in het metafysicabegrip van beide denkers.

 ' "1 really would like to know what understanding - and by implication, reading with un-
derstanding - has to do with metaphysics.", Gadamer, 'Letter to Dallmayr', 96.

" "Im-Gesprach-Sein heiBt aber Ober-sich-hinaus-Sein, mit dem Anderen denken und auf
"sich zurtickkommen als auf einen anderen. , Gadanier, 'Destruktion und Dekonstruktion',

369. Voor de hegeliaanse draad in Gadamers hermeneutiek, vgl. J. van der Hoeven, De aan-

trekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van ec,1 westerse denlavijze (Kok Agora

Kanipen 1994), 208-226.
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"Derrida  zou nu tegenwerpen dat begrijpen zelf altijd uitdraait op toefigening en
zo een toedekking van andersheid  met zich meebrengt.  [...1 Het lijkt mij echter
dat de aanname dat zo'n identificatie binnen het begrijpen plaatsvindt, een positie
ontsluit die idealistisch en logocentrisch is, een positie die we al na de Eerste

Wereldoorlog achter ons hebben gelaten in onze herzieningen en kritieken van
„24het idealisnie.. .

In zijn discussie met Derrida geeft Gadamer een andere beoordeling van Hei-
deggers Nietzsche-kritiek. Hij begrijpt niet hoe Derrida in Heideggers poging

25om Nietzsche te verstaan, een vorm van logocentrisme kan zien.  Het is
echter duidelijk dat Heideggers Nietzsche-interpretatie niet in zichzelf het
onderwerp van de discussie tussen Gadamer en Derrida is. Het gaat volgens
Gadamer om de vraag of een poging iets of iemand te begrijpen een terugval
in de metafrsica impliceert. Een discussie hierover kan niet anders dan een
vreemde discussie worden." Het lijkt er immers op dat Derrida niet begrepen
wil worden, omdat dat te metafysisch is, zo verzucht Gadamer meermalen.
En daarmee valt Derrida zelf naar zijn mening terug in een metafysicaopvat-
ting die door Heidegger overwonnen was:

24 6Now Dernda would object by saying that understanding always turns into appropria-
tion  and so involves a covering-up of otherness.  [...]  Yet it seems  to  me  that  to  make  an as-
sumption that such identification occurs within understanding is to disclose a position that is
idealistic and logocentric, one we had already left behind after World War I in our revisions
and cnticisms of idealism. ", Gadamer, 'Hermeneutics and Logocentrism',  119."

Gadanier, 'Destruktion und Dekonstruktion', 372.
26 Het vreenide karakter van het debat wordt genoemd in buna alle artikelen die in de

bundels van Forget en Michelfelder en Palmer aan de teksten van Gadamer en Derrida zijn
toegevoegd. Gadamer opent het debat met een lezing waarin hu Heideggers interpretatie van
Nietzsche tegen Derrida's kritiek verdedigt en vervolgens zijn eigen opvattingen uiteenzet
aangaande de kenmerken van tekst en interpretatie, waarbij hij o.a. ingaat op de specifieke
omstandigheden van de interpretaties van psychoanalyse en literatuur. Derncla reageert hierop
met enkele korte vragen: steekt er achter Gadamers hermeneutiek niet een kantiaans idee van
een goede wil die in feite uiting is van een metafysica van het willen en die niet los staat van
een wil tot macht? Moet deze goede wil, zeker wanneer Gadamer de psychoanalyse ter sprake

brengt, niet zelf psychoanalytisch worden ondervraagd? En is in plaats van overeenstemming
niet veeleer de breuk een voorwaarde van wat Gadamer verstelten noemt? Gadamer voelt zich
niet begrepen. Het was hem helemaal met oni een kantiaanse goede wil te doen, maar om een
platoons begrip van de dialoog, hij beweert dat hij de psychoanalyse niet in de hermeneutiek
incorporeert, wanneer hij een psychoanalytische interpretatie opvat als een verstaan van wat
ieniand niet wil zeggen. En vervolgens vmagt hij zich af of Dernda uberhaupt wel begrepen
Wil worden. Daarna geeft Derrida een lezing waarin hij in het geheel niet op Gadamers lezing
of filosofie ingaat. maar alleen opnieuw uiteenzet, waarom Heideggers Nietzsche-interpretatie
een metafysisch karakter draagt. Dit wordt door veel commentatoren opgevat als een 'niet-
reactie' en als een indirect antwoord waarmee Derrida de meta&sische machtsgreep van Gad-
amers hermeneutiek zou willen ontwijken en ter discussie stellen.
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"Het lijkt me daarmee gerechtvaardigd, dat men van dit proces van de zich vor-
mende en zich omvormende overeenstemming uitgaat, wanneer men de taal en
haar mogelijke schriftelijke vastlegging in haar functie moet beschrijven. Dat is
werkelijk nog geen metafysica, maar maakt de vooronderstelling bekend, waarvan
elke partner van een gesprek moet uitgaan, ook Derrida, wanneer hij vragen tot
mij richt. Zal hij teleurgesteld zijn, dat we niet echt tot een overeenstemming
kunnen komen? Maar nee, dat zou in zijn ogen eerder een terugval in de metafy-
sica zijn. Hij zal dus tevreden zijn, omdat hij in de priv6-ervaring van de teleur-
stelling zijn metafrsica bevestigd ziet. Maar ik vermag niet in te zien, dat hij
daarmee, al was het slechts voor zichzelf, gelijk heeft en met zichzelf in overeen-

stemming is."-

Het is opmerkelijk dat twee denkers die zo dicht bij elkaar staan", in een de-
bat toch zover van elkaar verwijderd kunnen zijn. De onvermijdelijkheid van
een hermeneutisch uitgangspunt is naar de mening van Gadamer het werke-
lijke thema van hun confrontatie." Volgens Derrida is de hermeneutische cir-
kel inderdaad onvermijdelijk, maar daarmee kan deze cirkel niet zomaar voor
lief worden genomen. In tegenstelling tot Gadamer neemt hij het begrip

metafysica' zo ruini dat ook een vaststelling van de eenduidige betekenis van
een tekst of argument metafysisch is en geproblematiseerd moet worden.  Een
problematisering en ondervraging die oneindig moeten worden voortgezet.
Gadamer ziet hierin, net als Habermas, een vasthouden aan of terugvallen in
een metafysische pretentie, een gerichtheid op het absolute, die zij juist als

27  ,Mir scheint damit gerechtfertigt, daB man von diesem ProzeB des sich bildenden und
sich umbildenden EinverstJndnisses ausgeht, wenn man Sprache und ihre magliche schriftliche
Fixierung in ihrer Funktion zu beschreiben hat. Das ist wirklich noch keine Metaphysik, son-
dern macht die Voraussetzung namhaft, die jeder Partner eines Gesprdchs machen muB, auch
Derrida, wenn er an mich Fragen richtet. Wird er enttluscht sein, daB wir uns nicht recht ver-
stiindigen k8nnen? Aber nein, das wiire in seinen Augen eher ein Ruckfall in die Metaphysik.
Er wird also befriedigt sein, weil er in der privaten Erfahrung der Enttiiuschung seine Meta-
physik bes tigt sieht. Doch vermag ich nicht zu sehen, daB er damit auch nur fur sich selbst
recht hat und mit sich selbst im Einverstiindnis ist.", Hans-Georg Gadamer, 'Und dennoch:

Macht des Guten Willens', in: Forget (Hrsg.), Text und Interpretation, 59-61: 60.
2M De vele overeenkomsten tussen Gadamer en Derrida worden (anders dan de titel van dit

artikel doet vermoeden) benadrukt in Manfred Frank, 'The Limits of the Human Control of
Language: Dialogue as the Place of Difference Between Neostructuralism and Hermeneutics',
in: Diane P. Michelfelder & Richard E. Palmer (ed.), Dialogue and Deconstruction. Tlie Gadamer-
Derrida Encounter (State University of New York Press Albany 1989),  150-161; vgl. Th.C.W.
Oudemans, 'Gadamers wijsgerige interpretatieleer', in: Th. De Boer e.a., Henneneutiek. Fitoso-
fische grondslagen va,1 mens- en cultwunvetenschappen (Boom Meppel Amsterdam  1988),  54-89: 80-
88.

"The unavoidability of the hermeneutic standpoint is the theme of my confrontation
with Dernda.", Gadamer, 'Hermeneutics and Logocentrism', 125.
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achterhaald terzijde schuiven. Het is echter de vraag, opnieuw net als bij Ha-
bermas, in hoeverre Gadamer deze metafysische problematiek echt achter
zich heeft gelaten. Wordt de, weliswaar onvermijdelijke, inkapseling van de
andersheid niet inderdaad te snel voor lief genomen? En is Gadamer zich
werkelijk bewust dat het voor Derrida dit punt is waar de problemen zich
voordoen? In zijn reactie op Derrida's kritische vragen, zet hij opnieuw een
aantal kenmerken van interpretatie uiteen die veel overeenkomsten vertonen
met Derrida's benadering: de grenzen en de oneindigheid van het verstaan
dat  nooit  af is,  en de inbreuk die een tekst of kunstwerk in de verstaanshori-
zon kan maken. Anderzij(is benadrukt hij ook het positieve moment van het
verstaan dat naar zijn mening door Derrida veronachtzaamd wordt. Hij sluit
zijn reactie echter af met een formulering waarvan hij denkt dat hij zich
daarmee niet ver van Derrida verwijdert, terwijl hij juist hierin het toeeige-
nende karakter van de hermeneutiek onder woorden brengt, waartegen Der-
rida in het geweer komt:

"Men geeft zichzelf op om zich te vinden. Ik geloof helemaal niet zover van
Derrida vandaan te zun, wanneer ik onderstreep dat men nooit vooraf weet,  hoe

„311men zich terugvindt.

5.1.3  Searle  en  Graff
Wat in de kritiek van Habermas en Gadamer op Derrida's werk al een be-
langrijke rol bleek te spelen, Derrida's metafysicaopvatting en zijn verhouding
tot de metafysica, komt uitvoeriger en op een meer directe wijze aan de orde
in de antwoorden die Derrida geeft op de vragen van 66n van zijn Ameri-
kaanse critici, Gerald Graff. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van
een discussie tussen John Searle en Derrida over de taalfilosofie van John
Austin. De discussie tussen Searle en Derrida zal ik hier met weergeven, om-
dat Searles kritiek teveel misverstanden bevat om een weergave ervan zinvol
te laten zijn.

11

"Man gibt sich auf um sich zu finden. Ich glaube mich gar nicht so fern von Derrida,
wenn ich unterstreiche, daB man nicht vorher weiB, als was man sich findet.", Gadamer, 'Und
dennoch: Macht des Guten Willens', 61.

1I

Searle reageert op een Engelse vertaling van 'Signature Evlnement Contexte' (M 365-
393;   LI   15-51).   Hij   vat  iterabiliteit  op als herhaalbaarheid in plaats van herhaalbaarheid  die
structureel gepaard gaat met verandering en die elk begin, elke oorsprong en elke 'eerste keer'
problematiseert; het onderscheid tussen schrift in de gebruikelijke zin van het woord en oer-
schrift is hem ontgaan; bovendien interpreteert hij de structureel mogelijke afwezigheid van de
auteur of afzender van een tekst als een feitelijke afwezigheid;  zie John  R.  Searle,  'Reiterating
the Differences: A Reply to Derricla', in: Glyph 1 (1977), 198-208. Derrida heeft hierop gerea-
geerd in het tweede nummer van hetzelfde tijdschrift. De hele discussie, d.w.z. 'Signature
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De vragen van Graff daarentegen zijn zeer relevant en to the point. Ik beperk

me hier tot de eerste vraag, die betrekking heeft op de ideale zuiverheid van

wijsgerige en wetenschappelijke begrippen, zoals de begrippen 'intentie' en
'intentionaliteit'." Graff vraagt Derrida of in zijn opvatting taal als zodanig

gericht is op een dergelijke ideale zuiverheid die lijkt op een metafysische
pretentie, en of zo'n opvatting niet problematisch is:

"Enkele Amerikaanse critici van uw werk (onder wie Searle) beschuldigen u er-
van te reiken naar een soort van keuze in de vorm van een 'alles of niets', tussen

de zuivere verwerkelijking van een aanwezigheid aan zichzelf enerzijds en een
totaal vrij spel Ilibre jeu total, complete freeplayl of onbeslisbaarheid anderzijds. Hun
bezwaar luidt dat u een st:aat van ideale zuiverheid I...] als doelstelling van de taal
of van de interpretatie poneert  en  dat u vervolgens, wanneer deze doelstelling een
illusie blijkt, zoals men kon verwachten, dat u dan concludeert dat dit de taal en
de interpretatie ten diepste problematisch maakt. Maar is dat het enige alternatieE

Zou men niet, om te beginnen, bezwaar kunnen maken tegen de toekenning van
deze  doelstelling van 'ideale zuiverheid'   aan   de   taal? I. . .1 Searle associeert   u   met

deze  vooronderstelling  [ . . .1 dat 'wanneer  men een onderscheiding niet streng  en

precies kan maken, het in het geheel geen werkelijke onderscheiding is'.  [...] Met
andere woorden, is het niet gevaarlijk sommige taalkundige bijgelovigheden in
leven te laten, met als enige doel het project te legitimeren waarin ze ter discussie

worden gesteld? Om dit argument toe te passen op Sec en Limited Inc.... laat men
begrippen als de intentie niet kwetsbaar lijken door ze aanhoudend te vereenzel-

vigen met metafysische pretenties die ze niet noodzakelijk met zich mee brengen?

1...]...in  welke mate kennen Searle en Austin  I. . . ]  aan de intentie een dergelijke
begeerte tot metafysische volheid toei Zouden ze niet kunnen tegenwerpen dat
de intentie niet noodzakelijk de zuivere volheid impliceert, dat ze haar eenvoudig
als een praktisch begrip behandelen?" (LI 207-208)"

Ev6nement Contexte', een samenvatting van Searles artikel, Dernda's reactie getiteld 'Limited

Inc a b c...' en zijn antwoorden op de vragen van Graff is gepubliceerd in Limited Inc. (LI).
12 Kwesties die in de andere vragen aan de orde worden gesteld, zijn elders in dit boek al

besproken, zoals de 'dubbele lezing' van de deconstructie (§ 2.4), wat Derrida zegt over waar-
heid (§ 2.5) en de verhouding tussen enerzijds onvoorwaardelijke bevestiging en onvoonvaar-
delijk appdl en anderzijds de context waarin zij kenbaar worden (§ 3.3).

"..Quelques critiques am6ricaines de votre travail (dont Searle) vous accusent de monter

une sorte de choix, clans la formule du «tout ou men», entre rdalisation pure de la prdsence k soi
d'une part et libre jeu total ou inddcidabilit6 d'autre part. Leur objection, c'est que vous posez

un  Btat de •puret6 idkale, I...] comme finalitl du  langage  ou de l'interprdtation et qu'ensuite,
quand cette finalit6 se r6vdle illusoire, comnie on pouvait s'y attendre, vous concluez que cela
rend le langage et l'interprEtation profondBment problkmatiques. Mais est-ce la seule

alternative? Ne pourrait-on pas, pour commencer, objecter i l'attribution de cette finalit6 de
«puret6 idBale• au langage?  [. . .] Searle vous associe d cette pr6supposition  [...]  selon  laquelle

«quand on ne peut rendre une distinction rigoureuse et pr,Ecise, ce n'est en rien une distinction
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In zijn antwoord draait Derrida de rollen volledig om. Hij gaat helemaal niet
uit van een oppositie tussen zuivere aanwezigheid en 'complete./reep/ay',  wat
een slechte Engelse vertaling van zijn term jet, is. Hij bestrijdt juist een toe-
kenning van ideale zuiverheid aan de taal en benadrukt de noodzakelijke on-
zuiverheid ervan. Anderzijds treft hij bij Searle wel een gerichtheid op ideale
zuiverheid aan, want Searle probeert een helder conceptueel onderscheid aan
te brengen tussen serieuze en niet serieuze performatieven, tussen normaal en
niet-normaal taalgebruik, enzovoort. Een dergelijke oppositionele en binaire
logica impliceert volgens Derrida een metafysisch ideaal van zuiverheid. Sys-
tematische wetenschappelijke begripsvortning kan niet zonder abstractie en
idealisering, die gericht zijn op een zo zuiver mogelijk begrip, ideaaltype,
theorie en terminologie. Derrida citeert een passage uit Searles Speech  Acts,
waar deze wetenschappelijke eis wordt genoemd: "Zonder abstractie en idea-
lisering is er geen systematisering mogelijk."» Vervolgens erkent Derrida de
noodzaak en de legitimiteit van een dergelijk vereiste, tenminste voorzover
het om begripsvorming gaat. Een intentie hoeft niet per se op een ideale zui-
verheid gericht te zijn, maar de conceptualisering van intentionaliteit, de be-
paling van de essentie van intenties, is wel op zuiverheid gericht (LI 232).
Begripsvorming is streng en zuiver,  of zij is niet.

46

Elk begrip dat enige strengheid pretendeert, impliceert het alternatief van 'alles
of niets'. Zelfs als in de 'werkelijkheid'  ofin de 'ervaring' iedereen denkt te weten
dat er nooit 'alles of niets' is, wordt een begrip alleen bepaald volgens het 'alles  of
niets'. Zelfs het begrip van het 'gradueel verschil', het begrip van de relativiteit, is,
als begrip, bepaald volgens de logica van het alles of niets, van  het ja of nee:  gra-
dueel verschil  qfniet-gradueel verschil.  Het is  onmogelijk of illegitieni een wijsge-
rig begrip te vormen buiten deze logica van alles ofniets." (LI 211)"

r6elle•.  [...1 En d'autres termes, n'est-il pas dangereux de laisser en vie quelques superstitions
linguistiques 4 seule fin de 16gitimer le projet de les mettre en question ? Pour appliquer cet
argument a Ser et S Limited Inc..., est-ce qu'on n'y fait pas paraitre vulnBrables des concepts
comme l'intention a force de les identifier 1 des pr6tentions m2taphysiques qu'ils ne
comportent pas ndcessairement ? I...1  Mais dam quelle mesure Searle et Austin [...] attribuent-
ils S l'intention une telle convoitise de plknitude m6taphysique? Ne pourraient-ils pas objecter
que l'intention n'implique pas n6cessairement la pure pl6nitude, qu'ils la traitent siniplement
comme un concept praginatique?" (Ll 207-208)

14 6 Without abstraction and idealization there  is no systematization.  I. . .1 Sans abstraction  et
sans iddalisation, il n'y a pas de systematisation possible." (Li 213-214)25 „

Tout concept qui prhend S quelque rigueur iniplique l'alternative du «tout ou rien».
M2me si dans la «rdalitd» ou dans 1'«expBrience», chacun croit savoir qu'il n'y a pas de «tout ou
rien», un concept ne se ddtermine que selon le «tout ou rien». M6me le concept de la
«diff6rence de degrj.,le concept de la relativitd est, en tant que concept, dktermin6 selon la

logique du tout ou rien, du oui ou non : diffBrence de degr6 ou non-diff6rence de degrk. Il est

271



Dernda verbaast zich daarom over Searles 'beschuldiging' dat hij beweert dat
'wanneer men een onderscheiding niet streng en precies kan maken, het in
het geheel geen werkelijke onderscheiding is'. Derrida beweert inderdaad dat

dit op het niveati van de begripsvonning het geval is, en dat is naar zijn mening
helemaal niet zo'n vreemde bewering. Maar het gaat Searle hier natuurlijk
om het onderscheid tussen concepten enerzijds en de werkelijkheid (real 4/e)
anderzijds.  Het is volgens Derrida juist dit onderscheid dat zich op begripsni-
veau wreekt. Searle kan zijn conceptuele onderscheidingen in stand houden
door de gevallen die zijn onderscheidingen doorbreken, als marginaal af te
doen. In real life

zijn er altijd wel gevallen die niet precies in zijn theorie zijn

onder te brengen, die buiten het ideaaltype vallen. Maar een werkelijk stren-

ge begripsvorming moet volgens Derrida op begripsniveau rekening houden
met dergelijke 'marginale' gevallen. Ze moeten niet worden afgedaan als uit-
zonderingsgevallen die in real life kunnen plaatsvinden, maar verder niet rele-
vant zijn voor theorievorming. Deze 'marginale gevallen' moeten juist wel in
de theoretische begripsvorming worden opgenomen als structurele mogelijk-
heden. Met andere woorden, Searles theoretische conceptualiseringen zijn
nog niet streng en precies genoeg (LI 222-232).

De begripsmatige idealisering moet zo zuiver mogelijk worden doorge-
voerd en zal daarbu onherroepelijk op grenzen stuiten. Deze grenzen worden
niet slechts veroorzaakt door toevallige empirische omstandigheden, maar zijn
structurele grenzen. Elke wetenschappelijke abstractie is beperkt en proble-
matisch en Derrida probeert dat te tonen door de zuivere begripsvorming op
de spits te drijven.  Hij laat zien hoe tot 'alles of niets' doorgevoerde concep-
tuele onderscheidingen op aporieBn uitlopen. Dit voert via de binaire en op-

positionele logica aan deze logica voorbij, naar de quasi-transcendentale 'in-
frastructuren' die een logisch en wetenschappelijk discours mogelijk maken
en haar zuivere idealiteit onmogelijk maken.

"Deze oppositionele logica die, noodzakelijk en legitiem, een logica van 'alles of

niets' is, en waarzonder de onderscheiding en de grenzen van een begrip geen
enkele kans zouden hebben, daar stel ik niets tegenover, ik stel er zeker geen 10-

gica van het bijna tegenover, een eenvoudig empirisme van het gradueel verschil,
maar ik voeg een supplementaire complicatie toe die andere begrippen oproept,

andere gedachten voorbij het begrip, en een andere vorm van 'algemene theorie',
of liever een ander discours, een andere 'logica' die rekening houdt met  de  on-
mogelijkheid zo'n 'algemene theorie' afte sluiten." (LI 212) 

impossible ou i116gitime de former un concept philosophique hors de cette logique du tout ou
rien." (LI 211)

' "A cette logique oppositionnelle qui est necessairement, 16gitimement, une logique du
«tout ou rien» sans laquelle la distinction et les limites d'un concept n'auraient aucune chance,
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Derrida ontkent dus dat hij het ideaal van een absolute zuiverheid aan de taal
oplegt. Dat ideaal is juist eigen aan de oppositionele logica waarvan een den-
ker als Searle zich bedient, maar die hij niet consequent doorvoert. Derrida
probleniatiseert deze oppositionele logica en haar gerichtheid op een con-
ceptuele zuiverheid, door haar wel tot op haar uiterste consequenties te
doordenken, tot in haar aporieen. Hij analyseert de begrippen tot ze in de-
constructie blijken te zijn. De beschrijving van de aporie en de terminologie
van de deconstructie, de infrastructuren, zijn zelf niet meer van de orde van
de binaire logica. Dgiratice en iterabiliteit zijn begrippen van een vreenid
statuut. Zij veronderstellen evenzeer een gerichtheid op ideale zuiverheid,
maar markeren tegelijk de mogelijkheid en de grenzen van deze idealisering
en zijn daarom anders dan wijsgerige begrippen (LI 213).'-

Met andere woorden, Dernda ontkent "taalkundige bugelovigheden in
leven te laten, met als enig doel het project te legitimeren waarin ze ter dis-
cussie worden gesteld". Met deze 'taalkundige bijgelovigheden' doelt Graff
op de - zijns inziens achterhaalde - metafysische pretenties die Derrida naar
zijn mening aan de taal oplegt om ze vervolgens te deconstrueren. Het gaat
hier volgens Derrida echter om kenmerken van conceptueel taalgebruik die
niet zozeer in leven hoeven te worden gehouden, als wel onsterflijk zijn. In
de wetenschappelijke en wijsgerige begripsvorming is een verlangen of be-
hoefte werkzaam die enerzijds 'onsterflijk' is, oneindig, en die anderzijds haar
eigen dood al in zich draagt, omdat haar realisering tevens haar dood zou be-
tekenen. Dit oneindige en onverwoestbare verlangen is niet herleidbaar tot
de taal waarin het werkzaam is, het is van een andere orde, het is van de orde
van de alteriteit die de begripsvorniing blijft oproepen en zich eraan blijft
onttrekken (LI 210). " De wijsgerige conceptualisering is gericht op een vol-

je n'oppose rien, je n'oppose surtout pas une logique de 1'8 pew pr s, un simple empirisme de la
diffErence de degrt, mais j'ajoute une complication suppl6mentaire qui appelle d'autres
concepts, d'autres pens6es au-delb du concept, et une autre forme de •thdorie g6nBrale», ou
plut6t un autre discours, une autre «logique» qui tient compte de l'impossibilit6 de clore une
telle .thdorie g6n6rale»." (LI 212). Vgl. LI 221-222: "En fait, non seulement je trouve que
cette logique est forte et que dans le langage et dans randyse conceptuelle, il lajaut, il faut (ce
« il faut » traduit la fid61it6 de mon amour pour la philosopl:tie) la maintenir contre toute
confusion empirique,  mais jusqu'au point ou  la mBme exigence de rigueur oblige S transformer

"ou compliquer la structure de ladite logique.
„ „MBme le «concept» d'itErabilit6 [...1 suppose une telle id6alisation.  Mais  il a  un  statut

Btrange Comme celui de la «difflrance» et quelques autres, c'est un concept sans concept ou
une autre sorte de concept, hdt6rogdne au concept philosophique de concept, un «concept»
qui marque i la fois la possibilitd et la limite de toute id6alisation et donc de toute
conceptualisation, etc." (LI 213)

" "Je n'ai certainement·pas cherch6 8 « laisser en vie queiques superstitions linguistiques S
seule fin de 16gitinier le projet de les mettre en question ». Pour plusieurs raisons. Ce que vous
(d.i. Gerald Graf£ E.E.) dJsignez sans doute sous ces mots, et qu'en effet je tente de
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heid die haar zowel orienteert als bedreigt. Het is deze beweging die Derrida
met zijn 'begrip' iterabiliteit probeert te denken (LI 234-236).

In hoeverre zijn deze opvattingen over taal en begripsvorming nu metafy-
sisdi te noemen? Derrida noemt Searles taalfilosofie metafrsisch, omdat Searle

begripsmatig onderscheidingen probeert vast te leggen, en zo binnen het veld
van de oppositionele logica blij ft denken. Zelf beschouwt Searle zijn theorie-
en niet als metafrsisch, onidat ze geen alomvattende absolute pretentie voe-
ren. Volgens Derrida is deze pretentie echter al in de conceptualisering als
zodanig aanwezig. Searle kan daar niet aan ontkomen door op volgens Dem-
da willekeurige momenten zijn begrippen af te grenzen en de conceptualise-
ring een halt toe te roepen. Vanaf het moment dat Searle theorieln en be-
grippen probeert te ontwerpen, bevindt hij zich in metafysisch vaarwater, en

hij kan daar niet meer uit geraken. Derrida probeert de onderscheidingen die
hij in Searles taalfilosofie aantreft, te ondermijnen door de in de begripsvor-
ming inherente metafysische pretentie op de spits te drijven. Daarentegen
noemen Searle en Graff Derrida's werk metafrsisch, omdat hij naar hun me-
ning een metafysische strekking in hun denken legt, waaraan  zij zelf menen  te

ontkomen.

De vraag wat metafysica is en hoe Derrida en zijn critici zich tot de metafysi-
sche traditie verhouden, vormt het brandpunt van de hierboven besproken

kritieken en discussies. Hoewel de verschillende kritiekpunten meestal op
foutieve en weerlegbare interpretaties bleken te berusten, vooral in het geval

van Habermas en Searle, geven zij mijns inziens voldoende aanleiding om
Derrida's werk met behulp van de genoemde kritische vragen nader te on-

derzoeken. Het gaat om drie punten van kritiek:

1) Derrida houdt vast aan een achterhaalde vorm van metafrsica met absolute

pretenties;
2) Derrida onttrekt zich aan kritiek en dialoog;
3) Derrida's filosofie heeft geen praktische bruikbaarheid of daadwerkelijk

kritische kracht.

« d6construire », me parait,  en  tant  que  desir ou besoin, indestructible, j'oserai  dire

« immortel », et d'ailleurs, pour la mjme raison, mortel, ou plut6t mortifere, mortel dans le

sens de ce qui porte la mort. La « rEalisation pure de la pr6sence S soi », n'est-ce pas aussi la

mort ? D6sir ou besoin indestructibles, donc, mais de quoi au juste ?" (LI 21())
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5.2 Quasi-transcendentale metafysica

5.2.1   Derrida' s  metafysica...
De overeenkomst in de kritieken van Habermas, Gadamer en Searle op Der-rida ligt in de wederzijdse beschuldiging, metafysicus te zijn. De critici van
Derrida beweren metafrsische pretenties en intenties achter zich te hebben
gelaten. Zij baseren zich niet op oude metafysische 'gestalten', zoals oor-
sprong, transcendentaal subject of absolute geest, maar verwerpen de metafy-
sische intentie en denken veeleer in ternien van regels en implicaties van taal-
gebruik. Dit wordt uitgewerkt in een taalpragmatiek (Searle en Habermas) of
in een hermeneutiek als dialoog (Gadamer) Derrida houdt naar hun mening
wel vast aan de metafysische intentie van de filosofie, door al te 'sterke' op-
vattingen van begrip, waarheid en systeem te hanteren (Habermas), door in-
terpretaties en pogingen tot goed verstaan als toe-eigenende machtsgrepen te
bekritiseren (Gadamer),   of door zuiverheidsidealen   aan   de   taal   op te leggen
(Searle en Graff) - kortom, door het werk van deze filosofen te verwarren
met posities die naar hun mening al een eeuw lang achterhaald zijn. Volgenszijn critici vecht Derrida tegen metafysische windmolens.

Het is echter nog maar de vraag of Habermas, Gadamer en Searle de me-
tafysica inderdaad zo ver achter zich hebben gelaten. Derrida ziet in hun re-
gels, ordeningen en onderscheidingen een systematisering van hilrarchische
opposities aan het werk, die niet gedacht kunnen worden zonder organise-
rend centrum, zonder een vast uitgangspunt dat niet anders dan metafysisch
kan zijn. Zo is het altijd mogelijk het domein van regels, taalfamilies en gen-
res te beschrijven of te ondervragen vanuit een meta-discours, waarin bij-
voorbeeld wordt gevraagd waaraan deze regels en indelingen hun geldigheid
ontlenen. Ook al verwerpen Derrida's critici oude metafysische posities en
ook al zoeken  ze niet rechtstreeks  naar een absolute fundering of rechtvaardi-
ging van hun wijsgerige analyses en interpretaties, toch vooronderstelt hun
werk elementen of zelfs uitgangspunten die van metafysische aard zijn. De
ternlinologie die ze gebruiken heeft een metafysische lading. Het zijn woor-
den die hun betekenis ontlenen aan opposities in een veld van tekens, woor-
den en begrippen die geordend zijn binnen een metafysische horizon. Derri-
da is consequent op zoek naar deze factoren in wijsgerige teksten en naar hun
grenzen. Dit is een onmiskenbaar hegeliaanse trek in zijn werk: er zijn geen
wijsgerige idee8n of teksten die niet (eventueel impliciet) opvattingen voor-
onderstellen  over wat onvoorwaardelijk, onopgeefbaar of absoluut  is - en  dat
zijn de elementen die Derrida wil deconstrueren.

Aan deze 'taal van de metafrsica' valt niet te ontkomen. Derri(la laat dus
zien hoe het werk van zijn critici de onvermijdelijke kenmerken vertoont
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van een 'minimale metaesica'. Wat is hier nu precies onvermijdelijk aan?
Wat aan elk wijsgerig denken inherent en dus onvermijdelijk is, is een visie

op de werkelijkheid als zodanig die door enige samenhang wordt geken-
merkt: het derde en vierde element van de klassiek metafrsische intentie.
Denkers die de metafysica voorbij menen te zijn, kunnen in deze zin van het
woord nog steeds 'metafysisch' worden genoemd.

Hiermee is de in de vorige paragraaf weergegeven kritiek - dat Derrida
vasthoudt aan een achterhaalde vorm van metafrsica met absolute pretenties -

echter nog niet weerlegd. Handhaaft Derrida inderdaad de absolute pretenties
van de metafrsische traditie? En zo ja, hoe erg is dat? Kan dat achterhaald

worden genoemd? Om op deze vragen een antwoord te vinden, moet zijn
verhouding tot de klassiek meta rsische intentie opnieuw onder de loep wor-

den genomen.
Het eerste element van de klassiek metafysische intentie is in Derrida's

werk terug te vinden als het appdl van het principitim reddendae rationis. Dernda
wil dit app61 enerzijds navolgen en anderzijds kritisch ondervragen, hij richt

zich zowel op de arkh2 als op de an-archie. Het rationele principe van de me-
tafysica wordt hier niet van buitenaf gerelativeerd, maar relativeert zichzelf,
door zichzelf kritisch te ondervragen.  Het is deze zelfrelativering van de  rede
die Derrida doet pendelen tussen de rationele weg van de filosofie en de alte-
riteit die de filosofie en haar redelijkheid oproept - waarmee hij de metafrsi-
sche traditie dus tegelijk problematiseert en voortzet.

Zijn verhouding tot het tweede element van de klassiek metafysische in-
tentie is hierniee in overeenstemming: de disrance komt niet in de plaats van
de identiteitsthese, maar beweegt zich binnen het metafysische proces van
identificering en toeeigening. Zo wordt het project van de metafysica tegelijk
onmogelijk gemaakt en volgehouden, onvoltooibaar gehouden en tot in het
oneindige uitgesteld. Het verlangen van de metafrsische intentie blijft door-
werken, juist omdat het nooit volledig bevredigd kan worden; het is een on-

sterflijk verlangen dat zijn dood voortdurend in zich draagt.
In het derde en vierde motief van de klassiek metafysische intentie is de-

zelfde dubbelzinnigheid terug te vinden van de slingerbeweging tussen de

rnetafysische intentie en haar feitelijke gestalten. Elke metafysische positie
waarin een omvattende en absolute kennis van de totale werkelijkheid (derde

element) en een allesbepalend principe (vierde element) worden beschreven

of geYmpliceerd, kan en moet volgens Derrida worden gedeconstrueerd, om-
dat ze nooit kunnen voldoen aan de vereiste absoluutheid en zuiverheid. Te-
gelijk blijft hij zich bewegen binnen de orientatie van de metafrsische inten-

tie, trouw aan de geest van de Verlichting. Derrida gaat in zijn deconstructie-
ve wijze van denken en schrijven heen en weer tussen de teksten en systemen
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die pogen de metafysische intentie te verwezenlijken en de zuivere alteriteit
die hiertoe oproept maar zichzelf nooit laat grijpen ofbegrijpen.

In deze beweging doet zich de mogelijkheid van een nuance voor, die
Derrida niet altijd volgt; hij lijkt hier op twee gedachten te hinken. Enerzijds
lijkt hij vaak te beweren dat een metafysische instantie als een causa stii of een
ontotheologische God niet kan bestaan. Het supplement van de oorsprong
wil  zeggen  dat  er geen oorsprong  is  (Gr  95).   Het  spel van betekenisrelaties  is

zodanig dat er geen organiserend centrum van het betekenisveld is (ED 409-
413). Uitspraken als deze - en ze zijn met vele aan te vullen - suggereren dat
de aporieen waarin de metafysica verstrikt raakt, niet slechts de grenzen aan-
geven van wat gedacht kan worden, maar ook tot conclusies leiden over de
grenzen en mogelukheden van datgene waarover wordt gerefecteerd. Een
ander voorbeeld: ten aanzien van de aporie8n waarin het denken over de tijd
terecht komt, schrijft Derrida in Speares de Marx dat de tijd 'out ofjoint' is,
en niet dat ons denken over de tijd 'out ofjoint' is (SM 39-57, 87). Ook valt
hier te denken aan zijn spreken over deconstructie, die soms wordt weerge-
geven als een leeswijze, maar soms ook als een gebeurtenis, wanneer iets 'in
deconstructie is' (Ps 391).

Anderzijds schrijft Derrida ook over het 'transcendente andere', over wat
zich aan elke toe8igening onttrekt, als over een geheim. De transcendente al-
teriteit is geheim en wel zo geheim, dat het niet een geheim is dat door een
bevoorrechte groep gedeeld wordt, maar een geheim waarvan het zelfs ge-
heim is of er 'achter' de fenomenen die verschijnen wel een geheim is.  Over
het absoluut andere kan niets worden gezegd en dus ook niet dat het er is of
dat het er niet is. Dit lijkt de mogelijkheid open te laten dat er misschien toch
wel een God, een causa sui of een andere absolute oorsprong is, die echter
niet gekend kan worden, die zich aan elk redelijk begrip onttrekt. Derrida
wekt niet echt de indruk dat hij er behoefte aan zou hebben om deze nloge-
lijkheid open te laten. De openheid die hij nastreeft is expliciet niet bedoeld
voor een ontotheologische  God  (Ps  61).  Maar  er  is  wel een verschil  in  de
manieren waarop hij zich uitdrukt. Het spreken over wat geheim blijft, is
minder uitsluitend dan het spreken over een ontbrekend centrum of over het
niet bestaan van een oorsprong.

In eerste instantie lijkt het spreken in termen van 'zijn' - 'the time is out
ofjoint', iets is in deconstructie - op een ontologische projectie van de gren-
zen van het denken. Dit zou betekenen dat Derricia's differentiedenken niet
werkelijk afscheid neenit van de metafysische identiteitsthese waarin de iden-
titeit van denken en zijn wordt geponeerd. De identiteitsthese zou veeleer op
de kop worden gezet. Vanuit de aporieen van het wijsgerig denken over, bij-
voorbeeld, de oorsprong, zou dan geconcludeerd worden dat er geen ultierne
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oorsprong kan ziin. Als het absolute niet gedacht kan worden, kan het ook
niet bestaan.

Hierbij moet echter wel bedacht worden dat Derrida's werk in het ver-
lengde ligt van de fenomenologie. E6n van de belangrijkste stappen in Hus-
serls fenomenologie is de opschorting van de identiteitsthese in de fenome-
nologische reductie: wat geanalyseerd moet worden zijn de fenomenen en de
manier waarop zij verschijnen, zonder dat het nog zin heeft daarachter terug
te vragen naar de manier waarop de dingen 'in werkelijkheid zijn', los van
elke  waarneming of interpretatie;  'wat is' wordt zo  tot 'wat verschijnt'.  Hus-
serl probeerde hiermee de subject-object-tegenstelling te overwinnen, wat
resulteerde in de egologie van het transcendentaal idealisme. Zijn leerlingen
Heidegger en Levinas nemen aficheid van deze egologie, maar blijven trouw

aan de fenomenologische methode die de fenomenen en hun verschijnings-
wijze onderzoekt. Zij richten zich echter vooral op wat niet of slechts indi-
rect verschijnt - het zijn, de ander - en verwoorden dit in termen van niet-
zijn:  'anders dan de zijnden', 'anders dan zijn of voorbij de zijnden'. Hetzelf-
de geldt voor Derrida. Als hij schrijft dat er geen oorsprong is of dat de tijd
uit haar voegen is, kan dat even goed worden geinterpreteerd als. 'de oor-
sprong kan niet als zodanig verschijnen' en 'de tijd verschijnt als uit haar voe-
gen'. Dit betekent enerzijds dat het hierboven gesignaleerde verschil tussen de
uitdrukkingen in termen van 'zijn' en in termen van 'geheim' niet zo groot
is. Anderzijds laat dit ook zien dat de fenomenologische reductie de identi-
teitsthese niet terzijde heeft geschoven, maar slechts heeft opgeschort: een fi-
losofie die de grenzen van het kenbare en ervaarbare impliciet gelijkstelt aan
de grenzen van het zijn, blijft schatplichtig aan het identiteitsdenken. De
aporieen waarin de metafysica onherroepelijk verzeild raakt, geven zo niet
alleen de grenzen van het kenvermogen en denkvermogen aan, maar worden
opgevat als inherent aan de zijnswijze van de werkelijkheid, aan de manier
waarop de dingen verschijnen en zich verbergen.

Derrida's differentiedenken blijkt afhankelijk te zijn van het identiteits-
denken dat hij bestrijdt." De dif#rance levert geen alternatief voor de metafr-
sische traditie, maar houdt haar, door middel van verschil en uitstel, als een
onvoltooibaar project in stand. Derrida's filosofie staat dus in een ambivalente
verhouding ten opzichte van de traditie van de metafrsica. Hij maakt telkens
een dubbele denkbeweging, waarin enerzijds de 'feitelijke gestalten' van de
metafysica worden gedeconstrueerd door te tonen hoe hun onvoorwaardelij-
ke principes en fundamenten in een context zijn ingeschreven, terwijl ander-
zijds de 'intentie' van de metafysica wordt bewaard door de openheid van el-

19 Ook in dit opzicht vertoont Derrida's denken een opvallende overeenkonist met de fi-

losofie van Levinas, wiens ethische metafysica afhanketijk is van waar het zich tegen a&et: de
totaliserende ontologie van het identiteitsdenken; zie § 1.3.2.
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ke context en de onvermijdelijkheid van transcendentie te benadrukken. De-
ze spanning tussen inscriptie en transcendentie geeft de metafysica een onein-
dige dynamiek. Het transcendente andere is onherleidbaar en onbepaalbaar,
maar kan zich tegelijk toch niet aan een bepaling onttrekken, en wordt daar-
door altijd overbepaald.

Derrida ontwikkelt zo een metafysica die aan elke feitelijke gestalte tracht
te ontkomen. Hij probeert aan de onbepaalbaarheid van de transcendentie
zoveel mogelijk recht te doen. Maar de manier waarop hij op de openheid
voor het onherleidbaar andere gericht is, ontkomt niet aan een eigen be-
schrijving en bepaling; niet alleen omdat de differerende beweging altijd in
een identificatieproces aan het werk is, maar vooral omdat haar gerichtheid
op openheid bij Derrida een doel op zichzelf is geworden. De poging om de
metafysische zoektocht naar de ware oorsprong en de zuivere rechtvaardig-
heid van elke inhoudelijke bepaling te ontdoen en uit te hollen tot een alge-
mene en formele apofatiek draagt in zichzelf een bepaling van wat wordt ge-
zocht: een formele openheid. De eindeloze differerende beweging tussen in-
tentie en gestalte van de metafysica houdt zo de metafysische intentie intact
en kan daaronn evenzeer als een nieuwe gestalte van de metafysica worden
gezien. De paradox van deze metafysische gestalte - die meer een beweging is
dan een gestalte - is dat zij niet meer op een metafysisch doel is gericht, maar
op het in stand houden van de metafysische intentie als een illusie. De ge-
meenschap van de vraag moet v66r alles de vraag die haar als vraag wordt op-
gelegd, bewaken en bewaren.

Dit is Derrida's metafrsica, een oneindige opgave - in beide betekenissen
van het woord. Omdat hij het metafysisch project tegelijk op losse schroeven
zet en op volle toeren voortzet, zou men ook van een quasi-metafrsica kun-
nen spreken, of een quasi-transcendentale metafysica. Wat in deze vorm van
metafrsica in elk geval intact blijft, zij het volledig geformaliseerd, is het ver-
langen naar volledige zuiverheid, oftewel een absolute norm die het wijsgerig
denken  zich laat opleggen, of beter gezegd: zichzelf oplegt.  Het is dit ideaal
van absolute zuiverheid dat de hierboven genoemde critici van Derrida niet
overnemen en als achterhaald beschouwen. Derrida ziet het daarentegen als
de strenge consequentie van de begripsvorming en de binaire logica die eigen
zijn aan de westerse filosofie. De eindigheid van het denken en van de den-
kers mag het verlangen naar absolute zekerheid en de opdracht tot zuiver
denken volgens Derrida met relativeren, maar moet de filosofie onherroepe-
lijk in aporie6n doen vastlopen. Daar waar Habermas, Gadamer en Searle
proberen de hubris van Icarus te vermijden en de gematigdheid van Daedalus
te volgen, maakt Derrida's deconstructieve interpretatie hen alsnog tot een
Icarus, om vervolgens te laten zien dat de was in hun vleugels onvermijdelijk
moet smelten. In de vorm van een absolute, oneindige en onvoorwaardelijke
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opdracht blijft de metafysische intentie dus doorwerken in Derrida's werk, als
41'een norm waaraan geen enkele filosofie kan voldoen.

In het eerste hoofdstuk is deze metafysische intentie als hubris gekarakte-
riseerd, als overschatting van het menselijk denkvermogen. Derrida's ambi-
valente voortzetting van de metafysica betekent ook een ambivalente hou-
ding ten opzichte van deze hubris. De opdracht die aan het denken is opge-
legd - of die men aan zichzelf oplegt - blijkt telkens te hoog gegrepen en
onmogelijk te volbrengen. Het is overmoed te menen dat de metafrsica in
een specifieke gestalte voltooid zou kunnen worden of zelfs voltooid zou
zijn; dat is een vorm van hubris die Derrida afwijst. Er is ook sprake van
overmoed in het desondanks vasthouden aan de vermeende opdracht; deze
hubris werkt bij Derrida onverminderd door. De eindigheid van het mense-
lijk denken wordt hier dus gedacht tegen de achtergrond van een oneindige
opgave, een absolute oproep, waaraan nooit voldaan kan worden, maar die
desondanks wel aan het denken wordt opgelegd. De wijze waarop Derrida de
eindigheid van het denken interpreteert, houdt het meta&sisch verlangen en
de messiaanse beloften met een absolute en oneindige strekking in stand en
probeert zo de aan de filosofie gestelde vragen als vraag te bewaren. Maar zou
juist ook deze verrneende oneindige opdracht met kritisch moeten worden
ondervraagd?

5.2.2 ...als getuigenis

"Niets   telt   niets   werkt niets doet wat het moet dom zonder jeloof'
The Scene

Geloof

De kritische vraag of het wijsgerig denken inderdaad aan een absolute norm
moet voldoen, bleek in het eerste hoofdstuk te vinden bij religieus geinspi-
reerde metafysicacritici als Dooyeweerd en Duintjer. Zij bestrijden het eerste

element van de klassiek metafrsische intentie, de gedachte dat de filosofische
rede de enige weg is naar omvattende en absolute kennis van de werkelijk-
heid. De reikwijdte van rationele kritiek wordt naar hun mening beperkt
door een voorafgaande religieuze dimensie. Vanuit het perspectief van deze
religieuze dimensie - die bij de reformatorische filosofen en Duintjer sterk
van karakter verschilt - kan Derrida's wijsgerige project alleen worden be-
schouwd als een paradoxale voortzetting van de metafysica, waarin de kriti-
sche rede nog steeds, ondanks verregaande zelfkritiek, door hubris wordt ge-

44I Het impliciete zuiverheidsideaal is 66n van de elementen in Derrida's denken die door
Herman Berger worden bekritiseerd in zijn Tegen  de negatievefilosojie, 298-311.
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kenmerkt. Daar staat tegenover dat vanuit Derrida's perspectief de wijsgerige
posities van Dooyeweerd en Duinger metafysisch kunnen worden genoenid:
hun religieuze overtuiging neemt de positie in van een transcendentaal bete-
kende dat evenzeer door hubris is getekend. Dat geldt overduidelijk voor
Dooyeweerd die zijn geloofsuitgangspunt in termen van oorsprong en Ar-
chimedisch punt verwoordt; het geldt ook voor Duinger die een ruimte
rondom alle denkkaders toegankelijk acht.

Zo kunnen twee benaderingen tegenover elkaar worden gesteld; elk met
een eigen metafrsicaopvatting die teruggaat op een ander element van de
klassiek metafrsische intentie; elk met een eigen visie op de verhouding tus-
sen filosofie en religie; elk uitgaand van een ander v66r-wijsgerig vertrek-
punt; en wel zo dat ze elkaar ervan kunnen beschuldigen nog behept te zijn
met de hubris van de metafysica. De oude tegenstelling tussen denken en ge-
loven, tussen rede en religie, keert zo in een nieuwe gedaante terug, als een
dilemma: eft,el men onderschrijft het oneindige verlangen en de absolute op-
dracht voor de rede ofwel men getuigt van een aan de rede voorafgaande reli-
gieuze dimensie. Is het noodzakelijk of onvermijdelijk om tussen deze ver-
schillende posities een keuze te maken, voor de 66n en tegen de ander? Nee,
er is nog een andere mogelijkheid, namelijk het opschorten van deze keuze
en een relativering van het dilemma. Dit lijkt een derridiaans antwoord, maar
het voert hier voorbij Derrida's quasi-transcendentale metafysica. De onein-
dige opdracht van de metafysische intentie en het verlangen naar zuiverheid
worden in deze opschorting niet in stand gehouden, maar juist kritisch on-
dervraagd.

Kan het dilemma tussen geloven en denken, dat zich hier voordoet tussen
twee vormen van metafrsicakritiek, wel worden opgeschort? En welke con-
sequenties heeft het niet willen kiezen binnen dit dilemma? Deze vragen wil
ik beantwoorden door aan te sluiten bij de bevindingen van het eerste
hoofdstuk. Daar bleek onder andere dat een minimale metafysica onvermij-
delijk is. Zowel wijsgerige en wetenschappelijke ideeen als levensbeschou-
wingen en religieuze stromingen kunnen niet bestaan zonder vooronderstel-
lingen over hoe en wat de werkelijkheid als zodanig is. Zij impliceren opvat-
tingen over de werkelijkheid als geheel en over haar ordening. Dergelijke
opvattingen worden in de filosofie expliciet gemaakt en er worden ook bij
voortduring kritische vragen bij gesteld. De concurrentiestrijd tussen deze
minimale metafysica's is eindeloos. Het ultieme doel van de klassiek metafy-
sische intentie, een God's eyepoint of view, wordt nooit bereikt. Daarvan zijn
de meeste metafysici zich altijd wel bewust geweest. En het is door Derrida in
zijn gehele oeuvre voortdurend benadrukt: elke metafysische positie is inge-
schreven in een context, het vergezicht van de hoogvlieger wordt altijd be-
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grensd door een horizon. Kortom, minimale metafysica is onvermijdelijk en
tegelijk in al haar vormen eindig.

Dit betekent dat een metafysische gestalte niet hecht gefundeerd kan zijn,
maar altijd aanspraak maakt op een universele geldigheid die niet aantoonbaar
of fundeerbaar is.  Dit kan warden gesteld  in een uitdrukking van Derrida:  el-
ke wijsgerige positie is een getuigenis; het kan ook worden gezegd met de
woorden van Dooyeweerd: alle filosofie begint met geloof; of, om er nog een
voorbeeld aan toe te voegen, in termen van Rorty: iedere denker en elke
denkwijze heeft een .final vocabulary. Met een variatie op Derrida's force de loi
kan hier ook worden gesproken van een force de foi: een uitgangspunt of
overtuiging die zich in de grondeloosheid van het denken alleen met geweld
als een fundament kan presenteren.

Het 'eindvocabularium' van een filosofisch gedachtengoed kan soms
'v66r-wijsgerig' worden genoemd, maar daarmee staat het niet zomaar buiten
de filosofie. De onopgeefbare uitgangspunten waarvan getuigenis wordt af-
gelegd, zijn met volledig te onderbouwen, maar dat wil niet zeggen dat ze in
het geheel niet beargumenteerbaar zijn. De 'geloo6keuze' waarover Dooye-
weerd schrijft, is niet fundeerbaar, maar men moet er wel verantwoording
voor kunnen afleggen; je moet kunnen uitleggen waarom je ergens in ge-
looft. Wie zich hieraan onttrekt, verlaat het domein van de filosofie; voor
zowel Dooyeweerd als Duintjer geldt overigens dat dat niet hun bedoeling is.
E6n van de doelstellingen van Dooyeweerd was juist het herstel van 'de
denkgemeenschap van het avondland'. De 'minimale metafysica wordt hier-
mee ook oneindig: een oneindig gesprek tussen eindige stelsels en ideefn die
elk een claim leggen op universele geldigheid. De metafysica als dialoog tus-
sen verschillende interpretaties van en aanspraken op algemeengeldigheid is
niet alleen een versmelting van horizonnen maar ook een strijd tussen hon-
zonnen.

Het hierboven geschetste dilemma tussen metafysica als oneindige op-
dracht en religie als haar alternatief verliest zijn scherpte als het in verband
wordt gebracht met dit gesprek tussen (impliciete) aanspraken op het univer-
sele en absolute. Wanneer elke wijsgerige positie onvermijdelijk binnen de
reikwijdte van dit gesprek kan worden gesitueerd, dan verliest de benadering
vanuit een religieuze dimensie haar bijzonderheid. Tegelijk blijkt de ver-
meende absolute opdracht voor het wijsgerig denken met haar hang naar ab-
solute zuiverheid slechts 66n van de alternatieven te zijn binnen het metafy-
sisch gespreksdomein van voorstellen met betrekking tot het absolute. Derri-
da's eigen metafysisch alternatief, de slingerbeweging tussen de metafysische
intentie en haar gerealiseerde gestalten, blijkt een dubbelzinnige positie in te
nemen binnen deze 'denkgemeenschap' die door hem als een 'gemeenschap
van de vraag' wordt betiteld. Enerzijds deconstrueert hij alle wijsgerige pro-
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jecten, stelsels en ideefn als problematische constructies en gestalten van me-
tafysica; anderzijds probeert hij zelf aan zo'n positie te ontkomen door een
onbereikbare 'niet-plaats' buiten de filosofie na te streven en zo de metafysi-
sche intentie als formele openheid in stand te houden. Met deze beweging,
met het tot mislukken gedoemde streven naar een zuiverheid zonder horizon,
niaakt hij zelf echter evenzeer aanspraak op de juiste verhouding tot het ab-
solute - een voorstel, claim en getuigenis dat zich niet boven concurrentie en
gesprek verheft.

Door de gerealiseerde gestalten van de metafysica te deconstrueren, pro-
beert Dernda ze te openen voor de alteriteit die zij buitensluiten of onder-
drukken, voor het transcendente dat zich voor iedere thematisering verbergt.
Kan deze openheid alleen worden nagestreefd met een beroep op de absolute
opdracht die in de metafrsische traditie aan het denken wordt gesteld? Kan
aan de singulariteit alleen recht worden gedaan door elke willekeurige con-
text te kwalificeren als ralail en berekening, die doorbroken moet worden om
aan de absoluut zuiver singuliere gebeurtenis ruimte te geven? Kan de ont-
vankelijkheid voor het andere niet worden bepleit zonder een impliciete be-
vestiging van het metafysisch verlangen naar het absolute? Mijns inziens is het
niet zozeer het primaat van de kritisch ondervragende rede dat de ontvanke-
lijkheid van het denken vergroot, als wel het tegendeel daarvan: de erkenning
van de eindigheid van het denken. Openheid voor het andere wordt bevor-
derd door de erkenning van de status van de uitgangspunten en overtuigin-
gen van het eigen gedachtengoed, door erkenning van hun voorlopigheid,
betrekkelijkheid en kritiseerbaarheid. Het is deze erkenning die voor over-
schatting van het eigen 'eindvocabularium' kan behoeden, die de hubris van
een vermeend onverzettelijke fundering aan de kaak kan stellen. De oneindi-
ge en absolute opdracht voor het wijsgerig denken, die Derrida aan deze er-

kenning verbindt, voegt niets toe aan de ontvankelijkheid waartoe door de
nadruk op de eindigheid van het denken al wordt opgeroepen. Wat wel
wordt toegevoegd, is een claim op universele geldigheid die als zodanig niet
verschilt van de gedeconstrueerde gestalten van de metafysica. Het is precies
deze toevoeging die Derrida's denken kwetsbaar maakt voor de in de voor-
gaande paragrafen geuite kritiek.

Het bezwaar van Habermas, Gadamer en Searle, dat Derrida een achter-
haalde vorm van metafrsica nastreeft, kan nu enigszins begrijpelijk worden:
Derrida wijst niet alleen op de onvermijdelijkheid van een minimale metafr-
sica, maar houdt formeel ook vast aan het ideaal om de deconstrueerbare po-
sities te overstijgen. In dit laatste herkennen zijn critici een hang naar absolute
zuiverheid die zij niet meer onderschrijven. Het is een voorstel dat er aan-
spraak op maakt de andere voorstellen te transcenderen door zich terug te
trekken op hun formele gerichtheid.
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Derrida heeft gelijk wanneer hij er op wijst dat wetenschappelijke theorieEn,
ethische waardenstelsels en politieke procedures gebaseerd zijn op metafysi-
sche aannames die betwijfelbaar en deconstrueerbaar zijn. Aanvechtbare me-
tafysische aanspraken en claims zijn niet te vermijden. Zij moeten op het ni-
veau van de metafysica bediscussieerd worden. Van zijn suggestie dat dit al-
leen kan gebeuren in een beweging die eindeloos blijft zoeken naar een me-
ta-niveau van waaruit a]le andere claims overstegen kunnen worden, moet
echter afstand worden genomen. Deze suggestie zakt onherroepelijk terug tot
het niveau van de voorstellen die zij wil overstijgen. De verwachtingshori-
zonnen van de verschillende messianismen kunnen ter discussie worden ge-
steld, zonder de pretentieuze hoop op een horizonloze positie, zonder dat
men daarvoor moet zoeken naar het messiaanse zonder messianisme, zonder
dat men zich hoeft terug te trekken in een 'woestijn in de woestijn'. De ver-
onderstelling dat tot een dergelijke apofatiek door het onsterflijk metafysisch

verlangen wordt opgeroepen, is zelf niet meer dan 66n van de vele metafysi-
sche aanspraken en getuigenissen.

Derrida's positie binnen de hier geschetste dialoog tussen verschillende

aanspraken op het absolute, draagt nog de sporen van zijn fenomenologische
voorganger Husserl. Husserl stelde zijn filosofie als strenge wetenschap tegen-
over Dilthey's hermeneutiek van levensbeschouwingen." Derrida stelt welis-
waar dat elke filosofie een onfundeerbaar getuigenis is, maar houdt tegelijk
vast aan de norm van strenge wetenschap waaraan wijsgerige argumentaties
moeten voldoen. Juist omdat ze hieraan niet kunnen voldoen, heeft elk ar-
gument het karakter van een getuigenis. Derrida neemt Dilthey en Husserl
samen in een spanningsverhouding tussen levensbeschouwing en strenge we-
tenschap, een spanning die het dilemma tussen rede en religie in stand houdt
zonder het te relativeren - terwijl daartoe toch alle aanleiding is, gezien het
levensbeschouwelijk karakter van het ideaal van strenge wetenschap.

Het uitstellen van een keuze binnen het vermeende dilemma tussen rede
en religie, tussen de absolute opdracht van de metafysica en een religieus of
levensbeschouwelijk denken, leidt mijns inziens tot een relativering van dit
dilemma zelf. Wanneer elke filosofie een final vocabulary heeft met 'minimaal-
metafysische' claims, dan hoeft de specifieke tegenstelling tussen enerzijds
neo-positivisten, heideggerianen en analytische taalfilosofen versus anderzijds
reformatorische wijsgeren, neo-thomisten en boeddhistisch geinspireerde fi-
losofen in het geheel niet de meest doorslaggevende te zijn. Men zou even-
goed bijvoorbeeld reformatorische filosofen en hermeneutici samen tegen-
over neo-positivisten en taalanalytici kunnen indelen. Omdat alle wijsgerige

posities en argumenten, al of niet impliciet, van een levensbeschouwelijke
41

Husserl, Filosofie als strenge wetenschap (vert.  Ger Groot,  Boom Meppel Amsterdam  1980),
90-116.
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orifntatie getuigen, verliest de tegenstelling tussen redelijk-wijsgerig en le-
vensbeschouwelijk veel van haar scherpte. Wat de filosofie van religie onder-
scheidt is niet zozeer een vermeend neutrale uitgangspositie als wel de hou-
ding ten opzichte van haar final vocabulary die, ondermeer, een levensbe-
schouwelijk karakter draagt. Hoewel men zijn diepste overtuigingen niet zo-
maar ter discussie wil stellen, is de filosoof zich er toch van bewust dat deze
overtuigingen niet fundeerbaar en wel aanvechtbaar zijn en dat het uitspreken
ervan impliciet ook altijd een ter discussie stellen is.

De metafysische traditie is hiermee niet beeindigd. In tegenstelling tot wat
Derrida's bovengenoemde critici beweren, zijn metafysische vragen niet ach-
terhaald; ze keren juist voortdurend terug en zijn onderwerp van eindeloze
discussies. Toch moet hier ook aan worden toegevoegd dat de metafysische
vragen naar de diepste oorsprong en de meest verborgen mogelijkheidsvoor-
waarde een deel van hun betekenis hebben verloren. De onfundeerbaarheid
van hun antwoorden laat zien dat de vragen zelf minder fundamenteel zijn
geworden.  Niet alle facetten van een filosofische theorie of systeem zijn her-
leidbaar tot hun levensbeschouwelijk kader of hun 'eindvocabularium'. De
verschillende onderdelen van een wijsgerige tekst zijn in meerdere lagen en
verbanden ingeschreven en kunnen zelfs deels in strijd zijn met wat hun on-
derbouwing had moeten zijn - dat heeft Derrida overtuigend laten zien.

Niet alleen het dilenuna tussen rede en religie maar ook de relevantie van
metafrsische vraagstukken moet daarom worden gerelativeerd. Wie het
hoogst vliegt heeft het ruimste overzicht maar hoeft daarmee nog niet het
meest te zien. Hoe hoger je vliegt, hoe meer de wereld gaat lijken op een
landkaart. Een grote stad wordt tot een klein stipje, gelijk aan alle andere ste-
den. De geografische ligging van een stad waarvan je vanaf grote hoogte meer
inzicht kunt verkrijgen, zegt wel iets, maar niet alles over bijvoorbeeld de
politieke of economische vraagstukken die in de stad aan de orde zijn. Zo is
het ook met filosofische hoogvliegers: hoe abstracter de vraagstukken, hoe
verder  ze  van de concrete werkelijkheid af staan.  Dat kan waardevolle nieuwe
inzichten opleveren, maar het kan de filosofie ook irrelevant maken. Derrida
is aan dit gevaar niet altijd ontkomen, vooral niet in zijn meest apofatische
teksten.

Wat valt er vanuit deze benadering en beoordeling van de meta rsica nog
over haar hubris te zeggen? Voorzover hubris verbonden is met het reiken
naar het allerhoogste, een God's eyepoint of view, is zij net als de minimale
metafysica onvermijdelijk. In de filosofie moet alles kritisch ondervraagd
kunnen worden en daarom moeten ook de meest fundamentele vragen aan
de orde worden gesteld. Juist vanwege deze onvermijdelijkheid kan dan ook
de vraag worden gesteld hoe zinvol het nog is om hierbij van hubris te spre-

ken. Is er niet eerder sprake van hubris wanneer te hoog wordt gegrepen,
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daar waar het niet onvermijdelijk is? Dat is het geval wanneer de pretenties
van de filosofie te groot blijven, terwijl ze in feite al weerlegd waren; wan-
neer men na Marx, Freud en Nietzsche, na Wittgenstein en Heidegger, toch
nog vasthoudt aan de opdracht of zelfs de mogelijkheden van de rede om het

absolute te bereiken. In relatie tot deze hubris neemt Derrida, opnieuw, een
ambivalente positie in: de oneindige opdracht van de klassiek metafrsische
intentie wordt bij  hem een oneindige opgave,  een taak die de filosoof opge-
geven krijgt en telkens ook weer moet opgeven. Derrida maakt van elke
vlieger een Icarus. Soms moet de filosofie ook zo hoog proberen te reiken als
Icarus, maar daarna moet zij lering trekken uit de val en doet ze er verstandig
aan de wijze raad en de weg van Daedalus te volgen.

5.3 Quasi-transcendentale metafysica en ethiek

5.3.1  Ethiek en ethiciteit
EBn van de drie kritiekpunten die Habermas tegen Derrida's werk heeft inge-
bracht, betreft de kritische kracht en mogelijkheden ervan. Derrida zou zich
volgens Habermas terugtrekken op een al te abstract, algemeen en achterhaald

metafysisch niveau, waar hij zonder risico algemene en bijna alomvattende
uitspraken kan doen, die te ver van concretere vraagstukken en wetenschap-
pelijke analyses afstaan om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Nu wordt
deze kritiek beargumenteerd vanuit opvattingen van Habermas over Derrida's
filosofie die gemakkelijk als misverstanden te weerleggen zijn. Maar verge-

lijkbare kritiek wordt ook naar voren gebracht door anderen die beter zijn
ingevoerd in Derrida's denken, onder anderen Nancy Fraser en Simon Crit-
chley.

Fraser richt haar kritiek op Derrida's opvattingen over recht en gerechtig-
heid, vooral zoals die zijn geformuleerd in Force de toi. Derrida onderscheidt
hier zijn deconstructie van het recht van een bijvoorbeeld ideologisch, eco-
nomisch of politiek gemotiveerde kritiek van het recht. Een deconstructieve

benadering wil zich niet laten sturen door ideologische of politieke overtui-
gingen en krachten, en wil ook niet het recht daartoe herleiden, maar vraagt
naar de oorsprong van de autoriteit die zowel aan het recht als aan maat-
schappelijke instituties en ideologieEn vooraf gaat. Deze 'oorsprong' ligt in
het grondeloos performatief geweld dat aan de onderscheiding tussen recht en
onrecht voorafgaat. Volgens Fraser is er bij Derrida duidelijk sprake van een
voorkeur voor de deconstructieve boven de kritische benadering."

42 „ In Derrida's view, the second, deconstructive approach is the preferred one; it pene-
trates deeper than the critical approach  to the heart of the relation between violence and law.",
Nancy Fraser, 'The Force of Law. Metaphysical or Political?', in: Nancy Holland (ed.), Femi-
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De kern van haar kritiek is dat Derrida zich beperkt tot een metafysisch en
(quasi-)transcendentaal niveau en daardoor nooit toekomt aan een meer con-
crete ethische en politieke maatschappijkritiek. Net zo min als Derrida een

nihilist is, is hij een ethicus die zich inlaat met concrete ethische en maat-
schappelijke kwesties. De afgrond en het vooroorspronkelijke performatieve
geweld die zowel aan het recht als aan de kritiek daarop vooraf gaan, geven
volgens Fraser geen enkele richting aan een beoordeling van het recht en zijn
maatschappelijke positie. Derrida's nadruk op de ongegrondheid van elk oor-
deel is daarom te metafysisch en komt niet toe aan het daadwerkelijk bekriti-
seren van maatschappelijke misstanden, laat staan het formuleren van concrete
alternatieven. .,

Fraser brengt haar kritiek in drie punten uitgewerkt naar voren. Ten eer-
ste gaat Derrida naar haar niening te snel van de voor de hand liggende stel-
ling dat oordelen niet hetzelfde is als berekenen, naar de extreme bewering
dat oordelen waanzin en mystiek is. Hierbij gaat hij volgens Fraser ten on-
rechte voorbij aan nieer genuanceerde middenposities tussen deze twee ui-
tersten, zoals bijvoorbeeld Aristoteles' gebruik van het begrip phronesis.   Met
andere woorden, er zijn niet-aporetische alternatieven voor de misvatting dat
oordelen een vorm van calculeren zou zijn. Mijns inziens laat Derrida derge-
lijke alternatieven niet echt links liggen, maar interpreteert hij ze met zijn
'alles-of-niets-logica' zo dat ze telkens worden verscheurd in een spanning
tussen machinale berekening aan de ene kant en absolute onbeslisbaarheid aan
de andere kant - waarin de politieke spanning volgens Fraser dus juist verlo-
ren gaat.

Haar tweede punt van kritiek is sterk verwant aan het eerste: Derrida's ge-
lijkstelling van een niet-berekenend oordeel aan macht en geweld gaat voor-
bij aan het onderscheid tussen enerzijds het onvermijdelijke performatieve
geweld en anderzijds niet-noodzakelijke vormen van individuele en maat-
schappelijke dwang en machtsuitoefening.

nist  interpretations  of Jacques Derrida (Pennsylvania State University Press Pennsylvania 1997),
157-163: 157-158. Een dergelijke voorkeur is in Derrida's tekst inderdaad aan te treffen. Over
de  eerste  vorm van kritiek schrijft  hij:  "...les  prdmisses d'une philosophie critique moderne,
voire une critique de l'id6ologie juridique, une d6s6dimentation des superstructures du droit
qui cachent et refiBtent S la fois les intdr6ts 6conomiques et politiques des forces dominantes de
la  socidtd. Cela serait  i  la fois possible et toujours utile. Mais au-delS  de son principe. .. ",  en
vervolgens gaat hij in op de quasi-transcendentale kritiek van het recht, waarin een relatie tus-
sen recht, macht en geweld wordt blootgelegd  die "...plus interne  et plus complexe"  is  (FL
940).

.„
. . so long as deconstruction remains committed to privileging even negative transcen-

dental reflection, so long as it continues to concentrate its efTorts on disclosing the prior, ena-
bling Abgrund behind every merely critical normative judgement about every merely ontic state
of affairs, it will never get to ethics or politics.", Fraser, 'The Force of Law', 159.
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Ten derde noemt zij de consequentie van de eerste twee kritiekpunten. Der-
rida's eenzijdige aandacht voor het onvermijdelijke geweld op metafysisch of
(quasi-)transcendentaal niveau gaat voorbij aan de kritiek op vormen van ge-
weld en onrecht die niet noodzakelijk en niet onvermijdelijk zijn. Kortom,
Derrida zou te zeer gericht zijn op de 'metafysische wetskracht' en niet op de

'politieke wetskracht', terwijl op dit laatste niveau nu juist zoveel belangrijk
werk te doen is, dat wel concrete ethische en politieke betekenis heeft. Fraser
denkt hierbij aan het ontmaskeren van structureel geweld en onrecht dat te
vinden is in basale constitutionele principes, in het juridisch discours ('the
deep grammar of our legal reasoning') en in de culturele achtergrond van
recht en rechtspraak.

44

Fraser ontkent overigens niet dat deconstructie kan bijdragen aan een der-
gelijke politiek betekenisvolle vorm van kritiek. Ze zet zich wel af tegen
Derrida's voorkeur voor de quasi-transcendentale kritiek, die dieper zou pei-
len en radicaler zou zijn dan een ideologisch gemotiveerde maatschappijkri-
tiek.

Simon Critchley heeft een vergelijkbare kritiek geuit op de praktische en
politieke reikwijdte van Derrida's werk. Hij schrijft in positieve bewoordin-
gen over Derrida's ethiek van de deconstructie, waarbij hij er terecht op wijst
dat dit een ethiek is in de betekenis waarmee Levinas dit woord gebruikt:
ethiciteit, een anarchische ethiek die elke fundering of arche van een ethiek
doorbreekt en erdoor wordt voorondersteld. Maar Derrida blijft volgens
Critchley in gebreke wanneer hij niet duidelijk maakt hoe een verbinding
kan worden gelegd tussen de onbeslisbaarheid van deze ethiek en de politieke
praktijk waarin toch voortdurend beslissingen moeten worden genomen.
Wanneer Derrida geen brug weet te slaan tussen deze twee domeinen, zo
vraagt Critchley zich af, is er dan misschien sprake van een weigering of ver-
zaking van de politiek in Derrida's werk?" Een verbinding tussen ethiek en
politiek - of tussen ethiciteit aan de  ene kant en politiek en ethiek aan de an-
dere kant - vindt hij wel in de filosofie van Levinas, daar waar Levinas naast

de ander de derde, de andere ander, introduceert. 4fi

44

Fraser, 'The Force of Law', 159-163.
45 6, I would claim, with Laclau, that an adequate account of the decision is essential to the

possibility of politics, and that it is precisely this that deconstruction  does not provide.  [...1
in the rigorous, quasi-transcendental  delineation of undecidability as the dimension of political
responsibility, is there not an implicit refusal of the ontic, the factical, and the empirical - that
is  to say,  of the  space of doxa, where politics takes place in a field of antagonism, decision, dis-

sension, and struggle? In this sense, might one not ultimately speak of a refusal of politics in
Derrida's work?", Critchley, 77ze Ethirs of Deconstruction, 199-200; vgl. § 3.6.2, vooral noot 89.

'« Critchley, 77,e Ethics of Deconstruaion, 220-236; Emmanuel Levinas, Totalitl et Infini, 187-
190; idem, Autrement qu'etre, 199-207.
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Fraser en Critchley sluiten beiden aan bij het onderscheid tussen ethiek en
ethiciteit.   In  §  3.1   is dit onderscheid reeds aan de orde geweest. Voor een
goed begrip van de ethische strekking van Derrida's denken, is het belangrijk
de verhouding tussen deze twee domeinen goed in het oog te houden. Het
gaat hier om een onderscheid, niet om een scheiding en er kan al helemaal
niet worden gesproken van een hierarchische oppositie.

De anarchische ethiciteit gaat vooraf aan de systematische ethiek en blijft
de ethiek voortdurend doorbreken en opschudden. De ethiek vindt haar aan-
vang niet in een uitgangspunt, fundament of principe, maar in een app61.
Concrete morele richtlijnen of geboden kunnen niet zomaar uit het anarchi-
sche appal worden afgeleid, maar opvattingen en beweringen op het niveau
van de ethiciteit zijn niet zonder betekenis voor de ethiek. Wat Derrida zegt
over de wet van de wetten, over gerechtigheid en de komende democratie, is
niet zonder implicaties voor ethiek en politiek.

De belangrijkste implicatie betreft de vorm waarin ethiek en politiek wor-
den gedacht en gepraktiseerd. Zo kunnen en mogen  er geen morele of poli-
tieke blauwdrukken worden gegeven. Hiermee zijn al heel wat politieke en
morele posities afgewezen. Geen enkele bewering of richtlijn mag boven  elke
kritiek en discussie verheven worden. In het ethische en politieke denken en
handelen moet daarom omzichtig te werk worden gegaan. Richthjnen en
strategie8n hebben slechts een door situatie en context bepaalde betekenis en
waarde, en moeten daarom voortdurend kritisch worden ondervraagd.

Verdere inhoudelijke implicaties van de ethiciteit voor de ethiek kunnen
slechts worden gegeven, wanneer het anarchische appa wordt gesitueerd of
vastgelegd. Bij Levinas wordt dit appal gekoppeld aan andere personen; zijn
filosofie is een humanisme van de andere mens. Derrida wil dergelijke fixaties
voorkomen, bij hem is de alteriteit nog algemener. Wat van hieruit nog over
ethiek kan worden gezegd, blijft vrijwel formeel. Niet zuiver formeel, omdat
een vorm altijd tot op zekere hoogte ook de inhoud bepaalt. Derrida's ethiek
is echter zo formeel mogelijk. En dat is precies wat de hier genoemde critici
hem verwijten.

47

Dit formele karakter van Derrida's radicale quasi-transcendentale vragen
betekent niet dat een deconstructie in elke context op dezelfde manier te
werk gaat. Integendeel, zij pakt telkens weer anders uit en kan daardoor on-
voorspelbare gevolgen hebben - wat ook Derrida's bedoeling is. Een uitwer-
king en verantwoording van deze concrete verschillen blijft in Derrida's werk
echter uit. Zo schrijft hij bijvoorbeeld over het geven en over gastvrijheid in

47 „Actually, insofar as quasi-transcendental reUection pertains to the conditions that enable

any possible practices and norms, it cannot tell us much about which of those possible practices

and norms are morally indefensible; nor can it tell us what moral attitude we should adopt to-
ward actually existing practices and norms.", Fraser, 'The Force of Law', 158.
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termen van een absolute en onvoorwaardelijke opdracht. Maar van de verge-

ving wil hij dat bewust niet zeggen, in die context omschrijft hij zijn benade-

ring afstandelijker als een analyse van de erfenis van de idee van vergeving.
Juist omdat de verwantschap tussen geven en vergeven te duidelijk is om ge-
negeerd te worden,  zou een verantwoording van dit verschil,  of op z'n minst

een begin van een verantwoording, op zijn plaats zijn geweest. Dat Derrida
op deze concrete verschillen niet expliciet ingaat, versterkt het formele ka-
rakter van zijn deconstructies.

Net als Heidegger en Levinas" wil Derrida geen ethiek schrijven. Hij houdt
zich bezig met de transcendentale voorvragen van de ethiek, met ethiciteit.
Het is inherent aan de wijze waarop hij dat doet, dat hij geen concrete aan-

wijzingen of richtlijnen geeft, waarmee een ethiek zou kunnen worden  opge-
zet. De wet van de wetten bestaat immers in de afwezigheid van een funda-
ment of een laatste criteriuni. Wel beschrijft Derrida wat wezenlijke kenmer-
ken van ethiek en verantwoordelijkheid zijn, waarbij hij de nadruk legt op de
ervaringen van aporie en onbeslisbaarheid. Dat er vrijwel geen ethiek in zijn
teksten te vinden is, wil niet zeggen dat Derrida bezwaren of kritiek heeft te-
gen politiek en ethiek als zodanig. Integendeel, hij vindt ze belangrijk. Bo-
vendien is het overduidelijk dat, bijvoorbeeld, zijn teksten over seksuele dif-
ferentie worden ingegeven door een bezorgdheid over de nog vaak achterge-
stelde positie van vrouwen; en dat zijn deconstructie van de hierarchische

oppositie tussen mens en dier mede is ingegeven door verontwaardiging over
de slechte behandeling waar dieren vaak het slachtoffer van worden (PdS
269-301).. Derrida's werk beoogt een moreel, politiek en maatschappelijk
engagement. Deconstrueren is niet slechts een tekstuele bezigheid, maar is
gericht op daadwerkelijke veranderingen, ook waar het morele en politieke
vraagstukken en instituties betreft. Maar zijn voorliefde gaat uit naar de meer
radicale wijsgerige vragen die voorbij de gevestigde domeinen van ethiek en
politiek leiden.

Van een volledige afwezigheid van ethiek en van morele kwesties in Der-
rida's teksten kan ook niet worden gesproken. Regelmatig worden morele
vraagstukken genoemd, maar zelden worden ze grondig uitgewerkt. In § 3.6
zijn hiervan enkele voorbeelden gegeven: de 'tien plagen van de nieuwe
wereldorde' (SM 142-155), de lofrede voor Nelson Mandela (Ps 453-475) en
het ondersteunen van het voorstel tot het instellen van vluchtsteden voor
vervolgde schrijvers (Co passim). Meestal neemt Derrida - zoals Fraser  te-
recht opmerkt - vanuit algemene formuleringen van zeer concrete vraagstuk-

ken een grote stap naar het niveau van quasi-transcendentale (on)mogelijk-
.

Heidegger, Uber den Humanismus, 43-48; Levinas, Ethique et ittjini. 95-96.
4' 

Derrida, 'L'animal que donc je suis (S suivre)', 247-277.
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heidsvoorwaarden: van de morele en ethische consequenties van de niedische
technologie naar de onverniijdelijke onbeslisbaarheid en aporie van elke be-
slissing; van de politieke gevolgen van de stormachtige ontwikkelingen van
nieuwe media en 'tele-technologie' naar de onniogelijkheid om verantwoor-
delijkheid als zodanig te thematiseren. van politieke gastvrijheid voor asiel-
zoekers naar ontvankelijkheid voor het andere in het algemeen.

In enkele van de hier genoemde voorbeelden is ook de praktische doel-
stelling van Derrida's werk, wanneer deze worden teruggebracht tot het ni-
veau van eenvoudige slogans, snel duidelijk: een rechtvaardiger verhouding
tussen mannen en vrouwen, de vrijlating van Nelson Mandela, enzovoort.
Hoewel de orientatie van zijn benadering in deze concrete situaties wel dui-
delijk is, zal Derrida altijd de complexiteit van de problematiek benadrukken
en zich hoeden voor al te snelle conclusies. In veel andere contexten is het
beoogde goed echter veel vager en de orientatie vaak zelfs zo onbepaald mo-
gelijk. Rechtvaardigheid, het messiaanse, de komende democratie; het is vol-
strekt onduidelijk hoe zij er uit moeten zien. Derrida gebruikt begrippen als
deze vooral op een negatieve, apofatische, nianier: oni messianismen, rechts-
systemen en democratische procedures te bekritiseren, omdat ze nooit recht-
vaardig genoeg kunnen zijn. Ondanks het feit dat deconstructies ook affirma-
tief zijn, overheerst de negatieve strekking;  ook de affirmatie zelf werkt  hier-
aan mee door allereerst bevestiging van een onbepaald app61 te zijn. Dit alles
maakt Derrida's ethiek dermate formalistisch, dat er geen duidelijke richtlij-
nen of stellingname  uit  op te maken  zijn. En zelfs wanneer  het nog enigszins
duidelijk is, waar Derrida's persoonlijke voorkeur naar uitgaat - het is bij-
voorbeeld geen geheim dat zijn politieke voorkeuren 'links' liggen - dan is
deze voorkeur niet op logische wijze uit zijn beweringen op het niveau van

51'de ethiciteit afte leiden. Men kan er dus nog alle kanten mee op.
Een voorbeeld kan misschien de betekenis van Derrida's werk voor ethiek

en politiek nog verder verduidelijken. Wanneer de ethiek wordt vergeleken
met een weg die men moet gaan, dan kan er een keuze worden gemaakt
tussen gebaande wegen die recht toe recht aan lopen, en de moeilijker kron-
kelpaadjes en Holzwege die niet direct naar een duidelijk doel leiden. Derri-
da's voorkeur zou uitgaan naar het laatste. Maar daarmee is over de te kiezen
richting nog niets gezegd. De ethicus kan nog steeds alle kanten op. Wanneer
Derrida wel een bepaalde richting voor ogen heeft - en dat is afhankelijk van
de context waarin hij zijn deconstructieve werk verricht - dan geeft dat nog
geen garanties voor de richting die anderen met behulp van de deconstructie
kunnen inslaan. En dat is voor critici als Habermas, Critchley en Fraser te

.t

Vgl. de kritiek van Rorty, Laclau en Critchley in § 3.6.2.
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vrijblijvend. Zij verwachten van de filosofie een duidelijker ethische en poli-
tieke stellingname.

Is deze verwachting terecht? Mijns inziens moet de filosofie zowel op het
vlak van de ethiek als van de ethiciteit beoefend worden. Ethiek zonder ethi-
citeit is niet radicaal genoeg in haar wijsgerige vraagstelling. Ethiciteit zonder
ethiek loopt het risico te algemeen en te vrijblijvend te zijn. Beide 'afdelin-
gen' hebben elkaar nodig. Maar dat betekent nog niet dat iedere filosoof zich
op beide velden moet bewegen. Er is niet per se iets mis met een filosofie die
zich tot edn van beide beperkt. Tenzij een dergelijke beperking gepaard gaat
met een afwijzing van het andere terrein als zodanig. Tenzij, bijvoorbeeld,
een ethicus beweert dat de ethiciteit van Levinas en Derrida vage metafrsi-
sche onzin is. Tenzij een transcendentaal filosoof de meer concrete morele
vraagstukken betekenisloos vindt, omdat ze niet radicaal genoeg zouden zijn.
Maar dat laatste is bij Derrida niet het geval. Daarom moeten de kritische
kanttekeningen van Fraser en Critchley volgens mij eerder als aanvulling dan
als afwijzing worden opgevat.

Het gaat hier echter wel om een belangrijke aanvulling. Zonder een der-
gelijke aanvulling zou Derrida's filosofie inderdaad wel erg vrijblijvend zijn.
Het risico van een al te formalistische ethiek die zich beperkt tot het zich
openstellen voor het onbepaalbare andere ligt bij veel van zijn teksten op de
loer. Hoe meer Derrida met een alles-of-niets-logica de onbeslisbaarheid van

elk probleem en de onbepaalbaarheid van de messiaanse rechtvaardigheid be-
nadrukt, des te geringer wordt de praktische bruikbaarheid en betekenis van
zijn werk voor bijvoorbeeld de politiek, en des te groter het gemis aan genu-
anceerde voorstellen die noch al te berekenend zijn noch de 'waanzin' en
'mystiek' van een beslissing te zeer benadrukken. Met name de kritiek van
Fraser wijst mijns inziens op een zwakke plek in Derrida's werk, een zwakke
plek die niet zozeer door een onherstelbaar gemis als wel door een bepaalde

eenzijdigheid wordt veroorzaakt.
Deze eenzijdigheid kan worden vermeden, wanneer de filosofie zich van

haar eigen eindigheid zozeer bewust wordt, dat zij afstand neemt van de ver-
meende opdracht zich op het absolute en oneindige te richten. Het is de in
zijn metafysische slingerbeweging nog doorwerkende hubris die Derrida hier
parten dreigt te spelen, zij het in de ene tekst en context meer dan in de an-
dere.

5.3.2  Aanspreekbaarheid
Een andere kritiek die tegen Derrida's werk is ingebracht, is dat hij zich zou
onttrekken aan kritiek. Het is hierbij opmerkelijk dat dit kritiekpunt door
verschillende denkers op verschillende manieren wordt verwoord en beargu-
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menteerd. Zo beweert Habermas - ten onrechte - dat Derrida zich aan kri-
tiek onttrekt, door filosofie tot literatuur en retoriek te herleiden en daarmee
logische argumentatie te vervangen door stijlkritiek. Volgens Gadamer ont-
trekt Derrida zich aan een kritische dialoog doordat hij elke poging tot begrip
als een gewelddaad van toe-eigening beschouwt die alteriteit toedekt of uit-
sluit. Derrida wil niet begrepen worden, en wie niet begrepen wordt, kan
ook moeilijk bekritiseerd worden.

De aantuging van Gadamer is niet zo overduidelijk onjuist als die van Ha-
bermas. Derrida's teksten geven inderdaad aanleiding tot de vraag of hu wel
iets beweert, of hij wel een wijsgerige positie inneemt die object van kritiek
zou kunnen worden." Over zijn eigen werk schrijft hij vooral in termen van
wat het niet is: deconstructies zijn niet dit en niet dat, niet zus en niet zo, en
hetzelfde geldt voor de diBrance en andere quasi-transcendentale infrastruc-
turen. Maar als er bij deze apofatische strategieen geen positie overblijft die
ingenomen kan worden, waarop is Derrida dan nog aanspreekbaar?

Toch beweert Derrida dat hij wel degelijk posities inneenit. Zijn werk is
echter niet gericht op een positie binnen gegeven structuren, maar juist op

:2het innemen van posities ten aanzien van structuren en instituties  (DP  424).
Niet voor niets heet de eerste bundel interviews met Derrida Positions. Om-
dat filosofie tekstueel en contextueel is, kan zij niet anders dan posities inne-
men. Derrida zoekt posities die bewust in en tegenover hun context warden
ingenomen; dat wil zeggen, posities die de context zelf en haar structuren ter
discussie stellen. Vervolgens worden deze posities altijd gekenmerkt door een
voorlopigheid, ze kunnen nooit volstrekt stabiel zijn. Daarom wil Derrida
niet op een positie worden 'vastgepind', is hij altijd erg omzichtig en om-
slachtig in het verwoorden van zijn stellingen en probeert hij zich zoveel mo-
gelijk tegen misverstanden of te snelle conclusies en consequenties in  te  dek-
ken. De definitieve gestalte van zijn metafysica wordt telkens uitgesteld. Dit
lijkt misschien op een 'niet begrepen willen worden', maar het is veeleer een
uiting van 'zo goed en zo precies mogelijk begrepen willen worden' en een

't  ..Er wordt weinig gesteld, beweerd en verdedigd in de teksten van Derrida.", Samuel
Usseling, 'Jacques Derrida. Schrijven in de marge'. in: idem (red.),Jacques Demda, 9-27: 13.

52  '6D6s lors, si elle pr6tend d quelque constquence, ce qu'on appelle tr6s vite la
dkconstruction n'est jamais un ensemble technique de procjdures discursives, encore moins
une nouvelle mdthode herm6neutique travaillant sur des archives ou des 6noncds 8 l'abri d'une
institution donn6e et stable ; c'est aussi, et au moins, une prise de position. dans le travail mjme, 8
l'igard de structures politico-institutionelles qui constituent et rBglent notre pratique, nos
compdtences et nos performances. PrEcisBment parce qu'elle n'a jamais conceml seulement des
contenus de sens, la dBconstruction devrait ne pas 6tre stparable de cette prob16matique
politico-institutionelle et requdrir un questionnement nouveau sur la responsabilit6, un
questionnement qui ne se fie plus ndcessairement aux codes hdritds du politique ou de
1' 6thique." (DP 424, mijn cursivering, E.E.); 'Some Statements and Truisms', 86-87.
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'nooit goed genoeg begrepen kunnen worden'. Derrida's stellingen of posities
zijn onderdeel van een apofatische strategie van het uitstel waarin elke positie
als slechts voorlopig wordt gezien. Het poneren van een stelling wordt altijd
gedaan in de loop van een beweging die bij deze stelling vandaan naar een
ideale positie voert, een ideale en transcendente positie die nooit bereikt kan
worden. Mijns inziens is 66n van de belangrijkste stellingen van Derrida's
denken, dat de filosofie zich altijd in deze oscillerende beweging tussen con-

textbepaalde positie en transcendentie begeeft. Het is dan ook vooral deze

stelling, die misschien meer een beweging of het begaan  van  een weg dan  een
stelling is, die in dit hoofdstuk op haar sterke en zwakke punten wordt on-
derzocht. 53

Nu zou het bezwaar van Gadamer echter als volgt kunnen worden ge-
herformuleerd: is het niet te vrijblijvend om elke bewering van een dergelijk
voorbehoud te voorzien? Geeft de voorlopigheid van een positie niet de mo-
gelijkheid om altijd te zeggen dat het je eigenlijk toch om iets anders te  doen

was? Net als bij de kwestie van de praktische bruikbaarheid van Derrida's
werk, in de vorige paragraaf, is het antwoord op deze vraag: dat hangt niede
van de context af. Hoe concreter de situatie waartegen Derrida zich afzet -
de hifrarchische oppositie tussen spreken en schrijven, tussen mannen en
vrouwen, tussen Europa en de rest van de wereld - des te duidelijker de po-

54sitie die Derrida hier tegenover inneemt.  Maar, en dit is 66n van de belang-

De aanspreekbaarheid van Derrida kan ook worden geproblematiseerd met een beroep
op het zelfstandige karakter van zijn teksten: er is niet Ben interpretatie van zijn teksten die 'de

juiste' is of met Derrida's intenties overeenkomt. Een auteur heeft immers geen macht meer
over de betekenissen van zijn tekst. Zo zou een auteur zich kunnen onttrekken aan de verant-

woordelijkheid die hij draagt voor wat hij heeft geschreven: "ik zeg dit niet, dit is slechts een
mogelijke interpretatie van mijn tekst." Dit lijkt, wellicht onbedoeld, te worden gesuggereerd

door Robert Bernasconi in een beschouwing over het debat tussen Derrida en Gadamer, zie
Robert Bernasconi, 'Seeing Double: Destruktion and Deconstruction', in: Diane P. Michelfel-
der & Richard E. Palmer (ed.), Dialogue    and     Deconstruction.     The     Gadamer-Derrida    Encounter

(State University  of New York Press Albany 1989), 233-250. Bernasconi schrijft  daar  o.a.:
. ..Derrida can never let himself be identified  with a particular reading. He reads by juxtapos-

ing readings." (blz. 243), en "Derrida's own readers go astray when they identify one of the
readings as Derrida's own, because by so doing they upset the 'logic' that sustains his proce-

dure.  [...] If anything is Derrida's own, it is the juxtaposition of readings." (blz.  247).  Ekn van

de problemen van deze bewering is dat de 'dubbele lezing' hier precies aan Derrida wordt toe-
geschreven, wat o.a. blijkt uit het nieennalen gebruikte woordje 'own', terwijl een dergelijke
toeschrijving aan een eigennaam hier wordt geproblematiseerd. Bernasconi wil laten zien, dat
in een door Gadamer gewenste dialoog recht moet worden gedaan aan de manier waarop
Dernda teksten aan de rand van de metafysica plaatst, waarbu het onbeslisbaar wordt of zij rot
de metafysica behoren of niet. De verantwoordelijkheid voor de mogelijke betekenissen van
een tekst geldt echter wel degelijk voor de schrijver, en deze verantwoordelijkheid en aan-

spreekbaarheid heeft Derrida nooit willen ontlopen.
.

Moolenaar, 'De filosofie in alle staten', 88.
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rijkste paradoxen van Derrida's filosofie, hoe radicaler hij doorvraagt naar wat
al deze contexten omvat, hoe radicaler hij doorvraagt naar bijvoorbeeld
rechtvaardigheid, des te vager is wat hij daar vervolgens over schrijft. En des
te vrijblijvender het lijkt of kan zijn. Ik denk dat Dernda niet bewust een
dergelijke vrijblijvendheid nastreeft, maar het is wel een risico dat hij neenit.B

Wanneer zijn deconstructieve strategieen zo radicaal mogelijk op alomvatten-
de metafysische vraagstukken worden losgelaten, zijn ze minder productief
dan wanneer ze met het oog op concretere problemen worden ondernomen.
Hier dreigt opnieuw eenzelfde eenzijdigheid en formalisme als in de vorige
paragraaf. De filosofie moet op verschillende niveaus worden beoefend en
werkzaani zijn. Derrida heeft vaak de neiging zich op een metafysisch niveau
te bewegen, waar kwesties die nieer down to earth zijn, uit het vizier verdwij-
nen.

Derrida's neiging de overmoedige taak van de metafysica al te radicaal uit
te voeren, dreigt zijn werk niet alleen krachteloos maar ook al te vrijblijvend
te maken. Wanneer deze hubris van de radicale kritische vragen  zelf - nog
radicaler - kritisch wordt ondervraagd, kan dit gevaar van vrijblijvendheid de
pas worden afgesneden. Eens te meer en nog sterker wordt dan benadrukt,
dat noch de filosofie noch de wetenschappen een kwetsbare stellingnanie
kunnen vermijden, met alle ethische en politieke consequenties van dien.'

55 Vooral in zijn stellingname in de discussie met Gadanier lijkt Derrida met opzet een di-
rect begrip uit de weg te gaan en alleen indirect begrepen te willen worden. Maar ook dan wil
hij wel begrepen worden en is zijn positie of orientatie in algemene stellingen onder woorden
te brengen. Een dergelijke indirecte werkwijze is karakteristiek voor zijn werk, waarin teksten
vaak via de omweg van de marges benaderd worden.

.'

Bernstein, 'Serious Play', 108-112.
" Derrida's 'aanspreekbaarheid' is nog op een andere manier door Ingrid Harris aan de or-

de gesteld in haar "'1'affaire derrida": business or pleasure?', in: Philosophy and Social Criticism
3/4 (1993), 215-235. Zij schrijft dit artikel naar aanleiding van een ruzie die in het voorjaar
van 1993 in de New York Review of Books (14 januari - 22 april 1993) is uitgevochten over de
publicatie van een interview met Derrida. Dit interview, getiteld 'Heidegger, l'enfer des phi-
losophes', handelde over het Nazi-verleden van Heidegger en de opschudding hierover naar
aanleiding van Victor Farias' Heidegger et le nazisme (Verdier  Lagrasse   1987)   en  was  eerst  ver-
schenen in Le Nouvel Observateur, 6- 12 november  1987, en later in Points de suspension (PdS

193-202). Richard Wolin had, zonder overleg met of medeweten van Derrida, dit interview
vertaald en opgenomen in zun bundel 77te Heidegger   Controversy:   A   Critical Reader (Columbia
University Press 1991), die werd besloten met een eigen tekst van Wolin waarin hij Derrida fel
bekritiseert op een wuze die vooral van onbegrip getuigt. Nadat Derrida kennis had genomen
van deze bundel, beklaagde hij zich bij de uitgever Columbia University Press over het feit dat
hij niet was gekend in deze publicatie en over de abominabele kwaliteit van de vertaling. Ver-

volgetis koos Thomas Sheenan in deze onenigheid de zijde van Wolin in een review-artikel in
de New York Review of Books (14 januari  1993)  waarin onder andere het boek van Wolin wordt
besproken. Derrida schreef nu ook een boze brief naar de New York Review of Books. waarna
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5.3.3   Averechtse  gevolgen
De zwakke plekken van Derrida's werk worden duidelijker zichtbaar, wan-
neer de apofatische beweging naar de grootst mogelijke openheid en naar een
onbepaalbare rechtvaardigheid de overhand krijgt. De ethische kracht en
bruikbaarheid neemt af en het risico van een al te grote vrijblijvendheid
neemt toe. Dit zijn averechtse gevolgen, omdat Derrida's deconstructieve ac-
tiviteiten juist worden ondernomen met het oog op meer rechtvaardigheid,

ook anderen zich mengden in de strijd die gedurende enkele maanden op de bladzijden van dit
tijdschrift werd geleverd (zie de bovengenoemde boeken en artikelen en P 422-454, 482-487).

De kritiek van Harris komt erop neer dat Derrida zich ten onrechte onttrekt aan een fun-
damentele regel van dialoog en discussie, namelijk de regel van wederkerigheid. Want Dernda
klaagt dat Wolin zonder overleg het interview met Derrida - door Derrida 'mijn tekst' ge-
noemd, wai volgens Harns aanvechtbaar is - heeft vertaald en gepubliceerd, terwijl het toCh
Derrida zelf is die beweert dat een tekst zich aan de bedoelingen en controle van de schrijver
onttrekt, die een volledige tekst van Baudelaire in zijn boek opneemt (DT 48-49 en op twee
uitvouwbare bladzijden aan het eind van het boek) die teksten van anderen bewust anders in-

terpreteert dan ze door de schrijvers zijn bedoeld, en die in discussie hierover met anderen zich
verre van beleefd zou gedragen. Kortom, waarom zou Wolin niet met een interview mogen
doen, wat Derrida met zoveel andere teksten doet? Hoe kan Derrida zich hier beroepen op
regels van beleefdheid en op rechten aangaande 'zijn' tekst? Wolin verwoordt zelf dezelfde
kritiek in een extra voorwoord bij de tweede editie van zun boek, nu zonder het interview
met Derrida; zie Richard Wolin, 'Preface to the MIT Press Edition: Note on a Missing Text',
in. idem (ed.), 77,e Heidegger   Controversy:   A   Critical Reader (MIT Press Cambridge Massachu-
setts, London England 1993), ix-xx.

Over de beleefdheid valt hier te twisten (hoe beleefd of onbeleefd zijn Derrida's humor en
ironie in zun discussie met Searle en de indirectheid van zijn reactie op Gadamer?), evenals
over de auteursrechten van een interview (het is inderdaad opmerkelijk dat Derrida het door
hem gegeven interview meerdere malen'nlijn tekst' noemt), maar Harris slaat de plank mis,
wanneer zij beweert dat Derrida "is  [...1 attempting to deny Wolin the right to apply citational
grafting to Derrida's own works, even though Wolin applies the Derridean method in ways
that Derrida himself has used it with others", Harris, '1'affaire derrida'. 217. Wolin doet name-
lijk helemaal niet hetzelfde met Derrida's interview als Derrida doet met andermans teksten.
Derrida laat, verwijzend naar de letterlijke tekst, zien hoe deze teksten iets anders betekenen
dan wat de schrijver ermee wil zeggen, en dat is heel wat anders dan Wolins harde, ongenuan-
ceerde en eenzudige kritiek op Derrida's interview. In Wolins visie is Heideggers nazisme "a

logical outgrowth of his philosophical doctrines". Derrida probeert daarentegen volgens Wolin
Heideggers bemoeienissen met het nationaal-socialisme van begin jaren '30 terug te brengen
tot een fase van humanistisch en metafysisch denken waarvan Heidegger later alweer gauw af-
scheid zou hebben genomen; in Wolins interpretatie is dit een slechte en doorzichtige strategie
oni de latere Heidegger en, in het verlangde daarvan, zijn eigen deconstructieve werk van elke
blaam van het nazisme te vrijwaren. Afgezien van de onjuistheid van deze interpretatie lijkt
Wolins werkwijze in het geheel niet op die van Derrida. Het is dus geenszins het geval dat
Derrida anderen zou ontzeggen wat hij zelf met teksten van anderen doet en dat hij zich zo
aan een discussie of aan kritiek zou onttrekken; vgl. Wolin, 'French Heidegger Wars',  in:  idem
(ed.), The Heidegger Controversy, 277-300: 283-291.
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en omdat hij toch ook juist de gesitueerdheid van de filosofie - en de daaraan
verbonden verantwoordelijkheden - altijd sterk heeft benadrukt.

Deze paradox is op meer plaatsen in zijn werk aan te treffen en lijkt op de
aporieBn waarmee de transcendentaal betekenden geconfronteerd worden,
wanneer zij in deconstructie verkeren. Derrida beoogt een verregaande
openheid voor nieuwe wegen en nieuwe zienswijzen in filosofie, ethiek en
politiek. Maar hoe meer hij de onbepaalbaarheid van het andere en singuliere
benadrukt, des te onzekerder wordt het of zijn apofatische strategieen daad-
werkelijk openheid bereiken. Zoals Derrida tegenover Husserl beweert dat de
dood een niogelijkheidsvoorwaarde is voor het levende bewustzijn; zoals hij
laat zien hoe Benjamins spreken over goddelijk geweld geinterpreteerd zou
kunnen worden als een voorspelling van de Shoah; kortom, zoals een funda-
mentele metafysische positie in haar tegendeel kan omslaan, zo kan het ac-
centueren van de onbepaaldheid van de zich terugtrekkende alteriteit even-
eens gevolgen hebben die het nu juist niet wil bereiken. Want hoe meer de
onbepaalbaarheid wordt benadrukt, des te meer bepalingen en posities wor-
den genegeerd en afgewezen, totdat in de volstrekt lege en formele onbe-
paaldheid er voor geen enkele bepaling ruimte is. Er is dan alleen ruimte voor
nieuwe kritische ondervragingen van nieuwe voorstellen. Voordat een nieu-
we wetenschappelijke theorie of methode of een nieuwe politieke strategie
kan worden uitgeprobeerd, keert Derrida's slingerbeweging zich dan op-
nieuw naar de onbepaalbaarheid van het 'buiten', zodat de nieuwe strategie
weer kan worden bekritiseerd. Het is de vraag hoeveel openheid hiermee
daadwerkelijk wordt gewonnen.

Op een vergelijkbare manier kan Derrida's pleidooi voor een verregaande
verantwoordelijkheid op zijn tegendeel uitlopen. Verantwoordelijkheid
wordt door hem altijd gesitueerd in een spanningsveld tussen het onvoor-
waardelijke appal van de alteriteit en de voorwaardelijkheid van de context
waarin dit app61 weerklinkt. In dit spanningsveld doen zich per definitie apo-
rieen en double binds voor. Zij maken verantwoordelijkheid zowel mogelijk
als onmogelijk. Het is onmogelijk om een volledig goede beslissing te nemen.
Wat volgens Derrida vooral vermeden moet worden, is een bonne conscience,
een tevreden en goed geweten dat meent aan de wet te hebben voldaan. Hij
wil zijn lezers zo met nadruk op hun verantwoordelijkheden wijzen. Maar
wanneer zo sterk wordt geaccentueerd dat de menselijke verantwoordelijk-
heid altijd te kort schiet, dat het goede nooit goed genoeg kan zijn, dan roept
dat de vraag op of het onderscheid tussen goed en kwaad er nog wel toe
doet. Derrida's hyper-ethische accent op de verantwoordelijkheid loopt hier
het gevaar te verzanden in een fatalisme en daarmee om te slaan in haar te-
gendeel, het irrelevant worden van verantwoordelijkheid. Het vermijden van
een bonne conscience dreigt door te schieten in het accentueren van een on-
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vermijdelijk slecht geweten, waarbij het de vraag is in hoeverre het nog wat
uitmaakt ofje een slecht geweten hebt, in hoeverre het er nog toe doet of
mensen uberhaupt een geweten hebben. Dit onbedoelde fatalisme kan twee,
aan elkaar tegengestelde, vormen aannemen: overdadig schuldgevoel en on-

verschilligheid. In beide gevallen heeft het fatalisme op de verantwoordelijk-
heid een verlammende uitwerking. Hoe meer Derrida de onmogelijkheid en
oneindigheid van de verantwoordelijkheid benadrukt, des te nieer loopt hij
het gevaar dat verantwoordelijkheid daarmee betekenisloos wordt.

Nogmaals, het gaat hier om een tendens en een gevaar. Het is niet zo dat
Derrida's filosofie onherroepelijk in een dergelijk fatalisme uitniondt. De an-
dere accenten op eindigheid, inscriptie en economie kunnen ten opzichte van
Derrida's apofatiek een corrigerende werking hebben. De verhouding tussen

oneindigheid en eindigheid wordt echter in een overbodig sterke spanning
gedacht.

Derrida lijkt zich overigens wel bewust te zijn van een risico van onver-
schilligheid, dat hiermee samenhangt maar toch een ander risico inhoudt.
Wanneer hij het onderscheid tussen het messiaanse en de niessianismen uit-
eenzet - een passage die al eerder is geciteerd in § 4.3.3, noemt hij de kans
dat zijn apofatiek een verlies van betrokkenheid tot gevolg kan hebben, dat
het kan leiden tot een houding van de beste stuurlui die liever aan wal blijven
staan:

"
De singulariteit van de historische plaats - die misschien de onze is, die in elk

geval de plaats is waarnaar ik hier op een verborgen wijze verwijs - staat ons toe

een glimp van het type zelf [het messiaanse, E.E.1 te zien, als de oorsprong, de

voorwaarde, de mogelijkheid of de belofte van al zijn voorbeelden  [...]. Hij staat

ons ook toe de wet van de onherleidbare concurrentie waar te nemen en te be-

grijpen, maar vanaf een kant waar de duizeling ons beloert op het moment waar-

op we slechts voorbeelden zien en waarop sonimigen onder ons zich niet meer
verbonden voelen in de concurrentie: een andere manier om te zeggen dat we

altijd riskeren, voortaan, (maar ik spreek hier op z'n minst voor mijzelf) niet
nicer, zoals men in het Frans zegt, 'dans la cotirse' te zijn, niet meer mee te doen.
Maar 'niet meer nieedoen', niet meer meelopen binnen een spoor, staat niet toe
in de startblokken te blijven of eenvoudigweg toeschouwer te blijven, verre van

dat, integendeel. Het is misschien, zoals men ook in het Frans zegt, juist dat wat
'fait counr', in beweging houdt, sterker en sneller, bijvoorbeeld de deconstructie."

(FL 56-57)"

»„ La singularitk du lieu historique - qui est peut-Btre le ndtre. qui est en tout cas celui

auquel je me r6fere obscuriment ici - nous permet d'entrevoir le type lui-mame, comme
l'origine, la condition,  12  possibilit6  ou la promesse de toutes  ses  exeniplifications  I...1.  Il  nous

permet aussi de percevoir et de concevoir la loi de la concurrence irr6ductible, mais depuis un
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Derrida noemt hier de mogelijkheid dat wie zich buiten elke traditie stelt en
buiten elk concreet geformuleerd app61, het risico loopt niet meer mee te
doen, niet meer geengageerd te zijn in datgene waar deze tradities zich voor
inzetten. Hij geeft niet toe aan dit gevaar, maar zijn reactie is weinig overtui-
gend. Hij beperkt zich er toe te zeggen dat 'het niet is toegestaan' om toe-
schouwer te blijven en stelt dat zijn apofatiek de deconstructie wel in bewe-
ging houdt - maar dat laatste is geen adequaat antwoord op het probleem van
onverschilligheid en onbetrokkenheid. Integendeel, binnen een apofatische
strategie is deconstructie juist een oorzaak van dit probleem. Wanneer in een
interview aan Derrida wordt gevraagd of zijn filosofie niet elk politiek project
van het begin af aan ontmoedigt, dan antwoordt hij dat zo'n ontmoediging
een noodzakelijke beproeving is, omdat de zekerheid van een politiek pro-
gram elke ethiek, verantwoordelijkheid en beslissing onmogelijk maakt. In
zijn antwoord gaat hij al uit van de alles-of-niets-tegenstelling tussen de vol-
strekt berekenbare en zelfs machinale zekerheid van procedure en program,
en de radicale onzekerheid van de aporie; de ontmoediging leidt hierbij tot
de ware verantwoordelijkheid. Maar zo draait hij de zaken volledig om, want
het is juist deze te radicaal doorgetrokken tegenstelling die het probleem van
ontmoediging, fatalisme en onverschilligheid veroorzaakt (PM 357-358)."

Eenzelfde dreiging van onverschilligheid doet zich voor met betrekking
tot de ethische terniinologie Vooral in wat Derrida schrijft over het offer
doet zich het gevaar van een verregaande nivellering voor. Een verantwoor-
delijke beslissing gaat volgens hem altijd gepaard met opoffering. Wanneer ik
op het app61 van een ander reageer, negeer ik tegelijk het app61 van veel an-
dere anderen. Ik kan geen aandacht of liefde aan mijn kind of kat geven,
zonder tegelijk alle andere kinderen en katten op de hele wereld op te offe-
ren, hoewel zij misschien sterven van de honger. Want, zo schrijft Derrida,

bord ofile vertige nous guette au moment 00 nous ne voyons que des exemples et oil certains
d'entre nous ne se sentent plus engag6s dans la concurrence : autre fagon de dire que nous
risquons toujours, ddsormais, (mais je parle ici au moins pour moi) de n'6tre plus, comme on
dit en franfais, « dans la course ». Mais ne pas Btre • dans la course » A l'int6rieur d'une a116e, ne

permet pas de rester au d6part ou d'Btre simplement spectateur, loin de 18, au contraire. C'est
peut-Jtre, comme on dit aussi en franfais, cela mdme qui « fait courir », plus fort et plus vite,
par exemple la dLconstruction." (FL 56-57)

5., De interviewer vraagt: "N'avez-vous pas peur que votre philosophie dkourage dh le
debut tout projet politique d6s lors que se dessine toujours le risque d'une aporie ou d'un
paradoxel", waarop Derrida antwoordt: "Le d6couragement dont vous parlez, je le ressens
parfois comme d'autres, mais c'est aussi a mes yeux une epreuve necessaire. Si tout projet
politique 6tait l'objet rassurant, la cons6quence logique ou thEorique d'un savoir assurd
(euphorique, sans paradoxe. sans aporie, sans contradiction, sans indacidabilitd S trancher), ce
serait une machine qui fonctionne sans nous, sans responsabilit6, sans dEcision, au fond sans
dthique, ni droit, ni politique. 11 n'y a pas de dicision ni de responsabilit6 sans 1'6preuve de
l'aporie ou de l'inddcidabilitd." (PM 357-358)
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het is niet te rechtvaardigen dat ik ten opzichte van de ene ander meer ver-
antwoordelijk zou zijn dan ten opzichte van andere anderen. In hun anders-

heid zijn alle anderen gelijk: tolit atitre est tout alitre. Wanneer ik mijn verant-
woordelijkheid tot mijn eigen kind en kat beperk, dan doe ik mijn plicht,
maar dat kan niet zonder anderen op te offeren en zonder de ethiek zelf op te
offeren (DM 68-71).

Een dergelijk spreken over opoffering stelt dat ik verantwoordelijk ben
voor alle levende wezens ter wereld, voor het lijden van de hele wereld. Zo'n
grote verantwoordelijkheid is excessief. Volgens David Wood gaan deze be-
weringen van Derrida verder dan wat hij elders over verantwoordelijkheid
schrijft, en begaat hij hier een category mistake. Kort gezegd komt het bezwaar
van Wood erop neer dat Derrida op een te directe manier vanuit de ethiciteit
conclusies trekt binnen de ethiek. De betekenis van Dernda's spreken over
ethiek en verantwoordehjkheid ligt naar zijn mening in de verschuiving van
het begrip verantwoordelijkheid: van een empirische eigenschap van een
subject naar een transcendentale openheid die voor subjectiviteit als zodanig

constitutief is. Derrida doet bij deze category shift excessieve uitspraken die
vergelijkbaar zijn met wat Nietzsche schrijft over waarheid en Sartre over
vrijheid. Het zijn hyperbolische uitspraken die niet direct op empirische situ-
aties moeten worden toegepast. Wanneer Dernda dat laatste toch probeert,
dan komt hij tot gevolgtrekkingen die naar de mening van Wood niet houd-
baar zijn. Er zijn geen a priori grenzen aan de transcendentale openheid naar
de ander, maar er zijn wel degelijk grenzen aan mijn praktische verantwoor-
delijkheid. Niemand kan persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden
voor het lijden van de hele wereld."'

Wood brengt terecht bezwaren in tegen een oneindige verantwoordelijk-
heid, maar zijn interpretatie lijkt mij niet geheel juist. Derrida's denken over
ethiek behelst meer dan de hier genoemde category sh#t. De verantwoorde-

" Volgens Wood laat Derrida zich hier teveel meeslepen door Levinas die een vergelijk-
bare vergissing maakt, wanneer h  beweert dat wie 's ochten(is een kop koWle drinkt, een
Ethiopier doodt die geen koffie heeft. Zie David Wood, 'Responsibility Reinscribed (and
How)', in: Dronsfield & Midgley, Responsibilities of Deconstruction, 103-113. Hij verwijst naar de
volgende passage in het interview met Levinas: "In the Old Testament there is the sixth com-
mandment: 'Thou shalt not kill'. This does not mean simply that you are not to go around
firing a gun all the time. It refers, rather,  to  the fact that,  in the course  of your life, in different
ways, you kill someone. For example, when we sit down at the table in the morning and drink
a cup of coffee, we kill an Ethiopian who doesn't have any coffee.  It is in this sense that the
commandment must be understood. There is also the phrase 'Thou shalt love thy neighbour'

It is expressed in several ways.", Tamra Wright, Peter Hughes, Alison Ainley, 'The Paradox of
Morality: an Interview with Emmanuel Levinas', in: Robert Bernasconi and David Wood
(e(is.), The Provocation   of   Levinas.   Rethinking   the Other (Routledge London New York 1988),
168-180: 173.
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lijkheid bestaat niet alleen in transcendentale openheid, maar is ook betrok-
ken op een transcendente wet die beveelt om rechtvaardig te zijn (Soyez jus-
teD. De uitwerking van deze gedachte, via het app61 van de alteriteit, tot aan
het tout autre est tout autre, leidt consequent doorgedacht tot een verantwoor-

delijkheid voor alles en allen. De grenzen van de verantwoordelijkheid ont-
staan pas, wanneer de onvoorwaardelijke wet in een specifieke context onder
woorden wordt gebracht en in een unieke situatie nioet worden toegepast. In
Derrida's gedachtengang zijn er niet echt grenzen aan de verantwoordelijk-
heid, wel aan de situatie waarin de verantwoordelijkheid tot gelding komt en
tot uiting moet worden gebracht. De explicitering van verantwoordelijkheid
leidt tot een begrenzing, tot een hi2rarchie van waarden en regels en tot situ-
ationeel bepaalde verantwoordelijkheden, maar tegelijk reikt de verantwoor-
delijkheid verder dan deze grenzen. De onvermijdeluke eindigheid van de
verantwoordelijkheid gaat daaroni altijd gepaard met schuld.

Maar wanneer een dergelijke onvermijdelijke schuld wordt verwoord als
opoffering van miljoenen mensen, een opoffering die door iedereen op elk
moment van de dag wordt begaan, dan verliezen de woorden 'offer' en 'op-
offering' elke betekenis. De verantwoordelijkheid van een eindig mens kan
nooit zo groot zijn dat zij tot een dergelijke opoffering moet leiden. Is er
voor dit verantwoordelijkheidsbegrip  niet een alternatief dat beter aansluit bij
de andere delen van Derrida's werk?

5.3.4 I/an oneindge naar eindige verantwoordelqkheid
Het is dus niet alleen de filosofie die volgens Derrida een oneindige en abso-
lute opdracht heeft. Voor de morele verantwoordelijkheid in het algemeen
geldt in zijn ogen dat zij tegen de achtergrond van een absoluut, oneindig en
onvoorwaardelijk app61 moet worden gesitueerd. Omdat verantwoordelijk-
heid zich alleen als eindig kan voordoen, binnen een concrete context, is zij
voortdurend gespannen tussen onvoorwaardelijkheid en voorwaardelijkheid,
tussen zuiverheid en berekening. In deze spanning wordt men onvermijdelijk
geconfronteerd met onbeslisbare aporieln en double binds. Elke concrete wet
wijst boven zichzelf uit naar de onvervulbare wet die rechtvaardigheid eist
voor elke alteriteit en singulariteit. Een verantwoordelijke beslissing volgt niet
alleen een norm of een morele regel, maar neemt ook de geldigheid van deze
norm en moraal zelf in overweging. Zij moet voldoen aan een 'moeten'
voorbij elke morele plicht, een 'over-moeten' (sttr-devoir) dat, zoals Derrida
zelf duidelijk maakt, om overmoed vraagt  (Ap  38). De verantwoordelijkheid
wordt zo zelf oneindig en excessief en gaat noodzakelijk met hubris gepaard.
Beslissen is enerzijds een oneindig heen en weer bewegen tussen de voor-
waardelijke en de onvoorwaardelijke wet, totdat anderzijds de spreekwoor-
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delijke knoop wordt doorgehakt. Zo maakt de wet van de wet verantwoor-
delijkheid tegelijk mogelijk en onmogelijk. De onvernlijdelijke eindigheid
van de ethische verantwoordelijkheid wordt gedacht tegen de achtergrond
van een absolute eis tot rationele rechtvaardiging waaraan nooit valt te vol-
doen. Eindigheid wordt daarmee gekarakteriseerd als een te kort schieten, als
schuld.

Derrida's verantwoordelijkheidsbegrip vertoont dus dezelfde structuur,
dezelfde beweging tussen eindig en oneindig, als zijn metafysicabegrip. Met
betrekking tot de idee van verantwoordelijkheid moet dan ook dezelfde vraag

gesteld worden als in § 5.2 naar voren is gebracht: is de oneindige en absolute
norm waaraan de verantwoordelijkheid moet voldoen maar nooit kan vol-
doen, wel zo vanzelfsprekend als door Derrida lijkt te worden vooronder-
steld? Wat houdt de onvoorwaardelijkheid en oneindigheid van de verant-

woordelijkheid eigenlijk in?
Het appdl van het singuliere andere wordt als oneindig opgevat, omdat

het niet herleidbaar is tot de context waarin het indirect verschijnt. Het is
niet gebonden aan deze context en zijn geldigheid wordt er dus ook niet
door beperkt.  Het  zijn de omstandigheden  die  een  norm of bevel voorwaar-
delijk maken. De oproep van de ander gaat de omstandigheden te boven en

geldt daarom, volgens Derrida, onvoorwaardelijk; wat zich aan elke context
onttrekt, is oneindig en onbepaald. Met andere woorden, de alteriteit ver-
plicht doordat ze zich terugtrekt. Het is volgens Derrida niet zozeer deze of

gene singuliere ander als wel de andersheid van deze ander die de verant-
woordelijkheid oproept. Omdat deze andersheid zich blijvend terugtrekt,

blijft de verantwoordelijkheid duren en kan de schuld nooit worden ingelost.
De wet van de wet kan niet worden verantwoord, maar doet zich juist voor
in het tekort schieten van elke verantwoording.

In twee opzichten is de verantwoordelijkheid volgens Derrida oneindig.
In kwalitatief opzicht: de verantwoording kan nooit afdoende worden vol-
tooid.  Maar ook in kwantitatief opzicht: mijn verantwoordelijk stopt niet bij
een specifiek aantal anderen, ik ben voor alles en iedereen verantwoordelijk.
Want totit autre est tout atitre, elke ander is volledig anders en daarmee net zo
anders als elke ander; elke ander is gelijk aan elke ander. Er is dus geen ander
die m66r aanspraak op mijn verantwoordelijkheid kan maken dan welke an-
dere ander ook. Dat men zich meer verantwoordelijk voelt voor familie en
vrienden is volgens Derrida op geen enkele manier te verantwoorden.

De absoluutheid van het ethisch appal en de oneindigheid van de verant-

woordelijkheid dragen in Derrida's denken een paradoxaal karakter. Uitgaan-
de van de ontoegankelijkheid van de singulariteit, van de grenzen van het
kennen en van de ervaring, of, anders gezegd, uitgaande van het ontologisch
tekort dat de dingen onvolledig laat verschunen, wordt gesteld dat de oproep

302



van het andere absoluut en onvoorwaardelijk is. Vervolgens kan deze oproep
alleen binnen een context en dus alleen als voorwaardelijk verschijnen, in de
gedaante van een concrete en situationeel bepaalde regel of norm, waarna de
morele verantwoordelijkheid wordt begrepen als een spanning tussen de on-
voorwaardelijke oproep en haar voorwaardelijke situering.

De onherleidbaarheid van het singuliere en de onvolkonienheid van de
morele verantwoording hoeven naar mijn mening echter geenszins vanuit of
via een absolute wet en een daaraan gekoppelde oneindige verantwoordelijk-
heid te worden gedacht. Leidt deze stelling tot een heel andere houding ten
opzichte van de ethiek? Nee. Ethiek is inderdaad niet fundeerbaar en moet
worden gedacht vanuit een app61 van het andere dat niet herleidbaar is tot
zijn context. De onfundeerbaarheid van de ethiek en de voortdurende ont-
trekking van het app61 aan elke definitieve bepaling maken een volledig vol-
tooide verantwoording onmogelijk. Een morele beslissing vergt inderdaad
meer dan het volgen van een procedure of stappenplan of het blind gehoor-
zamen aan een norm of bevel. Een verantwoording kan en moet zich op
normen en morele richtlijnen beroepen, maar moet deze richtlijnen zelf ook
kritisch onderzoeken en beoordelen. Telkens opnieuw kunnen de ethische
gronden en uitgangspunten die in een verantwoording worden aangedragen,
ter discussie worden gesteld - in die zin is de verantwoordelijkheid inderdaad
oneindig. Het 'over-moeten' dat voorbij elke norm reikt, lijkt de verant-
woording hier oneindig te maken. Omdat een verantwoording echter nooit
oneindig kan voortduren, moet zij op een gegeven moment worden afge-
kapt, net zoals de overwegingen voorafgaand aan een beslissing moeten wor-
den afgebroken om tot de beslissing te kunnen komen. Overwegingen en
verantwoordingen eindigen in een aanname met een aanspraak op algemeen-
geldigheid, die niet volledig rationeel te funderen is. De rationele mogelijk-
heden tot verantwoording en rechtvaardiging stuiten hier op hun grenzen.

Uit de ongrijpbaarheid van de ethische oproep volgt echter niet dat men-
sen oneindig en absoluut verantwoordelijk zijn; er kan alleen uit geconclu-
deerd worden dat men in de verantwoording op de grenzen van de menselij-
ke rationele vermogens stuit. Verantwoordelijkheid is in zoverre oneindig dat
zij niet binnen de perken van de eindige rede te houden is. Juist de begrensd-
heid en het gesitueerd zijn van het menselijk bestaan moeten meegewogen
worden in een ethische overweging. Deze overwegingen kunnen evenmin
met een evidentie worden besloten. De mens is te eindig om zijn eigen ein-
digheid volledig te kunnen denken of overzien. Juist daarom mag niet te snel
een oneindige verantwoordelijkheid worden geponeerd. Derrida's 'over-
moeten' wordt overmoedig wanneer deze begrensdheid niet vanaf het begin
wordt meegedacht, maar pas in tweede instantie tegen de achtergrond van
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een oneindige opdracht wordt gethematiseerd. Waarom zou van een eindig
schepsel een absolute rechtvaardiging moeten warden verwacht?«'

Er zijn dus grenzen aan de verantwoordelijkheid, ook al zijn deze grenzen
niet precies aan te geven. De afl)akening van verantwoordelijkheden is on-
vermijdelijk en arbitrair, en daarom kan men zich er nooit op beroepen een
zuiver geweten te hebben. Dat zou immers op hetzelfde neerkomen als de
pretentie een volledige rechtvaardiging van het eigen handelen te hebben ge-

geven. De onmogelijkheid van een volmaakt zuiver geweten impliceert ech-
ter nog niet een onvermijdelijke schuld vanwege het te kort schieten ten op-
zichte van een ondraaglijke verantwoordelijkheid. De eindigheid van de ver-
antwoordelijkheid dreigt dan te worden overspannen tussen twee uitersten:
ofwel men weet precies alle handelingen en keuzes te verantwoorden in een
berekening waarin alles op zijn plaats valt en het geweten volmaakt zuiver is,
ofwel men is onvergeeflijk schuldig omdat zo'n volmaakte verantwoording
nooit gegeven kan worden. Dit zou het onwenselijke resultaat zijn van Der-
rida's alles-of-niets-logica, waarin tegen de achtergrond van deze grote span-
ning alleen in tweede instantie grijstinten mogelijk zijn. Wanneer de eindig-
heid van de menselijke verantwoordelijkheid eerder wordt erkend en niet
met absolute eisen wordt verbonden, blijkt ook een goed geweten mogelijk
te zijn dat niet zo volmaakt hoeft te zijn als wat Derrida een bonne conscience

noemt. Evenmin hoeft eindigheid direct met schuld te worden verbonden.
Mensen zijn schuldig, maar niet alleen omdat ze in hun eindigheid tegenover
de eis van een absolute rechtvaardiging te kort schieten.«' Mijn verantwoor-
delijkheid is eindig maar toch vaak groter dan waaraan ik zou kunnen vol-
doen. Dat we de grenzen van onze verantwoordelijkheden niet precies kun-
nen lokaliseren, betekent echter niet dat de verantwoordelijkheid oneindig
zou zijn. Het verantwoordelijkheidsbegrip moet daarorn worden ontdaan van
de hubris van Kants 'du kannst denn du sollst' of Derrida's  'tu dois,  donc  tu
ne peux pas'.

Wat geldt voor het 'hoe' van de verantwoordelijkheid, namelijk dat zij
niet oneindig is, geldt nog sterker voor het 'waarvoor' van de verantwoorde-
lijkheid: ook datgene waarvoor ik moreel aansprakelijk kan worden gesteld, is
niet oneindig. Wanneer de menselijke maat wordt betrokken in morele

" Vgl. David Wood, 'Responsibility Reinscribed', 109: "There may be no absolute justifi-
cation, but whoever thought justification required absolutes?"

. Kwaad en eindigheid houden wel verband met elkaar, dat blijkt het duidelijkst in het
kwaad van de dood. Het onderscheid russen goed en kwaad etierzijds en eindigheid en onein-
digheid anderzijds moet echter niet te snel over Un kam worden geschoren. Eindigheid is op
zich niet slecht of kwaad, het betekent ook dat goede dingen op hun eigen tijd gebeuren en

gedaan worden. Kwaad en onrecht kunnen gebeuren door kwaadwillendheid die niet door
eindigheid wordt veroorzaakt, en ook door krachten die de mensen te boven gaan.
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overwegingen, moet hierin ook de vraag aan de orde worden gesteld, hoever
deze aansprakelijkheid strekt. In een wereld met complexe internationale
economische en sociale verhoudingen reikt de verantwoordelijkheid wellicht
verder dan op het eerste gezicht wordt gedacht. De individuele leefstijlen en
consumptiepatronen in bijvoorbeeld West-Europa zijn op een ingewikkelde
manier verbonden met vraagstukken rond wereldwijde armoede, onderont-
wikkeling en milieuverontreiniging. Persoonlijke en collectieve verantwoor-
delijkheden zijn  hier niet eenvoudig af te bakenen. Maar hieruit volgt geens-
zins dat verantwoordelijkheid niet begrensd is, en evenmin dat een afbake-
ning alleen kan plaatsvinden tegen de achtergrond van een voorafgaande on-
eindige verantwoordelijkheid en schuld.

Waarom zou de verantwoordelijkheid aan de terugtrekking tot in een
formele alteriteit gekoppeld moeten zijn? Een ethisch app61 doet zich inder-
daad voor in de terugtrekking van het andere, maar deze onttrekking kan
zich alleen voordoen in de indirecte verschijning van een specifieke alteriteit,
in deze of die ander, als anders. Verantwoordelijkheid is altijd gesitueerd.
Voor deze situering zelf kan niemand verantwoording afleggen. Verantwoor-
delijkheid bestaat niet in de verhouding tot het abstracte 'andere', maar in de
verhouding tot wat zich op zo'n manier aan mij voordoet dat het zich tege-
lijk onttrekt. Verantwoordelijkheid doet zich voor in differenties, in ver-
schillende verhoudingen tot verschillende anderen tegelijk, en moet niet
worden geextrapoleerd in het absolute voorbij de differenties. Meerdere ver-
antwoordelijkheden moeten in een verantwoord evenwicht tot hun recht
komen. Ook in dit opzicht moet de eindigheid van de verantwoordelijkheid
vanaf het begin,  en  niet pas in tweede instantie, serieus worden genomen.

Dat het onverwachte en onvoorspelbare app61 van de singuliere ander
toch niet zonder horizon tot mij komt, blijkt ook uit Derrida's tekst, precies
daar waar hij de onvoorbereide gebeurtenis van de oproep van het andere
benadrukt en de rol van de horizon hierbij wil minimaliseren:

"Wat aldus op mij neerkomt om mij uit te kiezen, komt niet noodzakelijkerwijs
naar mij door voor mij te verschijnen, op zo'n manier dat ik het horizontaal zie
komen, zo'n object of subject tegen de achtergrond van een horizon, van een
voorspelbare toekomst. Er is niet m66r horizon voor de ander dan voor de dood.
De ander die op mij neerkomt, presenteert zich niet noodzakelijk horizontaal
voor mij, hij kan boven op me vallen, verticaal (niet van de Allerhoogste, maar
van zo hoog!)  of me verrassen door in mijn rug te komen, van achteren of van
onderen, vanaf de ondergrond van mijn verleden, en op zo'n manier dat ik hem
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niet zie komen, dat ik hem zelfs nooit voor me zie, hem soms alleen maar voel of

hoor. Ternauwernood." (QD 91)«'

Hoewel de ander dus niet voorspelbaar horizontaal recht op mij af komt,
vindt zijn benadering toch wel degelijk plaats binnen een horizon, die door
Derrida wordt weergegeven met ruimtelijke metaforen: van boven, in mijn
rug, van achteren en van onderen. Deze passage verhoudt zich op een para-
doxale manier tot de vroegere kritiek van Derrida op Levinas in 'Violence et

mBtaphysique', waar Derrida Levinas wees op de onvermijdelijke inscriptie
van de absolute alteriteit in de economie van het zelf. Opnieuw is hier de al
eerder genoenide wending in Derrida's werk te zien: het accent wordt ver-

legd van inscriptie naar transcendentie. In Derrida's latere werk schiet dit ac-
cent vaak te ver door, wanneer hij op een formele manier de absolute alteri-
teit en singulariteit als zodanig benadert en van de concrete verschijning van
deze en die ander abstraheert. Deze abstractie gaat samen met het oneindig
maken van de verantwoordelijkheid.

In zijn denken over geven en vergeven valt eenzelfde abstractie op, die de

gift en de vergeving onmogelijk maakt. Bij de bespreking van de ethiek van

de gift in § 3.5.1 bleek echter al dat er vanuit Derrida's vroegere werk over
differentie en economie een opvatting van het geven kan worden ontwikkeld
die minder absoluut is dan de idee van de gift die in Donner le temps en het

latere werk door Derrida zelf wordt ontvouwd. Parallel daaraan kan ook de
morele verantwoordelijkheid minder absoluut en excessief worden opgevat.
Uitgaande van Derrida's vroegere geschriften (vooral ED) hoeft een gift niet
te worden opgevat als onmogelijk vanwege haar aporetische verhouding tot
elke mogelijke economie. Het is veeleer de ontwrichting van de economi-
sche cirkel door de di#trance die naast woekering en verlies ook een gift zon-
der exacte en volledige teruggave niogelijk maakt; en die ook de dankbaar-
heid mogelijk maakt die het niet-economische van de gift benoemt.

Voor vergeving geldt iets soortgelijks. Derricla acht vergeving onmogelijk,
omdat zij volstrekt onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Er mag naar zijn me-
ning niets tegenover staan, er mag geen berouw worden geeist, want dat zou
de vergeving in de economie van de berekening betrekken - en daarmee zou

63 ,
Ce qui fond ainsi sur moi ne vient pas n6cessairement i moi pour m'Blire, moi, en se

prdsentant devant moi, de telle sorte que je ne le voie venir horizontalement, tel un objet ou un

sujet anticipable sur le fond d'un horizon, d'un avenir prkvisible. 11 n'y plus d'horizon pour
l'autre que pour la mort. L'autre qui fond sur moi ne se presente pas necessairenient devant mot
S l'horizontale, il peut me tomber dessus, verticalement (non pas du TrBs-Haut, mais de si

haut !) ou nie surprendre en venant dans mon dos, par derriEre ou par dessous, du sous-sol de

mon passB, et de telle sorte que je ne le voie pas venir, voire que je ne le voie jamais. devant
me contenter parfois de le sentir ou de l'entendre. A peine." (QD 91)
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het geen echte vergeving meer zijn. Het is vooral opmerkelijk dat Derrida
een dergelijke voorwaardelijke vergeving 'te gemakkelijk' noemt   (FS   114),
alsof het gemakkelijk  is om iemand te vergeven  die je veel onrecht heeft  aan-
gedaan en vervolgens achteraf alleen berouw kan tonen, zonder daadwerke-
lijk iets 'goed' te kunnen niaken. In zo'n geval is de economische cirkel zeker
niet rond, het berouw is slechts een eerste begin van een terugbetaling en
misschien zelfs dat nog niet eens. Maar voor Derrida is dat blijkbaar al teveel.
Mijns inziens ligt het veel meer voor de hand om hier juist de onmogelijk-
heid van de economische terugbetaling, de onmogelijkheid van het 'goed
maken' te benadrukken, die vergeving mogelijk maakt.

Berouw en schuldbekentenis maken een schuldige inderdaad anders dan
de dader die hij was, maar ook dat maakt, in tegenstelling tot wat Derrida
beweert, vergeving niet onmogelijk. Een berouwvolle dader is niet minder
schuldig voor zijn misdaad en kan dus nog steeds worden vergeven. Daaren-
tegen is juist een vergeving zonder schuldbekentenis een vergeving die in het
luchtledige zou blijven zweven, zonder daadwerkelijk te gebeuren, zonder de
te vergeven schuldige te bereiken, zonder te worden ingeschreven in de rela-
tie met de schuldige dader. De onmogelijke vergeving die Derri )la prefereert,
blijkt zo inderdaad geen vergeving meer te zijn.

Kortom, wanneer in morele overwegingen de eindigheid van het mense-
lijk bestaan en het menselijk denken werkelijk serieus worden genomen, is er
geen reden om verantwoordelijkheid op te vatten als iets absoluuts en onein-
digs dat pas in tweede instantie door eindigheid wordt gekenmerkt. Deze af-
wijzing van een absolute verantwoordelijkheid gaat niet ten koste van die ei-
genschappen van verantwoordelijkheid, met het oog waarop Derrida de on-
eindigheid van verantwoordelijkheid benadrukt: het denken in termen van
appal in plaats van fundering, het vermijden van de pretentie van een zuiver
geweten, de onuitroeibaarheid van kwaad en onrecht, een open en tolerante
houding ten opzichte van andere opvattingen en andersdenkenden.

5.4 Quasi-transcendentale metafysica en religie

5.4,1 Religie, rationaliteit en pluralisme
In hoofdstuk 4 bleek dat Derrida's houding ten opzichte van religie en aan-
verwante zaken gekarakteriseerd kan worden als een algemene apofatiek. Hij
probeert elke bepaling van het transcendente te problematiseren om daarmee
meer openheid voor het andere en meer ruimte voor tolerantie te crefren.
De via negativa van de negatieve theologie wordt zo tot voorbij God en voor-
bij de theologie doorgetrokken; voorbij de woestijnen van religieuze her-
bronning en kluizenaarschap moet worden gezocht naar de algemene ge-
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loofsstructuur van de woestijn in de woestijn; zich distantierend van de con-
currentiestrijd tussen messiaanse tradities zoekt Derrida het messiaanse dat

geen specifieke vorm van messianisme is; hij heeft het oog gericht op de al-
gemene structuur van openbaarheid die door specifieke openbaringen als
transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde wordt voorondersteld; oftewel, op
de algemene structuur van een 'an-archisch' geloof dat aan elke bewering de
vorm van een belofte en getuigenis geeft. Omdat een zuiver formele struc-
tuur die :ian elke inhoudelijke bepaling voorafgaat, niet bereikbaar is, brengt
deze metafysische zoektocht Derrida in een slingerbeweging tussen de woes-
tijnen en de woestijn in de woestun, tussen het messiaanse en de messianis-

men, tussen openbaarheid en openbaringen, tussen getuigenis en overtuigin-

gen.

Deze denkbeweging wordt door meerdere dubbelzinnigheden geken-
merkt. Al meerdere malen, onder andere in de paragrafen 2.6.5,4.4.2 en
5.2.2, heb ik erop gewezen dat Derrida's apofatische uitholling van elke
overtuiging tot een formeel getuigenis zelf van een inhoudelijke overtuiging

getuigt. Zijn nadruk op het formele 'messiaanse' als onderscheiden van elk
messianisme is in zichzelf een formalistische vorm van messianisme. De op-
roep om elke jinal vocabulary te deconstrueren, is schatplichtig aan het voca-
bulaire en aan de geest van de Verlichting. Hier en daar dragen Derrida's
teksten de sporen van deze dubbelzinnigheid. In het al eerder aangehaalde

citaat uit Force de toi noemt  hij  het messiaanse  "het type"  en  "...de  oorsprong,
de voorwaarde, de mogelijkheid of de belofte van al zijn voorbeelden",
waarbij de messianismen in hun deconstructieve uitholling dus tot slechts

voorbeelden worden teruggebracht. Het lijkt alsof Derrida claimt een positie
in te nemen aan de zijlijn van waaruit hij de verschillende messiaanse tradities
in hun onderlinge concurrentiestrijd kan gadeslaan, als onderscheiden voor-
beelden van dezelfde algemene messiaanse structuur. Wanneer men zich nu
door deze reductie tot de formele messiaanse structuur met meer verbonden
voelt met de ethische oproep van de messianismen, schrijft Derrida:

-Maar 'niet meer meedoen', niet meer meelopen binnen een spoor, staat niet toe

in de startblokken te blijven of eenvoudigweg toeschouwer te blijven, verre van

dat, integendeel. Het is misschien, zoals men ook in het Frans zegt, juist dat wat
ji:it counY, in beweging houdt, sterker en sneller, bijvoorbeeld [mijn cursivering,

EE] de deconstructie." (FL 57)"

64 "
Mais ne pas 6tre « dans la course » S l'intBrieur d'une allde, ne permet pas de rester au

d6part ou d'6tre simplement spectateur, loin de 18, au contraire. C'est peut-Etre, comme on dit
aussi en fran ais,  cela m6me qui  • fait courir »,  plus  fort et  plus vite, par exemple  la
d6construction.- (FL 57)
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De  deconstructie zelf blijkt  hier een voorbeeld tussen de voorbeelden  te  zijn,
een niessianisme onder de messianismen. Een ander spoor van dezelfde dub-
belzinnigheid in Derrida's denken kan worden gevonden in D'wit ton apoca-
lyptique, waar hij schrijft dat men geen einde kan voorspellen zonder er een
invulling aan te geven. De apofatiek van de apocalyps kan zich niet als een
volledig lege formule voordoen  en is zelf als apofatiek een geheel eigen bena-
dering van een open einde (TA 95-98). Een derde spoor is aangehaald in §
4.4.2, waar Derrida's beschrijving van de messiaanse structuur van geloof,
getuigenis en belofte een paradoxale verbinding vertoont van zekerheid en
voorlopigheid. Zijn uitgangspunt voor de bespreking van de verhouding tus-
sen geloof en rede wordt tegelijk provisorisch en onvoorwaardelijk genoemd.
De terughoudendheid van de epochi wordt hier zelfverzekerd en onvoor-
waardelijk aan elke overtuiging opgelegd  (FS  17).

Deze voorbeelden laten zien dat Derrida's werk niet alleen getuigt van het
zoeken naar een an-archische openheid die onvermijdelijk wordt gekleurd
door het discours waarin het zijn deconstructieve werk doet, maar dat er ook
een overtuiging in doorwerkt, eenforre de.foi, die in de geest van de Verlich-
ting is geworteld en die zich niet boven de concurrentiestrijd van eindvoca-
bularia kan verheffen. Niet alleen bi,inen de slingerbeweging van Derrida's
metafysica van de uitgestelde gestalte is een inhoudelijke overtuiging onver-
mijdelijk, ook aan deze denkbeweging zelf ligt een aanspraak op universele
geldigheid ten grondslag. De dubbelzinnigheid van Derrida's metafrsica be-
staat hierin dat hij enerzijds voortdurend wijst op de onvermijdelijke gesitu-
eerdheid van elke filosofie, terwijl hij daar anderzijds toch aan probeert te
ontkonien.

In het kader van de verhouding tussen filosofie en religie uit deze dubbel-
zinnigheid zich in de averechtse gevolgen die in § 5.3.3 zijn uiteengezet. De
apofatische benadering van religie beoogt een verregaande tolerantie, een to-
lerantie die volgens Derrida voorbij de christelijke vormen van tolerantie zou
moeten liggen en die alleen in de 'woestijn in de woestijn' kan worden ge-
vonden (FS 35-37). Het lijkt er hier sterk op dat het uittreden uit een religi-
eus discours en het loochenen van een religieuze overtuiging een voorwaarde
wordt oni de ware tolerantie te bereiken. Mijns inziens hangt tolerantie
veeleer samen  met het besef van de eindigheid en  van de beperkingen  van je
eigen overtuiging. Het is daarvoor niet noodzakelijk om afstand te nemen
van je overtuiging en nog veel minder om dat van anderen te verwachten.

Derrida's apofatiek werkt even ontwortelend als de globalatinisering, de
wereldwijde verbreiding van een geseculariseerd christelijk gedachtengoed,
waarop hij zijn kritische pijlen richt. Daar waar hij de verregaande intoleran-
tie van het islamisme interpreteert als een reactie op de globalatinisering, kan
worden gesteld dat zijn kritisch-apofatische benadering van religies eerder
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meedoet aan dit proces van globalatinisering en dat het onbedoeld intoleran-
tie oproept, dan dat het bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van toleran-
tie..5

Zoals in § 5.2.2 al is betoogd, is in elke filosofie een force de foi aan het werk,
een vertrouwen in een of meer basale overtuigingen die niet gefundeerd of
bewezen kunnen worden, maar onvoorwaardelijk voor waar en juist worden
aangenomen. Het hoeft hier niet om 66n overtuiging te gaan, het kan ook
een groep van samenhangende of ze16 tegenstrijdige beweringen zijn. Zij
hebben de status van aanspraak en getuigenis, ze ontberen weliswaar een ul-
tieme fundering en garantie, maar kunnen desalniettemin overtuigingen wor-
den genoemd die vaak ten grondslag liggen aan andere gedachten en bewe-
ringen. Ze kunnen in twijfel getrokken worden, maar gewoonlijk wordt er
niet voortdurend aan getwijfeld. Zekerheid en onzekerheid gaan hier dus al-
tijd samen in een spanningsvolle verhouding.„,

Wie zich bewust is van deze kenmerken van zijn diepste overtuigingen,
vindt ruimte voor tolerantie. Tolerantie tussen de verschillende religieuze
tradities kan worden versterkt door een relativering van hun status: geloven is

altijd menselijk, eindig, bekritiseerbaar, kwetsbaar en contextueel bepaald.
Wanneer deze contextualiteit van geloof en religie wordt gedacht tegen de
achtergrond van een onvervulbare eis van zuiverheid en rationele transparan-
tie, wordt de tolerantie juist weer in gevaar gebracht." Een pleidooi voor to-
lerantie wordt het meest gediend door een versterking van religieuze stro-
mingen die relatief veel ruimte bieden voor tolerantie van andere religies en

65

De ontworteling door een niets ontziende 'alles-of-niets-logica' loopt niet alleen het risi-
co van fatalisme en scepticisme, maar ook het risico van een heftige reactie hierop: fundamen-
talisme. Dit verband wordt ook gelegd door Jacob Klapwijk:  " het postmoderne pluralisme
heeft een kliniaat van scepsis en cynisme geschapen. Het heck ook, van de weeromstuit, geleid
tot kunstmatig opgeschroefde vormen van absolutisme en fundamentalisme.", zie Jacob  Klap-

wijk, 'Ethisch pluralisme en de opdringerigheid van het universele', in: Theo de Boer en San-
der Grimoen (red.), Pluralisme. Culti,u filosqfische beschouwingen (Boom Amsterdam / Meppel

1995), 180-203: 202.
I. Het is zelfs aannemelijk dat zich in elke rationele articulatie van geloo overtuigingen en

levensbeschouwingen innerlijke regenstrijdigheden voordoen, omdat deze overtuigingen be-
trekking hebben op wat het menselijk verstand te boven gaat. Mede daarom pan in deze ba-

sisovertuiging zekerheid en onzekerheid vaak samen; vgl. C.E. Evink, 'Een vast vertrouwen.
Kleine typologie van de geloofszekerheid'. in: Koert van Bekkum en Rien Rouw (red.), Gelo-
ven in zekerheid.' Gerefonneerd,feloven  in een postmodeme t(id (De Vuurbaak Barneveld 2000),  63-
76.

Theo de Boer pleit in dit verband voor een epok/,2 die niet betekent dat men zich van elk
oordeel zou moeten onthouden, maar die er op neerkomt dat men met terughoudendheid
oordeelt; zie Theo de Boer, 'Contouren van een niet-relativistisch pluralisme'. in: de Boer en
Griffioen (red.), Plitralisme, 162-179: 168-171.
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andere gelovigen. Dat is een vruchtbaarder strategie dan het problematiseren
van alle religieuze stromingen omdat ze per definitie niet tolerant genoeg
kunnen zijn..

Deze alternatieve benadering van de religies en andere messiaanse stro-
mingen en van hun verhouding tot de filosofie impliceert net als Derrida's
apofatiek een pluralisme. Dat wil zeggen dat meerdere religies met hun uni-
versele aanspraken naast elkaar staan, zonder dat kan worden uitgemaakt wel-
ke de 'ware' is. Men kan zich op verschillende manieren tot deze 'concur-
rentiestrijd' verhouden. De pluraliteit aan stromingen kan als zodanig worden
toegejuicht en gepropageerd; ook kan men zich bewust en expliciet binnen
66n van de conUicterende tradities opstellen; een andere mogelijkheid bestaat
in het opschorten van een oordeel of in het onbeslist laten van de concurren-
tie. Al deze posities maken deel uit van het veld dat ze beschrijven en beoor-
delen. Vanuit de eigen positie kan men het strijdperk, op z'n minst gedeelte-
lijk, overzien, maar niemand kan zich er boven verheffen. Alle posities ne-
men deel aan de concurrentiestrijd, ook al ontkennen ze dat misschien zelf.
Geen pluralisme zonder aanspraken op het universele.

Een zinvolle dialoog tussen verschillende religies of levensbeschouwelijke
stromingen moet voldoen aan op z'n minst twee eisen aangaande universele
aanspraken. Ten eerste moeten de aanhangers van een stroming beseffen dat
hun overtuigingen bekritiseerbare claims zijn die betrekking hebben op iets
dat hun begrip te boven gaat. Ten tweede moeten zij deze, elkaar uitsluiten-
de,  claims niet onder stoelen of banken steken, want wanneer de onderlinge
tegenstellingen worden gebagatelliseerd, worden de aanspraken op het uni-

"'versele betekenisloos.

IN Deze kanttekeningen lopen parallel met de kritiek die Nancy Fraser en Simon Critchley
hebben geuit op het gebied van de ethiek (zie § 5.4.1). Een vergelijkbare kritiek op het gebied
van religie en godsdienstfilosofie kan worden gevonden bu James Olthuis, die laat zien dat
Derrida gevangen blijft in het logocentrisme, omdat zijn nadruk op onbeslisbaarheid kan wor-
den herleid tot een gerichtheid op logische fundering; zie James H. Olthuis, 'Crossing the
Threshold: Sojourning Together in the Wild Spaces of Love'. in: James  H.  Olthuis (ed.),  Kno-
wing Other-wise. Philosophy at the threshold  of spirituality (New York Fordham University Press

1997), 235-257: 240-244. Zie ook James K. A. Smith, 'How to Avoid Not Speaking: Attesta-
tions', in: Olthuis. Knowing Other-wise, 217-234: 228-230; idem, 'Determined Violence: Der-
rida's Structural Religion', in: The Journal  of Religion (1998), 197-212.

... Vgl. Jacob Klapwijk, 'Pluralism of Norms and Values:  On the Claim  and Reception  of
the Universal', in: Philosophia Refon,iata 59 (1994), 158-192; idem, 'Ethisch pluralisme en de
opdringerigheid van het universele'; Sander Griffioen, 'Kleine typologie van de pluraliteit', in:
de Boer en Griffioen (red.), Pluralisme, 204-226: 214-220.
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5.4.2  loodse' filosofie  en  haar alternatieven
Derrida's filosofie is niet alleen gesitueerd in de traditie van de Verlichting,
zijn werk kan, zo bleek in § 4.6, ook gekarakteriseerd worden als 'joods'.
'Joods' bleek hier een kenmerk van elke identiteit te zijn: iedere identiteit is
in zichzelf verdeeld en gebroken, geen afgerond geheel, maar open voor een
alteriteit die aan haar voorafgaat. In haar singulariteit wordt zij aangesproken
door een geheime transcendente alteriteit waarvan zij getuigt, maar waarover
zij niet beschikt. Deze (niet-)identiteit is eigen aan alles en iedereen, niet
joods maar universeel. Het universele wordt aangegeven met de aanhalingste-
kens, maar tussen deze aanhalingstekens staat het woord joods en niet een an-
dere karakterisering. De bepaling van de (niet-)identiteit wordt 'joods' ge-
noemd, omdat zij duidelijk sporen draagt van de joodse religieuze en wijsge-
rige traditie. Derrida's denken is niet alleen 'joods' omdat hij telkens wijst op
de differentie die elke identiteit doortrekt en openbreekt, maar ook omdat
zijn uitwerking hiervan onmiskenbaar joodse sporen draagt. De verhouding
tot een niet-identificeerbare alteriteit, de messiaanse belofte, het ethisch appal,
de oneindige verantwoordelijkheid: het zijn allemaal kenmerken die Derrida's
werk een 'joods' karakter geven.

Derrida's filosofie sluit dus aan bij de twee belangrijkste bronnen van de
westerse beschaving, zijn werk is zowel 'verlicht-Grieks' als 'joods'. In de
westerse en Europese cultuurgeschiedenis zijn deze twee bronnen verenigd in
het christendom. In de marge van deze hoofdstroom is een joodse cultuur
behouden gebleven die zich onderscheidt van de christelijke. Derrida zoekt
in deze marge een plaats van waaruit hij het westerse christendom en haar
metafysische traditie kritisch kan ondervragen. Hij laat zien hoe deze joodse

marge nooit voorgoed kan worden buitengesloten uit of naadloos geincor-
poreerd in het christelijke denken en de christelijke traditie. Dernda's kritiek
op de westerse metafysica vanuit deze joodse marge kent dan ook veel paral-
lellen met de aloude theologische tegenstellingen tussen jodendom en chris-
tendom.

De verhouding tussen de mens en de transcendente God wordt in het
christendom gezien als een verzoening die door de middelaar Jezus Christus
tot stand wordt gebracht. In de joodse religie loopt de relatie met God via de
wet. Het christelijk geloof verbindt  de wet veelal  met een schuld waarvan  de
mens verlost moet worden, terwijl de wet in de joodse traditie juist als be-
vrijdend en zingevend wordt opgevat. In de moderne metafrsica is de chris-
telijke verzoeningsgedachte in het vooruitgangsgeloof geseculariseerd tot een
heil dat de mensheid zelf moet nastreven en bereiken, zonder hulp  van  God.
In reactie op het zo ontstane gesloten wereldbeeld wordt nu door differentie-
denkers teruggegrepen naar de joodse traditie, waar de ethische relatie tot het
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transcendente een openheid in de gesloten eenheid van het verzoeningsden-
ken biedt.

Derrida's reflectie op vergeving en verzoening wordt ook door deze
tweedeling gekenmerkt. De christelijke idee van verzoening is naar zijn me-
ning te vatbaar voor een economische berekening die het aardse gewin op-
offert voor een hoger goed. Het goede moet daarentegen worden gedaan
zonder berekening, zonder hoop op vergeving bij een overtreding of een
verkeerde keuze. Door een ontvangen vergeving wordt de verantwoordelijk-
heid volgens Derrida teniet gedaan. Verantwoordelijkheid kan alleen bestaan
als ondraaglijk, onmogelijk, excessief. Vergeving is bij Derrida niet iets om te
ontvangen maar om te geven, zonder ook maar enige schijn van berekening
of ruil."

In deze tegenstelling tussen de christelijke en joodse denktradities, met elk
hun seculiere varianten, waarin aan christelijke zijde verzoening en wederke-
righeid worden benadrukt, terwijl aan joodse zijde de niet-wederkerigheid,
een onvervulbare wet en een oneindige verantwoordelijkheid als onmisbaar
voor ethiek en rechtvaardigheid worden gezien - in deze controverse kiest
Derrida duidelijk partij.  Hij  is een 'joods' denker, geen religieus joods gelovi-
ge, maar een filosoof die ideeen uit de joodse traditie op een algemeen wijs-
gerige manier uitwerkt. Op deze manier neemt hij wel degelijk deel aan de
concurrentiestrijd tussen de verschillende messianismen. Hoewel Derrida zich
boven deze tegenstelling wil verheffen, en hoewel hij geen eindoordeel wil
uitspreken maar een uiteindelijke beoordeling over deze concurrentiestrijd
voorgoed wil opschorten, verdedigt hij onmiskenbaar 'joodse' standpunten en

71stelt hij zich zeer kritisch op tegenover de christelijke verzoeningsidee.
In § 3.5.1 bleek al dat vanuit Derrida's vroegere werk ook een andere

verhouding tussen enerzijds app81 en verantwoordelijkheid en anderzijds de
economie van hun inscriptie en contextualiteit denkbaar is. Doordat in de
economische kringloop en in betekenisrelaties niets hetzelfde blijft, maar

71I Net zo is de messiaanse belofte bij Derrida een belofte die gedaan moet worden, die al-
tijd al gedaan en te doen is, maar geen belofte die wordt gegeven. Belofte en bevel vallen hier
samen als een bevel oni te beloven. In een christelijke benadering gaan belofte en bevel samen
als belofte van vergeving en verzoening die tegelijk ook een opdracht is. Zie Henk G. Geert-
serna,  Om  de  humaniteit.   Christelijk  geloof in  gesprek  met  de  modeme  cultitur  over  wetenschap  enfiloso-
.fie (Kok Kampen 1995), 77-83, 119-122; idem, Hetmenseliik karakter van ons kennen (Buijten &
Schipperheijn Amsterdam 1992), 131-150.

71 In dit opzicht is Demda's benadering opnieuw, ook als het gaat om de verhouding tus-
sen joods en christelijk denken, dubbelzinnig. Soms pretendeert hij boven de tegenstellingen
tussen de verschillende messiaanse stromingen te staan (FL 966; PdS 219-220; Kearney, Diato

gues with Contemporary Continental Thinkers, 107-108), maar vaak geeft hij duidelijke aanwijzin-
gen dat hu een joodse positie inneemt ten opzichte van de christelijke hoofdstroom in de
westerse cultuur en filosofie (Ps 562-563,584; S 90-91, 98-100; ED 100; G 41-107").
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waarden en betekenissen voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn,
worden juist een verantwoordelijkheid en een geven mogelijk die niet ten
onder gaan aan berekening. Omdat de economische berekening altijd feilbaar
en onzeker is, is een goede gift nooit volledig herleidbaar tot een slinkse ruil-
handeling. Het gevaar van berekening blijft altijd aanwezig, het is altijd mo-
gelijk  om het goede  te  doen  met als stilzwijgende bedoeling er zelf op langere
termijn beter van te worden - en wie kan zijn eigen motieven volledig door-
gronden? Maar dit gevaar is evenzeer aanwezig in het onvermijdelijk eindig
en contextueel worden van een oneindige verantwoordelijkheid. Een verab-

solutering van de verantwoordelijkheid ontkomt niet aan dit probleem, maar
creeert wel nieuwe problemen, zoals de uiteenlopende gevaren van overdadig
schuldgevoel, vrijblijvendheid, fatalisme en een nivellering van het ethisch

woordgebruik. De noodzakelijke openheid van de economische cirkel van
het zelfde, de onvermijdelijke differentie in elke identificering, creeert de
mogelijkheid van woekering en verlies, maar evenzeer van een onberekenen-
de gift, een gratis geschenk, dat wellicht nooit zuiver oneconomisch, maar
desalniettemin een goede gift kan zijn. Het gaat dus niet om een vermijding
van elke mogelijke wederkerigheid, maar om de mate van wederkerigheid.

In zijn interpretatie van Patoeka's genealogie van de verantwoordelijkheid
(§ 4.5.1) gaat Derrida aan dit alternatief voorbij, door Patodka's christelijke
verantwoordelijkheidsbegrip op een 'joodse' en apofatische manier uit te
hollen. Patodka denkt de verantwoordelijkheid in de relatie tussen de eindig-
heid van de mens en de door God gegeven oneindige liefde. Tegenover deze
oneindige liefde kan de mens alleen maar in gebreke blijven. In Gods liefde
gaan de belofte van verzoening en de oproep tot verantwoordelijkheid sa-
men. Juist het ontvangen van het ultieme goed sticht hier de verantwoorde-
lijkheid, maar Derrida abstraheert hiervan in zijn apofatische interpretatie en
wil alleen de verantwoordelijkheid als onmogelijke opgave overhouden, ter-
wijl in Patodka's benadering ontvangen en geven wel op een verantwoorde-
lijke manier kunnen saniengaan.

Het is dus heel goed mogelijk om uitgaande van een christelijke verzoe-
ningsidee als die van Patodka een verantwoordelijkheidsbegrip te ontwikke-
len waarin ontvangen en geven samengaan. Het gevaar van berekening is hier
nooit volledig uit te sluiten, maar kan wel als oneigenlijk misbruik van het
vertrouwen op verantwoordelijkheid naar de marge worden geschoven. Het
begrip 'liefde' speelt in deze christelijke ethiek een sleutelrol: liefde is niet
berekenend, maar geeft zichzelf over aan de ander, in de hoop dat liefde,
eventueel, kan worden terugontvangen. Binnen deze liefde kan verantwoor-

delijkheid als niet-economisch worden opgevat - ware liefde is onvoorwaar-
delijk en durft zichzelf zonder berekening op het spel te zetten - zonder dat
het risico van economische berekening volledig zou moeten worden buiten-

314



gesloten. Een dergeluke ethiek van liefde, verzoening en wederkerigheid kan
zowel theologisch als geseculariseerd-wijsgerig worden uitgewerkt. '

Het gaat mij er hier echter niet om een dergelijke ethiek uit te werken.
Het is ook niet mijn bedoeling een keuze te maken tussen een christelijke,
joodse of 'joodse' ethiek en filosofie. Wel wil ik verschillende alternatieven
laten zien in de wijsgerige bezinning op de verhouding tot wat aan ons be-
staan transcendent is. Boeddhisme en polytheisme zijn heel andere stromin-
gen en tradities, van waaruit evenzeer vergelijkbare benaderingen van de ver-
houding tussen religie en ethiek kunnen worden ontwikkeld. Hier zijn vele
verschillende standpunten mogelijk die evenveel aanspraken vormen op wat
als universeel geldig wordt geacht, maar niet rationeel aantoonbaar is. Er valt
hier heel wat te discussieren, maar het laatste woord kan door de filosofie niet
worden gegeven - al is dat in de metafysische traditie wel dikwijls gepreten-
deerd. De filosofie komt hier niet verder dan het aanspraak maken op de
waarheid ofjuistheid van haar visies die niet volledig fundeerbaar zijn. En aan
deze aanspraken kan zij ook niet ontkomen, dat geldt ook voor filosofen die
menen de metafysica en haar vraagstelling al lang voorbij te zijn.

Over de verschillende religieuze en metafysische alternatieven kan dus
geen laatste oordeel worden gegeven.-' Wel kunnen hun historische wortels
worden getraceerd, hun consequenties en interne spanningen worden onder-
zocht, en hun sterke en zwakke punten worden geevalueerd. Derrida's de-
constructieve werk kan hierbij zeer goede diensten bewijzen - maar daarvoor
is het niet nodig om op een horizonloze positie gericht te zijn.

5.5 Icarus en Daedalus - eindigheid en mogelijkheden
van de filosofie

Het lot was voor Icarus onverbiddelijk. Toen hij merkte dat de was smolt en
de veren naar beneden dwarrelden, was het al te laat om nog op zijn besluit
terug te konien. Hij moest zijn overmoed en vergeetachtigheid met de dood
bekopen. Hier vindt ook de vergelijking tussen de hubris van Icarus en de
hubris van de metafysica haar grenzen. Terwijl Icarus maar 66n keer leefde,

James Olthuis heeft zo'n idee van christelijke liefdesethiek ontwikkeld in een kritische
uiteenzetting met Derrida's en Levinas' filosofie. Zie James H. Olthuis, 'Face-to-Face: Ethical
Asynimetry or the Symmetry of Mutualityi', in: James H. Olthuis (ed.), Kilowing Other-wise.
Philosophy at the Threshold of Spirituality (New York Fordham University Press 1997), 131-158;
idem, 'Crossing the Threshold'.

'
Hetzelfde geldt natuurlijk voor deze bewering zelf. Ook aanspraken aangaande de status

van wijsgerige aanspraken staan altijd ter discussie.
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blijkt de metafysica vele gestalten en vele levens te hebben. Telkens opnieuw
heeft zij de keus om heel hoog, al te hoog, of minder hoog te vliegen.
Heeft de filosofie inderdaad deze keus? Bleek de metafysica niet al aan het
begin van dit boek onvermijdelijk te zijn? Derrida's filosofie lijkt zich bij deze
stelling aan te sluiten: de gestalten en constructies van de metafrsica zijn ein-
dig en dragen de dood al in zich, maar als intentie blijft zij onsterflijk voortle-
ven (ED 117-120; LI 210). De pltilosopliia pere,i,zis kent niet de goddelijke
onsterflijkheid die in de metafysische traditie vaak is nagestreefd, en toch blijft
zij juist door deze mislukking tot in het oneindige voortduren. Net als Icarus
streeft de nietafysica naar een plaats voorbij elke horizon; in tegenstelling tot
Icarus valt zij niet 66n keer maar telkens opnieuw terug. Zo blijft de metafy-
sica als oneindige opgave in stand.

Nu is metafysica inderdaad als minimale metafysica onvermijdelijk: er be-
staat geen filosofie zonder visie op de werkelijkheid als geheel of zonder visie

op de samenhang verlenende kern van haar ordeningen (het derde en vierde
element  van de klassiek metafrsische intentie).  Maar wat daarmee wordt  aan-

geduid, is de metafysica als onvermijdelijke constructie en gestalte, niet de
metafysische intentie als zodanig (die ook het eerste en tweede element om-
vat: de ratio  als de enige  weg  en de identiteit van denken  en  zijn). Dat neemt
niet weg dat de metafysica ook zonder deze eerste twee elementen door on-
eindigheid wordt gekenmerkt. Het domein van de metafysica is een opeen-
volging van elkaar beconcurrerende totaalvisies, een opeenvolging waarvan
het einde voorlopig nog niet in zicht is en die naar alle waarschijnlijkheid
eindeloos zal duren. Bij al deze systemen, theorieen en benaderingen zijn
kritische vragen te stellen, zij zijn niet meer - maar ook niet minder - dan
voorstellen en getuigenissen als antwoorden op de alomvattende vragen
waarvoor zij zich gesteld zien. De metafysica is inderdaad een gemeenschap
van de vraag. Aan de te stellen vragen kunnen geen grenzen worden gesteld,
geen vraag reikt te diep of te hoog; in deze zin lijkt de minimale metafysica

enigszins op Icarus.
Het bevragen van een metafrsische claim, het kritisch ondervragen van

zijn probleemstellingen en uitgangspunten, van zijn vocabulaire en horizon, is
echter wat anders dan het nastreven van een horizonloze positie. De kritische
vragen en discussies kunnen zich nooit buiten hun eigen context en horizon
plaatsen. En de ori8ntatie op een positie voorbij elke horizon vormt zelf een
eigen horizon, ook wanneer deze horizon wordt gekarakteriseerd als radicale

openheid, als een 'niet weten waarheen men gaat', ook wanneer hij wordt
omschreven als onderbreking van andere horizonnen. Ook al is het duidelijk
dat zo'n horizonloze positie niet kan worden bereikt, desalniettemin is de ge-
richtheid hierop een aanspraak en een aanvechtbaar en bekritiseerbaar voor-
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stel binnen een metafrsische discussie, een getuigenis dat getuigt van een spe-
cifieke overtuiging en, zoals Derrida  het zelf ook uitdrukt,  van een geloof.

In de metafysica als gemeenschap van vraag en discussie wordt dus voortdu-
rend gediscussieerd over de werkelijkheid als geheel en als zodanig, over het
absolute en oneindige. In de metafysische traditie is dikwijls gepretendeerd
dat het absolute ook echt te begrijpen zou zijn. Na Hegel heeft de metafysi-
cakritiek van onder anderen Nietzsche en Heidegger deze pretentie voorgoed
de bodem ingeslagen - en Derrida's deconstructies doen dat evenzeer. Toch
heeft dezelfde pretentie nog sporen achtergelaten in Derrida's werk. De zui-
verheid van het absolute weten en de feilloze juistheid van een absolute
rechtvaardigheid, in een ideale contextloze vorm, gelden impliciet als een
norni waaraan alle kennis en ethiek worden beoordeeld. De quasi-
transcendentale differentie die tegelijk als mogelijkheidsvoorwaarde en als
onmogelijkheidsvoorwaarde fungeert, kan alleen begrepen worden tegen de
achtergrond van dit ideaal van absolute zuiverheid. Het is niet zo dat de dilfi-
ratice betrouwbare kennis en rechtvaardige rechtspraak onmogelijk maakt; zij
maakt zitivere waarheid en een zitiver rechtvaardige rechtspraak onmogelijk.
Alles wordt door Derrida beoordeeld in relatie tot een absolute zuiverheid die
per definitie onhaalbaar en onbepaalbaar is. Deze ori ntatie op een zuiverheid
zonder horizon houden zijn werk sterker aan de metafysische traditie gebon-
den dan zijn deconstructies en metafysicakritiek vaak suggereren. Deze ori-
entatie is een spoor van de hubris van de klassiek metafrsische intentie, een in
hoge mate richtingbepalend spoor dat binnen de te deconstrueren horizon-
nen desorienterend werkt.

Het is deze orientatie op zuiverheid die maakt dat Derrida in zijn decon-
struerende interpretaties van elke filosoof een Icarus maakt die hij gegaran-
deerd naar beneden laat tuimelen. Ook als de denker in kwestie zich meer
aan Daedalus dan aan Icarus spiegelt, weet Derrida er een Icarus in terug te
vinden. Dat is heel goed mogelijk, maar het is ook eenzijdig. Het luchtruini
waarin Daedalus zich voortbeweegt, wordt door Derrida opengescheurd in
een spanning tussen zon en zee: men vliegt naar de zon en valt onvermijde-
lijk in de golven, waarna een nieuwe paging wordt ondernomen om de zon
te bereiken. Dat is telkens opnieuw een spectaculaire vlucht, maar de filosofie
dreigt hierdoor toch ook vleugellani te worden.  Voor het perspectief van  Da-
edalus die niet te hoog en ook niet te laag vliegt, blijft weinig ruimte over.
Derrida schrijft weliswaar dat refectie en kritiek 8 la Daedalus ook belangrijk
is en ondernomen moet worden, maar hij zet dergelijke projecten onder een
dermate hoge spanning dat zij in zijn interpretaties nooit echt tot hun recht
zouden kunnen komen. De kritische kracht en bruikbaarheid van de filosofie
komen evenals de aanspreekbaarheid en het woordgebruik onder druk te
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staan, zoals ik in de voorgaande paragrafen heb geprobeerd aan te tonen. En
dat terwijl er in Derrida's vroegere werk ook aanknopingspunten te vinden

zijn voor een vruchtbaarder ontwikkeling en uitwerking van ethiek en ver-
antwoordelijkheid.

Door het verlies van de vleugels dat Icarus fataal werd, lijkt bij Derrida
ook de filosofie niet alleen tijdelijk maar blijvend aan kracht in te boeten. E6n
van de belangrijkste doelstellingen van Derrida's werk is ruinite te maken en
openheid te creeren voor nieuwe vergezichten op nieuwe werelden voorbij
de bekende horizon. Die nieuwe werelden kunnen eerder ontdekt worden

wanneer, mede met behulp van Derrida's werk, Daedalus wordt nagevolgd
en niet zijn zoon Icarus.
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11-6sum6

Une grande partie de cette these de doctorat est une introduction S l'eeuvre
de Jacques Derrida ou nous traitons surtout ses pensdes concernant la
1116taphysique, 1'6thique et la religion. Les parties introductrices sont laiss6es
de c6t6 dans ce rhumd ; l'accent est mis sur le rapport entre l'oeuvre de
Derrida et la nietaphysique d'une part, et d'autre part sur nos critiques par
rapport & ses pens6es sur la m6taphysique, 1'6thique et la religion.

L'oeuvre philosophique de Derrida se produit surtout A un niveau
m6taphysique. Un bon entendement et un jugement ad&quat de son euvre
exigent une dEtermination de son rapport S la mltaphysique. Pour un bon
jugement de ce rapport il faut examiner de plus pr6s le concept de la
m6taphysique, aspect que nous traitons dans le premier chapitre.

Dans la dEtermination de ce que 'mltaphysique' veut dire, il faut faire une
distinction entre la m6taphysique comme intention et la m6taphysique dans
les formes qu'elle a pris dans le mouvement de l'histoire. 'L'intention
m6taphysique classique' poursuit une intelligence rationnelle dans les
caract6ristiques fondamentales de la rBalit6. Elle consiste en quatre 616ments :

1.     le rdle central de la raison
2.   la prBsupposition que penser et Btre soient identique (la th6se d'identitd)
3.   la poursuite de l'entendement absolu de la realite totale
4.   l'orientation S un principe ddterminant la rdalitl en entidre.

Cette intention mdtaphysique classique a domin6 l'histoire de la philosophie
des pr6socratiques jusqu'J Hegel - malgre une relativisation du premier
616ment d 1'6poque du Moyen Age, quand la raison 6tait cens6e etre

subordonnBe A la r6v6lation biblique ; et malgrl une relativisation  du
deuxiBme 616ment chez Kant qui pensait qu'on ne peut pas connaitre la
realite entiere, mais qu'on peut le penser.

Apres Hegel l'intention m6taphysique classique est critiqu6e de plusieurs
fagons. Cette critique  peut Btre divisee en trois sortes : la critique
gEnBalogique, la critique transcendantale et la critique inspir6e religieusement.
La critique g6ndalogique de Nietzsche s'adresse aux deux premiers 616ments
de l'intention m6taphysique classique. Les deux derniers elements, une
opinion sur la realite comme telle et sur ses structures fondamentales, peuvent
bien Btre trouvBs dans la philosophie de Nietzsche. Car de son point de vue
le monde est un chaos de volont6s concurrentielles de pouvoir - ce qui est en
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tout cas une opinion sur les caract6ristiques fondamentales de la r6alit6. Pas
seulement la philosophie de Nietzsche, la critique la plus radical de la
m6taphysique, mais toute philosophie contient implicitement la troisidme et
le quatriBme 616ment de l'intention ni6taphysique classique, 6tant donc en
tout cas une '1116taphysique minimale'. Inlvitablement ces deux 616ments
appartiennent S toute th6orie philosophique.

La critique transcendantale de la m6taphysique peut 6tre trouvBe chez,
entre autres, Heidegger et Levinas. Cette critique est ddvelopp6e d;ins le
prolongement de la philosophie transcendantale de Kant et la
ph6nom6nologie de Husserl. Elle se concentre surtout sur le deuxidme
616ment de l'intention m6taphysique classique (12 thhe d'identitE) et le
substitue S une pensBe de la diffdrence. Bien que Heidegger et Levinas
utilisent le terme 'mEtaphysique' d'une faqon compl8tement diff6rente, leur
rapport avec l'intention mdtaphysique classique montre quelques
ressemblances importantes. Les deux penseurs laissent le r6le central de la
raison (le premier 616ment) intact ; chez tous les deux la diffdrence ne
remplace pas completement l'identit6 de penser et etre, niais elle continue a
pr6supposer la thase d'identit6 ; chez tous les deux le deuxidme 616ment est
central dans leur 6valuation de la m6taphysique traditionnelle. Caract6ristique
pour la tradition m6taphysique, 8 leur avis, est la qu6te d'une origine
premi6re, d'un fondement solide, d'un 6tre supr6me ou d'une totalit6.

Comme exemple de la critique inspirde religieusement trois noms
n6erlandais  sont  donnBs : la 'philosophie r6formatrice' de Herman
Dooyeweerd et Dirk Vollenhoven, et les pens6es de Otto Duintjer. Ils se
joignent, tous 8 une fa on singuli6re, S la relativisation m6ditvale du premier
616ment de l'intention m6taphysique classique : le r6le principal de penser
rationnellement. Le primat de la raison est le noyau de leur concept de
m6taphysique. Leur alternatif est une soumission S la riv6lation divine
(philosophie  formatrice) ou une expdrience religieuse (Duintjer) qui
pr6cBdent chaque critique rationnelle.

La critique transcendantale et la critique inspirde religieusement utilisent
donc des concepts difRrents de mdtaphysique ; elles peuvent se considErer les
unes aux autres comme 'm6taphysiciennes'. Selon les philosophes de la
diffErence l'idEe d'un ordre cr6e du monde est m6taphysique ; Duinger et les
'philosophes r6formateurs' consid6rent la conservation du primat de la
critique rationnelle comme  m6taphysique.

Ainsi, dans la tradition mBtaphysique quatre concepts de nidtaphysique

peuvent Btre distingues : l'intention m6taphysique classique ; la m6taphysique
minimale ; la mBtaphysique comme la structuration syst6matique de la r6alit6

depuis un principe ;  et la m6taphysique comme l'effort orgueilleux de
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coniprendre rationnellement la r6alit6 entiBre ou la soumettre a une critique
rationnelle.

Dans le premier chapitre le hubris ou la tdmdritd de la mdtaphysique est
aussi 6voquee, referant au niythe d'Icare. L'intention metaphysique classique
est incontestablement marqu6e par hubris ; elle essaye de comprendre la
r6alitd enti6re, le divin inclus. Etant donnd que la mdtaphysique mininiale est
inBvitable, une certaine forme de hubris est aussi in6vitable dans la pens6e
philosophique. A partir des autres concepts de m6taphysique les opinions sur
l'hubris peuvent Btre dirigEes sur 1'616ment central de leur concept de
m6taphysique. Alors l'hubris consiste ou bien S fixer un ordre universel, ou
bien dans le primat de la critique rationnelle.

Comment est le rapport entre la philosophie de Derrida et la tradition
nidtaphysique ? Derrida s'adhBre  A la philosophie transcendantale  de  la
diffdrence et S son concept de mdtaphysique, mais il d6veloppe une propre
strat6gie transcendantale et un propre 'concept' de diff6rence. D ra,ice se
produit dans chaque procds d'appropriation et d'identification ; elle laisse
diff6rer une identit6 de soi-mBme et des autres, et elle suspend une identit6
pure S l'infini. Inscription et transcendance vont de pair ici : d'une part tout
est inscrit dans un contexte, d'autre part il y a toujours une alterite qui se
soustrait de chaque contexte et qui 'est' donc transcendante. La difirailce n'est

pas transcendantale, elle est une condition d'(im)possibilit6 quasi-
transcendantale : elle rend possible l'apparition d'un ph6nomdne, mais en
mBIne temps elle rend sa puretd impossible. D'une part, de toute instance
m6taphysique (origine, fondation, etc.) est d6montrd qu'elle est limit6e et
entourte d'un horizon ; d'autre part il faut rompre cet horizon pour laisser
venir l'autre, pour l'invention de l'autre. Dans chaque position philosophique
la logique binaire est poussde S l'extr6me comme une logique de « tout ou
rien » qui va se dErailler in6vitablement, parce que des concepts purs ne
peuvent pas exister - ainsi Derrida veut d6montrer comment la philosophie
est constamment en deconstruction.

Mais la d6construction de la mEtaphysique ne veut pas dire la fin de la
m6taphysique, au contraire. Comme la difflrance fonctionne dans le proc6s
d'identification et appropriation, ainsi la philosophie d6construisante de
Derrida agit dans l'intention mdtaphysique classique. Toutes les formes de la
mdtaphysique qui sont conques dans le mouvement de l'histoire, sont
d6masquees et d6niontees comme constructions. Mais l'intention
m6taphysique elle-mBme se fait sentir jusqu'S l'infini, comme un d6sir
immortel. Sa philosophie est une oscillation entre l'intention m6taphysique
classique et les tentatives nombreuses de realiser cette intention. En deraillant

341



toutes rdponses il laisse vivre les questions m6taphysiques, ainsi caractdrisant la

philosophie comme une communaut6 de la question.
Dam l'oeuvre de Den:ida le premier 616ment de l'intention m6taphysique

classique est conser\,6. Bien que la raison et la critique rationnelle sont
questionn6es profond6ment et d'une fagon critique, et bien que la faculte de
jugement de la raison est suspendue, la pensde philosophique ne peut Jtre
misc en discussion que par soi-mame. Ainsi, le premier 616ment de l'intention
m6taphysique classique subsiste, en se relativisant soi-m6me. La philosophie
de Derrida est plus qu'une mttaphysique minimale. Elle est une construction
trBs formelle de la mttaphysique qui consiste 8 d6sarticuler de l'intdrieur les
autres constructions mBtaphysiques, en gardant la m6taphysique comnie
intention.

Tout au long du d6veloppement de l'oeuvre de Derrida s'est produit, peu S
peu, un d6placement d'insistance de l'inscription S la transcendance. Ce
d6placement d'accent s'accompagne d'une attention plus explicite pour des
questions dthiques. Derrida ne donne pas une Blaboration d'une Ethique ; il
s'occupe d' 6tlticiti, des questions quasi-transcendantales qui precddent toute
forme d'6thique. L'6thique commence avec l'appel de l'autre, auquel chaque
d6cision et chaque action sont une r6ponse qu'il faut justifier. Responsabilitd
et dEcision s'dchouent toujours dans des apories, parce qu'ils ne peuvent pas
6tre fondEes. Ces apories montrent la finitE du droit et de 1'6thique au fond
de la responsabilit6 infinie et irrdalisable devant l'autre singulier, & 1'6gard de
la justice absolue et ind6terminable au-delb de tout droit, par rapport b la
ddmocratie 8 venir qui ne peut Btre pr6parBe ou attendue par aucun systame
politique. La stratdgie d6constructive de Derrida va et vient entre droit et
justice et s'oriente a cr6er de l'espace pour laisser venir l'autre, pour laisser
venir un Ev6nement singulier imprdvisible. Chaque orientation messianique S

la justice est dEmontle par lui jusqu'S sa structure formelle messianique.
Par ces pens6es Derrida se situe dans la tradition des Lumiares

europBennes. Ici un paradoxe se produit : il veut ouvrir l'Europe pour l'autre
qui n'est pas europ6en, alors que pour Derrida c'est la franchise et la
sensibilitd qui sont parmi les parts les plus importantes de l'h6ritage europden.
Ici la localisation et l'inscription du projet derridien montrent les limites de ce
projet. Ces limites sont seulement partiellement admises par Derrida. Il se
rend compte que l'orientation S la justice indlterminable doit toujours utiliser
la  langue  de la tradition (conime par exemple 'messianique').  Mais il suggare

aussi que son approche fornielle puisse cependant s'Blever au-dessus de la
concurrence des autres messianismes. Mais ga n'est pas le cas. La philosophie
de Derrida a son propre horizon d'attente des Lumi6res europdennes, qui vie
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en parasite avec d'autres messianisines plus concr6tes, plus reniplis et moins
fornielles.

Dans ses textes sur la religion et la theologie Derrida insiste encore plus
fortement et plus clairement sur la transcendance de l'autre. En cela il est plus
radical que la th6ologie nBgative. Le discours sur Dieu en n6gations est dirig6
par Derrida S une apophatique g6n6rale au-dell de la th6ologie et de la
religion, jusqu'S ce que Dieu n'est plus qu'une alt6rit6 g6n6rale, eg:lie a tout
autre. Selon Derrida il faut chercher la toldrance religieuse dans l'oscillation
entre les dBserts religieux, ofi les ermites et les prophates cherchent les racines
de leur foi, et le 'd6sert dans le d6sert', le non-lieu au-delS de chaque
tradition - entre rlvElation et r6v6labilit6.

La dLconstruction de l'antith&se entre foi et raison niontre que chaque
discours rationnel a la structure de t6moignage et de foi. Ensuite, la structure
de foi est dEfaite par Derrida de tout contenu possible, recevant la m6me
fonction que la r6v61abilit6, s6par6e de toute conviction, en vue de
construire, i partir de cette structure strictement formelle, un discours
universellement valable sur la religion. De nouveau Derrida se situe ici
explicitement dans la tradition des Lumi6res avec son id6al d'une critique sans
prBjugBs de chaque possible tradition.

Derrida a aussi soulev6 le caract6re 'juif de son oeuvre. 'juif veut dire ici
une identitl cassee d'Btre choisi et appeld S rdpondre. Ce sont des caractdres
universels de chaque identit6, mais explicitement thEmatis65 dans les traditions
juives. Ce caractBre 'juif de son oeuvre est de nouveau une indication du fait
que la philosophie de Derrida est plus fortement chain6e A certaines traditions
qu'il suggare souvent lui-m6me.

Mes remarques critiques S l'oeuvre de Derrida s'adressent surtout a son
caract6re mttaphysique. Sa strat6gie d6constructive insiste sur la finitude et la
contextualit6 de la philosophie, mais cette finitude est pens6e au fond d'un
devoir infini  pour le penser : la d6construction des constructions
m6taphysiques conserve implicitement l'intention m6taphysique classique, son
hubris inclus. Une pured absolue fonctionne ici comme la norme qui ne
peut jamais 6tre accomplie. Ce point de dEpart n'est pas 6vident,  comme il est
d6montr6 par la critique inspir6e religieusement. L'oscillation de Derrida
entre l'intention et les fornies de la mdtaphysique est elle-mdme une forme de
m6taphysique ; son plaidoyer pour le messianique sans messianisme est lui-
m6me un messianisme. Ce statut de son oeuvre n'est pas vraiment reconnu
par lui-mdme.

Je prdfere une relativisation plus radicale de l'intention m6taphysique
classique. Les questions m6taphysiques continuent A s'iniposer, il faut
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constamment les poser de nouveau et les garder comme questions, mais ga
n'exige pas un Bvidemment des traditions existantes et n'exige pas non plus
une orientation S un point inaccessible au-delb de tout horizon. Pour la
stimulation de la sensibilit6 et de la tollrance une telle orientation n'est pas
non plus n6cessaire ; la volont6 de comprendre les limites et la contextualite
de ses propres opinions et convictions est suffisante.

L'aspiration m6taphysique 8 puret6 et exhaustivit6 entraine dans rcruvre
de Derrida quelques probl6mes. Elle peut produire des effets inverses, elle
peut transformer les bonnes volontds en leurs contraires, comme 6tait le cas
chez les signifiEs transcendantaux, d6construits par Derrida. Plus il insiste
d'une fagon apophatique sur la transcendance inaccessible de l'autre, plus
l'importance 6thique et politique de son oeuvre diminue, parce que chaque
alternatif innovant doit imm6diatement 6tre dEconstruit. Le similaire compte
pour la terminologie 6thique. Si toutes actions morales pour un autre
Signifiait le sacrifice de tous les autres, le terme 'sacrifice' perd toute sa

signification. En outre aussi la responsabilit6 de Derrida pour tout ce qu'il
6crit, pourrait 6tre corrod6e par sa strat6gie de suspendre constamnient toutes
les  opinions et Jugements.

La force 6thique et l'utilitd de la ddconstruction sont mises sous tensions

par les grandes exigences qui sont faites aux actes moraux. La norme
ind6terminable de pure justice, l'impossibilit6 d'une bonne conscience - qui
selon Derrida ne peut etre qu'une pure conscience - n'indiquent pas
seulement la responsabilit6 infinie, mais appellent aussi la question si la
responsabilit6 et la d6cision, toujours manquant, peut-6tre ne font rien. A
partir des textes ant6rieurs de Derrida (par exemple dans 1-'8criture et la
di#bence, ou il 6crit dljk sur 1'6conomie mais pas encore sur le don comnie
une illusion transcendantale) la responsabilitd peut 6tre prise comme finie et
contextuelle, sans prdsupposer une norme ou responsabilit6 infinie. La
responsabilit6 est appe16e par l'apparition de l'autre; elle est donc dh le d6but
situBe ; elle n'est pas appe16e par une alt6rit6 gBnErale derriBre l'autre et non
plus par toutes autres possibles. Les limites de la responsabilit6 ne peuvent pas
6tre indiquees exactement, mais qa ne veut pas dire qu'elle soit infinie. Donc
il n'y a pas de raison pour sacrifier une bonne conscience limit6e en vue
d'une pure conscience qui est inaccessible. La t016rance, la sensibilit6 et
l'hospitalitd pour l'autre n'ont pas besoin de l'infinitude de la responsabilit6.

En ce qui concerne la mission absolue de mBme que la responsabilit6
infinie dans son Bthicite, Derrida est plus m6taphysique qu'on le souvent
admet. Par contre je pr6Qrerais une approche plus modeste et plus finie de la
philosophie et de 1'6thique, suivant Dadale au lieu d'Icare.
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Summary

A large part of this dissertation consists of an introduction to Derrida's work,
with emphasis on his thought concerning metaphysics, ethics and religion.
This summary will skip the introductory sections of the dissertation, and will
focus instead on the relation of Derrida's work to metaphysics and on my
critical comments regarding his thinking of metaphysics, ethics and religion.

The   philosophical  work of Jacques Derrida mainly takes place  on  a  meta-
physical level. A good understanding and an adequate evaluation of his work
cannot do without an articulation of its relation  to the metaphysical tradition.
This articulation needs a closer examination of the concept of metaphysics,
which is performed in chapter  1.

In the determination of what 'metaphysics' means, a distinction must be
made between (a) metaphysics as intention and (b) metaphysics as the history
of elaborations of this intention as it has taken shape through the ages. The
'classic metaphysical intention' is seeking for a rational insight into the fun-
damental characteristics of reality. So understood, metaphysics consists of four
elements:

1.   the central role ofreason
2.   the presupposition that thinking and being are identical (identity-thesis)
3.     the  striving for absolute knowledge of reality as a totality
4.     the  orientation  on an all-determining principal of reality

This classic metaphysical intention has dominated the history of philosophy
from the pre-Socratics up to Hegel - despite a reduction of the first element
during the Middle Ages, when reason was supposed to be secondary to the
biblical revelation; and despite a reduction of the second element in the tran-
scendental philosophy  of Kant, who thought that reality as a whole cannot be
known but can be thought.

After Hegel the classic nietaphysical intention has been criticized in several
ways. This critique of metaphysics can be divided in three kinds: genealogi-
cal, transcendental and religiously inspired critique. Nietzsche's genealogical
critique focuses on the first two elements of the classic metaphysical inten-
tion. The last two elements of the classic metaphysical intention - i.e. a view
on reality as such and on its fundamental structure - can very well be found
in Nietzsche's philosophy. For in his view the world is a chaos of clashing
wills to power - which after all is a view on the fundamental characteristics of
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reality. Not only Nietzsche's philosophy, the most radical critique of nieta-

physics, but all philosophy implicitly contains the third and fourth element of
the classic metaphysical intention and can therefore be seen as a 'minimal
metaphysics' These two elements inevitably are part of any philosophical po-
sition.

Transcendental critique of metaphysics can be found in, among others,

Heidegger and Levinas. This critique has been developed in line with Kant's
transcendental philosophy and Husserl's phenomenology. It is especially di-
rected against the second element of the classic metaphysical intention (the
identity-thesis) and puts a philosophy of difference in its place. Although
Heidegger and Levinas use the terni 'metaphysics' in completely different
ways, their relation to the classic metaphysical intention shows some inipor-
tant similarities. Both thinkers leave the leading part of reason (the first ele-
ment) intact; in both philosophies difference does not completely take the
place of the identity of thinking and being, but still presupposes the identity-
thesis; and in both the second element plays the main role in their evaluation
of traditional metaphysics. In their view, metaphysics is characterized primar-
ily by the striving for a first origin or a firm foundation, the quest for a su-
preme being or a totality.

As examples of the religiously inspired critique of metaphysics two Dutch
philosophies are mentioned: the Calvinistic philosophy of Herman
Dooyeweerd and Dirk Vollenhoven, and the thought of Otto Duinger. All
in their own way follow the medieval reduction of the first element of the
classic metaphysical intention or the fundamental role of rational thought.
The primacy of reason forms the kernel of their concept of metaphysics.
Their alternative is a submission to the divine revelation (Calvinistic philoso-
phy) or a religious experience (Duinger) that precedes rational critique.

Because the transcendental critique and the religiously inspired critique
criticize different concepts of metaphysics, each is able to claim of the other
that it is fundamentally metaphysical, and so problematic. According to the
philosophers of difference,  the idea of a created world order is metaphysical,
while according to Duintjer and Calvinistic philosophy the primacy of reason
is the basic  form of metaphysics.

In this way, within the metaphysical tradition, four concepts of meta-
physics can be distinguished: the classic metaphysical intention; minimal
metaphysics; metaphysics as a systematic structuring of reality on the basis of
one principle; and metaphysics as the haughty effort to rationally understand
reality as a whole or to submit it to rational critique.

In addition to identifying and describing the four forms of metaphysics,
chapter 1 also treats the hubris of metaphysics, referring to the figure of
Icarus. The classic metaphysical intention has been unmistakably marked by
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hubris insofar as it tries to understand the totality of reality, including the di-
vine. Given the fact that minimal metaphysics is inevitable, also a certain form
of hubris is inevitable in philosophical thinking, since hubris is involved in
every effort to understand reality as a whole and to describe its fundamental
features. From the perspective of the other concepts of metaphysics, the
opinion regarding hubris will be concentrated on the central element of their
concept of metaphysics. Hubris then consists either in the determination of a
totally enclosing structure  or  in the primacy  of rational critique.

How does Derrida's philosophy relate to the metaphysical tradition? Derrida
joins the transcendental philosophy of difference and its concept of meta-
physics, developing an alternative transcendental strategy and a new 'concept'
of difference. Di#rance arises within  each process of appropriation and identi-
fication; it makes an identity differ from others and from itself, and it infi-
nitely defers the purity of identity. In other words, inscription and transcen-
dence go together: on the one hand everything is inscribed in a context,
while on the other hand there 'is' always an alterity that withdraws from any
context and is transcendent. Dgtrance is not transcendental; it is a quasi-
transcendental condition of (im)possibility; that is, it makes the appearance of
something possible, but at the same time it makes its completeness and purity
impossible. Otherwise put, each metaphysical figure (origin, foundation, etc.)
is shown to be finite and surrounded by a horizon, while this same horizon
must be broken through in order to 'let the other come'. In every philo-
sophical position the binary logic is taken to its extreme as an all-or-nothing-
logic that inevitably disrupts itself because pure concepts cannot exist - in this
way Derrida wants to show how philosophy is constantly in deconstruction.

But the deconstruction of metaphysics does not mean the end of meta-
physics. On the contrary, just like 4#2rance is a movement within the process
of identification and appropriation, so Derrida's deconstructing philosophy is
moving within the classic metaphysical intention. All elaborations that have
been designed in the course of metaphysics' history, are being dismantled and
unmasked as context-dependent constructions. But the metaphysical inten-
tion itself remains alive infinitely,  as an immortal desire. Derrida's philosophy
oscillates between the classic metaphysical intention and the many construe-
tions and efforts to realize this intention. By probleniatizing all the answers he
keeps the metaphysical questions alive, characterizing philosophy as a com-
niunity ofthe question.

In Derrida's work the first element of the classic metaphysical intention
seems to be ever lasting. Although reason and rational critique are thoroughly
and critically questioned, and although reason's faculty of judgment  is  sus-
pended, still philosophical reason can only be critically interrogated by itself.
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In this way the first element of the classic metaphysical intention keeps itself
going by questioning itsel£ Combined with the idea of an absolute task for
philosophy, this makes Derrida's philosophy more than a minimal metaphys-
ics.  It is a formal elaboration of metaphysics that consists in saving metaphys-
ics as intention by problematizing other metaphysical constructions from the
inside.

During the development of Derrida's oeuvre a shift of emphasis has occurred
from inscription to transcendence. This shift of emphasis has been accompa-

nied by a more explicit attention for ethical issues. Derrida does not give any
elaboration of an ethics; he is more concerned with etlticity, with the quasi-
transcendental questions that precede each ethical theory or approach. Ethics

starts with the appeal of the other, to which every choice and every act is an
answer that must be accounted for. Because the justification cannot be
founded, responsibility and decision always get stuck in aporias. These aporias
show the finiteness of law (droit) and ethics against the background of the  in-
finite and unfulfillable responsibility before a singular other, before the inde-
terminable and absolute justice beyond every law, before the democracy to
come that cannot be prepared or expected by any political system. Derrida's
deconstructive strategy oscillates between law and justice and is oriented to-
ward openness, receptivity, and the creation of a space to let the other come
as an unpredictable singular event. Each messianic orientation on justice will
be dismantled by Derrida down to its formal messianic structure.

With these ideas Derrida situates himself in the tradition of the European
Enlightenment. Here a paradox occurs: he wants to open Europe for the
'other' that is not European, while for Derrida it is exactly the openness that
constitutes the main part of the European heritage. Here the situating of
Derrida's own project also shows the limits of this project. These limits are
only partially acknowledged by Derrida. He realizes that the orientation of an
indeterminable justice will always have to use the language of a tradition  (like
e.g. 'messianic'). But he also suggests that his formal approach is nevertheless
able to rise above the competition of other messianisms. This, however, is
not the case. Derrida's philosophy has its own Enlightened European horizon
of expectation that is parasitic on other, more concrete and determinate mes-
sianisms.

In Derrida's texts on religion and theology the emphasis on the transcendence
of the other is even stronger and clearer. In this he is more radical than nega-
tive theology, whose impulse he pushes towards a general apophatics, until
God is no more than a general alterity who is equal in his otherness to any
other. According to Derrida, religious tolerance must be sought in the oscil-
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lation between religious deserts where hermits and prophets search for the
roots of their faith and beliefs, and the 'desert within the desert', the non-
place beyond every tradition - between revelations and the general structure
of revealibility.

With the deconstruction of the antithesis between faith and reason Der-
rida shows that every rational discourse has the structure of testimony and
faith. Then he goes on to undo this structure of faith from all its contents,
giving it the same function as the revealibility, unchained froni any content
or conviction, aiming to build up from there a universally valid discourse on
religion. Again Derrida situates himself explicitly in the tradition of the En-
lightenment with its ideal of an unprejudiced critique of any possible tradi-
tion.

Derrida also raises the issue of the 'Jewish' character of his work. 'Jewish'
here  means the broken identity of being chosen and being called for respon-
sibility. These are general features of every identity, but they are explicitly
made into a theme by Jewish traditions. Understood in this way, the 'Jewish'
character of his work is an indication again  for the  fact that Derrida's philoso-
phy is more substantially linked with specific traditions than he himself often
suggests.

My critical evaluation of Derrida's work concentrates fist of all on its meta-
physical character. His deconstructive strategy stresses the finiteness and con-
textuality of philosophy, while this finiteness is nevertheless constituted
against the background of an infinite  task for philosophical thinking.  The de-
construction of the metaphysical constructions therefore implicitly leaves the
classic metaphysical intention, including its hubris, intact. Absolute purity
functions here as the norm that can never be fulfilled. This is not a self-
evident point of departure, as is shown by the alternative of the religiously
inspired critique of metaphysics. Dernda's oscillation between the intention
and the constructions of metaphysics is in itself a metaphysical construction;
his  plea for the messianic without messianism is in itself a messianism. Derrida
does not himself acknowledge this status  of his work.

I  prefer a more radical putting into perspective of the classic metaphysical
intention. The metaphysical questions keep imposing themselves on us; they
have to be articulated and saved as well, but therefore no excavation of ex-
isting traditions is needed, nor an orientation towards an unreachable point
beyond every horizon. Nor is such an orientation required for the advance-
ment of openness and tolerance. The willingness to see the restrictions and
contextuality of one's own convictions may be sufficient to reach an attitude
of tolerance.
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What is more, the metaphysical quest for purity and completeness gives rise
to some problems in Derrida's work. It may lead to counterproductive ef-
fects,  to the overturning of good intentions into their opposites, just as is the
case with the 'transcendental signifieds' when they are deconstructed by Der-
rida. The more he accentuates in an apophatic way the unreachable transcen-

dence of the other, the less ethical and political significance his work will
have, while every innovating alternative immediately will be deconstructed
and excavated down to its formal structure. The same can be said about ethi-
cal terminology. When all nioral acts for one other would implicate the sacri-
fice of all the other others,  then  the term 'sacrifice' loses its meaning.  In addi-
tion to this, Derrida's accountability for what he writes might be affected by

his strategy that again and again would postpone all his opinions and judg-
ments.

Because of the great demands that are placed on moral action and respon-

sibility, the ethical force and usefulness of deconstruction might become
weak. The indeterminate law of pure justice and the impossibility of a good
conscience - which according to Derrida could only be a clear conscience -
not only point to an infinite responsibility, but also evoke the question of
whether responsibility and conscience make any difference at all when they
are insufficient from the start. Starting from Derrida's early work (e.g. Wn ti,ig
and Dgere,ice, where he writes about economy but not yet about the gift as a
transcendental illusion), responsibility   can   also be interpreted as finite   and

contextual, without assuming any absolute law or infinite responsibility. Re-
sponsibility is appealed by the appearance of the other and therefore it is finite
and situated from the beginning; it does not receive its call from a general al-
terity behind the other, nor from all possible other others. The limits of re-
sponsibility can never be measured exactly, but that does not mean that re-
sponsibility should be infinite. Therefore there is no reason to sacrifice a finite
and good conscience, in order to set one's sight on an unreachable purely
clear conscience. Tolerance and openness do not need the infinity of respon-
sibility that decreases the ethical strength of deconstruction.

With regard to the absolute task of philosophy as well as to the infinite
responsibility in his ethicity, Derrida appears to be more of a metaphysician
than is usually recognized. In contrast I would prefer a more modest and fi-

nite approach of philosophy and ethics, following Daedalus instead of Icarus.
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Stellingen

Behorend bij het proefschrift van Eddo Evink,

Transcendentie en inscriptie.
Jacques Derrida en de hubris van de metafysica

1.      De  filosofie van Jacques Dernda  is  een  vorm van metafysica, niet alleen
omdat hij voortdurend metafysische vragen stelt en bespreekt, maar ook
omdat hij vasthoudt aan de belangrijkste kenmerken van de metafysische
traditie.

2.   De hubris van de metafysica bestaat vooral in de norniatieve opvatting
dat de filosofie het absolute rationeel zou moeten doorgronden.

3.   Ethiek kan alleen bestaan omdat zij niet volledig gefundeerd kan
worden.

4.   De eindigheid van de menselijke verantwoordelijkheid moet niet
worden beoordeeld vanuit de norm dat zij oneindig zou moeten ziJn;
ook de morele eisen die aan een mens worden gesteld, zijn eindig, al
kunnen hun grenzen niet exact worden vastgesteld.

5. Religieuze tolerantie vereist dat men de eigen overtuigingen kan
relativeren als contextueel bepaald, niet dat men ze voortdurend ter
discussie stelt.

6.   Wie van Derrida's apofatiek alsnog een christelijke negatieve theologie
wil maken, doet in zijn interpretatie zowel Derrida als de christelijke
theologische traditie tekort.

7.   Het vroegere werk van Derrida biedt aanknopingspunten van waaruit de
al te sterke norniatieve orientatie op absolute zuiverheid in het latere

werk gecorrigeerd kan worden.



8.     Levensbeschouwingen  zijn  niet de wortel of de oorsprong van  de
filosofie, niaar 66n van haar kennis- en inspiratiebronnen.

9.   De filosofie behoort zich op meerdere niveaus te bewegen, zij moet zich
zowel met metafysische zinvragen bezighouden als met de meer
concrete vraagstukken in haar deelgebieden, zoals ethiek, politieke
filosofie, wetenschapsfilosofie, antropologie, enzovoort.

10. Net zornin als je de horizon  van je wereld of van je referentiekader
kunt uitwissen, kun je hem doorbreken.

11. Het beste is de vijand van het goede.

12.  Europa is meer gebaat bij een gastvrije en gecontroleerde
inimigratiepolitiek dan bij de huidige pogingen het aantal asielzoekers
terug te dringen.

13.  De afschaffing van filosofische vakken in het hoger beroepsonderwijs is
niet goed voor dit onderwijs, niet goed voor de studenten en ook niet
goed voor de samenleving.

14.  Je diepste overtuigingen zijn geen keuzes, maar worden je gegeven.

15. Niemand gelooft meer in de maakbaarheid van de samenleving, tenzij
na een ongeluk of ramp een schuldige moet worden gevonden die voor
de kosten mag opdraaien.

16. Liefde opent de ogen.
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