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VOORWOORD

"Onze  brief bent  u,  geschreven in  ons  hart,  maar  voor
iedereen te zien en te lezen, herkenbaar ats een brief
van Christus, met onze hulp opgesteld, niet met inkt
geschreven maar met de Geest uan de tevende God,
niet gegrift op stenen tafelen maar geprent in het
hart van levende mensen." (2 Kor. 3,2-3)

In den beginne was  e r. . .  nog geen proefschrift.  Voor' het woord
is er misschien niet veel, behalve dan misschien een ervaring van
het schrijven. Een dergelijke ervaring wil men binnen onze huidige
productieve tijdsopvatting - ons wereldbefaamd effici8nt time-
management - liefst onmiddellijk binnenhalen en neutraliseren.
Het lijkt wel alsof men zo de eigenlijke last van het schrijven - wat
meer is dan het handmatig intikken van een reeks taaltekens in
een tekstbestand - maskeren en omtoveren tot een geplande fase
in het productieproces zelf.

Als een Don Quichot jaagt men vaak achter nieuwe idee8n aan
die men probeert onmiddellijk te implementeren. Maar waar onze
tijd getuige van is, is dat Don Quichot - de fictionele stamvader
van de moderne literatuur - niet in staat is om een ervaring te
hebben, maar ze enkel kan meemaken. In zijn gevecht tegen
windmolens loopt hij zichzelf voorbij zonder dat 66n van de
verschillende belevenissen die hij meemaakt zich omzetten in een
ervaring. Hij is de tegenpool van de oude Sancho Panza. Sancho
heeft enkel een ervaring, leeft enkel vanuit een al uitgemaakte
traditie, maar hij kan ze op geen enkele manier nog meemaken.
Dit is de eeuwige patstelling. Don Quichot, de beschermengel van
de woorden die er niet staan en Sancho Panza, de patroonheilige
van de woorden die een te vaste grond hebben gevonden: hun lot
lijkt zich te verstrengelen.

Wat ik hier poog te beschrijven - te schrijven - is niet meer of
niet minder dan een ervaring van het schrijven zelf. Van datgene
wat zich naast, bij en tijdens het schrijven afspeelt. Het is iets wat
zich niet in rekening laat brengen, maar waar de schrijver zelf
rekenschap moet van afleggen. Voor die ervaring ben ik in de
eerste plaats dankbaar.

Ik dank degenen die mijn idee8nrijk hebben verruimd. Het zijn
academici die openstaan voor en getuigenis afleggen van deze
'ervaring van het schrijven'. Prof. dr. Saskia Wendel is als
promotor van mijn proefschrift en als hoofd van de vakgroep



wijsbegeerte nooit een stevige inhoudelijke discussie uit de weg
gegaan. Haar stimulerende opmerkingen hebben mij opgevorderd
om mijn eigen weg verder af te leggen. Dr. ing. Ren6 Munnik, met
wie ik verwikkeld raakte in het web dat Whitehead rond ons leven
heeft omspannen, heeft zijn begeleidingstaak met glans volbracht.
De  spannende en leerrijke gezamenlijke leessessies blijven  me  bij.
Prof. dr. Andra Cloots, die gedurende mijn hele studieloop tot op
vandaag met mij is meegegaan en met mij heeft meegedacht, kan
ik niet genoeg danken.

Ook de overige leden van de vakgroep wijsbegeerte van de
Theologische Faculteit wil ik zeker vermelden. Dr. Donald Loose
bezit de gave van het woord en weet altijd op een precieze wijze het
'probleem' te formuleren. Ik denk met een warm hart terug aan
onze gesprekken. Ook de woorden van dr. Rudi te Velde en dr.
Harald van Veghel hebben me steeds geprikkeld en verder op weg
geholpen. Ik denk ook met veel plezier terug aan Tolly Swinkels,
mijn kamergenoot en lotgenoot als AiO.

Een speciale vermelding gaat uit naar prof. dr. Maarten
Simons. De uren van onze gesprekken en discussies zijn niet meer
precies na te tellen. Je mag er zeker van zijn dat wij, samen met
Ilse, een ervaring van het schrijven deelden.

Mijn ouders Ludwig en Roos dank ik voor hun nooit aflatend
vertrouwen. Misschien is dit vertrouwen wel voor een groot deel de
inkt waarrnee dit boek uiteindelijk geschreven werd. Ook mijn zus
Lotje en schoonbroer Ewan hebben mij altijd bijgestaan in deze
periode. Mijn schoonfamilie Lea en Ren6, Joris en Elke, Barbara
dank ik voor hun bereidheid om de kinderen te amuseren terwijl
ik weer eens aan het schrijven was.

Op mijn vrienden kon ik altijd rekenen. Niet alleen in tijden van
nood kent men zijn vrienden, ook de gelukkige momenten die ik
met hen deelde zijn van onschatbare waarde. Dank je wel Bart,
Geert en Els, Leentje, Anneke, Barbara en Yves, Koen en
Marianne.

De omslag 'crucifix' is een productie van Satumia en werd
aanvankelijk gemaakt voor de tentoonstelling 'Stad aan de slag' in
Kortrijk. Graficus-filosoof Marc Herman verstaat als geen ander
waarin de tracht van een beeld' ligt. Ik ben zeer blij dat deze
kracht mijn boek mag omsluiten. Marc en Monica zijn tevens
buren. Ik dank hen ook voor de aangename en boeiende
gesprekken.

En tot slot wil ik mijn vrouw Ilse en mijn kinderen Noortje en
Jakob danken: de 'mededeelbaarheid' van onze ervaring wil ik
liever beleven dan ze hier te boek te stellen. Hier zijn gelukkig geen
woorden voor nodig en hier schieten woorden ook niet tekort.
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ALGEMENE INLEIDING

Wat zou er gebeuren wanneer de Messias werkelijk toekomtP

- deze fascinerende vraag inspireert en structureert het hele
proefschrift zoals ik verderop zal duidelijk maken. Maar vooraleer
mij van die inleidende taak te kwijten, wil ik eerst een soort van
'fenomenologie van de vraag' aan bod laten komen. Hoe komt het
dat deze vraag opduikt? Voor wie kan deze vraag uberhaupt
betekenis hebben? Welke vooronderstellingen liggen reeds in het
stellen van de vraag besloten? De vraag - wat zou er gebeuren
wanneer de Messias werkelijk toekomt? - wordt mijns inziens pas
mogelijk binnen een cultuur waarin de komst van de Messias'
allerminst evident wordt geacht. Die cultuur zou op het eerste
zicht eerder getuigen van een afwending van elke definitieve
religieuze vervullinggedachte. Het zou een cultuur moeten zijn die
zichzelf het beste herkent als geseculariseerd. Ze zou er vanuit
gaan dat al het goeds dat ze voortbrengt te rechtvaardigen is
vanuit haar eigen immanente principes. In zo'n cultuur zou de
Messias verloren lopen als een on(aan)gepaste anachronistische
figuur. Hij zou niet veel meer kunnen betekenen dan een
herinnering aan een vaag verleden, waarin alles nog refereerde
aan een transcendente en religieuze oorsprong. Maar misschien
kan er precies in zo'n cultuur iets anders verschijnen. Misschien
zoekt een dergelijke cultuur terzelfder tijd naar een 'uitweg', naar
een bevrijding uit haar al te immanente levensperspectief.
Misschien voelt zij daarin net een tekort en verlangt ze naar een
redding die ze zichzelf niet kan schenken. Daardoor droomt zo'n
cultuur toch van een transcendentie. Oude religieuze beelden
worden terug bovengehaald en op een voetstuk geplaatst. Ook de
Messias krijgt opnieuw een plaats toegewezen. Er worden echter
wel bepaalde voorwaarden gesteld aan zijn wederkomst. De
belangrijkste voorwaarde is dat Zijn komst' een radicale
transcendentie verbeeldt: een transcendentie die zo anders is dat
ze nooit kan/mag overgaan in een immanente zinvervulling. Enkel
als het raadselachtige beeld van het totaal andere mag de Messias
zijn taak vervullen. Hierin toont zich de dubbelheid van een
dergelijke cultuur. De langverwachte Messias mag dan wel komen,
maar de vraag is wel of Zijn werkelijke aankomst evenzeer gewenst
is?



De zonet beschreven cultuur heeft onmiskenbaar trekken van
onze eigen laatmoderne cultuur, die een paradoxale verhouding
heeft ten aanzien van de problematiek van de zinvervulling. Vaak
wordt er in onze cultuur teruggegrepen naar religieuze
betekenissen. Dat fenomeen is ook merkbaar binnen de filosofie.
Janicaud schreef in dit verband - en vanuit een kritische instelling
- over le tournant thdologique de la ph6nom6nologie'. Anderen
hebben het over een 'terugkeer van de religie' binnen het
continentale filosofische denken. In deze godsdienstfilosofische
studie zal ingegaan worden op die terugkeer. Mijn bijzondere
aandacht gaat uit naar het Messianisme. Het Messianisme is van
oudsher verbonden met de joodse en de christelijke religie. Reeds
eeuwen hebben joden en christenen gedebatteerd  over de komst
van de Messias. Is de Messias al gekomen? Hoe zal de Messias
komen? Wat zijn de implicaties van deze gebeurtenis? En
meerbepaald voor Christenen: hoe staat de eerste parousie ten
opzichte van de tweede? De vraag naar de Messias is voor de
joodse en christelijke religie een levende vraag. In de laatmoderne
tijd wordt de Messiaanse vraag echter ook buiten een expliciet-
religieuze context gesteld. In het continentale denken treedt het
Messianisme op om de totalitaire en gesloten zelf-referentialiteit te
proberen doorbreken. Het Messianisme staat in het teken van een
openheid op het andere dat niet kan gereduceerd worden tot het
eigene.

Binnen het continentale denken is Jacques Derrida een
belangrijke figuur die over het Messianisme heeft nagedacht. Hij
houdt een pleidooi voor een 'rnessianisme zonder messianisme';
een Messianisme dat niet ingekleurd is door een antropologische
of theologische horizon, maar dat een volstrekte openheid op het
andere mogelijk maakt. Mijn onderzoek - de probleemstelling en
de vraagstelling - heeft vorm gekregen in confrontatie met zijn
denken. De keuze voor Jacques Derrida is op twee belangrijke
overwegingen gestoeld. Ten eerste is zijn denken een voortdurende
bezinning op de vraag naar de 'ander', naar het 'andere'. Deze
vraag is volgens mij gelijkoorspronkelijk aan de laatmoderniteit
zelf, die zich bewust is geworden van het gevaar van een
totaliserend denken. Derrida's denken kan daarom functioneren
als 'paradigrna'. Ten tweede, heeft de deconstructie een wijde
invloed gehad op de theologie. Dit leidt tot een zeer interessant
fenomeen waarbij theologen het a-religieuze denken van Derrida
in de theologie willen opnemen.

De probleemstelling is dat het 'rnessianisme zonder
messianisme' hoe dan ook ieder perspectief op vervulling lijkt uit
te stellen. Of anders gesteld: de vervulling en de voltooiing is voor
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de deconstructie maar te vinden in een beweging van uitstel.
Vandaar zou een passend beeld van de Messias zijn: een Messias
die halverwege rechtsomkeer maakt. Het beeld van een Messias of
van een belofte die radicaal transcendent blijft en nooit echt
toekomt, kan mooi in verband gebracht worden met twee ruimere
problemen of'raadsels' die zich in onze laatmoderne tijd voordoen.
Het meest pregnante 'raadsel' - waar ook de theologie het meest
direct door geraakt wordt - is het 'raadsel van de taal'. De taal
draagt de mogelijkheid in zich om te kunnen spreken, om God te
kunnen loven, om menselijke betekenissen te bemiddelen; maar
zij lijkt zich terzelfder tijd terug te trekken in een
'onuitsprekelijkheid'. De belofte van de taal lijkt dan ook
halverwege op te houden. Het tweede 'raadsel' is het 'raadsel van
de ervaring'. Binnen de deconstructie staat de ervaring in het
teken van l'21/unement, de gebeurtenis als 'onderbreking' van de
normale loop van de geschiedenis. L'tu5nement opent het zicht op
een toekomst die niet in een lineair verwachtingspatroon kan
ingepast worden: deze gebeurtenis staat symbool voor de 'open'
verwachting van het andere. Maar als radicaal transcenderende
beweging overschrijdt deze gebeurtenis iedere ervaarbaarheid en
lijkt ze het 'onervaarbare' bij uitstek te zijn.

Mijn vraagstelling betreft precies de bovengestelde vraag: Wat
zou er gebeuren wanneer de Messias werkeljk toekomtP Net in een
laatmoderne context is deze vraag meer prangend dan ooit. Moet
een denken dat zich inspireert op het Messianisme niet toch nog
meer verbeelden dan de lege structuur van een volstrekte
'openheid? Is het niet van fundamenteel belang om een zekere
arrive - een aankomst - samen te denken met de toekomst, Brengt
de Messias niet evenzeer een vervulling naar deze wereld? Deze
vragen openen een andere houding naar de Messiaanse
gebeurtenis, als een gebeurtenis die niet alleen transcendent,
'onervaarbaar' en 'onuitsprekelijk' kan blijven. De Messias
werkelijk ontvangen en uitnodigen, betekent het spanningsveld
tussen onvoltooidheid en voltooidheid, tussen vervulling en
onvervuldheid nog radicaler doordenken.

De doelstelling van dit onderzoek is - vanuit een messianistisch
denkkader - te komen tot een nieuw en beloftevol perspectief op de
hierboven vermelde 'raadsels: De problematiek van de taal' en de
'ervaring' zullen verschijnen tegen de achtergrond van een
fundamentele 'mededeelbaarheid' en 'ervaarbaarheid'. Tevens ligt
het binnen de opzet van deze studie om een wederwoord te
formuleren aan het adres van de hedendaagse 'negatieve
theologie8n', die veelal in de lijn liggen met het differentiedenken.
Het crux inte,pretum is het gegeven dat de formele structuur van

13



de taal en de formele mogelijkheidsvoorwaarde van de ervaring in
de act van het spreken en in het gebeuren van de ervaring
doorbreekt. Deze nieuwe Messiaanse lezing van 'het raadsel van de
taal en van de ervaring' was niet mogelijk geweest zonder het
denken van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Zijn
herkadering van de Messiaanse ervaring speelt een belangrijke rol.
Even onmisbaar is Alfred North Whitehead, wiens denken over
ervaring een messianistische spanning tussen realisering en
mogelijkheid openlegt. Dit proefschrift wil bijdragen tot een re-
evaluatie van zijn denken binnen een continentale wijsgerige
context.

Het proefschrift is onderverdeeld in drie hoofdstukken. Het
eerste hoofdstuk 'Het joodse*: het messianisme zonder
messianisme' is exclusief gewijd aan Jacques Derrida. Het
hoofdstuk wil tonen hoe Derrida centrale joodse religieuze
begrippen zoals b.v. de uitverkiezing, de besnijdenis, de wet, het
Messianisme van een andere dynamiek voorziet. Al deze begrippen
- die stuk voor stuk stevig vastgekleefd zijn aan de particulariteit
van de joodse religie - worden ontheemd doordat ze betrokken
worden op een niet grijpbare andersheid. De manier waarop dit
gebeurt, is door op zoek te gaan naar de lege kern, naar de pure
vorm van deze particuliere religieuze praktijken. Derrida's
deconstructie van de religie opereert zo via een formalisering van
de religie. De deconstructie openbaart de lege 'formele' - van elke
particuliere inhoud ontdane - structuur van de religie. Het
joodse*, i.e. mijn eigen omschrijving van Derrida's Judaitas, kan
volgens Derrida net door haar lege kern een universele religie
worden, omdat ze niet langer gebonden is aan de particuliere
praktijken van het judaisme. Zo een formele religie presenteert een
radicale openheid op het andere.

Om de ander en de problematiek van de alteriteit vorm te
geven, beroept Derrida zich op een transcendente wet: een wet die
nooit kan/mag ingevuld worden. In dit hoofdstuk belicht ik de
nieuwe vorm van transcendentie die de deconstructie

veronderstelt. Derrida's interpretatie van Kafka's Vor dem Gesetz
zal daarbij bepalend zijn. Deze 'wet' zal uiteindelijk gelijk sporen
met de mysterieuze 'wet van de taal', die iedere poging tot
definitieve betekenisgeving opschort. De wet verbeeldt, aldus
Derrida, 'une 6vtnement qui arrive A ne pas arriver'. Deze
opschortende/onderbrekende beweging is onlosmakelijk
verbonden met een 'messianisme zonder messianisme'.

In hoofdstuk 2 'Het raadsel van de ervaring: de tussen-ruimte
en de tussen-tijd van het eigene en het andere' wordt ingegaan op
l'tvtnement - op de gebeurtenis als een radicale onderbreking.
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L'Evanement grenst aan het totaal 'onervaarbare' en
'onmededeelbare'. Deze gebeurtenis cre6ert een radicale impasse
en verhindert iedere vrije doorgang. Het is een gebeurtenis die
haar pleroma en haar vervulling niet kan vinden. In tegenstelling
tot deze impasse, zal in dit hoofdstuk een ander denken over
ervaring gepresenteerd worden. De ervaring is volgens ons de deel-
bare 'tussen-ruimte' en tussen-tijd' van het eigene en het andere.
In de ervaring voltrekt zich de passage tussen beiden. De ervaring
moet daarom niet in de eerste plaats in relatie gedacht worden tot
een volstrekt lege' ruimte of lege' tijd, maar als de plek waar de
werkelijke 'deling' gebeurt. Volgens mijn definitie zal de 'ervaring'
dan ook de gelijkoorspronkelijkheid van een empirisch/historisch
en een transcendentaal perspectief oproepen. De 'ervaring' zelf is
niet tot 66n van beide perspectieven te reduceren: ze verbeeldt de
overdrachtelijkheid en transitie ertussen.

Op die manier zal ik proberen om aan de hand van het denken
van Agamben, Benjamin, Deleuze en Whitehead tot een rijk begrip
van ervaring te komen. Het is een ervaring die als gedeelde
ervaring ook werkelijk toe-komt. Als tussen-ruimte' presenteert ze
het werkelijk geraakt-warden (pathema) door het andere dan het
zelf. Maar ook het zelf (het subject) zal in relatie tot de ervaring
gedacht warden. De zelf-ervaring zorgt ervoor dat het zelf nooit
samenvalt met een gesloten zelf-referentialiteit. Als 'tussen-tijd' is
de ervaring het spanningsveld tussen de eindige realisering en de
mogelijkheden. Ze is de 'plek' waar het onvoltooide voltooid kan
worden en het voltooide terug onvoltooid kan worden. De
Messiaanse ervaring die ik zal schetsen, installeert geen
voortdurende beweging van uitstel naar een on-eindige toekomst,
maar werpt een eigen blik op het 'nu' en op de 'tegenwoordigheid'
van haar revelerende betekenis. In die zin vindt deze Messiaanse
ervaring haar eigen pleroma en wordt ze een thuishaven voor een
werkelijke verwelkoming van de Messias.

Hoofdstuk 3 '(negatieve) Theologie in de ban van de taal: de
mogelijkheid van een experimentum linguae' bouwt verder op de
inzichten van het tweede hoofdstuk. Er wordt gezocht naar een
Messiaanse ervaring van de taal. Deze zoektocht wordt tegen de
achtergrond van de verschillende negatieve theologieen geplaatst.
In tegenstelling tot de klassieke negatieve theologie (Dionysius,
Eckhart, Silesius) is de actuele gestalte van de negatieve theologie
deels schatplichtig aan het laatmoderne denken. Veel theologen
voelen zich opgeroepen om op basis van Derrida's 'negatief-
theologische' aanwijzingen hun eigen religieuze traditie te
herlezen. Bij Derrida verschijnt de problematiek van de negatieve
theologie volledig vanuit de overkoepelende 'wet van de taal: De
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linguistische conditie van de mens wordt bij hem steeds
gedefinieerd ten aanzien van deze overschrijdende en zich-steeds-
terugtrekkende wet' (cf. dil rance).         In haar radicale
'onuitsprekelijkheid' laat deze 'wet van de taal' haar soevereiniteit
gelden. De menselijke 'ervaring van de taal' wordt bijgevolg altijd
doorkruist door de onmogelijke verhouding tot dit 'Inysterie' van
de taal. Dit 'mysterie van de taal' is niet meer dan de volstrekt lege
'plek' van de transcendentie. De kritische vraagstelling die ik wil
opwerpen is of het zinvol is om deze vorm van transcendentie aan
God te willen verbinden?

Met Agamben zal ik speuren naar een meer beloftevolle
'ervaring van de taal', een expelimentum linguae. Deze ervaring is
enkel te vinden waar de radicale 'onuitsprekelijkheid' van de taal
zelf doorbroken wordt. De Messiaanse ervaring van de taal valt
daarom niet samen met de 'onuitsprekelijkheid', maar met de
'mededeelbaarheid' van een zin die voor de wereld is, maar 'niet
van de wereld'    (Joh.     17,     16). In relatie    tot deze beloftevolle
gebeurtenis zal een andere levenshouding voorgesteld worden en
een andere manier om de transcendentie (tn immanentie) van God
te denken.
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HOOFDSTUK 1
HET JOODSE*: EEN MESSIANISME ZONDER MESSIANISME

INLEIDING

In dit hoofdstuk ga ik op zoek naar de betekenis van het joodse*.
Het joodse* is een zelf geconcipieerde term, die verwijst naar een
nieuw gedaante waarin de oorspronkelijk joodse religie in een
laatmoderne tijd verschijnt. In dit hoofdstuk wordt immers
aangetoond dat er in de hedendaagse laatmoderne filosofie een
nieuwe interesse opduikt voor het fenomeen religie. Deze nieuwe
interesse is echter geen acceptatie van de oorspronkelijke vormen
van religie. Wat overgehouden wordt van de religie, is een zuivere
formule structuur: namelijk de relatie tot een andersheid of een
alteriteit. Het joodse* zal een verzamelterm worden voor deze
specifieke filosofische benadering van religie.

Dit hoofdstuk volgt in de eerste plaats het denken van Jacques
Derrida. Er zal gepresenteerd worden hoe deze laatmoderne
denker omgaat met religie en hoe het 'erfgoed' van zijn eigen
geloofstraditie terugkomt in zijn denken. Deze terugkeer van de
religie' gebeurt in zeer nauwe aansluiting met zijn algeheel
filosofisch kader: het alteriteitsdenken. Centrale joodse religieuze
begrippen zoals b.v. de uitverkiezing, de besnijdenis, de wet, het
messianisme worden op basis van het alteriteitsdenken van een
andere dynamiek voorzien. Al deze begrippen - die stuk voor stuk
stevig vastgekleefd zijn aan de particulariteit van joodse religie -
worden ontheemd doordat ze betrokken worden op een niet
grijpbare andersheid.

De mogelijkheid van deze transformatie van particuliere
religieuze begrippen ligt besloten in de nieuwe 'universele' wet die
door Derrida wordt ingehuldigd. Deze 'raadselachtige' wet komt
zelf nooit in het zicht en laat zich nooit toe-eigenen. Doordat elke
particulariteit gebonden is aan deze overkoepelende transcendente
wet, kan de particulariteit nooit een gesloten exclusiviteit voor zich
opeisen. In dit hoofdstuk zal ruime aandacht worden besteed aan
deze 'wet: Er zal meerbepaald onderzocht worden welke vorrn van
transcendentie zij verbeeldt. Als transcendentie die nooit echt
toekomt, kan zij gelezen worden als een vorm van 'messianisme
zonder messianisme'.



1. EEN BEPALING VAN HET JOODSE*

Saul Kripke omschreef eigennamen als rigid designators, waarmee
hij bedoelde dat namen een sterk belichaamd betekenisveld
oproepen. Misschien is het niet onmogelijk om termen zoals jood,
'juif, Uew', Uewishness', Uudaism' eveneens als rigid designators
op te vatten. Op een vreemde wijze komen deze termen altijd op
hun bestemming aan. Ze lijken zich, alle vergeefse pogingen ten
spijt, altijd te incarneren in concrete personen. 1 Ze raken altijd
(hun) doel. Ze weerstaan aan elke lichtzinnige behandeling en zijn
licht-ontvlambaar. Een jodenmop heeft zo steevast een andere
geladenheid dan een doordeweekse grap over het verschil tussen
Nederlanders en Belgen. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet. In de
joodse kwestie, en meer bepaald in het anti-semitisme heeft zich
het grootste drama van onze cultuur geopenbaard. Deze on-
menselijke gruweldaden hebben zich opgestapeld in een uiterst
gevoelig ethisch bewustzijn. De joden-problematiek is een ethische
seismograaf, waarmee het ethische gewicht van vele hedendaagse
ontwikkelingen en gebeurtenissen (niet in het minst politieke
beslissingen) wordt gemeten. Volgens Sartre wordt het jood-zijn
pijnlijk geopenbaard aan de jood. Vaak wordt deze hiermee op
negatieve wijze geconfronteerd doordat anderen het als een
verwijtende term gebruiken. Sartre plaatst deze pijnlijke ervaring
in dezelfde lijn als de ontdekking van de ouderlijke seksualiteit
voor het kind. Voor ons (een kind) is het (de seksualiteit), vanuit
zeker opzicht, ook een pijnlijke ervaring als we erover praten. De
1ood' is een topos die we met respect en achting dienen te
benaderen.

Zeg dus nooit zomaar 'joods', wanneer je 'joods' zegt. Er moet
altijd meer worden verduidelijkt. Meer nog, er moet uitdrukkelijk
vermeld worden wat er niet mee wordt bedoeld. In wat volgt, spoor
ik de moeizame en stamelende pogingen van filosofen op om het
semantische veld van het joodse te proberen blootleggen.
Aansluitend zal ik zelf een eigen positie innemen.

1.1.  Over  'les juifs' van Lyotard

In   de eerste pagina's van Heidegger   et 'les juifs' waagt   Jean-
Frangois Lyotard  zich  aan de moeilijke opdracht  om  over  'les juifs'
te   schrijven. De aanhalingstekens   rond   'les juifs' beschermen

1 Zie ook de interessante studie over eigennamen: D. LE:SAGE, Namen als gezichten:
essay over de faam, Leuven. Peeters,  1996.
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tegen of schermen af voor een mogelijke identificatie met retle
personen of concrete joden. Net zoals in iedere doordachte
detectiveserie krijgen we dus de waarschuwing mee dat 'iedere
gelijkenis met concrete personen of gebeurtenissen op toeval
berust'. Verder geeft Lyotard aan dat hij bewust gekozen heeft om
het meervoud te gebruiken: «Pluriel pour signifier que ce n'est pas
une figure ou un sujet politique (le sionisme), religieux (le
judaisme), ni philosophique (la penste  htbraique)   que  j'allegue
sous  ce   nom."2 De problematiek van 'les  juUs'   is met andere
woorden niet zomaar te vatten als een expliciet politieke, religieuze
of filosofische thematiek. Het omhelst meer dan dat. Wat Lyotard
met 'les juifs' wil aanduiden, breekt met de mogelijkheid tot
representatie, meer nog: stelt de representatie radicaal in vraag.
Saskia Wendel verwoordt het als volgt: «Weil, so Lyotard, die
Uudinnen/Juden' das Nicht-Darstellbare bezeugen, das Nicht-
Identifizierbare, das Geheimnis; die Uuden' reprasentieren die
Leerstelle des Denkens, das prinzipiell Unverfugbare."3 'Les juifs'
zijn een toonbeeld van het niet-representeerbare, misschien wel
het enige toonbeeld.

Wat zich in 'les juls' vertoont, is niet meer binnen de grenzen
van een bepaalde cultuurgemeenschap of een specifieke religieuze
stroming af te bakenen, maar is voor uitbreiding vatbaar. De term
kan zich oneindig verdelen, extrapoleren en universaliseren. Alles
wat zich buiten de logica van de representatie aandient, kan zich
linken aan de problematiek van 'les juifs'. In, door en met 'les
juijs' kan een stem gegeven worden aan het stemloze, aan hetgeen
altijd al vergeten wordt. Het verhoudt zich ook op een directe wijze
tot de aanspraken van een metafysisch vertoog. Het beheersende,
naar representatie strevende denken, wordt er zwaar op de korrel
genomen.

1.2.  Derrida en Judeites

Ook Jacques Derrida probeert in het reine te komen met de joodse
problematiek. Zijn teksten zijn getuige van deze lastige opdracht
om het joodse element in zijn denken te formuleren. Deze
opdracht valt meestal samen met een oproep of een appeL Door
anderen, buiten zichzelf om, wordt deze auteur aangesproken op

2 J.-F. LYOTARD, Heidegger et les juijs: Paris, 2.ditions Gali16e,  1988, p.  13.
3 S. WENDEL, Zeugnis Br das Undarstellbare. Die Rezeptionjudischer baditionen in der
postmodernen Philosophie Jean-Francois Lyotard, in J. VALENTIN & S. WE:NDEL, Judische
Traditionen in der Philosop/tie des 20. Jahrhunderts, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2000, p. 265.
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zijn jood-zijn. Aan hem wordt gevraagd om rekenschap te geven en
zich te verantwoorden voor het joodse dat zich aan hem heeft
verbonden. Hij wordt met andere woorden van buitenaf
opgeroepen om iets, wat hij zelf niet als een 'binnen' ervaart (zelfs
niet als eigen beschouwt), als een 'binnen' te assumeren.

Een sociologische analyse zou snel komaf kunnen maken met
deze binnen-buitenproblematiek door te wijzen op het feit dat de
auteur in hoge mate verwijderd is van zijn religieuze traditie. De
gemeenschappelijke normen en waarden van die traditie hebben
als het ware geen vat meer op dit individu. De fout van de
cvragende partij', namelijk diegenen die Derrida bevragen over zijn
jood-zijn, is dan dat ze niet inzien dat het joodse geen sociaal feit
meer is voor Derrida.

Derrida geeft zelf een duw in deze richting door aan te geven
dat zijn geboorteland Algerije hem, door de kolonisatie van de
Fransen, een geseculariseerde versie van het jodendom heeft
voorgeschoteld. Dat Derrida op negentienjarige leeftijd in Frankrijk
is gaan wonen, kan dit seculariseringsproces nog versneld
hebben.

Maar toch is de zaak niet zo eenvoudig te klasseren. Derrida
voelt immers dat hij ook zelf vatbaar is voor de vraag wat het
joodse in hem is. Hij laat de mogelijkheid open dat het joodse toch
iets over hem te vertellen heeft. Hoe komt dit tot uiting? En hoe
kan hij daar rekenschap van geven? Is het Ilberhaupt mogelijk om
zich daar rekenschap van te geven? Welke link kan er zijn tussen

het joodse en het niet-joodse in de persoon Derrida? Deze vragen
worden des te prangender wanneer Derrida de relatie tussen zijn
filosofisch werk en het joodse probeert te verwoorden:

«Comment et de quel droit distinguer, par exemple, entre ce qui
de mon expdrience touche d'une part & mon 'Btre juif le plus
intime ou le plus obscur, le plus illisible (de quelque fagon qu'on
l' entende et je compliquerai 1' enjeu de cette expression, '6tre
juif, plus tard - on ne peut pas tout faire A la fois) et ce qui,
d'autre part, disons, semble appartenir, de fagon plus lisible, a
mon travail, A un travail public de bon ou de mauvais 616ve qui
ne porte pas ntcessairement ni toujours les marques visibles de
mon '6tre-juif, qu' il s'agisse d'6criture ou d'enseignement,
d'6thique, de droit ou de politique, de comportement civique, qu'il
s'agisse de philosophie ou de litttrature.„4

4 J. DERRIDA, Abraham, Z'autre,  in J. COHEN & R. ZAGURY-ORLY, Judeites.  Questions pour

Derrida, Paris, Galilte, 2003, p. 12.
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In het bovenstaande citaat wordt de spanning tussen lisible en
illisible opgevoerd. Hoe verhouden het leesbare en het onleesbare
zich? Wat is duidelijk te identificeren als joods en wat niet? Er lijkt
een onmogelijkheid te zijn om een glashelder onderscheid te
maken. Derrida vraagt zich zelfs af met welk recht (en in naam
van wie of wat) men een onderscheid zou kunnen maken.

Derrida weerhoudt zich dus van iedere concrete invulling van
zijn 'jood-zijn'. Iedere aanzet tot een inhoudelijke taxatie, fluit hij
onmiddellijk terug. Het lijkt een eindeloos vertoog van bevestiging
en ontkenning. Op 66n punt capituleert Derrida echter niet: het
'moeten' van deze opdracht. Herhaaldelijk wijst Derrida op het feit
dat hij 'Inoet' spreken. Het 'moeten' geeft de problematiek een
zeker gewicht, waardoor je er ook niet lichtzinnig kunt omheen
stappen. Het 'moeten' neemt hier voorrang op het 1cunnen'. Net
zoals bij de besnijdenis, moet het onuitspreekbare woord worden
uitgesproken.5 Je ontkomt er niet aan, je kan het niet uit de weg
gaan. De problematiek van de jood heeft dus te maken met een
bepaalde onontkoombaarheid en een bepaalde opdracht en
opgave. In Force de Loi ziet Derrida deze opdracht als een
historische en interpretatieve herinnering.6 Dit is zoiets als een
verantwoordelijkheid ten overstaan van een erfenis, die
tegelijkertijd een erfenis is van een imperatief of van een bundel
geboden. Deze onontkoombaarheid richt zich ook niet enkel naar
de concrete jood, maar naar allen die het woord moeten nemen
zonder het te bezitten. De moderne, postmoderne mens lijkt op die
manier, bij uitbreiding, een vatbaarheid te bezitten voor het
joodse.

1.3. Une jud5itS en  le judafsme

Jacques Derrida hanteert het onderscheid tussen une jud6it6  en  le
judaism.7 Le judaz-sm of het judaisme is de specifieke joodse
cultuur en godsdienst in haar nationale en historische gestalte.
Het is de concrete vormgeving van het joodse. Judaite, Jewishness
of joodsheid duidt een joodse essentie aan die onafhankelijk van
het judaisme bestaat. De twee onderscheiden termen heeft Derrida
bij Yerushalmi gehaald. In zijn boek, Judaism Terminable and
Interminable, typeert deze laatstgenoemde het judaisme als
contingent en bijgevolg terminaal. De judeita daarentegen is niet

5 J. DERRIDA, Schibboleth, Paris, Editions Galilte, 1986.
6 J. DE;RRIDA, Kmcht  uan wet. Het mystieke -Andament van het gezag. Vertaald door R.
Sneller, Kapellen, Pelckmans, 2001, p. 64.
7 J. DE;RRIDA, Abraham, l autre, p. 39.
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terminaal en heeft de capaciteit om te overleven buiten de context
van het concreet beleefde judaisme. Yerushalmi zag in dit
onderscheid een mogelijkheid om Freuds verhouding met het
jodendom te typeren. Naar eigen zeggen, had Freud geen
rechtstreekse band met het concrete jodendom, toch droeg hij de
essentie van het jodendom verder. Freud was er zelf van overtuigd
dat hij meer aanspraak kon maken op het wezen van het
jodendom dan op het judaisme. Daaruit concludeert Yerushalmi
dat het joodse een niet-contingente kern bezit. De

levensvatbaarheid en de waarde van het joodse dient dan ook niet
meer afgemeten te worden aan het historisch-religieuze jodendom,
maar aan de juddite.

Ook al neemt Derrida de terminologie van Yerushalmi over,
toch volgt hij hem niet helemaal. Waar Yerushalmi radicaal kiest
voor de judaite, is Derrida onbeslist. Volgens hem kan de spanning
tussen de juddit5 en het judaisme niet opgelost worden.8 Er zal
altijd een wederzijdse contaminatie zijn tussen de twee. Het
concrete en universele karakter van het jodendom zijn inter-
dependent. Het is niet mogelijk een zuiver jodendom, ontdaan van
elke historiciteit over te houden. Noch is het mogelijk om enkel op
te gaan in de historiciteit.

Toch zal ik aantonen en beschrijven dat Derrida wel ver kan

meegaan in deze beweging naar de judaita toe. Hij lijkt ermee in te
stemmen dat het joodse zich ver kan uitstrekken naar het formele
en universele. Uiteindelijk zal blijken, dat Derrida toch meer lijkt
te neigen naar de juduit5 en naar een universele en formele
structurering van het joodse.  Maar daar kom ik later op terug.

De titel van het colloquium, waar Derrida zijn optreden doet, is
echter niet judaita, maar 'Judtitts. Questions pour Jacques
Derrida'. Net zoals bij Lyotard wordt het belang van het meervoud
beklemtoond. Er is met andere woorden niet zoiets als een
joodsheid op zich, er zijn verschillende configuraties mogelijk.
Judeitas vallen bijgevolg binnen de logica van het supplement. Er
kan zich altijd iets aan toevoegen of het kan zich uitbreiden naar
verschillende contexten. Op die wijze kunnen de judaitts zich ook
verwijderen van de 'oorspronkelijke' context van het judaisme.
Derrida schrijft dan ook dat de judeitts de uitdrukking zijn van
«une dquivocita, une diversite indafinissable et indaterminable qui
serait peut-ttre linttriorita m6me du judaisme. Autrement dit, la
judaite telle que nous la convoquons ici ne saurait 6tre comprise
comme la reformulation plus 'authentique' de lidentite juive'."9

8 J· DERRIDA, Abraham, Z'autre, p. 40.
9 J. DERRIDA, Abraham, rautre, p. 9.
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Het woord 'authenticiteit' krijgt hier een ironische inslag. De
'oorspronkelijk' en 'authentieke' context van het judaisme is niet
zoiets als een vaststaande kern. Het is intern verdeeld. De
equivociteit verschuilt zich in het diepste binnen van het
judaisme, in het binnenste van haar hart. Wat het meest
'authentiek' hoort te zijn, in de betekenis van zelfdoorzichtig, is
niet bepaalbaar en getuigt van een niet te reduceren veelheid.

In het kortverhaal Abraham van Franz Kafka, wordt er gewag
gemaakt van een 'andere Abraham'. Kafka schrijft: «Ich kdnnte mir
einem anderen Abraham denken". En iets verderop, lezen we:
«Aber einem anderer  Abraham: 10   Deze   korte   zinsneden   neemt
Derrida als uitgangspunt voor zijn bezinning over het joodse.
Abraham, de aartsvader van het judaisme, het excellente
voorbeeld van de joodse religie, waar alle verdere ontwikkelingen
zich op enten, kan zelf een andere Abraham worden of zelfs nog
een andere Abraham dan die andere Abraham. De aartsvader
Abraham is dus niet zozeer het ijkpunt voor de joodse traditie,
maar al bij aanvang een exemplificatie van de equivociteit van het
joodse.

In Abraham vinden we de dubbele beweging van de judeite
terug, zoals die door Derrida wordt beschreven. Enerzijds, het
exemplum, het concrete voorbeeld, de belichaming van het joodse
en anderzijds de andere Abraham, die zich losrukt van die
concrete incarnatie.  Of nog: Abraham, de uitgekozene of verkozene
door God, die in de belofte staat van een land en de andere
Abraham, die de uitverkiezing ontstijgt en ontworteld is van ieder
land. Deze spanning die Derrida hier beschrijft vinden we ook
terug in de historische omzwervingen van het jodendom. Denk
hierbij aan de verschillende invullingen die in het jodendom
gegeven worden aan de Messiaanse verwachtingen.

1.4. Le demierjuif

In de joodsheid vinden we dus een dubbele beweging terug: tussen
het singuliere van een bepaalde traditie en het universele.
Wereldschokkend nieuws is dit echter niet. Heel de
hermeneutische traditie is immers op het premis gestoeld dat een
particuliere gebeurtenis een universele betekenis kan krijgen.
Toch lijkt er een verschil te zijn met Derrida's gebruik van de
spanning particulariteit. Het valt op dat Derrida immers geen

10 Franse vertaling: 'Mais encore un autre Abraham". Zie: J. DERRIDA, Abraham,
l'autre,  p.   1 1.
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helder onderscheid maakt tussen het 'formele' en het 'universele:
Beide termen lijken voor hem inwisselbaar te zijn. Beiden termen
hebben te maken met de loskoppeling van een specifieke context
en een transfer naar andere contexten of zelfs met een bepaalde
mate van contextloosheid. In wat volgt, doe ik een poging om de
betekenis van de uitspraak 'Ik ben de laatste jood' van Derrida te
achterhalen, dit om meer vat te krijgen op de formaliserings- en
universaliseringstendens van deze filosoof.

In Circonfession noemt Derrida zichzelf le dernier des Jui S. 11

De laatste der Joden' is iemand die radicaal ontworteld is, die
geen rechtstreekse band meer heeft met het jodendom. Het is
diegene die zich het verst verwijderd heeft van het uitverkoren-zijn
en die de minst gepaste erfgenaam is, maar desondanks toch

erfgenaam wordt. Derrida voltrekt hiermee een beweging waarin
het minste het meeste wordt. De 'uitverkiezing', als centraal
element van de joodse godsdienst, wordt zodanig geradicaliseerd
dat er zich een omkering voordoet. Wie het minst streeft naar

uitverkiezing en wie er eigenlijk het minste recht op heeft, wordt

de enige die kan uitverkoren worden. Het meest onthechte wordt
het toonbeeld van het 'wezenlijke' van het joodse. Ik zie hier een
toonbeeld in van de radicale formalisering van het joodse element
dat Derrida probeert te denken.

De hogerop genoemde beweging is ook een soort comme si-

beweging. Derrida schrijft bijvoorbeeld:

«...   comme  si  celui-1&  1 Ze  dernier  de  Juifs,  JDM]  seul  reprdsentait
l'exigence derniere, la requete hyperbolique de cela meme qu'il
semble trahir en parjurant. D'ou cette loi qui vient sur moi, une
loi d'apparence antinomique qui, de fagon prtcoce, obscure, dans
une sorte de lumitre aux rayons inflexibles, me dictait la formule
hyperformaliste d'un destin vout au secret - et c'est pourquoi je
joue s6rieusement et de plus en plus avec la figure du marrane:
moins tu te montreras juif, plus et mieux tu le seras."12

Het motief van het 'alsof heeft een Kantiaanse inslag. De
'laatste der Joden' handelt immers alsof hij de uitverkorene is, dit
wil zeggen: geen enkel rechtstreeks teken (bijvoorbeeld het
behoren tot de gepaste religieuze traditie, leven volgens de juiste
voorschriften, ...) wijst  erop  dat  hij de uitverkozene  is.  Men  zou  in
een transcendentale illusie vervallen, als men deze laatste

werkelijk zou identificeren met de uitgekozene. De 'jood', in deze

11 J. DERRIDA, Circonfession, in G. BENNINGTON & J. DERRIDA, Jacques Derrida, Paris,
Seuil, 1991, p. 145.
12  J. DERRIDA, Abraham, mutre,  p.  22.
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betekenis opgevat, zou verdwijnen indien men hem gelijkstelde
aan de concrete, 'geincarneerde' jood. Leven alsof je  een jood  bent,
betekent echter dat je onder het geheim leeft, dat je gebonden bent
aan de wet van het stilzwijgen.

Wat deze opvatting van de 'alsof-jood', of de 'quasi-jood' zoals
Derrida zichzelf ook noemt, mogelijk maakt, zijn de hyper-
formalisering en de excessiviteit die samen een hyperbolische
figuur vormen. In deze hyperbolische beweging slaat het 66n om in
zijn tegendeel zonder daarvoor nood te hebben aan een
Hegeliaanse Aufhebung. Het thema van de uitverkiezing kan zo

-             omslaan in het thema van de niet-verkiezing. De excessiviteit is de
oneindige uitvergroting en de radicalisering van het singuliere tot
het bijna volledig oplost in een universaliteit.

De laatste der Joden', zij het nu Derrida of elk andere persoon,
is de voorbeeldfiguur van een universele structuur van mens-zijn.
Het is een mens die leeft vanuit een verschuldigd-zijn en vanuit
een heteronome verantwoordelijkheid.13   Dit is terzelfder   tijd   de
meest 'formele' jood, waarbij in afzondering van de concrete,
levende traditie, enkel de verhouding tot een alteriteit wordt
overgehouden. De jood is de ander. De jood is iedereen die geen
eigen wezen heeft. Of nog: het behoort tot het eigen wezen van de
jood om geen eigen wezen te hebben. Dat, niets meer en niets
minder, is de essentie en de universaliteit van de jood.

1.5. Hetjoodse* als formele relatie tot de alteriteit

Wanneer men Derrida probeert te lezen als een joodse auteur, kan
men op zoek gaan naar joodse restanten in zijn denken. Men kan
daarvoor inzoomen op specifieke joodse thema's zoals de
onuitspreekbaarheid van de naarn van God, het beeldverbod, de
diaspora, de holocaust, de uitverkiezing, enzoverder. Ook al laat ik
deze thema's aan bod komen, ze zijn echter niet mijn primaire
bekommernis. Waar het me om gaat, is wat er precies gebeurt met
deze joodse rest. Hoe wordt die door Derrida opgenomen? Hoe
wordt de joodse traditie ingezet binnen zijn denken? Welke
transformaties van die oorspronkelijke religieuze background
geschieden er?

In het voorgaande heb ik nadrukkelijk beklemtoond dat de
termen 'jodendom, joods, joden' steeds een verdere verklaring
behoeven. In de poging om deze termen een invulling te geven,
stuurde Derrida aan op een ver doorgedreven formalisering. De

13 J. DE;RRIDA, Abraham, l'autre, p. 21.
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historische, contingente gestalten van het jodendom verloren
hierdoor aan gewicht. Het is geenszins mijn bedoeling om via deze
analyse Derrida van een zeker relativisme te betichten, maar deze
universaliserende en forrnaliserende betekenis is mijns inziens een
fascinerende poging om religie terug plaatsen. Eerder dus dan een
ontmantelende, seculariserende poging om religie van zijn rauwe
kanten te ontdoen, is Derrida's denken een zoektocht naar het in
stand houden van een bepaald type van transcendentie: de
transcendentie als alteriteit. Het is een pleidooi voor een volstrekte
alteriteit die op geen enkele manier invulling kan en mag krijgen.

Een groot deel van mijn verder onderzoek zal zich richten op
het feit hoe deze formalisering en de transcendentie-opvatting zich
tot elkaar verhouden. Deze transcendentie-opvatting lijkt immers
een voor de hand liggende optie in onze geseculariseerde cultuur,           1
net omdat er precies twee logica's naast elkaar blijven bestaan: de
immanentie en de transcendentie. Hoewel zij beiden onvertaalbaar
naar elkaar staan, kunnen zij toch ook, zo lijkt het, samen
bestaan in onze cultuur.

We zijn daarmee op het punt gekomen om zelf een eigen positie
in te nemen met betrekking tot de joodse problematiek. Moge het
duidelijk zijn, dat ook voor mij het joodse* niet samenvalt met het

judaisme, met de specifieke joodse religie en met de politieke
vorrngeving daarvan. Joodse* is een bijvoeglijk naamwoord. Een
bijvoeglijk naamwoord staat nooit op zichzelf. Het dient altijd
gesupplemeerd te worden. De aangehechte * kan daarom op twee
manieren worden geinterpreteerd. Met enige verbeelding, die toch
niet zo uit de lucht gegrepen is, kan je er een verwijzing naar de
davidster in zien. De davidster, die getuige is van de misbruiken
van het Hitlerisme tegen de joden, heeft een sterk geincarneerde
betekenis. Niemand kan 'abstract' of louter 'formeel' over de Shoa
nadenken. Integendeel, het is juist een toonbeeld van
weerbarstigheid. Anderzijds is de asterisk (*) een veelgebruikt
symbool in bibliografische opzoekingssystemen. Ze wordt
toegevoegd aan een entry om een zo ruim mogelijk betekenisveld te
verkrijgen. Vanuit die hoek gezien is de asterisk (*) het formele
symbool dat ons in staat stelt om een context-gebonden betekenis
te transponeren naar alle mogelijke contexten. De asterisk (*) staat
met andere woorden tussen de spanning van een zeer singulier
betekenisveld en een enorme uitgebreid betekenisveld. Deze
spanning zal als leidraad dienen voor mijn verder onderzoek.
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2. OMTRENT DE WET

In dit punt wil ik aantonen hoe het joodse*, als formele verhouding
tot de alteriteit, gelieerd is aan de problematiek van de wet. De wet
beschermt en maakt de alteriteit en een bepaald type van
transcendentie mogelijk. De wet scheidt en opent daarmee het
zicht op het transcendente, maar blokkeert op dezelfde wijze de
toegang tot het transcendente. Op deze dubbele functie van de wet
proberen we zicht te krijgen.

De wet speelt een belangrijke rol in de joodse godsdienst. Het
statuut van de wet is tevens een groot twistpunt geweest tussen
de joodse en de christelijke religie (al te vaak, in onze
geschiedschrijving althans, in het voordeel van de christelijke
godsdienst).  Maar de reden waarom ik de problematiek van de wet
terug opneem is geenszins van historische aard, noch om de
joods-christelijke dialoog op dit vlak verder te stimuleren. De
reden is gegrond in de actualiteitswaarde van de problematiek van
de wet. De wet, weliswaar in een specifieke modus, lijkt vandaag
de dag de enige mogelijkheidsvoorwaarde voor het transcendente
en voor het religieuze. Het is vanuit deze actuele urgentie, dat ik
me terug buig over de joodse vormgeving. Hierbij geef ik toe dat

& daannee andere essentiele karakteristieken van het jodendom,
zoals het verbond, de persoonlijke godsrelatie,   ...   niet in rekening
worden gebracht. Deze lacune meen ik te mogen rechtvaardigen
omdat mijn eigenlijke object niet zozeer de concrete joodse religie
is, maar het joodse*. In de analyse van het joodse* valt op dat de
wet een centraal kernmerk is. Alle andere thema's, zoals verbond,
worden vanuit de wet belicht.

2.1.  «Wet"

Het woord «wet" beslaat een breed semantisch veld. Het woord kan
binnen de meest uiteenlopende domeinen functioneren: de
religieuze wetten, wetenschappelijke wetten, juridische wetten,
politieke wetten, enz. Dit maakt het niet gemakkelijk om zomaar
greep te krijgen op wat de wet nu precies is. Of om, zoals Eddo
Evink het uitdrukt, te achterhalen 'wat een wet tot een wet
maakt'.14     Wat deze verschillende semantische lagen,     toch
enigszins bij elkaar houdt is de geldingskracht. Wetten gelden of
laten zich gelden. De wet draagt in zichzelf de eis tot uitvoering.

14 C.E. EvINK, Transcendentie en inscriptie. Jacques Derrida en de hubris van de
metaA/sica, Delft, Eburon,  2002,  p.  114.

27



Eens iets tot wet is afgekondigd, gaat er een bepaalde kracht van
uit (de kracht  van  de  wet). De afkondiging  is een performatieve
daad die de toestand die voorafgaat aan de wet grondig wijzigt.

De kracht en de macht van een wet staat rechtstreeks in
verband met de legitimiteit van de wet. Op grond waarvan is een
wet legitiem? In het geval van de natuurwet is de legitimiteit
gestoeld op wat zich opdringt als een wetrnatigheid in de natuur.
Het is een catalogisering van wat is en wat geldt binnen de natuur,
onafhankelijk van de cultuur. Het formuleren van de natuurwet
kan bijgevolg opgevat worden als een beschrijvende activiteit. Men
beschrijft hoe de natuur eigenlijk is. De natuur is zo de garantie
van haar eigen wetten. Maar het blijft niet bij een loutere
beschrijving. De zoektocht naar wat de natuur is en naar de
bepaling van de natuur, gaat ook over op een prescriptief niveau.
Het moet ook zo zijn, men kan niet anders dan gehoorzamen aan
de wetten der natuur. Vooral in seksueel-relationele thema's laat
zich tot op vandaag de prescriptieve en dwingende 1cracht van een
natuurwetsdenken zien. Bijvoorbeeld: homoseksualiteit is
tegennatuurlijk of seksualiteit is in de eerste plaats gericht op
procreatie. Deze voorbeelden maken duidelijk hoe de natuurwet en
haar geldingskracht worden ingezet tegen bepaalde culturele
opvattingen en gedragingen.

In de natuurwet komen we het auto-affirmatieve karakter van
een wet op het spoor. De wet en de legitimiteit van haar eigen
bestaan worden gegrond in de bevestiging of herbevestiging van
een zelfstandig domein. Bij de natuurwet is dit de natuur of het
natuurlijke. In wetten lijkt zich dus de begronding van de
slagkracht van een specifiek domein door te zetten. Of anders
gesteld: in wetten wordt het bestaansrecht vormgegeven door
beroep te doen op de eigen krachtdadigheid en legitimiteit. Het is
een bevestiging van zichzelf door zichzelf en in naam van zichzelf.
Neem bijvoorbeeld het juridische domein. Het juridische domein
heeft haar bestaansreden aan zichzelf te danken. Enkel zo kan het
ook zinvol functioneren. Als het een afgeleide zou zijn van de
uitvoerende macht, zou het een speelbal worden van politieke
factoren. In de wetten die het voor zich opeist, creeert en
bestendigt het juridische haar autonomie. De rechter weet zich
enkel gebonden aan de wetrnatigheid van het juridische. Het is
niet in naam van iets anders (bijvoorbeeld het politieke, het
biologische, het psychologische) dat het juridische domein als
zinvol verschijnt; maar het is op eigen rekening, het staat bij
zichzelf in de schuld. Hier huist het auto-affirmatieve karakter dat
de gestalte aanneemt van een performatief. Krachtens de
afkondiging van zichzelf als wet en enkel daarop steunend, stelt
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het specifieke domein zich op. Deze problematiek is trouwens ook
zichtbaar in iedere discipline van het weten (theologie, wiskunde,
biologie, psychologie). In zoverre zo'n discipline zich eigen wetten
kan stellen, of zich onder het gezag van de eigen wet kan
onderwerpen, in zoverre is deze ook zelfstandig.Het fascinerende
aan dit alles, is dat de problematiek van de wet van meet af aan
een verschuiving oplegt van een perspectief op de waarheid naar
een perspectief op geldigheid als kracht en vermogen. Niet dat
waarheid absoluut geen rol meer heeft te spelen in de legitimatie,
doch de waarheid op zich is niet voldoende. Er is een surplus
nodig. De wet dringt zich niet alleen op als iets dat waar is, maar
als iets dat zich stelt met een dwingende kracht. Het draait meer
om een legitimiteit die zelf niet restloos kan vertaald worden in een
spreken over de waarheid.

Deleuze volgend, dient zich met de problematiek van de «wet"
een herdefiniering van het filosofische spreken aan, dat niet
rechtstreeks meer in het teken van de waarheid staat. Deleuze zag
het niet als taak van de filosofie om zich uit te spreken over de
essenties van de dingen.15 Deze zoektocht naar de essentie
resulteert in de vraag naar het 'wat: 'Wat' is waarheid? 'Wat' is het
wezen van de vrijheid? Deleuze daarentegen stelt voor om de vraag
naar het 'wie' en naar het 'hoe' voorrang te verlenen. Het heeft
compleet andere consequenties als men de vraag stelt 'wie is de
waarheid?' of 'hoe is de waarheid?' dan 'wat is het wezen van de
waarheid?'. Dit is een meer vectoriale denkrichting, waarin de
richting en de kracht worden opgenomen. lets wijst altijd een
bepaalde richting aan en heeft telkens een bepaalde kracht.

De vraagstelling omtrent de wet krijgt in die zin ook strategisch
gestalte. Voor wie is het belangrijk om de wet terug op de agenda
te plaatsen? Welke functie vervult de wet in een alteriteitsdenken
zoals dat van Jacques Derrida? Hoe krijgt de wet vorm binnen een
perspectief van wat ik hogerop beschreven heb als het joodse*9
Wat is het strategische belang om de wet in te zetten in een
geseculariseerde cultuur waar nog weinig openheid is voor het
transcendente? Hoe staat de wet ten opzichte van de
transcendentie?

15 G. DE:LEUZE & F. GUATTARI, eu'est que la philosophieP, Paris, Editions de Minuit,
1991.  Cf. G. DE;LEUZE & C. PARNET, Dialogen. Vertaald door M. Scheepers, Kampen,  Kok
Agora, 1991.
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2.2. De Mozaische wet

Derrida's karakterisering van de wet, speelt zich af tegen de
achtergrond van de joodse traditie. Deze 'achtergrond' neem ik
letterlijk: er is een duidelijk verschil met wat zich op de 'voorgrond'
van Derrida's denken manifesteert. Ik ga dus geenszins uit van
een reductieve verklaring, waarbij Derrida's denken louter een
hedendaagse vertaling van een aantal thema's uit de joodse
godsdienst zou zijn. Immers wanneer de Mozaische wet in het
perspectief van het joodse* verschijnt, ondergaat zij een grondige
transformatie. Om deze transformatie in kaart te brengen, is het
noodzakelijk om de Mozaische wet als onderdeel van de joodse
godsdienst te belichten.

Jodendom en 'wet' zijn sterk aan elkaar gebonden. In het Oude
Testament, dat voor het jodendom als 'godsdienst van het boek'
66n van de voornaamste bronnen is van het gelovige leven, is het
ontvangen van de wet (de decaloog) een belangrijke gebeurtenis.
De exodus-ervaring, die het joodse geloof tot in zijn diepste wortels
structureert, is de ervaring van leegte. De barre woestijn is de
letterlijke verzinnebeelding van de leegheid van het bestaan en van
een onvruchtbaar leven. Op die plek ontvangt Mozes de 'woorden
ten leven' in de vorm van twee stenen tafels. Het naleven van de
wet geeft leven aan de gemeenschap en is terzelfder tijd een
eerbetoon aan hun God.

In Deuteronomium worden de 'tien geboden' nogrnaals
hernomen. Het hernemen, verderzetten of overleveren van de wet
kenmerkt de hele verdere geschiedenis van het jodendom. Het
eerste deel van de TeNaK dat de joodse benaming is voor het Oude
Testament, wordt de Thora genoemd. De Thora wordt vertaald als
wet of leefregel. Als eerste deel van het Oude Testament is het de
bron van waaruit de overige delen voortvloeien. Zo spreekt Lyotard
niet over het Oude Testament, maar over 'le Thora et les livres
annexes'.16 Deze primaire wetgeving werd naderhand verder
aangescherpt en toegepast. Heel de Pentateuch staat bol van de
regels of wetten, bijvoorbeeld de reinheidsgeboden. Velen daarvan
vinden we in Leviticus en Deuteronomium. Na de verbanning
werden de regels immers verder uitgewerkt. Zo ontstond een
complexe wetgeving. De mitswot, de 613 geboden en verboden,
dateren van deze periode.17

16 E. WEBER, Questions au Judafsme, Paris, Desc16e De Brouwer, 1996, p. 191.
17 K. ARMSTRONG, Een geschiedenis  van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom
en islam. Vertaald door R. Cohen, Baarn, Anthos, 1995, p. 83.
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Het ontvangen van de wet wordt tot op de dag van vandaag ook
ritueel vormgegeven op bar mitswa. Op die dag worden de joodse
jongens 'zoon van de wet' (letterlijke vertaling van bar mitswa). De
toegang tot het joodse geloof is dus tevens de toegang tot de joodse
wet en de navolging van de wet.

2.2.1. De godsdienst van de wet

Uit het voorgaande mag duidelijk worden dat de wet voor het
jodendom een niet te onderschatten functie heeft. Mozes
Mendelsohn was daarvan zeer overtuigd: voor hem is dit h6t
centrale kenmerk van de joodse godsdienst. In Jerusalem noemt
hij het jodendom 'de godsdienst   van de wet'.18    Meer   nog,    hij
geloofde erin dat men enkel door zich te beroepen op de joodse wet
het essentiele van het jodendom kon verzoenen met de
Verlichtingsidealen. Verderop zullen we ook trachten aan te tonen
dat Derrida ook heil ziet in de wet als exclusief kenmerk van het
joodse*.

Zoals reeds eerder geschreven, ben ik me er terdege van bewust
dat een optie voor de wet als dd karakteristiek van het jodendom
geen recht doet aan de rijkdom van het joodse geloof. De reactie op
Mendelssohns typering van het jodendom als 'godsdienst van de
wet' is niet positief geweest. Velen hebben hem verweten dat hij zo
een reductie van de joodse godsdienst doorvoerde en zo het
verbond met God als genade-gave veronachtzaamde. Deze kritiek
neem ik ter harte met enkele reserves. De reserve bestaat hierin
dat zelfs vanuit deze optiek het verbond in een nauw verband
staat met de wetsproblematiek. Erhard Gerstenberger draagt daar
een waardig argument voor aan. In Wesen und Herkunft des
«Apodiktischen Rechts" refereert hij naar een discussie die zich in
de bijbelstudie voordoet met betrekking tot de relatie tussen wet
en verbond. Mede op basis van een Paulinisch geinspireerde
invalshoek wordt vaak gehamerd op een tweespalt binnen het
Oude Testament. Aan de ene kant zou het Oude Testament
beinvloed zijn door een wetsdenken en aan de andere kant zou het
een genade-theologie bevatten, die kadert binnen een theologie
van het verbond.19 Gerstenberger vindt deze tweespalt echter niet

18  M. MENDELSSOHN, Jerusalem or on religious power and judaism. Translated by A.
Arkush & introduction and commentary by A Altmann, Hanover, University Press of
England, 1983.
19 E. GERSIENBERGER, Wesen und Herkunfi des  Apodiktischen Rechts"

(Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament, G. Bornkamm &
G. Von Rad (eds.)), Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag, 1965, p. 145-146.
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terug in het Oude Testament. Hij schrijft: «Eine Diskrepanz
zwischen Bund und Gebot im Altem Testament ist in der von der
protestantischen Auffassung unterschobenen Weise gar nicht
vorhanden.„20 Het Oude Testament kan met andere woorden niet
begrepen worden vanuit deze tegenstelling. De tegenstelling zelf is
het product van een protestantse discussie over genade en wet.
Wet en verbond zijn daarentegen sterk met elkaar verweven in het
Oude Testament. Het is niet mogelijk om een zuivere
verbondstheologie af te zonderen die geen enkele band meer zou
hebben met de goddelijke wet. Bij Jeremia is het samengaan van
deze twee termen overduidelijk, aldus Gerstenberger: «Dit is het
nieuwe verbond [cursivering, JDMI dat Ik in de toekomst met
Isra81 sluit - godsspraak van de HEER: Ik schrijf mijn Wet
[cursivering, JDMI in hun binnenste, Ik grif die in hun hart. Ik zal
hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn." (Jer. 31, 33).

Wat Gerstenberger aanbrengt, toont aan dat het belichten van
het jodendom vanuit de wet geen complete reductie van het joodse
geloof impliceert. Vanuit de wetsproblematiek verschijnen immers
andere belangrijke facetten van de joodse religie. Het jodendom als
'godsdienst van de wet' dient dan ook in ruime zin opgevat te
worden. Dit neemt echter niet weg dat, vanuit de optie die we
hierbij nemen, de totale rijkdom van de joodse godsdienst niet kan
gerepresenteerd worden.

2.2.2. De wet van God

In het begin van punt 2 ging het om de wet in het algemeen. In het
geval van de Mozaische wet, kan men er niet omheen dat er nog
een bijkomende verwikkeling is. Er is tevens sprake van een wet
die zich laat gelden als performatief, maar vanuit religieus
perspectief afgekondigd door God. Wat zijn de implicaties wanneer
de wet geen menselijk product is, maar van goddelijke oorsprong?
Hoe verhoudt de wet zich tot het geloofP Hoe verhoudt de wet zich
tot God? Met andere woorden dringt zich de vraag op hoe de
wetsproblematiek getransformeerd wordt binnen een religieus
domein?

De religieuze wet is heteronoom en geopenbaard door God. De
mens is dan ook niet de wetgever, slechts in het beste geval de
hoeder van de wet. Dit wil niet zeggen dat alle wetten van het
religieuze leven rechtstreeks uit den hoge komen. De geschiedenis
van het jodendom leert ons dat vele wetten en regels mensenwerk

20 E. GERSTENBERGER, Wesen und Herkunfi des «Apodiktischen Rechts", p 145-146.
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zijn. De mens en meerbepaald de rabbi is een interpretator van de
wet. Hij interpreteert en vertaalt de wet naar het dagdagelijkse
leven van de gelovige. Dat is een actieve taak, waarbij nieuwe
wetten worden ingevoerd. Maar de interpretator/rabbi staat onder
het gezag van de transcendente wet. De nieuwe geactualiseerde
wetten vinden dat hun bron en bestaansrecht in zoverre
verbonden zijn met de geopenbaarde wet. Op die manier is er ook
steeds de mogelijkheid van kritiek op wetten in naam van de ene
ware 'wet'.

Niet alleen het heteronome karakter onderscheidt de
oudtestamentische wetsidee van de moderne wetsidee. In de
moderne opvatting, die men perfect terugvindt onder het lemma
'wet' in het Van Dale-woordenboek, is de wet een 'door de hoogste
staatsmacht vastgestelde, met gezag gehandhaafde regel voor het
maatschappelijke leven'. Deze regel, die schriftelijk neergeschreven
dient te zijn, wordt toegepast door de rechter. Toepassing is
daarbij in hoge mate een deductie vanuit de bestaande regels. Een
particuliere casus vraagt immers om een creatief doordenken van
meer algemeen geformuleerde wetten. In de lijn van de wet
denken, betekent dan zo goed mogelijk de inhoudelijke intenties
van een wet respecteren. Een wet staat immers voor een bepaalde
inhoudelijke visie, voor een gedachte. Volgens J.P. Burnside is
deze moderne idee van de wet afwezig in het Oude Testament.21 De
geschreven wetten hebben er een eerder didactisch karakter, er
kan niet zomaar uit gededuceerd worden. Het gaat er meer om een
wijsheid te stimuleren. Deze wijsheid beoogt geenszins een
intellectueel doel, in de zin van een begrijpen of vatten van een
bepaalde thematiek of idee. Maar wijsheid als een juiste
verhouding van de mens tot God. Daarbij treedt de 'vrees voor
God' in het voetlicht. De houding naar God en zijn wet neemt hier
dus voorrang op het communiceren en debatteren over een
bepaalde inhoud van de wet. Deze religieuze houding als 'vrees
voor God' wijst op het respect voor de transcendente God en het
besef van de schepselijkheid van de mens. De reinheidsgeboden
bijvoorbeeld zijn niet afdoende verklaarbaar vanuit een
inhoudelijke idee, bijvoorbeeld dat het lam niet in de moedermelk
mag bereid worden. Er kan wel een inhoudelijke verklaring
gegeven worden, maar belangrijker is dat in en door de
reinheidsgeboden de afstand tussen mens en God concreet wordt
beleefd.

21  J.P.  BURNSIDE,  The  sign  Of Sin. Seriousness of 01Tence in Biblical Law, London-New
York, Sheffield Academic Press, 2003, p. 10-11.
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De religieuze houding naar de wet toe, markeert een ander
belangrijk kenmerk van de goddelijke wet: haar heiligheid. De wet
is heilig, kadosj in het Hebreeuws. Haar heiligheid komt voort uit
haar heteronome oorsprong. Vandaag echter wordt 'heilig' veelal

begrepen als een toestand van opperste zedelijke deugdzaamheid'
volgens Karen Armstrong.22 Het streven naar deze deugdzaamheid
kan binnen de vermogens van de mens vallen. In het Oude
Testament heeft kadosj de betekenis van 'andersheid' en 'radicaal
gescheiden zijn van'. Het is daarmee precies een teken van het
onvermogen van de mens om samen te vallen met God. De wet is
heilig, dat wil dan ook zeggen dat de wet gedragen is door dit
verschil. Sterker nog, de wet is dit verschil. De rituele omgang met
de Thora getuigt van het respect voor de andersheid van de wet.
De wet installeert zo tevens het verschil waarin de heiligheid zich
toont. Ze scheidt en onderscheidt, zonder dat dit onderscheid kan
aufgehoben worden.

In het eerste scheppingsverhaal is God precies diegene die
scheidt en onderscheidt. Licht en duisternis scheidt  Hij   (Gen.   1,
3.5), daarna lucht, zee en land (Gen. 1, 6-10), de planten en de
dieren elk naar hun eigen soort. Of zoals R. Burggraeve het
uitdrukt: «als schepselen zijn ze hoe dan ook in de dynamiek van
scheiding en onderscheiding opgenomen".23 En God zag dat het
goed was. Enkel in het respect voor de orde, geinstalleerd door het
verschil, kan de eigenheid en andersheid gevrijwaard worden.
Anders vervalt de hele schepping terug in het tohuwabohu, in de
wanorde, de ongedifferentieerdheid, de chaos, waar in het begin
van het scheppingsverhaal gewag wordt van gemaakt. Tot in de
mens zelf, het 'hoogtepunt' van de schepping, wordt het verschil
zichtbaar. De mens is gemarkeerd door een seksueel verschil, tot
in zijn vlees is hij getekend door het verschil.24 Wat zich op
horizontaal vlak toont tussen de schepselen onderling is
gekoppeld aan een verticale dimensie, namelijk de afstand tussen
God en mens, tussen schepper en schepsel. In die afstand tussen
God en zijn schepselen drukt Zijn heiligheid zich uit.

De religieuze wet staat dus in relatie met de vrees voor God en
het respect voor Zijn heiligheid, die tevens het heteronome
karakter van de wet uitmaken. Dit is de basiseigenschap van de
joodse religieuze wet. Maar hoe treft men die karakteristieken aan
in de veelheid van concrete wetten en voorschriften die het Oude

22 K. ARMSTRONG, Een geschiedenis van God, p. 58.
23 R. BuRGGRAEvE, De bijbel geejt te denken, Leuven, Acco,  1995, p. 64-65.
24 E.A. LEVY-VALENSI, Les rdponses possibles tirtes de la Bible, in J. HALPERIN (ed.),
L'autre dans la consience juive.  Le sacre et le couple:  donndes et debats, Paris,  PUF,
1973, p. 304-309.
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Testament telt,25 Om dit te belichten, volgt een korte bespreking
van de joodse 'reinheidswetten'. De meeste van deze wetten vindt
men in Leviticus. Het zijn een hele reeks specifieke voorschriften
die het leven van de gelovige vormgeven.

In Leviticus krijgt Aaron de volgende opdracht van de Heer:
-Wanneer u of uw zonen naar de tent van samenkomst gaan, mag
u geen wijn of sterke drank drinken, anders sterft u. Dat is een
blijvend voorschrift, door al uw generaties heen. Want het is uw
taak om onderscheid te maken tussen heilig en profaan, tussen
onrein en rein, en de Israelieten te onderrichten in alle wetten die
de  HEER hun door Mozes verkondigd heeft.'26 AAron,  \rader' van
het priestergeslacht, krijgt de belangrijke taak om te
onderscheiden tussen heilig en profaan, tussen onrein en rein. In
Ezechial wordt deze taak uitgebreid tot alle priesters.27 Priesters
zijn diegenen die erop toezien dat het verschil tussen rein en
onrein, heilig en profaan gerespecteerd wordt. Daarnaast wordt
van hen verwacht dat ze de Israelieten onderwijzen in de wetten
van Mozes. Het onderhouden van de wet en het toezien op het
verschil zijn twee aspecten van 66nzelfde taak. Het onderhouden
van de wet is immers het toezien op het verschil en omgekeerd. De
wet ziet toe op het onderscheid tussen heilig en profaan, tussen
rein en onrein.

Ook de reinheidswetten staan dus in het teken van het respect
voor wat heilig is. Rein en onrein worden in 66n adem genoemd
met heilig en profaan. De woorden 'rein' en heilig' zijn tevens
ge8nt OP dezelfde Hebreeuwse stann kadost In het
reinheidsvoorschrift voor de geboorte van een kind komen we
verder op het spoor hoe reinheid dient verstaan te worden. In
Leviticus 12, 1-7 staan volgende bepalingen:

«De HEER sprak tot Mozes: -Zeg tegen de Isra81ieten: Wanneer
een vrouw een kind krijgt en het is een jongen, dan is zij zeven
dagen onrein, net als tijdens de menstruatie. Op de achtste dag
moet men de voorhuid van het kind besnijden. Drieendertig
dagen duurt het, voor zij rein is van het bloed van de geboorte. Zij
mag niets aanraken wat heilig is en niet naar het heiligdom gaan,

25 Verderop zullen we opmerken dat Derrida enkel deze algemene grondtrek van de wet
overhoudt, namelijk haar heteronomie en afgezonderdheid. De reinheid als beweging
van de mens naar God toe, die grotendeels een rituele handelingsvorm is, wordt door
Derrida gediskwalificeerd. De wet zal voor Derrida enkel de mogelijkheid openhouden
op rechtvaardigheid en de houding ten opzichte van die rechtvaardigheid zal strikt
ethisch van aard zijn. Derrida ziet geen heil in een rituele vormgeving van dit respect
voor het verschil.
26 Lev. 10, 8-11.
27 Zie: Ez. 44,23-24.
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Lot de dag van haar reiniging is aailgebroken. Heeft zij een meisje
ter wereld gebracht, dan is zij twee weken onrein, net als tijdens
de menstruatie. Zesenzestig dagen duurt het, voor zij rein is van
het bloed van de geboorte. Wanneer, na de geboorte van een zoon
of dochter, de dag van haar reiniging is aangebroken, moet zij de
priester bij de ingang van de tent van samenkomst een lam van
nog geen jaar als brandoffer aanbieden, en een duif en een tortel
als zondeoffer. De priester offert het, staande voor de HEER, en
voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is de bron waaruit
haar bloed gevloeid is, weer rein. Dit is de wet op de vrouw die
een kind heeft gekregen, een jongen of een meisje."

Wat Leviticus hier voorschrijft, op gezag van de Heer en Mozes,
oogt zeer proceduraal. Het is een gedetailleerde beschrijving van
de concrete wachttijd en de bijhorende verzoeningsriten die in
acht genomen dienen te worden na de geboorte van een kind. Alle
voorschriften betreffen de moeder. De overgang van onrein naar
rein dient bij de moeder bewerkstelligd te worden. Deze tekst
verstoort onze huidige interpretatie van reinheid en onreinheid.
Onreinheid ligt hier niet in het verlengde van een bepaalde zondige
gedraging of een verkeerde intentie van een subject, maar wijst op
een toestand waarin het subject zich bevindt ondanks zichzelf: het
leven schenken aan een kind. Men kan moeilijk stellen dat daar
een intrinsiek slechte bedoeling achter schuilt, die zou moeten
verweten worden aan de moeder of de vader. Onze interpretatie zal
dan ook een andere richting moeten uitgaan. Wat immers, in de
joodse redenering, tijdens de zwangerschap en de geboorte
bedreigd wordt, is de orde van het verschil. De moeder en het kind
hebben tijdens deze periode een symbiotische band met elkaar. Zij
leven als 66n, ze zijn 66n. Het onderscheid tussen kind en moeder
is, zeker gedurende de zwangerschap, niet zichtbaar. Tijdens het
baren, als de levensschenkende act, is de moeder ook onrein. Het
onderscheid tussen de schepper en het schepsel is hier in gevaar.
De moeder dreigt zo een goddelijk wezen te worden, dat het leven
uit zichzelf kan voortbrengen. In haar onreine toestand mag de
moeder dan ook geen heiligdom betreden, noch iets heilig
aanraken.

Leviticus geeft ook aan hoe de reine toestand kan terugkomen.
De ingredilanten daarvoor zijn een verzoeningsritueel en de
inachtname van een rituele tijd. Bij de geboorte van een zoon is de
vrouw terug rein op de achtste dag (tevens de dag van de
besnijding) en bij de geboorte van een dochter op de vijftiende dag.
Op die dag wordt er een verzoeningsritueel voltrokken na het
brand- en zondeoffer ter waarde van een lam en een duif. In deze
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rituelen schuilt de verzoening en door deze rituelen wordt de orde
van het verschil terug gerestaureerd. Dit ritueel veronderstelt geen
subject dat een uitvoerige zelf-analyse van het wangedrag
doorvoert, noch vereist het een subject dat een bekentenis van de
eigen schuld aflegt, waaruit nogmaals duidelijk blijkt dat met de
reinheid iets anders beoogd wordt dan de moderne huidige
zondigheidsopvatting. De reinheidsproblematiek valt met andere
woorden onder een specifiek religieuze noemer, waarin het besef
van schepselijkheid tot in de kleine details van het leven is
doorgedrongen.

Zowel reinheid als heiligheid enten zich dus op het verschil
tussen God en mens, op de 'orde van het verschil'. De wet treedt
op als behoeder van dit verschil. De wet wordt daarmee zelf ook
heilig. In de reinheidswetten tonen zich de rituele gedragingen om
het verschil te vrijwaren. Reinheid en heiligheid grijpen dan ook op
elkaar in. Maar wat rein is, is niet onmiddellijk heilig. Een dier,
voedsel, een mens kan rein zijn zonder ook als heilig omschreven
te worden. lets wat rein is, kan in sommige situaties onrein
worden, maar iets wat heilig is, is weerbarstig tegen de
profanisering. Bovendien krijgen de joden geenszins de opdracht
om allemaal heilig te worden, maar wel om als een rein persoon
door het leven te gaan. Hoe verhouden rein en heilig zich dan tot
elkaar? Enerzijds lijken ze elkaars spiegelbeeld te zijn, maar
anderzijds lijkt er toch een verschil te zijn tussen de twee.

In het voorgaande wees ik reeds op de gemeenschappelijke
talige  stam  van de woorden   'rein'  en   'heilig' (het Hebreeuwse   qdg).
Schwartz hanteert echter een verschil tussen qds 1 en qd5 2.28 De
stam qcM heeft immers in de Hebreeuwse bijbel twee verschillende
betekenissen, die volgens hem teruggaan op twee verschillende
etymologie8n. Oda 1 duidt op cheilig' en qda 2 op 'rein'. Heilig heeft
volgens hem te maken met het onderscheid tussen God en mens,
gedacht vanuit het onvoorwaardelijke verschil dat God is.
Schwartz schrijft: «In reference to deity, qda I expresses His
transcendent divinity, namely the idea that He is altogether
separate from the created world, totally Other:„29 Reinheid is
daarentegen de omgekeerde beweging, van de mens naar God toe.
Om zelf actief mee te werken aan het in stand houden van het

28 B.J. SCHwARTz, Israel's Holiness. The Torah D·aditions, in M.J.H.M. POORTHUIS & B.J.
SCHWARTZ, Purity and Hdiness: The Heritage of Leviticus, Leiden-Boston, Brill, 2000, p.
47-48. Zie ook: B.J. SCHWARTZ, The Holiness Legislation: Studies in the Priestly Code,
Jerusalem, 1999, p. 250-266.
29 B.J. SCHWARTZ, Israel's Holiness, p. 47-48.
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verschii. Het is een soori van rirueei anrwoord op de henigheid VaIi
Jahwe.30

2.2.3. Bar mitswa, de jood als zoon van de wet

In Rom. 2, 17-20 staat te lezen: «Maar nu u, die uzelf een Jood
noemt. U vertrouwt op de wet en u beroemt u op God; u weet wat
Hij wil en u kunt beoordelen waar het op aankomt, omdat de wet
u voorlicht. U bent ervan overtuigd dat u een gids bent voor de
blinden en een licht voor wie in de duisternis leven, dat u de
onverstandigen leiding kunt geven en de jongeren iets kunt leren.
Want in de wet hebben kennis en waarheid voor u gestalte
gekregen." In deze bijbelpassage geeft de jood-christen Paulus een
korte synthese van het joodse geloof. Daarin wordt een aspect van
de joodse wet naar voren geschoven die tot nog toe in ons
schrijven onderbelicht is gebleven: de wet als bemiddelaar tussen
God en mens, de wet als spiegel van de wil van God. Vanuit een
welgekende Paulinische visie verschijnt de wet als een eerder

negatieve figuur. De wet roept het beeld op van de joden, die zich
beroemen en beroepen op de wil en de uitverkiezing van God. Het
vertrouwen op de wet is iets wat voor Paulus de genade in de weg
staat. In dit stadium van de bepaling van het joodse* via de
wetsproblematiek gaan we niet dieper in op Paulus' verhouding tot
de wet. Belangrijk is dat zijn karakterisering toch aangeeft waar
het bij de joodse wet om draait. De band en de affiniteit met de
goddelijke wet die in het jodendom naar voren treedt, geeft aan de
joden een bepaalde verantwoordelijkheid. Ze worden 'gids voor de
blinden', licht voor diegenen die in de duisternis leven' en
leidinggevend over onverstandigen en jongeren'. Met de wet wordt
er ook kennis en waarheid doorgegeven.

De wet is de bemiddelaar. Het is de bemiddelende instantie
tussen de jood en God. Maar zoals we in het bovenstaande hebben
benadrukt, is de wet evenzeer de grens en de limiet op de
mogelijke bemiddeling tussen mens en God (ze zorgt ervoor dat
mens en God niet kunnen aufgehoben worden in een hogere
eenheid). Toch verschijnt er in het jodendom een unieke band,
verbonden met het thema der uitverkiezing, tussen de jood en
God. Jean-Noel Aletti omschrijft het als volgt: «Stre juif, c'est
d'abord avoir la Loi. La Loi est placte entre le Juif et Dieu, pour au
moins deux raisons: c'est par elle que le Juif connait Dieu et sa
volontd et c'est par elle qu'il reQoit son identit6; c'est la

30 B.J. SCHWARTZ, Ismel's Holiness, p. 59.
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circoncision et l'obtissance aux commandements de la Torah qui
font le Juif."31 De wet lijkt dus een dubbele geste of een dubbele
gave te doen aan de jood. Enerzijds verschaft ze de kennis en het
zicht op de wil van God en anderzijds schenkt ze de jood ook een
identiteit. De ene gave omsluit de andere. Wie op een bijzondere
wijze inzicht krijgt in Gods wil, kan ook terecht de rol opnemen
een representant te zijn van God. De identiteit hangt dan op haar
beurt af van het contact met de oorspronkelijke goddelijke wil.
Israel heeft zich doorheen de geschiedenis heen begrepen als een
uitverkoren volk, als een godsvolk, met alle problemen vandien.
De afzonderende, elitaire houding van de joden heeft vaak
antisemitische stromingen gevoed (het christendom kan hier niet
vrijgepleit worden). De houding van trots, die samenhangt met het
uitverkoren statuut, wordt in de LXX aangeduid met de term
kaukhastai. Deze houding wordt vaak in negatieve zin opgevat als
afgunst. In de LXX is kaukhastai echter een positief gegeven. Deze
trotse houding staat immers niet op zichzelf, maar is af te leiden
uit het belang van de taak de wil van God na te leven. De jood, die
via de Thora de wil van God kent, wordt immers net op grond van
die kennis verantwoordelijk voor de rest van de mensheid.

De identiteit van de jood wordt niet alleen bepaald door de
kennis van de wet van God, maar ook door de besnijdenis.
Doorheen de besnijdenis treedt de joodse zoon toe tot de
gemeenschap. Op de achtste dag na zijn geboorte, slaat de mohel
toe. Nog voor de jood de mondige 'volwassen' toestand bereikt, nog
voor zijn verstandelijke vermogens de wil van God zouden kunnen
begrijpen, wordt hij onder de wet geplaatst. De besnijdenis maakt
van hem een 'zoon van de wet'. Deze verbintenis zal de jongen op
latere leeftijd 'mondeling' bevestigen op de bar mitswa, het feest
waarop hij voor het eerst zal voorlezen uit de Thora. De
besnijdenis is het lichamelijke merkteken van de joodse
verhouding tot de wet. De breuk en de scheiding reiken tot in het
lichaam van de jood.

2.3. De wet volgens Jacques Derrida

Na aangegeven te hebben dat binnen het jodendom de wet in een
specifieke gestalte te voorschijn komt, gaan we nu na hoe Derrida
zich tot de wetsproblematiek verhoudt. Voor Jacques Derrida is de
besnijdenis de wet. Iedere wet heeft nood aan een inscriptie, aan

31 J.-N. ALErrI, Israel et la toi dans la lettre aux Romains, Paris, Les Editions du Cerf,
1998, p. 287-288.
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een lichamelijk markenngspunt. Doorheen de weisproblemaliek
vindt er een verschuiving plaats die heel wat filosofische, politieke,
religieuze en ethische consequenties heeft. Het is een verschuiving
van de geest naar de letter.

2.3.1. Naar de geest/naar de letter

In de Romeinenbrief maakt Paulus een onderscheid tussen 'naar
de geest' en 'naar het lichaam'. Deze brief van Paulus treedt in
discussie met de joden over het statuut van de wet en van de           
genade. Ook voor de apostel zijn wet en besnijdenis innig met
elkaar verbonden. Maar Paulus zal de dominantie van de wet van               
de besnijdenis proberen te doorbreken door er het geestelijke
tegenover te plaatsen. Hij schrijft: «Want jood zijn is niet iets
uiterlijks, en de besnijdenis is niet iets uiterlijks en lichamelijks.
Jood ben je van binnen, en de werkelijke besnijdenis is er den van
het hart, een geestelijke en niet 66n naar de wet. Zo iemand wordt
geprezen, niet door de mensen maar door God." (Rom. 2,27-29).           4
De werkelijke besnijdenis is voor Paulus een besnijdenis van het
hart, die niet onderhevig is aan een lichamelijke inkerving, maar
op een geestelijk niveau moet worden geplaatst. Wie toch blijft
vasthangen aan het lichaam, valt onder de heerschappij van de
zonde. Want paradoxaal genoeg heeft de wet geleid tot een leven in
zonde en tot de dood.

Alain Badiou betoogt in zijn boek over Paulus, dat deze apostel
d6 stichter is van het universalisme.32 De oprichting van de
tatholieke' kerk wil juist bedoelen dat ze universeel van aard is.
Badiou schrijft dat Paulus aanleiding geeft tot «une penste
universelle, partant de la proliftration mondaine des alt6rit6,
produit du M6me et de l'Egal." Dit druist met andere woorden
rechtstreeks in tegen het verschil dat geintroduceerd wordt tussen
besnedenen en onbesnedenen, omdat bij de katholiciteit de
gelijkheid als uitgangpunt wordt genomen.

De visie van Paulus is vaak gebruikt om een anti-joods vertoog
op te bouwen. Het zorgde voor een paradigma-shift waarbij het
geestelijke niveau de bovenhand kreeg op het lichamelijke. Een
prachtig voorbeeld hiervan is G.W.F. Hegel.33 Hij aanzag de jood

32 A. BADIOU, Saint Paul. La Fondation de t'universalisme, Paris, PUF, 1997.
33 We mogen hierbij de onnoemelijke grote verschillen tussen Paulus en Hegel

natuurlijk niet verontachtzamen. Bij Paulus is deze beweging gedreven door het geloof
in de komst van Jezus Christus, de redder die de mensen heeft bevrijdt uit de zonden.
Het hele vertoog van Paulus is dus gegrond in de theologische genade-en

zondeopvatting. Bij Hegel gaat het echter om de zelfontplooiing van de Geest door de
dialectische beweging.
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als iemand die het lichamelijke niveau niet kon overstijgen, als
iemand die gebonden en gekluisterd bleef aan zijn lichamelijke
toestand en de daarbij horende frustratie. De jood mist daarom,
volgens Hegel, het hart en de liefde, en blijft steken in het oordeel
en de veroordeling. De vervreemding zorgt ervoor dat bij de jood de
geest niet kan thuiskomen en dat de liefde haar verzoenende
werking niet kan voltrekken. De jood blijft geketend aan de letter'.

Paulus en Hegel voltrekken dus, elk op hun eigen manier, een
beweging van de letter' naar de 'geest'. Derrida bewandelt een
andere weg. Bij hem krijgt het 'naar de letter'-leven terug het volle
gewicht. Dit weerklinkt al in de titel van zijn hoofdwerk De la
grammatologie, waarin hij de gramma of het teken afzet tegen het
betekende. De gramma is het belichaamde, geschreven teken dat
in de loop van de geschiedenis vaak werd afgedaan als een
bijkomstig, secundair hulpmiddel. Bij wijze van uitvergroting
maakt Derrida aan de hand van de problematiek van de gramma,
een hele geschiedenis van de westerse wijsbegeerte op. De
veronachtzaming van het schrift is voor Derrida immers innerlijk
verbonden met het wijsgerige discours zelf.34 De term die Derrida
reserveert voor de begunstiging van het geestelijke is het
logocentrisme.

Het logocentrisme is, zoals het woord zelf al suggereert, het
centraal plaatsen van de logos. Met logos wordt enerzijds het
redelijke wezen of de redelijke essentie van de fenomenen en
anderzijds het spreken bedoeld. Achter de verschijnselen gaat
immers een transcendentale betekenende schuil, die de garantie
voor de betekenis biedt. De waarheid van iets is dan ook te
lokaliseren op dit hogere niveau. Omdat het betekende
transcendentaal van aard is, valt het niet samen met de uiterlijke,
materi6le of lichamelijke uitdrukkingen ervan. Deze laatste worden
steevast als gebrekkig getypeerd. Voor Jacques Derrida staat het
logocentrisme binnen de metafysica van de aanwezigheid. Deze
metafysica, die een zuivere transparantie wil tussen het kenobject
en het kensubject op basis van directe representatie, heeft, aldus
Derrida, de logos centraal geplaatst. Heel de westerse metafysische
traditie is gegrond in de gedachte dat de metafysica een
allesomvattend weten wil zijn. De filosofie wil met andere woorden

34 We moeten er ons ter dege van bewust zijn dat een dergelijk uitgebreid project
waarbij de hele geschiedenis van de westerse wijsbegeerte vanuit een dwingend
paradigma zoals het logocentrisme (cf. in#a) wordt benaderd ernstige tekortkomingen
vertoont. Aan de finesses en nuances van zovele denkers en stromingen kan binnen
zo'n kader geen recht worden gedaan. Daar komt nog bij dat het niet moeilijk is om
wat Derrida verstaat onder het logocentrisme terug te voeren naar de moderne filosofie
(o.a. R. Descartes, B. Husserl).
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alles begrijpen. En in haar drang om ailes te begrijpen, heeft ze de
neiging om alles te herleiden tot een Dinnen: Deze reductie tot het
'binnen' is een reductie tot datgene wat aanwezig en present is
voor het denkende subject.

De logos wordt ook in verband gebracht met het spreken. Het
spreken is immers de manier bij uitstek om dingen een plaats te
geven in een geheel. Tijdens het spreken worden gegevens
geordend en samengebracht. Bij het spreken lijkt de spreker ook
direct aanwezig als de bron en de 'vader' van deze geordende
woordenvloed. Tevens hebben de vluchtigheid van de stem en de
geuite woorden de neiging om zichzelf weg te cijferen ten aanzien
van de bedoelde boodschap. Wat zou er dus beter kunnen zijn dan
het gesproken woord om de bij zichzelf aanwezige gedachte,
begrepen als een zuiver 'binnen', te veruitwendigen zonder enig
verlies van betekenis?

De norm voor het logocentrisme is met andere woorden een
inwendige transparantie, die niet doorbroken wordt door iets
uitwendig. In onze optiek, waarbij we inzoomen op de verhouding
letter/geest, wordt de inwendige transparantie of de figuur van de
transcendentale betekenende in verband gebracht met het
geestelijke.

In Van Dale-woordenboek vinden we een drieledige betekenis
van het woord 'geest'. Een eerste betekenisveld is de verwijzingen
naar datgene wat een mens wil, denkt en voelt. Dit is dus de geest
als een centrum waar het innerlijke leven van een mens zich
sitlleert. Een tweede betekenisveld gaat over de bezielde kracht.
Een laatste betekenisveld legt de klemtoon op het onstoffelijke
wezen van iets. Het is vooral deze laatste betekenisverklaring die
aansluiting geeft bij de logos-gedachte, die Derrida naar voren
schuift.

Tegenover de geest plaatst Derrida de letter, de gramma of de
werking van het schrift. Volgens de Frans-Algerijnse filosoof wordt
het logocentrisme en het aanwezigheidsdenken doorbroken door
de schrift. De schrift confronteert het filosofische denken met een
buiten' dat niet meer kan geaccapareerd worden door het denken
zelf. Het buiten' is dan ook van die aard dat het niet kan
teruggewonnen worden doordat de essentie ervan wordt gevat. De
schrift verwijst dan ook naar de betekenaars/letters die niet meer
luisteren naar het betekende of de betekenis en die een eigen leven
gaan leiden.

Derrida's schets van Plato's houding ten opzichte van de schrift
is exemplarisch voor de manier waarop het schrift in het westerse
denken achteruit gesteld werd. Plato noemt in Phaedrus het
schrift een pharmakon dat tegelijkertijd vergif en geneesmiddel
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betekent.35 Een vergif is het omwille van de vertroebelende
werking dat het heeft op het zuivere 'betekende: De schrift kan
zich eveneens voordoen als een geneesmiddel door de
voorafgaande vertroebeling te weerleggen. Hetgeen reeds
geschreven is, kan dan hernomen worden en op een betere manier
verwoord worden. Nochtans is deze nieuwe poging evengoed
onderhevig aan betekenisverstrooiing.

Plato wil daarom een anti-pharmakon, een middel dat de
onberekenbaarheid van het pharmakon kan temperen of zelfs kan
uitschakelen.36 Dit middel vindt hij in de bevoordeling van het
gesproken woord. Op die manier stelt Plato de taal volledig in het
teken van een 'transcendentaal betekende'. Zodoende wordt er
achter iedere taal (Nederlands, Frans,...)    met haar specifieke
reeksen van betekenaars een 'transcendentaal betekende'
verondersteld. Dit transcendentaal betekende' is de externe
referent van de betekenaars. Het is tevens het centrum dat alles
samenhoudt. Het zorgt ervoor dat hetgeen wordt uitgedrukt via de
taal, uitkomt bij hetgeen wordt bedoeld.37 Het is met andere
woorden een plaats waar het binnen' van de gedachte samenvalt
met het buiten' van de talige vormgeving. Door deze norm van het
transcendentaal betekende' wordt de betekenaar afgewezen. Deze
betekenaar dient zichzelf weg te cijferen ten voordele van het
betekende. Het moet dus eigenlijk de plaats, in ruimtelijke zin, die
het inneemt 'vergeten' of op zijn minst tussen haakjes plaatsen.

De aandacht verschuift bij Derrida dus van het betekende naar
de betekenaar, van de geest naar de letter. Gevolg hiervan is dat in
zijn oeuvre een grote gevoeligheid aan de dag treedt voor de
inschrijving, de inscriptie en de belichaming en de krachtenvelden
die daarmee verbonden zijn. In wat volgt, zullen we de
consequenties van deze verschuiving betrekken in de problematiek
rondom wet en besnijdenis. Daarin zal duidelijk worden dat
Derrida's inzichten in twee belangrijke richtingen evolueren:
enerzijds de richting van de noodzakelijke en onvermijdelijke
inscriptie en anderzijds de richting van het gewichtloos en formeel
worden van de wetsidee.

35 J. DERRIDA, La pharmacie de Platon, in J. DERRIDA, La dissumination, Paris, Editions
du Seuil, 1972, p. 86-87.
36 J. DERYCKERE, Plato en het pharmakon, in S. IJssELING (red.), Jacques Derrida. Een
inleiding in zijn denken, Baarn, Ambo, 1986, p. 144.
37 In de analytische wijsbegeerte heeft men het over het vooropstellen van de 'ideale
taal' die achter iedere natuurlijke taal huist. Deze ideale taal zou de zuiverheid
bezitten. Ondanks de vele kritiek ertegen, zou deze veronderstelling nog vele
filosofische systemen schragen. Zie daarvoor J. VAN BRAKEL, Interculturele
communicatie en multiculturalisme, Leuven, Universitaire Pers Leuven,  1998,  p.  20-21.
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2.3.2. De 'besneden' Derrida

Terug naar het begin, de archt; naar de begindaad, de besnijdenis.
De besnijdenis verwijst naar het lichaam, naar ons contingent
zijn, naar ons vlees. In de discussie omtrent het joodse* neem ik
de besnijdenis op als vertolking van het gewicht van het
lichamelijke en bij uitbreiding van het contingente, het historische
en het incarnatorische.

Het gedicht Einem der vor der Tzlr stand van Paul Celan zwaait
de deur open voor de problematiek van de besnijdenis. In
Schibboleth geeft Derrida een uitgebreide bespreking van het
gedicht. Ik volg zijn interpretatie nauwgezet.

EINEM DER VOR DER TOR STAND, eines
Abends:
Ihm
tat ich mein Wort auf -: I...1

I..1
Rabbi, kirnschte ich, Rabbi
LOw:
Diesem
Beschneide  das  Wort  1. . .1

Wirf auch die Abendtur zu, Rabbi.

Reiss die Morgentur auf, Ra- -

EEN DIE VOOR DE DEUR STOND, op een
avond:
hem
deed ik mijn woord open

I...1
Rabbi, knarste ik, Rabbi
Law
Deze,
besnijdt het woord  [...1

Werp ook de avonddeur toe, Rabbi
. . . . . . . . . . . . . . .

Ruk de ochtenddeur open, Ra - _38

38 J. DERRIDA, Sjibbolet.  Voor Paul Celan. Vertaald G. Groot, Leuven, Apeldoorn,  1992,

p. 103-104.
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In dit gedicht - zoals misschien wel in alle gedichten gebeurt -
zijn de pennentrekken op het maagdelijk witte blad als het
scherpe blad van het mes waarmee de mohel de overtollige
huidplooi verwijdert. Het berust niet op willekeur, dat het woord
als uit de vorige zin in cursief staat. Het woord als maakt immers
een verruiming van de besnijdenisproblematiek, zoals die door
Derrida wordt doorgevoerd, mogelijk. Als kan gebruikt worden als
een opschorting van de ontologische rechtvaardiging.39 Getuige
van de vruchtbaarheid van een dergelijke aanpak is het Nieuwe
Testament. Dit geloofsboek staat bol van de vergelijkingen en
gelijkenissen, waarbij twee verschillende concepten tegenover
elkaar gezet worden. Het koninkrijk van God wordt dan
bijvoorbeeld vergeleken met een aards koninkrijk zonder dat de
twee rijken hoeven samen te vallen. In dienverstande, is de
gelijkenis onttrokken aan een identiteitsdiscours waarin A A is en
B B. Het is de spanning en de gemeenzaamheid van de concepten
onderling die in een vergelijking gethematiseerd worden. Meer nog:
de vergelijking kan tevens de kracht hebben om een interne
spanning die in beide van de concepten aan het werk is, aan het
licht te brengen. De spanning met betrekking tot zichzelf, dit wil
zeggen dat het concept geen afgesloten identiteit is, maar haar
echo hoort in de spanning van het andere concept. Het is vooral
dit laatstgenoemde kenmerk van de vergelijking dat in Derrida's
behandeling van de besnijdenis van belang is.

De besnijdenis wordt meestal als een religieuze praktijk gezien.
Een Wittgensteiniaanse aanpak zou dan ook niet tolereren dat de
besnijdenis wordt behandeld buiten het religieuze domein zelf
waarin het haar functie en betekenis heeft. Maar Derrida heeft
meer dan eens de autonomie van taalspellen bestreden en er de
nadruk op gelegd dat er onvermijdelijk een betekenisverschuiving
kan optreden. Bij hem krijgt de besnijdenis een exemplarische
functie, die ver buiten het specifiek religieuze domein reikt. De
besnijdenis roept de vraag op naar de verhouding en het
aanknopingspunt tussen het universele en het singuliere. De
besnijdenis staat symbool voor iedere vorm van lichamelijke'
bemiddeling die de toegang tot een bepaalde gemeenschap
verzekert, zij het politiek, familiaal of religieus. De gemeenschap
wordt hier dan gezien als de draagster van  de
gemeenschappelijkheden of van de gelijke identiteit van de
verschillende individuen. Het opent de weg naar het universele.
Toch kan die opgang naar het universele niet zonder een

39  A.  SIEDEL  &  H.  VAIHINGER   (red.),   Der  Philosophie  des  Als  Ob  und  das  Leben:
FestschriR zu Hans Vaihinger 80. Geburtsstag, Aalen, Scientia,  1989.
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bemiddeling of een aanknopingspunt met het singuliere. In de
besnijdenis grijpen beiden dus op elkaar in. Dit geeft Derrida de
mogelijkheid om de eigen aard van het universele en het singuliere
te schetsen en tegen elkaar af te grenzen. Maar, zoals we
hierboven al vermeldden, zal evenzeer de interne spanning van
beide concepten aan bod komen. De besnijdenis wordt dan zoveel
als de spanning van het universele als universele en de spanning
van het singuliere als singuliere.

2.3.2.1. Diesem Beschneide das Wort...

In Celans gedicht wordt gevraagd om het woord te besnijden aan
een niet nader genoemde persoon (iemand die voor de deur staat).
Door besnijden' en 'woord' bij elkaar te plaatsen, wordt de
besnijdenis al in een breder semantisch veld geplaatst. De vraag
die Derrida stelt is hoe de verhouding tussen taal en besnijdenis
moet verstaan worden.40 Er zijn verschillende mogelijkheden. Is
het woord reeds in bezit van de ongekende persoon en moet deze
talige capaciteit vervolgens besneden worden? Of is de
desbetreffende persoon zonder taal, staat hij als een onmondige
voor de deur, en dient hij door de besnijdenis de taal te krijgen?

In deze zinsnede is er enkel sprake van das Wort. In het begin
van het gedicht staat er echter 'Ihm tat ich mein Wort auf. Hier is
het woord gepersonifieerd en is het een eigenschap en het bezit
van diegene die binnenshuis vertoeft. Men zou kunnen verwachten
dat het een wisselspel wordt tussen de twee personages waarin op
'mijn' woorden gerepliceerd wordt door 'zijn' woorden. Maar van
'zijn' woorden is er in het gedicht echter geen sprake. De
onbekende heeft blijkbaar geen taal waar hij zich persoonlijk kan
op beroepen.

Dan is er ook nog de vraag welk statuut das Wort heeft. Er
worden daarvoor immers geen contextuele aanwijzingen gegeven
in het gedicht. De klemtoon op 'het' woord, lijkt te wijzen op een
specifiek woord, dat over een heel sterke performatieve kracht
bezit. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan religieuze woorden, die
binnen de geijkte context een grote draagwijdte hebben. P.
Moyaert heeft het in dit verband over sterk geincarneerde
betekenissen, die een dergelijke kracht hebben zodat ze diegene
die de woorden uitspreekt volledig kunnen overmeesteren.41 Een
andere mogelijkheid is 'het woord' te zien als een algemene

40 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 98.
41 p. MOYAERT, De mateloosheid van het Christendom. Over naastenliefie,
betekenisincarnatie en mystieke liefde, Nijmegen, Sun, 1998.
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verwijzing naar de taal, los van elke specifieke context. Aristoteles
had de mens al omschreven als een rationeel dier dat de faculteit
van de taal bezit. Maar wat betekent het voor een mens om de taal
te bezitten?

2.3.2.2. Besnijdenis en taal: van litteken naar teken/betekenaar

Voor Derrida zijn taal (woorden) en besnijdenis innig met elkaar
verbonden.42 In en door de besnijdenis wordt de beweging 'naar de
letter' voltrokken. De besnijdenis is immers een lichamelijke
inkerving die zichtbaar blijft in de wonde of het litteken. Het
litteken is een fysisch merkteken dat de inschakeling in een keten
van differentiele markeringen mogelijk maakt. In meer
linguistische termen wordt het litteken de betekenaar als
materi6le belichaming van het schrift. De rituele praktijk van de
besnijdenis in het joodse geloof bevestigt de noodzaak van een
lokaliseerbare plek waar alle verdere betekenis op kan ge8nt
worden. Het geloofsleven verwijst dus op 66n of andere manier
naar de besnijdenis en omgekeerd.

Achter deze opvatting over de besnijdenis schuilt de taaltheorie
van De Saussure, waar Derrida sterk door geinspireerd is. Voor De
Saussure is er een arbitraire band tussen de betekenaar en het
betekende. De regels van het taalspel zijn de bepalende factor in
het betekenis-gebeuren. Dit heeft tot gevolg dat de betekenaar kan
gewisseld worden, zolang zijn plaats binnen de positionering van
de betekenaars wordt behouden.43 Het bekende voorbeeld van De
Saussure vertelt dat men nog even goed zou kunnen schaken, als
men de schaakstukken (betekenaars) zou vervangen door
bijvoorbeeld muntstukken.44 Want de positionering zorgt ervoor
dat het muntstuk op de plaats van het paard nog steeds een paard
is en het muntstuk ter vervanging van de toren op basis van zijn
positie nog steeds een toren is, ook al is de betekenaar gewijzigd.
Het betekende wordt dus bepaald door de positie die een
betekenaar inneemt ten opzichte van andere betekenaars. Op
basis van de differentie met andere betekenaars wordt het
betekende gevormd.

Wat uit De Saussure's theorie fundamenteel is voor Derrida, is
dat de betekenaar niet langer een afgeleide of een secundair

42 J. DE:RRIDA, Schibboleth, p. 98-99.
43 J. DERRIDA, La difurance, in J. DERRIDA, Marges de la philosophie, Paris, Editions de
Minuit, 1972, p. 10-11.
44 J. DEFooRT, Het woekerende schrift. Een inleiding op Jacques Derrida, Antwerpen,
Hadewijch, 1996, p. 36.
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statuut krijgt ten opzichte van het betekende.45 De betekenaar
treedt op de voorgrond en produceert de betekenis. De betekenaar
heeft een lichaam en door dit lichaarn kan hij zich positioneren
ten opzichte van andere betekenaars. De verschillende differenties
en hun positionering ten opzichte van elkaar maken het
betekenisproces mogelijk.

De besnijdenis onderstreept zo de primauteit van de
betekenaar. Het betekenisproces start dus met de betekenaar, in
dit geval met de besnijdenis. De wond roept op om gelezen te
worden, om invulling te krijgen. «Sie setz / Wundgelesenes Ober"
dicht C61an in Dein vom Wachen;116 Het is het vertalen van de
wonde. De wonde laat zich lezen, zoals Derrida stelt.47 Het is
letterlijk het snijvlak tussen het lichaam en de taal. Maar iedere
ver-taling, als het binnenbrengen in de taal, is een oneindig proces

dat gebrekkig is. De vertaler is terzelfder tijd een verrader, leert
ons in dit verband de beroemde uitspraak. De wond is dan ook
niet alleen een mogelijkheidvoorwaarde voor de leesbaarheid,
maar evengoed voor de onleesbaarheid ervan. Hetgeen immers
door de ingreep, door de inscriptie bewerkstelligd wordt, kan niet
gerechtvaardigd worden buiten de ingreep om en wordt
teruggeworpen op de bloederige act van het besnijden zelf.

Voor Derrida is de besnijdenis altijd de besnijdenis van een
woord. In Circonfession beschrijft Derrida de proximite tussen de
Hebreeuwse woorden Millah en Milah Millah betekent 'besnijdenis'
en Milah betekent 'woord: De besnijdenis wijst dan ook op het
ontvangen van een woord. In de joodse godsdienst ontvangt de
besnedene een nieuwe naam. De naam van een persoon is een
singulier aanspreekpunt. Dus vanuit de besnijdenis treedt een

singulariteit op de voorgrond. De besnijdenis op zich bestaat ook
niet, het gaat altijd om de besnijdenis van een concrete persoon
die door niemand anders kan ondergaan worden. Van de andere
kant is de singulariteit altijd een verkregen of verleende
singulariteit. Een naam roep je bijvoorbeeld niet over jezelf af,
maar een naam wordt geschonken. Namen zijn bij uitstek
culturele, sociale lichamen die binnen een gemeenschap worden
geschonken. Derrida schrijft hierover: «Maar besnijden we ooit
zonder de besnijdenis van een woord? Een naam? En hoe zouden
we een naam moeten besnijden zonder het lichaam te raken? Om
te beginnen het lichaarn van de naam die door zijn verwonding
herinnerd wordt aan zijn bestaan als een woord, vervolgens als

45 Cf. inha Derrida's kritiek op het transcendentaal betekende.
46 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 97.
47 J. DERRIDA,  Schibboleth, p.  1 10.
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lichamelijke markering, geschreven, gespatieerd, ingeschreven in
een netwerk van andere markeringen, terzelfder tijd begiftigd m6t
en beroofd van singulariteit?" 48 Lichaam, taal en naam zijn,
volgens Derrida, aan elkaar gekluisterd. Het lichaam wordt pas
een significante betekenaar door de bemiddeling van de naam, die
een talige en symbolische orde veronderstelt. De besnijdenis
functioneert op die manier vanuit een dubbele schriftuur: het
schrijven in het lichaam en het inschrijven in een talig en
symbolisch veld. Het 66n kan niet zonder het ander. Deze
dubbelheid toont zich ook in de verhouding tot de singulariteit.
Enerzijds wordt de singulariteit verkregen en anderzijds is er net
een verlies van de singulariteit. Door de inkerving in het lichaam
ontstaat het singuliere, maar de aldus ontstane singulariteit is
enkel een singulariteit in een netwerk of differenti8le keten van
andere singulariteiten.

Concluderend kunnen we stellen dat de besnijdenis voor
Derrida in relatie staat tot de taal als dusdanig. Hij beperkt zich
dan  ook  niet  tot een bepaald  type  taal  (b.v. de religieuze). Overal
waar betekenissen overgedragen en gegenereerd worden, waar ver-
taling vereist is, kan in termen van besnijdenis gesproken worden.
De besnijdenis van een woord betekent voor Derrida dat ieder
woord en iedere talige uiting besneden is.

2.3.2.3. Einem - Diesem

In het vorige punt werd al duidelijk dat de besnijdenis de vraag
naar de singulariteit oproept. In Celans gedicht wordt de te
besnijden persoon aangeduid met Einem en Diesem. Vanaf welk
punt kan men spreken over iets singulier. Wat is het singuliere?
Singularitt kan vertaald worden als bijzonderheid of
eigenaardigheid, maar ook als enkelvoudigheid. De vraag naar het
singuliere is bijgevolg tevens een vraag naar de tne keer, naar de
66nmaligheid.49 Zeker wat de besnijdenis in religieuze context
betreft, wordt er steevast verwezen naar die ene onherhaalbare
constitutieve gebeurtenis:   op de achtste   dag  na de geboorte.   In   de
christelijke godsdienst kan hier verwezen worden naar de doop.
Het singuliere is tevens de vraag naar l'tuenement of de
gebeurtenis tout court. Een gebeurtenis is niet iets wat al binnen
een bepaald kader te verwachten en te anticiperen is, maar wat
werkelijk innovatief is en al het bestaande in een nieuw licht doet
verschijnen.

48 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 98.
49 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 107.
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Waar het Derrida hoofdzakelijk om te doen is, is te begnjpen
hoe het singuliere zich kan gronden. Wat is de oorsprong of het
begin van het singuliere? Hoe vestigt het singuliere zich? Naast
alle kritiek die hij heeft op het universele, laat hij het niet na om
ook de singulariteit onder vuur te nemen in zijn analyses. Een
zoeken naar de singulariteit is immers altijd een zoeken naar de
arch5, naar het begin en de oorsprong. In praktijk functioneert de
besnijdenis vaak als een begronding van het eigene of van het
eigen-aardige. De constitutieve gebeurtenis lijkt haar oorsprong in
zichzelf te vinden en dreigt daarmee een exclusiviteitscriterium te
worden, dat is de basisvorm voor de uitsluiting van al het andere.
De besnijdenis installeert het onderscheid tussen de jood en de
niet-jood en die gebeurtenis wordt de rechtvaardiging en de grond
van het toetreden tot de specifieke gemeenschap.

Om belangrijke gebeurtenissen te markeren wordt een zwaar
gewicht gegeven aan de datum.  11 november, quatorze juillet,  9/ 11
zijn stuk voor stuk memorabele dagen die verwijzen naar
ingrijpende gebeurtenissen binnen de menselijke geschiedenis.
Ook binnen de persoonlijke levenssfeer spelen data een niet
onbelangrijke rol. Zo vindt mijn vrouw het na al die jaren nog
steeds ongepast als ik niet genoeg aandacht besteed aan 15/7, de
dag van onze echtelijke verbintenis. Data helpen met andere
woorden om gebeurtenissen te archiveren. Daarom bevinden ze
zich - zoals Derrida laat zien - op het grensgebied tussen het
herhaalbare en het onherhaalbare.50 De singuliere gebeurtenissen
zijn onherhaalbaar, maar door het benadrukken van de datum
worden ze ingeschakeld in een circuit van herhalingen
(tijdscyclus, kalender). Het singuliere heeft dus ook blijkbaar nood
aan die herhaling om haar betekenis te bestendigen. Reden genoeg
om de singulariteit vanuit haar onmiskenbare banden met de
iterabiliteit te benaderen.

De verhouding tussen datering en gebeurtenis wordt nog
geintensifieerd door de introductie van un temps dans Ze temps,
zoals Hans Maier het verwoordt.51 In zijn artikel La Chronologie
Chrttienne, un temps dans le tempsP onderzoekt hij het ontstaan
en de evoluties van de christelijke jaarrekening. De christelijke
tijdsrekening onderscheidt zich doordat ze niet het ontstaan of de
oorsprong van de wereld als referentie neemt, maar het Christus-
gebeuren. Het is dan ook een tijd binnen de tijd, die de tijd
verdeelt in voor Christus en na Christus. Deze tijdsperceptie snijdt

50 J. DERRIDA, Schibbolet, p. 87-89.
51 H. MAIER, La Chronologie Chrutienne, un temps dans le tempsP, in C. MlCHON (ed.),

Christianisme: hLritages et destins, Paris, Librairie Gandrale Fran aise,  2002,  p.  47-81.
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zich in de lineaire tijdsopvatting en brengt een cesuur binnen de
tijd teweeg. De dominantie van deze tijdsrekening laat zich tot op
heden voelen. Maier schrijft: «Zelfs in landen en religies waar er
een andere tijdsrekening op na gehouden wordt, bijvoorbeeld
China, het judaisme en de Islam is de christelijke tijdsrekening
het referentiepunt voor de geschiedschrijving, het transport en de
handel."52 Hieruit valt op te maken welke enorme impact een
singuliere gebeurtenis kan hebben op al wat na haar gebeurt.
Voorwaarde is echter dat de gebeurtenis gethematiseerd en
gekaderd wordt binnen een herhaalbaar patroon. Wat de
christelijke tijdsberekening betreft, valt het ontstaan van het
patroon niet samen met de gebeurtenis als dusdanig. Het is pas
vanaf de 5(le-6de eeuw n. Chr. dat ze echt in voege treedt met de
monniken Victorius d'Aquitaine en Denis le Petit (de
eerstgenoemde nam de dood en verrijzenis van Christus als
referentiepunt, de tweede nam de geboorte van Jezus als
referentiepunt).

De 'tijd binnen de tijd' is niet zozeer een extra tijd die zich
binnen het bestaande schema van de tijd invoegt, maar krijgt een
eigen statuut, een eigen identiteit. Het doorbreekt  de
tijdsstructuur zoals die tot dan van toepassing was. Met iedere
singulariteit kan dan een breuk met de bestaande tijd of een tijd
binnen de tijd' geintroduceerd worden, die de tijd laat cirkelen
rondom bepaalde significante gebeurtenissen.

De 'tijd binnen de tijd' herinnert volgens Derrida aan de ring
van de besnijdenis. Bij iedere besnijdenis vormt er zich een ring
rondom de insnijding. Lichamelijk gezien is dit de groei van het
wildvlees en de helende huid als gevolg van de ingreep. De ring is
hetgeen overblijft van de besnijdings-gebeurtenis. Ze herinnert en
memoriseert de gebeurtenis. Ze omlijnt en omschrijft ook de
betekenis ervan. Derrida wijst hier op de nauwe verwantschap van
de Franse woorden circoncire (=besnijden) en circonscrire
(=omschrijven).53 Het besnijden wordt herhaald in  de
omschrijving. Het is het voortdurend cirkelen rond die 6ne
onherhaalbare gebeurtenis die zelf niet gerepresenteerd kan
worden. De ring, die zo wordt gevormd, is tevens het symbool voor
het verbond of de verbintenis. Het verbond van de jood aan de wet
en aan God verloopt via de besnijdenis. Het verbond wijst op de
binding aan het mysterie dat elke singuliere gebeurtenis in zich

52 H. MAIER, La Chronologie Ch*tienne, un temps dans le tempsP, p. 48 (Eigen
vertaling).
53 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 105.
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draagt. De trouwring is zo een symbool voor het mysterie van de
liefde.

De ring, die bestaat uit een kluwen van inschrijvingen,
herschrijvingen en cyclische vergroeiingen, laat andermaal zien
hoe de singulariteit niet in zichzelf besloten kan zijn. Het is een
illusie of schijn, aldus Jacques Derrida, te denken dat het
eenmalige zich kluistert aan die 6nt keer.54 De traditie wil ons in
dit geloof bevestigen. Net zoals de besnijdenis, probeert men het
hele betekenisarsenaal van een geloofsleven en geloofsidentiteit te
enten op de dne keer. Daardoor treedt men het verlangen bij naar
een begronding van de eigen identiteit. Maar voor Derrida kan een
absolute eigenheid altijd   «in haar absolute enkelvoudigheid   of
singulariteit worden overschreven, weggevoerd, uitgevoerd,
onteigend, hernomen en herhaald. Dat is zelfs onontkoombaar, wil
zij zich in leesbaarheid tonen en blootstellen met het risico daarin
teloor te gaan."55 De Einem, het 6ne, het singuliere laat zich dus
nooit volledig vatten op een zelf-identische wijze. Het tne is die
mysterieuze verbinding van herhaalbaarheid en

onherhaalbaarheid, van een eigenheid die noodzakelijk beroep
moet doen op iets buiten zichzelf om zichzelf te bevestigen.

2.3.2.4.  Einem der vor der nir stand...

Die 6ne, de nog niet nader bekende singuliere vat post voor de
deur. Poorten, deuren, sloten, wallen, verhinderen de vrije
doorgang. Aan diegene die reeds binnenshuis vertoeft, wordt de
keuze gelaten om de deur te openen of niet. Vaak worden daar
voorwaarden aan verbonden. Of zoals we wel vaker vermeld zien
staan op kleurige borden, komt men terecht in een restricted area.
Een deur symboliseert dan ook een transitzone, een plaats van
doorgang van het ene naar het andere domein. Vanuit onze optiek,
staat de deur voor de overgang van het singuliere naar het
gemeenschappelijke. Hoe krijgt het singuliere toegang tot de
gemeenschap en onder welke voorwaarden? En wat is de
verhouding tussen het singuliere en het gemeenschappelijke? De
besnijdenis situeert zich immers op het grensgebied van beiden.

De besnijdenis is daarmee ook een poort, die het singuliere en het
gemeenschappelijk aan elkaar bindt en van elkaar scheidt in 6en
en dezelfde beweging.

54 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 10- 13.
55 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 14-15.
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John D. Caputo typeert de besnijdenis als een cum-munis.56 Het
is de wachter (munis) die de poort bewaakt en die de toegang tot
de gemeenschap (cum) verleent of ontzegt. Aan de poort wordt het
oordeel geveld:  of je mag binnen  of je blijft buiten. De impact van
het oordeel wordt des te groter wanneer men het oppositie-paar
binnen/buiten vervangt door leven/dood, want daar gaat het in de
meeste gevallen om. A. No81 schrijft in dit verband: «La Loi elle-
mtme permet la vie & ceux qui lui obtissent, et la ddstruction A
ceux qui lui d6sob6issent."57 Zoals eerder al werd vermeld, is de
joodse toegang tot de wet bemiddeld via de besnijdenis. Ze geeft
dan ook zicht op het leven, ze is het toegangsticket tot de levende
gemeenschap. Wie erbuiten staat, moet deze levensschenkende
kracht ontberen.

Aan de poort, op de drempel, wordt dus beslist over het al dan
niet toe-behoren of deel uitmaken van de groep. Er wordt
gescheiden en onderscheiden. Net zoals met het mes van de mohel
wordt er een incisie gemaakt tussen toebehoren en niet-
toebehoren, tussen het eigenlijke en het oneigenlijke en tussen het
zuivere en het onzuivere. Het mes snijdt met andere woorden aan
twee kanten: insluiting en uitsluiting. Derrida noemt de
besnijdenis een 'wond van de deling'. Deze deling heeft voor hem
een dubbele betekenis: «enerzijds met het oog op de deling en de
ring van het verbond, maar anderzijds, aan de keerzijde van de
deling, de kant van de uitsluiting: om de ander af te wijzen, hem
de doorgang of het leven te ontzeggen. Deling betekent altijd de
afwijzing van de ander; de zinvolheid van de 66n - dat is deling -
betekent de verbanning van de ander."58

Derrida spreekt harde taal; niet alleen heeft hij het over de
uitsluiting of de afwijzing, maar ook over 'de verbanning van de
ander'. De term 'verbanning' heeft een zware lading. Het gaat om
iets meer dan datgene wat in de sociologie in- and out-groups
genoemd worden.59 In- and out-groups hebben te maken met het
functioneren van een groep die zich afzet tegen andere
groeperingen. Het geheel van de verschillende groepen vormt
uiteindelijk de gemeenschap. Het is met andere woorden binnen de
samenleving dat er een spel van verschillen aan de gang is. De
verschillende groepen met tegenstrijdige interesses zijn echter nog
steeds jiinctioneel binnen het grotere kader. 'Verbanning'
daarentegen is een extreme vorm van uitsluiting waarbij de

56 J.D. CAPUTO, 771eprayers and the tears OfJacques Derrida, Religion without Religion,
Bloomington/ Indianapolis, Indiana University Press,   1997,  p.  231.
57 A. NORL, Isma, p. 278.
58 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 111.
59 K. DOBBELAERE, Ideiding in de sociologie, Leuven, Acco, 1996.
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banneling volledig buiten de samenleving valt. De banneling
verliest alle rechten en wordt bijgevolg een wetteloos persoon die
puur op zichzelf is aangewezen. De Italiaanse filosoof Giorgio
Agamben heeft het in dit verband over de homo sacer, de heilige
mens.60 In tegenstelling tot wat men op het eerste zicht zou
vermoeden, is de homo sacer geen persoon die zich kan beroepen

op een exclusieve speciale band met het goddelijke, maar iemand
die volledig terugvalt op het naakte leven. Agarnben borduurt zo
verder op het Griekse onderscheid (Aristoteles) tussen zot en bios.
Bios is het gekwalificeerde leven, dat vorm krijgt binnen een talige
culturele gemeenschap en zoe is het naakte leven dat de mens
deelt met de dieren. Met het naakte leven bedoelt Agamben het
leven dat gereduceerd is tot zijn minst poetische kern: het pure
overleven. Voor de figuur van de homo sacer grijpt de Italiaanse
filosoof terug op het oude Romeinse recht. Het is een persoon die
uit de samenleving was verbannen. In Festus' De verborum
significatu wordt hij als volgt omschreven: «Maar homo sacer is hij
die door het volk van een misdaad is beschuldigd; het is niet
toegestaan hem te offeren, maar wie hem doodt zal niet wegens
moord worden veroordeeld; de eerste tribunale wet vermeldt
namelijk dat Als iemand een andere doodt die bij volksbesluit
heilig is, dit geen moord is'. Vandaar dat men een slecht en onrein
mens heilig pleegt te noemen."61 De homo sacer is met andere
woorden diegene die gedood kan worden, maar niet geofferd.
Omdat de homo sacer volledig buiten de wet valt, is het doden van

deze persoon geen moord die door het rechtssysteem bestraft
wordt. De homo sacer verwij st dan ook naar een

uitzonderingstoestand, waarin het recht zichzelf opheft en een
rechtloze leemte doet ontstaan. Het leven van de homo sacer is een
leven dat op zichzelf steunt en dat op geen enkele manier
bemiddeld wordt door een rechtsorde. Volgens Agamben moeten
we niet ver zoeken om een actueel voorbeeld van de homo sacer te
vinden.   De   U S. Court ofAppeals besliste op  11  maart 2003  dat de
Amerikaanse rechters geen rechtsbevoegdheid hebben op
Guantinamo Bay, een Amerikaanse legerbasis op Cuba, waar
sinds de gebeurtenissen   van    9/ 11 'vijandige strijders' worden
gevangen gehouden.62 De gevangenen worden hier behandeld als
bannelingen, onreinen. De wet trekt zich terug en verklaart hen
allen vogelvrij (cf. out-laws). Agambens typering van de ban en van

60 G. AGAMBEN, Homo Sacer. De soevereine macht en /let naakte teven, Amsterdam,
Boom/Parrtsia, 2002, p. 81-97.
61 Festus in G. AGAMBEN, Homo sacer, p. 81.
62 Zie ook: W. VERAART & M. DE WILDE, In de ban van Guatdnamo. Een kritische
beschouwing van Giorgio Agambens soevereiniteitstheorie, in Krisis 2 (2004) 53-69.
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de homo sacer geven een goed beeld van wat op het spel staat bij
de insluiting-uitsluiting problematiek.

De bovenstaande analyse is helder wat de verhouding tussen
het gemeenschappelijke en het singuliere betreft. Het singuliere
wordt narnelijk opgeofferd ten behoeve van het singuliere. Het
gemeenschappelijke werpt zich op als een identiteit, als een
gemeenzaamheid van individuen die onder dezelfde wet leven. Wie
daar niet onder valt, wordt verbannen en heeft geen enkele
betekenis. Toch zullen we onze analyse nog verder moeten
verfijnen. De singulariteit is immers vaak een door de
gemeenschap verkregen singulariteit. Dit maakt de verhouding
tussen de twee onnoemelijk veel complexer. Ook dient uitgeklaard
te worden hoe de toegang precies verleend wordt, vooral met het
oog op wat wij de verschuiving van de geest naar de letter
genoemd hebben. Dit zal leiden naar de kritiek die Derrida heeft
op de universele pretenties van het gemeenschappelijke.

2.3.2.5. Toegang als sjibbolet

Het toetreden tot de gemeenschap, en de besnijdenis als dusdanig,
functioneert als een sjibbolet volgens Derrida.63 Sfbbolet is een
wachtwoord, h6t woord dat de poort naar het gemeenschappelijke
opent.   In de bijbel staat bij Rechters   1 1,   5-6 te lezen: «Telkens
wanneer een Efraimitische vluchteling hun vroeg of hij de rivier
mocht oversteken, vroegen ze hem: fom je uit Efraim?'
Antwoordde hij van niet, dan zeiden ze tegen hem: Zeg eens:
Sjibbolet'.   Zei hij: 'Sibbolet',   en   kon   hij het woord   dus   niet   goed
uitspreken, dan grepen ze hem vast en sloegen hem ter plaatse
dood. Van de Efraimieten sneuvelden er toen

tweetnveertigduizend man." Het bijbelverhaal eindigt in een
bloedbad. De mannen van Gilead hadden immers orders gekregen
dat geen enkele Efraimiet levend de grens mocht oversteken. Om
daar zeker van te zijn, vroegen ze aan de overstekers om het woord
sjibbolet uit te spreken. Sjibbolet schenkt leven of maakt dood.
Een juiste uitspraak is het toegangsticket tot de levensschenkende
gemeenschap. Een foutieve uitspraak heeft de dood tot gevolg.
Begrijp dit wel goed: geen gewone dood, die wij ons allen in
gedachten hebben, waarbij er nog een her-innering overblijft of
een eervolle begrafenis met spijt- en dankbetuiging, maar de dood
buiten de gemeenschap. De dood met andere woorden van dat wat
niet leeft of van dat wat enkel maar leeft als een inhoudsloze,
doelloze activiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ongedoopte

63 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 44.
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kinderen, die vroeger op een aparte plaats op het kerkhof werden

begraven op niet-gewijde grond, buiten de zalvende kracht van de
gemeenschap.

De toegang geschiedt   dus   via een woord (cf. supra).   Maar   in

tegenstelling tot vele tweede-rangs magie-verhalen, wordt er in dit
bijbelverhaal niet gezocht naar 66n of ander geheimzinnig woord of
naar een magische formule. Op zich genomen, bevat het woord
'sjibbolet' immers niets mysterieus, ook voor de Efraimieten niet.
De betekenis is 'fris/vers water dat in de zee stroomt'. Die
betekenis kon, mits enige inspanning, achterhaald, gegeven of
vertaald worden door de Efraimieten. Dat hadden ze ook gedaan.
Ze wisten wat ze moesten zeggen tegen de Gileadieten of de
mannen van Gilead. Maar tevergeefs... twee8nveertigduizend  man
sneuvelden... Het probleem situeert  zich met andere woorden  niet
op een betekenisniveau, maar op het fonetische vlak. De
Efraimieten zeiden steevast Sibbolet in plaats van Silibbolet. Ze
konden de ch-klank immers niet uitspreken. Alles draait dus rond
een fonetisch onvermogen, een onvermogen van de spraak waar
het individu zelf niets kan aan veranderen, noch naar kan
streven.64 Het woord hangt vast aan een licharnelijke inscriptie,
aan iets volstrekt singuliers waar de ander geen toegang toe heeft.
Het is onvertaalbaar. Denken we hier bijvoorbeeld aan het
vreemde gegeven van de onvertaalbaarheid van de huidskleur
waar zinnen zoals «Ik kan me voorstellen hoe jij je als
blanke/neger voelt" geen vat op hebben.

Het toetreden tot de gemeenschap is - zo wil Derrida duidelijk
maken - vastgekluisterd aan een singuliere

eigenschap/gebeurtenis. Maar het schema binnen/buiten kan
zich daarom ook omdraaien. De hevige jodenvervolging heeft de
uitverkorenen, het toebehoren tot de levende gemeenschap, tot de
dood veroordeeld. Deze mogelijkheid is altijd aanwezig waar en
wanneer een gemeenschap gebouwd wordt op een singuliere
eigenschap. De vraag die volgt is dan of het anders kan. Kan er
gemeenschap gesticht worden op basis van universele principes
die geen enkele band meer hebben met het singuliere en die zo de
bloederige zijde van de besnijdenis teniet doen?

Derrida laat er geen twijfel over bestaan dat een gemeenschap
niet kan gestoeld worden op iets louter universeels (feitelijk gezien
althans niet). Al gaat het om de Rechten van de mens, waarbij de
mens optreedt als een universeel concept, er is altijd een
singuliere inbedding (de specifieke Westerse cultuur).   Bij   Kant
bijvoorbeeld, die een poging ondernam om een universele

64 J. DERRIDA, Schibboleth, p. 44-45.

56



religie/ethiek te funderen, vindt Derrida structurerende restanten
terug van de christelijke religie.65 Conform aan de wending van de
geest naar de letter blijft Derrida dan ook hameren op primauteit
van de betekenaar. Tegenover elke universaliserende poging,
plaatst hij de onafwendbaarheid van de besnijdenis. Een optie
voor de onafwendbaarheid van de besnijdenis wil tevens zeggen
dat de universaliteit als dusdanig nooit kan verschijnen. Ze treedt
altijd in het licht als reeds bemiddeld, reeds bezoedeld of
gecontamineerd met singuliere kenmerken.

2.3.2.6. Rabbi-Rab

Rabbi is afkomstig van een Hebreeuws woord dat 'groot' of
'onderscheiden' betekent. De Rabbi onderscheidt zich van de
anderen door zijn kennis van de wet en door zijn morele
uitmuntendheid. Rabbi Johanan zei dat: "The rabbi should appear
as clean and pure as an angel." Hij vervolgde zijn woorden met een
citaat over de verhouding van de anderen ten aanzien van een
rabbi: «They shall seek the law at his mouth, for he is the angel of
the Lord Sebaoth" (Mal. ii. 6, Hebr.; Mak. 17a).66 De rabbi is met
andere woorden een significante representant of een voorspreker
van de wet. Hij is de bemiddelaar bij uitstek die het voortouw
neemt en de ander wijst op het bestaan van de wet. In het gedicht
van Celan is het ook de rabbi die meerdere malen wordt
aanroepen om de besnijdenis van het woord door te voeren. Op
zijn gezag kan het ritueel plaatsvinden. Celan evoqueert niet
zomaar een rabbi, maar rabbi Luw. Een rabbi is immers altijd
belichaamd in een concrete persoon, de bemiddeling werkt niet in
abstracto alsof het woord rabbi een concept zou betreffen.

Op de Hebreeuwse stam 5, kan men twee verschillende
woorden enten: rabbi en rab. Rab is de Babylonische versie en
rabbi de Palestijnse. De titel 'rabbi' werd bij de Palestijnen aan de
wijzen geschonken die, in opdracht van de Sanhedrin, mochten
optreden als rechter bij wetsovertredingen. Binnen Babylonische
context, was 'rab' een titel die men verdiende door goed onderricht
te verschaffen. Binnen de ontstaansgeschiedenis van beide
woorden vinden we dus een tweeledigheid die schippert tussen
leermeester-interpretator en rechter. De leermeester is de
hermeneut die met gezag de belangrijke teksten voor de leerling

65 J. DERRIDA, Geloofen weten. De twee bronnen uan de 'religie' binnen de grenzen van
de zuivere rede, in J. DERRIDA, G. VAMMO & H.-G. GADAMER, God en de godsdienst.
Gesprekken op Capri. Vertaald door H. Note en J.M.M. Valk, Kampen/Kapellen, Kok
Agora/Pelckmans, 1997, p. 35.
66 Geciteerd in: www. iewishencyclope(lia.com onder de zoekingang "rabbi.
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openlegt. De rechter is diegene die de wet toepast en het oordeel
velt. Dit is de dubbele bron waar misschien wel het hele vraagstuk
rond traditie, als het doorgeven van een gemeenschappelijk
depositum, in vervat zit. De zachte weg is die van de leermeester,
die mensen wijst op het bestaan van de wet en een uitnodigende
houding aanneemt. De harde weg is die van de rechter, die zich
een oordeel vormt op basis van zijn geprivilegieerde toegang tot de
wet. Het zou voorlopig te ver leiden om daar nog dieper op in te
gaan. Belangrijk is echter dat zowel de positie van leermeester als
de positie van rechter pas mogelijk worden vanuit het verschil dat
geinstalleerd wordt. Het zicht op het verschil roept deze figuren in
het leven. Vandaar is het geenszins verwonderlijk dat de rabbi
aanwezig dient te zijn bij de besnijdenis en dat aan hem het woord
wordt gevraagd. Hij is de singuliere belichaming van de universele
wet.

De spanning tussen aan- en afwezigheid, het stokpaardje van
Derrida, nestelt zich hier in de schemerzone tussen het singuliere
en het universele. De wet als dusdanig blijft afwezig, maar wordt
gerepresenteerd door en is aanwezig in de figuur van de rabbi-rab.
In de profeet Elia stromen de aan- en afwezigheid samen. Tijdens
de maaltijd wordt een extra lege' plaats opengehouden voor Elia.
Elia is daarmee iemand die altijd verwacht kan worden, iemand
die opvalt door zijn afwezigheid. Bij de besnijdenis gaat de vader
met het kind in 'de stoel van Elia' zitten. Elia wordt immers geacht
om bij iedere besnijdenis aanwezig te zijn. Hij is bemiddelaar. Elia
is het summum van de bemiddeling, omdat hij terzelfder tijd
aanwezig en afwezig is, puur midden. Hij kan intermedi6ren
zonder een supplement te zijn dat in de plaats treedt van iets
anders. Maar dit laatste is net wat onvermijdelijk is. De stoel van
Elia wordt tijdens de besnijdenis altijd bezet, de rabbi en de vader
nemen het mes over.

De figuur van de rabbi-rab toont zo des te meer aan dat het
universele niet onbemiddeld kan verschijnen. Het blijft met andere
woorden gebonden aan een lichamelijke inscriptie. De
verschillende rabbi's vormen zo de personificatie van de traditie en
zijn de significante betekenaars van die traditie.67

Het is ook de rabbi die de singuliere persoon in het leven roept.
De leerling of de onmondige wordt zo een te besnijden persoon,
iemand die tot aan de poort gebracht moet worden. Het is door de
besnijdenis dat er een aanwijsbare persoon ontstaat: Diesem
beschneidde das Wort. Denk hierbij ook aan wat Foucault heeft
beschreven in zijn bestuurlijkheidsanalyses over de samenhang

67  J.  DERRIDA,  Schibboleth,  9   108- 109.
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tussen individualisering en totalisering. Volgens Foucault is de
individualisering een voorwaarde voor het bestuurbaar worden
van de verschillende individuen. Omdat de individuen zich op een
bepaalde manier gaan verhouden tot zichzelf - in ons geval wil dit
zeggen dat elk individu zichzelf zal zien als een te besnijden
persoon of een persoon die leeft vanuit het verschil dat
geintroduceerd wordt door de wet - kan de totalisering
plaatsvinden. Het singuliere is dan van meetaf vastgehaakt aan
het gemeenschappelijke.

2.3.2.7. Het snijvlak tussen singulariteit en gemeen-
schappelijkheid

In onze analyse botsen zowel de singulariteit als de
gemeenschappelijkheid op hun eigen grenzen. De singulariteit die
zichzelf wil begronden als de ene keer heeft, zoals we gezien
hebben, nood aan de herhaling. Door de herhaling schrijft het
singuliere zich in in een keten van dateringen. De datering vormt
zo de belichaming van het singuliere, maar vervreemdt daarmee
het singuliere als een 66nmaligheid. Daarnaast hebben we ook
gezien dat het singuliere pas betekenis krijgt vanuit het
gemeenschappelijke. Het is door de besnijdenis dat het singuliere
een naarn krijgt. Het singuliere als dusdanig is voor Derrida dan
ook niet te vatten.

Het gemeenschappelijke domein kan zich ook niet alleen
beroepen op zichzelf. Zoals we hebben aangetoond, onderhoudt
het steeds vreemde banden met het singuliere. De singuliere
belichaming van het gemeenschappelijke gaat tot in de diepste
kern van wat het gemeenschappelijke zelf is. Daaraan hangt, voor
Derrida, vast dat het gemeenschappelijke nooit aanspraak kan
maken op een universaliteit.

Uit al het voorgaande is dan ook gebleken dat de besnijdenis
het snijvlak is waar de singulariteit en de gemeenschappelijkheid
aan elkaar worden blootgesteld en door elkaar worden
gecontamineerd. Daar ligt voor Derrida de onafwendbaarheid van
de besnijdenis in besloten. De besnijdenis kan dan ook niet teniet
gedaan worden door er een universaliteit tegenover te plaatsen die
de besnijdenis van haar bloederige effecten zou bevrijden.

Doorheen punt 2.3.2. De «besneden" Derrida hebben we aldus
gezien hoe Derrida de problematiek van de besnijdenis tot ver over
de grenzen van het religieuze domein heeft getransponeerd. De
besnijdenis wordt een overkoepelende term die de hele
problematiek rond singulariteit en gemeenschappelijkheid in alle
domeinen van het menselijke leven beslaat.

59



In een volgend punt zal ik aangeven hoe Derrida een uitweg
zoekt. Dit zal vooral van belang zijn om terug aan te knopen bij de
beginstelling van onze studie, namelijk dat in het paradigma van
het joodse* een tendens Zit tot formalisering. De
onafwendbaarheid van de besnijdenis/inscriptie lijkt immers het
tegendeel van deze tendens tot formalisering. Bij de formalisering
krijgen we immers te maken met een gewichtloos worden en een
desincarnatie. Toch zal blijken dat, ondanks de grote gevoeligheid
die Derrida heeft voor de inscriptie, deze auteur met 'de
besnijdenis van de besnijdenis' en de 'wet van de wet' aanleiding
geeft tot de formalisering.

2.3.3. De besnijdenis van de besnijdenis: de wet van de wet

Een wetsbepaling is een lastige taak, die zich liever ophoudt in
parlementaire milieus of achter de fagades van de vele
gerechtsgebouwen. Het arsenaal aan wetten lijkt soms een wereld
op zich, waar de gewone man ver van af staat. Vaak wordt het
verwijt ook gemaakt dat het een formele kwestie is, een kwestie
van papieren en procedures. In Belgie heeft men sinds kort zelfs
een secretaris aangesteld voor administratieve vereenvoudiging,
die alle beslommeringen die horen bij de implementatie van de
verordeningen en wetten in betere banen tracht te leiden, zodat de
gewone burger hier minder hinder van ondervindt.

Dergelijke veralgemenende stellingen, die de schrijvende pers
en het dagdagelijkse gepraat draaiende houden, gaan uit van een
dualiteit. Je hebt immers de wereld van de formaliteiten en de
wereld van de gewone man. De wereld van de gewone man is de
echte wereld, die is ook de norm. De wereld der formaliteiten is nu
eenmaal ontstaan omdat het leven wel een beetje gestructureerd
en geordend moet zijn om met velen samen te kunnen leven. Maar
eigenlijk is het maar een hulpmiddel, een vervelend hulpmiddel.
Vergeleken met het normale leven is het een fictionele of een
fictieve wereld. Niet fictie in de zin dat het pure fantasie zou zijn,
met geen enkele link met het gewone leven. Het heeft immers ook
een zekere slagkracht waar niemand onderuit kan. Maar fictie
omdat het maar schijn is van het echte dat erachter schuilt.

En dat is ook het vreemde: hoe kan nu iets van papier, of een
mondelinge en talig bemiddelde uitspraak het echte leven raken?
Hoe kan dat zo'n slagkracht hebben, dat de rechten en plichten
van concrete personen er vorm in krijgen. Hoe kan iets waar we
recht op hebben, eerst via een omweg moet bemiddeld worden, om
het ook daadwerkelijk als recht te kunnen opeisen? Of nog
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sterker: hoe kunnen door de bemiddeling rechten verschijnen
waar we anders het bestaan niet zouden van afweten en die toch
onze concrete levensloop bepalen.

Twee elementen willen we hieruit bewaren en meenemen: de
bemiddeling die verondersteld wordt en het onderscheid tussen
echt en vals, fictie en non-fictie.

In het begin van zijn Fenomenologie van de geest betwist Hegel
de zintuiglijke zekerheid. Het is voor hem een fictie dat de
zintuiglijke gewaarwordingen de weg bieden naar directe, zekere
kennis van de dingen. De schijnbare on-bemiddeldheid van de
zintuiglijke gewaarwording is aanlokkelijk omdat wat verschijnt
een soort maagdelijke onbezoedeldheid lijkt te bezitten. Hegel
betoogt echter dat een rechtstreeks onbemiddelde toegang - zelfs
op dit basale niveau - niet kan worden aangenomen.68 Wil de
zintuiglijke gewaarwording een mate van zekerheid verwerven, dan
moet en zal dit verlopen via een bemiddelende instantie. Het
denken zal voor hem deze instantie vormen. Hegel zal zelf nog
verder gaan: wil het zintuiglijke enige concreetheid bezitten, dan
zal dat via een bemiddeling verlopen.

Hoe komen we er nu bij om in een discussie omtrent de wet en
haar functie en gestalte binnen het denken van het joodse en het
denken van Derrida een overschakeling te maken naar Hegels
behandeling van de zintuiglijke zekerheid? De problematiek die bij
Hegel op het spel staat, vindt immers haar echo in de
wetsproblematiek van Derrida: de bemiddeling. Wetten tonen de
heerschappij van de bemiddeling aan. Net zoals er geen
onbemiddelde zintuiglijke zekerheid bestaat, bestaat er geen
onbemiddelde vormgeving van het leven. Het leven krijgt immers
gestalte en vorm en verschijnt op een bepaalde manier, binnen een
bepaalde configuratie. Deze gestalte zijn de diverse wetten. Wil het
leven met andere woorden enige concreetheid bezitten, dan schuilt
daar, net zoals bij de zintuiglijke zekerheid, een bemiddeling
achter.69

68 G.W.F. HEGEL, Phanomenologie des Geistes: 'It is not only we who make this
distinction of essential truth and particular example, of essence and instance,
immediacy and mediation;  we find  it in sense-certainty 1151] itself,  and  it  has  to  be
taken up in the form in which it exists there, not as we have just determined it. One of
them is put forward in it as existing in simple immediacy, as the essential reality, the
object. The other, however, is put forward as the non-essential, as mediated,
something which is not per se in the certainty, but there through something else, ego,
a state of knowledge which only knows the object because the object is, and which can
as well be as not be. The object, however, is the real truth, is the essential reality; it is,
quite indifferent to whether it is known or not; it remains and stands even though it is
not known, while the knowledge does not exist if the object is not there."
69 Het is geenszins de bedoeling om de wetsproblematiek zoals die vorm krijgt bij
Derrida naadloos te vereenzelvigen met Hegels behandeling van de bemiddeling. Toch
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Verderop in de Phdnomenologie roept     de

bemiddelingsproblematiek het vraagstuk op van de erkenning. De
dialectiek van de meester en de slaaf schetst de contouren van de
subjectwording. In een dialectiek tussen het eigene en het andere
wordt het subject geboren. Een subject is dan ook geen on-
bemiddeld autonoom vertrekpunt, maar een resultante van een
bemiddelde geschiedenis van het zich eigen maken van het
andere, waardoor het fundamenteel verankerd is in het andere. In
het hedendaagse actuele debat omtrent minderheden zien we dit
op voortreffelijke wijze geillustreerd. Een minderheid verschijnt
pas echt als ze begint aan de procedure van erkenning. De
eigenheid van de minderheid vraagt er met andere woorden om om
in en door een andere instantie erkend te worden voor wat ze is.
Ze bestaat daarom ook niet op zich, maar enkel in die verhouding
die ze reeds zelf onderhoudt tot wat haar omringt en waarin ze
haar rechten wil verzilveren. Voor Derrida zijn het de wetten,
geschreven of ongeschreven, die de erkenning uitspreken en
bekampen. In en door de wetten wordt iets geassumeerd als eigen
of niet, als behorend tot een bepaalde groep met de bijkomende
geplogenheden. Dit leidt ertoe dat eigenlijk niets in het leven geen
uitstaan heeft met de wetsproblematiek. Of het nu gaat om de
contractuele vastlegging van de liefde in het burgerlijke huwelijk,
of om een economisch verdrag tussen verschillende soevereine
staten, of om het statuut van een poetische tekst, alles gebeurt
door erkenning onder een wet. Zelfs het filosofische domein staat
in verhouding tot de erkenning door diverse wetten. Het spreken
op een filosofisch congres bijvoorbeeld veronderstelt een bepaalde
toegeving aan de wetten die een dergelijk spreken onderscheiden
van een doordeweekse babbel op het marktplein.

Vanuit Derrida's oogpunt geraakt men niet uit de cirkel van de
wet. Een poging om zich te bevrijden uit dit kluwen van wetten,
kan enkel door er een andere wet tegenover te plaatsen waardoor
men onvermijdelijk terugvalt binnen de wetproblematiek. Om te
bepalen dat iets niet valt onder die of die wet, is er een wet nodig
die die vrije ruimte omschrijft en slagkracht geeft.

De eis tot concreetheid leidt tot het in het leven roepen van de
verschillende wetten en de wetten vormen hierbij altijd de
medi6rende functie. Wat maakt van een tekst bijvoorbeeld een

is het niet te veronachtzamen hoe dicht Derrida's denken aanleunt tegen dat van
Hegel. Zie hierover volgende interessante studie: S. BARNETT Ced.), Hegel after Derrida,
London, Routledge, 1998. Eerlijkheidshalve dient hierbij wel vermeld te worden dat de
toegang van Derrida tot het werk van Hegel ook bemiddeld is: zoals voor de meeste
Franse denkers is Hegel hen uitgelegd door Kojeve, die Hegel vanuit een meer
antropologische blik heeft bestudeerd.
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poetische tekst of hoe komt dat bepaalde teksten aanzien worden
als literair en andere als religieus of juridisch. Volgens Derrida
kan je daar niet uitkomen als je de kwestie enkel tekstimmanent
benadert. De tekst zelf is hiervoor op zich geen voldoende
voorwaarde. Er lijken dus bepaalde wetten te zijn, die dit
onderscheid in teksten garanderen.

De wetten onderhouden dus een band met het concrete en de
werkelijke implementatie van het leven. We zouden deze band
kunnen omschrijven als de non-fictionele as van de wet. Maar
daarnaast heeft de wet ook een fictionele as. Achter iedere wet
staat immers een wilsbesluit en een performatieve daad. Wetten
kunnen een verschil in het leven roepen. Net omdat de installatie
van dat verschil steunt op een performatieve daad, is de oorsprong
ervan niet in het concrete zelf te vinden. Het is een fictioneel
gebeuren.

Besluitend kan men stellen dat de wet de bemiddeling is tussen
het concrete en het fictionele. Het concrete veronderstelt het
fictionele en omgekeerd. Hier schuilt tevens de mogelijkheid in tot
deconstructie. Het concrete kan altijd ontmaskerd worden vanuit
haar fictionele oorsprong.

In wat volgt, draait onze uiteenzetting over de wet bij Derrida
ook rond een tekst. Daarbij zal onmiddellijk de vraag komen welk
statuut de tekst heeft.

2.3.4. Voor de wet

De uiteenzetting van Derrida over de wet gebeurt in confrontatie
met de lectuur van de tekst Vor dem Gesetz van Franz Kafka.70 In
se kan dit overkomen als een gebruikelijke praktijk van filosofen
die zich buigen op de diepere betekenislaag van een literaire tekst,
waarbij ze hun eigen filosofische stelling afzetten tegen of
inschuiven in de tekst. Maar voor Derrida (los van het feit of we
hem naderhand niet hetzelfde bovenstaande verwijt kunnen
toedichten) is er meer aan de hand. De tekst Voor de wet en de

houding die we kunnen aannemen tegenover de tekst, vertelt ons
al heel wat over de wetsproblematiek als dusdanig. In dit
hoofdstuk is er niet op voorhand en 66nduidig gedefinieerd wat

70 Kaika zelf is vanuit onze optiek eveneens een interessant figuur. Net als Derrida is
Kafka iemand die leeft vanuit een gebroken relatie met zijn joodse achtergrond. Het
hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat uit de hand van Kafka een tekst ontspringt
over de wet. Binnen het jodendom staat, zoals we reeds meerdere malen hebben
vermeld de wet of de Thora centraal. Toch geeft de tekst zelf geen aanduiding in welke
zin we de wet precies moeten interpreteren. Laat staan dat er een onmiddellijke
identificatie zou zijn tussen de wet en de goddelijke wet.

63



precies onder wet verstaan dient te worden en in welk domein, b.v.
recht, politiek, religieus, ethisch de wet dient ondergebracht te
worden. De reden daarvoor is geen onwil van mijnentwege, maar
een opschorting die noodzakelijk is om de diepgang van Derrida's
benadering te kunnen weergeven. Derrida begeeft zich in een
grensgebied en spreekt daar een onbeslisbaarheid uit of anders
gezegd: hij wil laten zien dat er geen eenduidig antwoord mogelijk
is om verschillende typen wet van elkaar af te zonderen. Deze
onbeslisbaarheid wordt nog ten top gedreven doordat hij nog een
andere typologisch onderscheid in vraag stelt: dat tussen fictie en
non-fictie. De wet leeft in het grensgebied tussen fictie en non-
fictie. Vanuit die hoek bekeken, 1crijgt zijn uiteenzetting rond Vor
dem Gesetz een groter gewicht. Hoe kan/moet de lezer zich
verhouden tot de tekst van Kafka over de wet? Spontaan wordt
Kafka enerzijds en de vorm van het schrijfsel anderzijds geplaatst
onder de literaire fictie. Een radicaal doorvragen omhelst de vraag
op basis van welke criteria we een tekst onder fictie rangschikken.
In de paging om deze laatste vraag te beantwoorden, kunnen
allerlei argumenten aangedragen worden om de criteria aan te
vullen en te wijzigen. Maar fundamenteel blijft deze uitweg een
uitweg die zich verplicht aan de wet zelf, als het principe en de
mogelijkheidsvoorwaarde van het onderscheiden. Met andere
woorden, de discussie over het statuut van de tekst, wordt zelf
geraakt door de problematiek die de tekst zich bloot aan de orde
legt, waardoor de fictionele inhoud letterlijk gestalte dreigt te
krijgen en de letterlijke discussie omtrent de tekst dreigt uit te
monden in een fictioneel vertoog aangezien de criteria bij verder
doorvragen stranden.

Voor de wet

Voor de wet staat een wachter. Bij deze wachter komt een man
van buiten en verzoekt toegang tot de wet. Maar de wachter zegt,
dat hij hem nu geen toegang kan verlenen. De man denkt na en
vraagt dan of hij dan later naar binnen zou mogen. 'Het is
mogelijk', zegt de wachter, 'maar nu niet: Daar de poort van de
wet openstaat zoals altijd en de wachter opzij gaat, bukt de man
zich om door de poort naar binnen te kijken. Als de wachter dat
merkt, begint hij te lachen en zegt: 'Als het je zo aantrekt,
probeer dan maar ondanks mijn verbod naar binnen te gaan.
Maar begrijp goed: ik ben machtig. En ik ben maar de laatste
wachter. Van zaal tot zaal staan er wachters, de een nog
machtiger dan de ander. Ik kan de derde al niet eens meer
aankijken.' Zulke moeilijkheden  had  de  man van buiten  niet
verwacht; de wet moet toch voor iedereen en altijd toegankelijk
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zijn,  denkt  hij,  maar  als  hij  nu de wachter  in zijn bontjas  met  zijn
grote puntneus, zijn lange, dunnen, zwarte mongolenbaard
nauwkeuriger bekijkt, besluit hij toch liever te wachten tot hij de
toestemming krijgt om naar binnen te gaan. De wachter geeft
hem een krukje en staat toe dat hij naast de poort gaat zitten.
Daar zit hij dagen en jaren. Hij probeert telkens toegelaten te
worden en vermoeit de wachter met zijn gevraag. De wachter
neemt hem vaak kleine verhoren af, vraagt hem uit over zijn
geboorteplaats en over allerlei andere dingen, maar het zijn
onverschillige vragen, zoals deftige heren ze stellen, en tenslotte
zegt hij altijd weer dat hij hem nog niet kan binnenlaten. De
man, die zich voor zijn reis met van alles en nog wat heeft
uitgerust, offert alles op wat hij bezit, al is het nog zoveel waard,
om de wachter om te kopen. Deze neemt wel alles aan, maar zegt
erbij:  'Ik neem het alleen maar aan opdat je niet gelooft dat je iets
hebt nagelaten.' Gedurende    de vele jaren kijkt    de man bijna
onafgebroken naar de wachter. Hij vergeet de andere wachters en
deze eerste schijnt hem het enige beletsel om toegang tot de wet
te krijgen. Hij vervloekt het ongelukkige toeval, in de eerste jaren
roekeloos en hardop, later, als hij oud wordt, bromt hij alleen nog
maar wat. Hij wordt kinds en daar hij door het jarenlang
bestuderen van de wachter ook de vlooien in zijn bontkraag kent,
smeekt hij ook de vlooien hem te helpen en de wachter over te
halen. Tenslotte worden zijn ogen zwakker, en hij weet niet of het
werkelijk donkerder wordt om hem heen of dat zijn ogen hem
bedriegen. Maar wel ontwaart hij in het donker een glans die
onweerstaanbaar uit de poort van de wet stroomt. Nu zal hij niet
lang meer leven. Voor zijn dood verzamelen zich alle ervaringen
van die hele tijd in zijn hoofd tot een vraag, die hij tot nu toe niet
aan de wachter gesteld heeft. Hij wenkt hem, daar hij zijn
verstijvend lichaam niet meer kan oprichten. De wachter moet
zich diep tot hem neerbuigen, want het verschil in grootte heeft
zich zeer in het nadeel van de man gewijzigd. 'Wat wil je nu nog
weten?' vraagt de wachter, je bent onverzadigbaar'. ledereen
streeft er toch naar de wet te bereiken,' zegt de man, 'hoe komt
het dan dat in al die jaren niemand anders de toegang heeft
gevraagd?' De wachter ziet dat de man zijn einde nabij is, en, om
de woorden tot zijn stervende zintuigen te laten doordringen,
brult hij tegen hem: 'Niemand anders kon hier toegelaten worden,
want deze ingang was alleen voor jou bestemd. Ik ga nu weg en
sluit hem.' 71

71 F. KAFKA, Verzameld werk, Amsterdam, Athenaeum, Polak & Van Gennep, 2002, p.
785-787.
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2.3.4.1. De titel en het verhaal

Vor dem Gesetz is 66n van die vele intrigerende teksten die Kafka
ons heeft nagelaten. De tekst is een kortverhaal uit de roman Het
proces. Later is de tekst ook als een afzonderlijk kortverhaal in een

bundel verschenen. De tekst is met andere woorden een
onafhankelijk bestaan gaan leiden als kortverhaal, los van de
inschakeling in het grotere tekstgeheel van Het proces. Wat eens
deel uitmaakte van een groter verhaal, heeft zich onderscheiden
en gescheiden van de rest van de reeks woorden. E6n belangrijke
voorwaarde voor deze scheiding is de titel. Een titel functioneert
als een cesuur, een onderbreking die een halt roept aan de
aaneenschakeling van de verschillende woorden. De titel maakt
een werk ook taxeerbaar en werpt zich op als een verzamelnaam
voor het geheel van een tekst. De vraag werpt zich dan ook op wat
precies het statuut van een titel is. Behoort een titel sowieso tot
het verhaal zelf of heeft hij een afzonderlijke status? Is de titel het
eerste woord van het verhaal of begint het boek op de eerste
bladzijden met de openingszin? Welk beslag legt een titel op de
rest van het boek zelf? We hoeven maar te denken aan de veel
voorkomende praktijk waarbij het kennen van de titel van het
boek al aanleiding geeft tot de illusie dat de ander het boek kent
en gelezen heeft. Vooral in culturele middens is de titelvermelding
een gangbare praktijk, die zijn werkzaamheid betoont in het
strijdkamp om het grootste culturele kapitaal.

Derrida heeft snel opgemerkt dat Kalka zich bewust was van de
complexe verhouding tussen titel en verhaal. De Praagse schrijver,
die erom bekend staat om koortsachtig ieder woord te wikken en
te wegen alvorens het neer te schrijven, herhaalt in zijn
openingszin de titelwoorden:

Titel: Voor de wet
Openingszin: Voor de wet staat een deurwachter.

De herhaling van de woorden 'voor de wet' wijst, aldus Derrida,
op een ontdubbeling van de wet en op de verdeeldheid die zij in
haar hart draagt.72 De woorden en hun betekenis zijn identiek,
maar toch verhouden zij zich op een andere manier tot het
verhaal. Door hun plaats alleen hebben ze een andere lading/een
andere slagkracht. Zoals reeds vermeld, maakt de titel aanspraak
op het geheel van de tekst. Hij is dan ook met de tekst verbonden.

72 J. DERRIDA, Prejugas Devant la toi, in J. DERRIDA, V. DESCOMBES, G. KORTIAN ET AL.
(eds.), La Faculte dejuger, Paris, Les Editions de Minuit,  1985, p.  105.

66



Maar anderzijds is hij ook losgekoppeld van de tekst en behoort hij
niet tot het verhaal als dusdanig. Het verhaal begint pas bij de
eerste woorden van de eerste zin. De titel kan zodoende
verschijnen in een citaat of in een bibliografie of in een
auteursrechterlijke acte zonder dat hij het verdere verhaal nodig
heeft. Derrida vraagt zich dan ook af of de titel nog tot het domein
van de fictie behoort of dat hij meer in de sfeer van de non-fictie te
situeren is? Anders verloopt het de aanhefwoorden. Zij behoren
zonder twijfel tot het verhaal en zijn erdoor ingesloten. De titel
blijft voor een stuk extern aan het verhaal zelf, de aanhefwoorden
zijn intern met de tekst verbonden. 'Voor de wet' lijkt zo tevens te
duiden op een houding koor de tekst' of 'voor het verhaal'. Beide,
de titel en de aanhefwoorden, bevinden zich voor de tekst. De 66n
omdat het een titel is en de ander omdat het de eerste woorden
van de tekst zijn.

In die zin vertellen de eerste woorden reeds veel over de
houding die men ten aanzien van de wet kan aannemen. Door de
ontdubbeling verschijnt er een onophefbare differentie binnen de
wet zelf. Enerzijds beantwoordt de wet voor Derrida aan de
scheiding die leidt tot de vorming van een identiteit. Anderzijds is
er ook het verhaal van de wet. Achter de wet schuilt er altijd een
verhaal of een mythische oorsprong. Een oorsprong die niet
zomaar meer te rechtvaardigen is. Waar de wet een identiteit (b.v.
in juridische, religieuze, politieke zin opgevat) betreft, krijgt ze een
concreetheid en functioneert ze als werkelijke scheiding en
onderscheiding (non-fictie). Waar de wet echter het verhaal betreft,
komen we in de fictionele sfeer terecht. Voor Derrida zijn wet en
haar verhaal (non-fictie/fictie) gelijkoorspronkelijk.

In Force de Loi gaat Derrida expliciet op zoek naar de condities
van de wet, het recht en de rechtvaardigheid.73 Vanuit deze tekst
wordt beter taxeerbaar hoe Derrida de gelijkoorspronkelijkheid
van wet en verhaal denkt. In het genoemde boek, dat het verslag is
van een lezing in Amerika, confronteert hij de wetsopvatting van
de deconstructie met die van het positieve recht. Het positieve
recht bestaat uit een geheel van uitgeschreven oordelen,
bepalingen en regels. Binnen de specifieke context van een
rechtsstaat hebben deze regels een dwingende en legitieme kracht.
In de concrete praktijk van de rechtspraak en de wetsvoorstellen
wordt gezocht naar de juiste of meest rechtvaardige of billijke
principes om op te steunen. Het gaat daarbij om de vraag naar hoe
te oordelen in die of die omstandigheid. Daarmee nog niet voldaan

73 J. DERRIDA, Force de Loi. Le fondement mystique de l'autorita, Paris, Editions Gali16e,
1994.
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aan de vraag naar wat het oordelen op een dieper niveau mogelijk
maakt. Indien de criteria voor het oordeel voorhanden zijn, kan
men niet echt spreken van een oordeel, dan wordt het enkel een
toepassing van de reeds bestaande principes. Een waar oordeel is
pas mogelijk vanuit de afwezigheid van criteria en reeds
voorhanden zijnde bepalingen.

Het positieve recht stoelt dus op legitieme criteria. Die criteria
kunnen echter niet zomaar over boord gegooid worden zonder dat
het hele rechtssysteem op springen staat. Voor Derrida komt men
nooit tot een afdoende redelijke verklaring van de principes. De
principes zijn altijd een dwingende interpretatieve keuze geweest
die zich ten nadele van een ander mogelijk perspectief naar voren
hebben gedrongen. De soevereiniteit van een staat bijvoorbeeld of
het eigendomsrecht zijn sterke principes waar hele vertogen en
ander bepalingen kunnen uit voortvloeien eens die zijn
aangenomen. Maar het principe zelf en haar geldingskracht is niet
meer absoluut te rechtvaardigen. Een performatieve taaldaad ligt
aan de oorsprong maar die kan niet vanuit iets anders dan zichzelf
worden begrond. Gorgio Agamben heeft het in dit verband over
'being in force without meaning'.74 Wat bij een verder doorvragen
naar de oorsprong van de principes overblijft, is de interpretatieve
kracht, die op zich, los van zichzelf, geen betekenis heeft en niet
verder gerechtvaardigd kan worden. Derrida zelf noemt dit het
mystieke fundarnent van het gezag. Het mystieke fundament van
het gezag is hetgeen in elke wet op de achtergrond schuilt. Het is
de grens waar verdere redelijke verklaring stopt. Met het mystieke
komen we ook bij wat we als fictioneel element van de wet hebben
omschreven. De gelijkoorspronkelijkheid van het verhaal (fictie) en
de wet (non-fictie) kan nu gelezen worden als de beslissende
installatie van het criterium en het toepassen en operationaliseren
van het criterium. De wet is dus iets wat haar geldigheid krijgt
door iets wat niet binnen die eens gerealiseerde geldigheid verder
te rechtvaardigen is. Anders gezegd: de betekenis van de wet
ontstaat op basis van wat weerstaat aan iedere verdere
betekenisgeving.

Op basis van dit inzicht wordt het voor Derrida mogelijk om
iedere concrete wet of iedere concrete rechtspraak te
deconstrueren. De neiging ontstaat en bestaat al te vaak binnen
het positieve recht om dit mystieke fundament van het gezag te
verabsoluteren of te negeren. Met verabsoluteren bedoelen we

74 G. AGAMBEN, The Messiah and the Souereign: The Problem of the Law in  Walter
Benjamin, in G. AGAMBEN, Potentialities. Collected Essays in Philosophy. Translated and
introduction by D. Heller-Roazen, Stanford/California, Stanford University Press,
1999, p. 169.
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iedere poging om het bevragen van de oorsprong van het recht of
de wet dicht te timmeren met gezagsargumenten en met de
slagkracht die de wet al in zich draagt. Met negeren wordt gewezen
op de ontkenning van het mystieke fundament en de voorstelling
van een transparant en redelijk te rechtvaardigen rechtssysteem.
Het is vanuit een ethische bekommernis en vanuit het perspectief
van de rechtvaardigheid, dat Derrida zich tot taak ziet gesteld deze
beide houdingen te verwerpen. Het mystieke fundament moet
volgens hem erkend worden. Eens die erkenning er is, zonder de
dwang van het gezagsargument, groeit het besef dat iedere wet,
iedere rechtspraak deconstrueerbaar is en de mogelijkheid opent
naar een ander perspectief, waarin de rechtvaardigheid tot stand
kan komen.

Wat de ontdubbeling en de onherleidbare verschillen mogelijk
maakt is niet een bepaald principe of een essentie die leidt tot een
hi8rarchische classificatie. Het is de witte ruimte tussen de titel en
de aanvangszin zelf. Wanneer de wet in haar ontdubbelde vorm
ontdekt wordt, blijft er een pure differentie over (diferance, chora,
trace). Derrida typeert    de    wet    in die gedaante    als 'une ligne
invisible qui divise, s are et d'elle-meme Tend divisible une unique
e*pression.'75 Het gaat dus om een onzichtbare lijn die verdeelt en
scheidt. Onzichtbaar is ze omdat het geen tastbare scheiding
betreft zoals we die in het positieve recht ervaren. Het onderscheid
tussen de titel en de aanvangswoorden heeft een zichtbare en
concrete gedaante aangenomen. Wat die scheiding zelf mogelijk
maakt, blijft echter leeg en kan niet verder zichtbaar gemaakt
worden. Derrida's interpretatie van Vor dem Gesetz zal verder
zoeken naar deze niet-tastbare karakteristiek van de wet.

2.3.4.2. Het verhaal van de wet: de landman en de wachter

Het verhaal van Kafka beschrijft de dialoog en het stilzwijgen van
twee personages die post hebben gevat voor de poorten van de
wet: de landman en de wachter. Tot in het diepste van hun
existentie worden zij bepaald door hun verhouding tot de wet.
Beiden staan ze ook voor de wet, zij het dan vanuit een andere
houding. Die verschillende houding vormt de inzet van wat volgt.

2.3.4.2.1. De landman

Het 'voor de wet'-zijn van de landman is letterlijk te nemen. De
landman, de mens van het platteland, de ongecultiveerde, die van

75 J. DERRIDA, P«Algts Devant ki loi, p.  118.
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buiten de muren van de stad en het politieke leven komt, is een
mens zonder wet.76 Hij staat buiten de wet. De landman herinnert
aan de mens uit Genesis 2 uit het Oude Testament. Het is de
mens van voor de zondeval die nog niet gehinderd wordt door enig
verbod en voor wie leven en verlangen in dezelfde lijn liggen.77 De

bijbel geeft het volgende aan: «Toen bracht de HEER God de mens
in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren. En de
HEER God gaf de mens dit gebod: Ue mag van alle bomen in de
tuin overvloedig eten, maar van de boom van de kennis van goed

en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul
je sterven." (Gen. 2, 15-17). Het bijbelfragment laat zien dat er wel
degelijk in de paradijstoestand een gebod aanwezig is. Maar de
mens ontmoet in die toestand het verbiedende en uitsluitende
karakter van het gebod nog niet. Verderop in de bijbel, na de
schepping van de vrouw, lezen we dat 'beiden, de mens en zijn
vrouw, naakt waren, maar ze voelden geen schaarnte voor elkaar.'
(Gen. 2,25). Het verschil, dat hier wordt geillustreerd aan de hand
van het seksuele, heeft nog geen dwingende kracht en leidt niet tot
een breuk in het verlangen. Het zal pas na de zondeval zijn dat de
scheiding zich letterlijk voltrekt en dat de dwingende zijde van de
wet zich zal openbaren aan de mens: Nu gingen hun beiden de
ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren.' (Gen. 3,7). Wat
eens bereikbaar en grijpbaar was, de vruchten van de boom van
kennis van goed en kwaad, wordt nu bewaakt en wordt
ontoegankelijk. De mens wordt uit de tuin van Eden verjaagd en
de kerubs (de wachter) en de vlam van het wentelende zwaard

versperren de weg terug (Gen. 3,24).
De landman leeft in een toestand van 'voor de wet', in de zin

van buiten de wet staand. Het verschil is nog niet ingekerfd in zijn
bestaan. Deze onbezoedelde mens verkeert in een toestand die
vaak wordt aangeduid als enfance of de kindheid. De enfance is
een toestand van leven buiten' of'voor' de taal om. Het kind is nog
niet in het bezit van de taal. Enkel in potentie kan het aanspraak
maken op de taal. De moeilijkheid aan de enfance is dat ze pas
denkbaar wordt vanuit het talige wezen. Om mededeelbaar te
kunnen maken wat de enfance is, gebruiken we reeds taal. De
kindheid wordt zo een grenspunt waar we eens door de taal
gevangen eigenlijk niet meer terug naar geraken. Von Humboldt
schreef in dit verband: «Nous sommes toujours portas A imaginer
naivement un temps originel au cours duquel un homme complet

76 J. DERRIDA, Prd;UgKS. Del,ant la loi, p. 118.
77 Zie hiervoor ook L. Anckaert's theologische interpretatie van Vor dem Gesetz. L.

ANCKAERT, Kajka en de wet, in Collationes 34/3 (2004) 309-330.

70



aurait rencontre son semblable, 6galement complet; entre eux se
serait progressivement form6 le langage. C'est 1& pure r verie.
Nous ne trouvons jamais l'homme stpart du langage, ni ne le
voyons jamais en train de l'inventer  [...].  C'est un homme  dou6  de
parole que nous trouvons dans le monde, un homme qui parle &
un autre homme, et c'est le langage qui permet de ddfinir
l'homme."78 De landman uit het verhaal van Kafka is intrigerend
omdat hij een grenspersoon lijkt te zijn. Hij staat precies nog
binnen de kindheid en is volgens Von Humboldt een reverie die
stamt uit een temps originet, nog niet getekend door de taal. Of
beter gezegd: het is een mens die stamt uit een wereld waarin de
taal geen breuk met de onmiddellijkheid betekent. Sterker nog,
volgens Von Humboldt zou zo een mens de ander ontmoeten op
basis van een pure gelijkheid en zou de ander de complete
vervulling betekenen van de 66n. Vanuit zo'n optiek zou de taal
terzelfder tijd medium als einddoel zijn in een totaal in zichzelf
opgaand spreken zonder enige rest.

Zowel de enfance als het theologische scheppingsverhaal
roepen het beeld op van een onbemiddeldheid. De landman is de
figuur die in die onbemiddeldheid leeft, een wereld waarin het
verschil geen vaste voet heeft gekregen. Maar zowel de kindheid
als het scheppingsverhaal wijzen op een moeilijkheid. Het concrete
leven, waarin de mens nu leeft (na de zondeval of als een mondig
wezen), is gekenmerkt    door een breuk    met die oorspronkelijke
toestand. Die toestand is ook achteraf niet meer te recupereren.
Hij is voorgoed voorbij.

De onbereikbaarheid van de toestand van de landman is ook te
merken in Kafka's verhaal. De landman die opgevoerd wordt als
een personage van voor de wet, botst in zijn levenswandel op de
wet. De wet onderbreekt zijn bestaan. Het is een cesuur. Door
deze ontmoeting laat de landman uiteindelijk zijn hele leven
bepalen en vat hij post voor de poorten van de wet tot aan zijn
dood. Het verhaal van de mens van het land blijkt immers een
voortdurende poging te zijn om in relatie te treden met de wet. Dit
in relatie treden ziet hij echter vanuit de onmiddellijkheid. Maar de
wachter roept hem een halt toe en zegt dat hij nu niet kan naar
binnen gaan. De wachter wijst hem op de gebiedende en
verbiedende kracht van de wet. De reactie van de landman ligt
voor de hand en hij denkt bij zichzelf 'de wet moet toch voor
iedereen en altijd toegankelijk zijn'. Hij benadert de wet vanuit zijn

78 W. Von Humboldt in G. AGAMBEN, Enfance et histoire. Destruction de l'eqtrience et
origine de l'histoire. Traduction par Y. Hersant, Paris, Editions Payot & Rivages, 2000,
p. 63.
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toegankelijkheid en openheid. Hij wil rechtstreeks en zonder
oponthoud tot in het wezen van de wet doordringen. De weigering
van de wachter is een weigering van de houding die de landman
ten aanzien van de wet aanneemt. De gewilde onmiddellijkheid,
als in een eeuwigdurend nu-moment, wordt onderbroken door de
woorden 'niet nu, later misschien'. Dit betekent een uitstel
(diferer). De landman wordt door dit gebeuren voor het eerst
geconfronteerd met de tijd en de tijdelijkheid, die haar oorsprong
vindt in het nog niet in tegenstelling tot de onmiddellijkheid. Het
begin van het verhaal is dan ook al een afspiegeling van wat later
zal plaatsvinden. De ervaring van tijdelijkheid is immers wezenlijk
verbonden met de dood.

De houding van de landman naar de wet toe wordt nog
onderstreept door de klemtoon die het verhaal legt op het visuele.
Het zien, en het oog, is van oudsher al een belangrijke metafoor
voor de kennis   en het kennen (inzien, inzicht). Het licht   is  voor
mensen de mogelijkheidsvoorwaarde om te kunnen zien en om
dingen te kunnen onderscheiden. De uitspraak van Hegel 'de
nacht waarin alle koeien zwart zijn' herinnert aan dit gegeven.
Zien en onderscheidingscapaciteit hangen fundamenteel sarnen.
Verschillende passages uit het verhaal geven aan dat de landman
de wet visueel tracht te lokaliseren: de landman bukt zich en kijkt
door de poort naar binnen naar de wet, hij kijkt naar de wachter
en bestudeert het fysische voorkomen van die persoon, de
daaropvolgende jaren kijkt hij onafgebroken naar de wachter. Op
het einde van zijn leven wordt zijn zicht minder, maar nog steeds
kijkt hij in de richting van de poort. Een warme gloed lijkt er uit te
stromen. Met het zien probeert de landman greep te krijgen op de
wet. Hij wil aanschouwen en inzien wat de wet is. Opnieuw
dwarsboomt de tijd zijn plannen. Met het ouder worden verliezen
zijn ogen het onderscheidingsvermogen. Hij begint te twijfelen of
zijn ogen hem niet bedriegen. Het verhaal toont een neerwaartse
beweging die wordt bezegeld met de dood. De dood is immers het
absolute nulpunt van de onderscheiding. De dood is niet iets. Het
is de grens die alle onderscheiden lijkt te annuleren, te vernietigen
en in zich op te nemen. Staande voor de dood worden de rollen
tussen de wachter en de landman ook omgekeerd. In het begin
was het de landman die vanuit zijn verheven positie een buiging
diende te maken om door de poort naar binnen te kijken. Dit
onderstreept zijn overschouwende houding. Maar op het einde
lezen we: 'het verschil in grootte heeft zich zeer in het nadeel van
de man gewijzigd'. Nu is het de wachter die diep moet buigen om
de laatste prevelende woorden van de landman te kunnen
aanhoren. De dood heeft de verhouding veranderd. De landman is
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niet langer diegene die zichzelf over een onderwerp buigt, maar hij
is zelf onderwerp van buiging geworden.

De dood is de scheiding van de scheiding of de scheiding die elk
ander onderscheid vernietigt. De landman kan niet alles meer
duidelijk onderscheiden met het oog. De scheiding van de wet is
dan ook niet met het oog te zien, dat is hetgeen de dood ons leert.
Derrida toont hiermee aan, via Kafka, dat de wet zich niet in het
zichtbare manifesteert. De wet impliceert geen zichtbaar en
tastbaar onderscheid, maar is eerder aan te treffen in de sfeer van
de on-zichtbaarheid. Herinner de woorden van Derrida 'une ligne
invisible qui stpare'.

Besluitend kunnen we stellen dat Derrida in de houding van de
landman een frontale houding naar de wet leest.79 Hij staat recht
voor de poorten van de wet, op haar ingang gericht. Hij schuwt de
confrontatie niet en probeert te zoeken naar het binnenste en het
wezen van de wet. Daarbij wordt hij gedreven tot de gedachte dat
er zich iets bevindt achter de muren. Hij gaat er vanuit dat er een
grijpbaar betekenisveld besloten ligt in de wet. De wet wordt zo
enkel gezien vanuit haar leesbaarheid en niet vanuit haar
onleesbaarheid.

Hogerop hebben we reeds geschreven dat er verschillende
houdingen mogelijk zijn ten opzichte van het mystieke karakter
van de wet. In wat volgt, beschrijf ik de houding die de wachter
aanneemt.

2.3.4.2.2. De wachter

De wachter is de tegenpool van de landman.80 Alhoewel beiden
zich koor de wet' bevinden, is er toch een groot verschil in
houding. Bij de landman wees het 'voor de wet'-zijn op een buiten
van de wet (enfance). De wachter daarentegen hoort bij de wet zelf.
Hij is haar hoeder en beschermer. Hij weet van haar bestaan af en
laat zijn leven door de wet bepalen. Over de wachter wordt
geschreven dat hij maar de laagste van alle wachters is, na hem
volgen nog verschillende anderen die de ingang bewaken. Samen
met anderen staat hij dus in dienst van de wet en representeert hij
de wet. De wachter lijkt tot het 'binnen' van de wet te behoren, er
deel van uit te maken. De wachter lijkt zo ook op al diegenen die
in het concrete leven de wet representeren en de naleving ervan
afdwingen (bijvoorbeeld: de heren professoren die de toegang tot
het diploma verlenen, de ambtenaren van de burgerlijke stand, en

79 J. DERRIDA, Prtjugts. Devant la toi, p. 118.
80 J. DERRIDA, P«jugts. Devant la loi, p.  119.
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zovele anderen).   Toch  moet het 'binnen de wet'-staan  van  de
wachter, volgens Derrida, genuanceerd opgevat worden. De
wachter zelf staat immers ook voor de wet. Net zoals de landman
vat hij post voor de wet. En net zoals de landman, gaat de wachter
de wet niet binnen. Anders gesteld: in tegenstelling tot de landman
behoort de wachter meer tot het binnen van de wet zonder
daardoor helemaal in de wet te zijn opgenomen. Er blijft een
onoverbrugbare afstand tussen de wet en de wachter. En het is die
afstand die de houding van de wachter fundamenteel zal tekenen.

In tegenstelling tot de landman die frontaal naar de wet gericht
is, is de wachter dorsaal gericht. Hij staat in het verhaal letterlijk
met de rug naar de wet gekeerd. Hij wil de wet niet confronteren
en bevragen op haar toegankelijkheid. Het verlangen om naar
binnen te gaan, ontbreekt hem volledig. De zoektocht naar de
onmiddellijkheid en de grijpbaarheid is hem vreemd. De wachter is
een personage dat een zekere kennis heeft over de wet, want hij
weet welke houding de wet verdient. De juiste afstand houden ten
opzichte van iets, is een houding van respect. Hij weet dat de wet
niet rechtstreeks bestormd kan worden. Derrida verwijst hierbij
naar Freud. Voor de poort, ante portas, kan immers ook
geinterpreteerd worden als de niet-penetratie, het niet willen
binnendringen.

De wet kan dus niet rechtstreeks benaderd worden, enkel via
omwegen. De omweg wordt in het verhaal gesymboliseerd door de
eindeloze onderhandeling tussen de wachter en de landman.
Kafka schrijft het volgende: 'De wachter neemt hem vaak kleine
verhoren af, vraagt hem uit over zijn geboorteplaats en over allerlei
andere dingen, maar het zijn onverschillige vragen, zoals deftige
heren ze stellen, en tenslotte zegt hij altijd weer dat hij hem nog
niet kan binnenlaten.' De onderhandelingen die gevoerd worden,
zijn bijna karikaturaal. De gewichtige aard van de zaak, narnelijk
het toetreden tot de wet, wordt begeleid door onverschillige vragen,
door wat gepraat heen en weer. Dat is althans wat Kafka schrijft.
Als we echter nauwkeuriger lezen, krijgen de woorden van het
bovenstaande citaat een bevreemdend effect. Volgens Kafka zou
het gaan om onverschillige vragen van de wachter. Voorbeelden
daarvan zijn 'geboorteplaats en allerlei andere dingen'. De
geboorteplaats staat symbool voor de herkomst en de oorsprong
van de man. De identiteit van de landman is dus het onderwerp.
Dit lijkt allerminst onbelangrijk en onbenullig. Het laat ook
vermoeden dat die 'allerlei andere dingen' waarover de gesprekken
tussen de twee gaan ook fundamentele aspecten van het leven van
de landman zijn. Toch wordt alles op een onverschillige rnanier
onthaald. Wat voor de landman van belang is, wordt ontkracht

74



door de wachter. De omweg naar de wet, de breuk met de
onmiddellijkheid, impliceert een andere houding naar het eigen
leven en het eigen verlangen. De wachter introduceert daarom
voortdurend een bepaalde manier van spreken.81 Deze manier van
spreken heeft een dubbel effect: alles wat open is, wordt
gemarkeerd door het verschil en alles wat het verschil uitmaakt,
wordt open gemaakt. De wet die open en toegankelijk voor
iedereen zou moeten zijn, wordt een halt toegeroepen door het 'nog
niet', het uitstel. En de identiteit van de landman, datgene wat
voor hem verschil uitmaakt, wordt onverschillig onthaald en als
een open gemeenplaats behandeld. Dit laatste wordt iets verderop
in het verhaal nog eens uitgespeeld. Omdat de vele
onderhandelingen de landman nog steeds niet voorbij de poort
hebben geleid, probeert hij de wachter om te kopen. Hij geeft alles
wat hij bezit aan de wachter. Maar de wachter reageert daar
steevast onverschillig op: 'Ik neem het alleen maar aan opdat je
niet gelooft dat je iets hebt nagelaten.' Kafka vertelt in dit verband
nog dat het belangrijke zaken zijn die de landman wegschenkt.
Maar de wachter reduceert het belang van alle goederen. De
eigendom van de man wordt zo letterlijk onteigend.

De dubbele beweging tussen verschil/onverschilligheid en
open/gesloten, die door de wachter en door de wet worden
gemstalleerd is eigenlijk de beweging van de deconstructie zelf.
Dat is wat de deconstructie voortdurend voltrekt. Het is de
voortdurende uitstellende/differerende houding die alles ontwrikt
en de onoplosbaarheid van het binnen en buiten predikt. In die
zin wordt de wachter door Derrida ook geinterpreteerd als een
bewaker van het niets, van de difemnce. Zoals Derrida schrijft:
«Celui-ci n'est rien - et c'est le secret & bien garder, rien de pr6sent
ou de prdsentable, mais ce rien doit etre bien gard6, il doit bien
6tre gardd."82 De wet wordt zo het toonbeeld van de Geltung ohne
bedeutung. Het is een niets, niets mededeelbaar of
representeerbaar. De wachter is daarom ook, in de ogen van
Derrida, geen hoeder van een bepaalde supra-natuurlijke of
geheime betekenis. Eerder is het een onderbreker, iemand die het
verschil in stand houdt en te kennen geeft wat niet mededeelbaar
is.

Vanuit het paradigma van het joodse* zoals ik dat in de aanzet
van dit hoofdstuk heb aangegeven, is het intrigerend dat de
wachter door Kafka als een man in een bontjas met zijn grote

81 Jacques Derrida gebruikt de term discours de la toi om deze manier van spreken
aan te duiden. J. DERRIDA, P«fug*s. Devant la 104 p. 122.
82 J. DERRIDA, Praitigas. Devant la toi, p. 123.
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puntneus, zijn lange, dunne, zwarte mongolenbaard' wordt
beschreven. Kafka schets hier een prachtige karikatuur van de
jood. Het is een knipoog van Kafka zelf naar zijn worsteling met
zijn joodse achtergrond. Hij beseft zelf dat wat hij aan het
opschrijven is, niet compleet los staat van die achtergrond. Maar
een karikatuur is altijd een vervorming en een uitvergroting. De
vraag blijft altijd hoe de karikatuur in verhouding staat tot het
oorspronkelijke model. Verderop zal ik aantonen dat het precies in
de figuur van de wachter is dat het joodse* teruggevonden wordt
in het denken van Jacques Derrida. De wet heeft immers nood aan
een hoeder, misschien zelfs aan een filosofische voorspreker.

2.3.4.2.3. De ontdubbelde houding

De houding van de landman en de houding van de wachter
worden volgens Derrida mogelijk door de wet zelf. Net zoals eerder

aangegeven werd bij de problematiek van de titel en de
aanvangszin van Vor dem Gesetz, is er hier sprake van een
ontdubbeling. De ontdubbeling laat beide houdingen naast elkaar
bestaan, zonder dat deze in een dialectische beweging in een
hogere eenheid zouden kunnen samengebracht worden. In de
Phdnomenologie des Geistes raken de slaaf en de meester in een
strijd om leven en dood verstrengeld. De strijd tussen de twee is
eigenlijk voor Hegel de strijd van het subject zelf. In het beslechten
van de strijd ontstaat het subject (de wording van het subject). In
de meester kunnen we de houding van de wachter lezen en in de
slaaf de landman aangezien hij de hulp nodig heeft van de wachter
om in de wet binnen te dringen. Beide personages zijn ook op een
bepaalde manier met elkaar verbonden. Op het eind vraagt de
landman immers hoe het komt dat er niemand anders de toegang
tot de poort heeft gevraagd. Daarop antwoordt de wachter:
'Niemand anders kan hier toegelaten worden, want deze ingang
was alleen voor jou bestemd. Ik ga nu weg en sluit hem.' De taak
van de wachter zit erop eens de landman lijkt te sterven. De poort
en zijn wachter waren maar in het leven geroepen voor een
singulier iemand: de landman. Daarom zijn wachter en landman
aan elkaar blootgesteld en verschijnt de 66n maar in het licht van
de ander. Maar het grote verschil met Hegels dialectiek is dat de
breuk blijft. Er komt geen overwinning op de dood, in het beste
geval misschien enkel een soort van aanvaarding van de differentie
die de dood is.

De ontdubbeling wijst op een differentie die oorspronkelijker is
dan de verschillen in houding. Deze laatste zijn maar een
exponent van de eerste. Het verlangen van de landman om tot het
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wezen van de wet door te dringen, wordt gedragen door de wet zelf.
Het mysterieuze geheim van de wet en van haar gelding doet de
illusie ontstaan dat er zich iets achter de poorten bevindt. Het is
de drijfveer naar de zoektocht naar het 'binnen' van de wet. Overal
waar de wet verschijnt, worden, aldus Derrida, mensen verleid
door haar. De wet roept ook de wachter in het leven. De wachter is
diegene die in naam spreekt van de wet, die de voorspreker is van
de wet. Deze wachter-functie wordt vaak gecorrumpeerd. In dat
geval zal de wachter niet erkennen dat hij zijn bestaan aan de wet
te danken heeft. Het voor-spreken wordt dan een spreken in eigen
naam en de wet wordt dan gelijkgesteld aan iets dat men kan
bezitten. De wachter zelf zou dan aan de oorsprong van de wet
liggen en de differentie belichamen. In dat geval leeft de wachter
ook in een illusie: de wet kan immers niet als bezit of eigendom of
eigenschap van een bepaald subject beschouwd worden.

Beide figuren worden met andere woorden bepaald door het
spel tussen binnen en buiten dat de wet introduceert. Het binnen
wordt door de wet als een buiten gesteld en het buiten als een
binnen, zonder dat er een duidelijke afgrenzing tussen de twee
kan plaatsvinden. Het 'binnen' van de wet is iets waar zowel
landman als wachter zijn van uitgesloten. Het 'buiten' van de wet
heeft altijd een bepaalde verhouding tot het 'binnen' van de wet,
omdat beide houdingen hun oorsprong vinden in de wet als
dusdanig.

Na deze schets van de houdingen van de landman en de
wachter belichten we zo precies mogelijk de wet als dusdanig,
zoals die door Derrida begrepen wordt. De wet die in het verhaal
van Kafka verschijnt, is voor hem de 'wet van de wet: Een wet die
'ouder' en 'oorspronkelijker' is dan elke wet uit het positieve recht.

2.3.4.3. Het heilige der heiligen: La toi des lois

Tot nu toe, is de wet, het derde 'personage' uit Vor dem Gesetz nog
niet expliciet aan bod gekomen. Toch heeft ze reeds van in het
begin richting gegeven aan ons meedenken met de deconstructieve
denkrichting van Jacques Derrida. In wat volgt wordt duidelijk hoe
de 'wet van de wet' in het verlengde van de dijRrance ligt. Door de
jaren heen is Derrida andere klemtonen gaan leggen in zijn
geschriften. Hij verschuift meer en meer in ethisch-politieke
richting. De 'wet van de wet' krijgt binnen die context een
belangrijke plaats. Voor vele denkers, die de vroege Derrida niet
echt kunnen smaken, zijn werken zoals Force de Loi een eerste
poging om het deconstructivisme als een positieve en ethisch
significante denkbeweging te mobiliseren. In dit punt zal duidelijk
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worden welke relatie de wet van de wet onderhoudt met de
gerechtigheid.

Derrida interpreteert de wet in de parabel van Kafka als de 'wet
van de wet'. Ook al draait alles rond de wet, de wet komt in de
parabel nooit in het zicht. Ze blijft verborgen. Ze laat zich niet zien
en geeft zich niet te kennen. In Maurice Blanchots La folie  du jour
wordt de wet voorgesteld als een vrouwelijk silhouet.83 Een
duidelijke onderscheiding is er niet. Het hoofdpersonage krijgt
uiteindelijk enkel de knie8n van de wet te zien. Hogerop geraakt
het personage niet. Iedere poging om meer van de wet te zien
wordt afgestraft. De vrouwelijke wet antwoordt op dergelijke
pogingen: "Ce serait degoutant!" Ook bij Blanchot weerstaat de
wet met andere woorden elke poging tot zichtbaar maken. De 'wet
van de wet' is voor Derrida het onzichtbare dat achter elke wet
schuilt. Hij schrijft: «La loi des lois est ce qui reste invisible et
cach6 en chaque loi, on peut donc supposer que c'est la loi elle-
m6me, ce qui fait que ces lois sont de lois, 1'6tre-loi de ces lois."84
Wat iedere wet tot wet maakt, moet, volgens Derrida, dus
teruggevoerd worden naar haar onzichtbare en ongrijpbare kern.
Vandaar dat zij ook voorbij gaat aan elk onderscheid tussen de
verschillende types wetten (b.v. juridisch, politiek, religieus).

De onzichtbaarheid van de wet zal Derrida ook als de
onleesbaarheid van de wet typeren. De wet is uiteindelijk
onleesbaar. Ze is niet in een verhaal te gieten, men kan ze
vertellend en redenerend niet te voorschijn toveren. Dat is de

onmogelijke poging die Kafka heeft ondernomen: het onleesbare
leesbaar te willen maken. De onleesbaarheid wil tevens zeggen dat
de wet van de wet geen geschiedenis heeft. Op geen enkel vlak laat
de wet een betekenisvol spoor achter. Elk spoor lijkt in haar teniet
gedaan te zijn. De grootste fout (of moeten we zeggen:

schwarmereO is dus om achter de poort een transcendente of
universele betekenis te zien. Het moge dan ook overduidelijk zijn
dat voor Derrida geen enkele criteriologie kan ontleend worden
aan de wet. De wet geeft geen uitsluitsel over wat precies de wegen
zijn om haar na te volgen.

De wet bewaakt dan ook niets, ze wordt bewaakt door een
wachter die niets bewaakt, want de poort blijft open, aldus
Derrida. In de parabel staat de poort de hele tijd wagenwijd open.
Men kan eigenlijk zonder enige moeite naar binnen kijken. Maar
net die openheid van de poort zorgt voor de onmogelijkheid om in
de wet binnen te gaan. Agamben verduidelijkt Derrida's positie. De

83 M. BLANCHoT, Lafblie dujour, s.1., Editions Fata Morgana, s.d., p. 26-33.
84J. DERRIDA, P«jugas. Devant la toi, p.  109-110.
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poort uit het verhaal kan, volgens Agamben, niet binnenlaten
omdat ze al openstaat. Om ergens naar binnen te kunnen gaan,
de overgang te maken van buiten naar binnen, moet de toegang
ook toegang geven tot wat daarvoor niet toegankelijk was. Maar in
het geval van de wet was de toegang reeds van in het begin
mogelijk.85 Ook Cacciari's interpretatie van Vor dem Gesetz sluit
naadloos aan bij deze uitleg. Hij schrijft: «Hoe kunnen we hopen
de poort te «openen" als die al open staat? Hoe kunnen we hopen
in het openen te komen? Het openen is de plaats waar je bent,
waar de dingen gegeven zijn - je kunt er niet binnen gaan (...).
Alleen een plaats die we kunnen openen, kunnen we binnengaan.
Het al openstaande verlamt   (...). De landman  kan  niet  naar
binnen, want het is ontologisch onmogelijk in het al openstaande
naar binnen te gaan."86 Het reeds geopende, is niet te betreden of
niet toe te eigenen omwille van haar totale openheid.

Hier verschijnt een andere figuur van de wet dan gebruikelijk.
De wet is geen grens omdat ze verbiedt, maar omdat ze een totale
gemeenplaats is. Een concreet verbod impliceert altijd de
uitsluiting van iets specifieks. De wet van de wet is echter de
totale insluiting, de afwezigheid van 66n of andere uitsluiting. Het
verbod ligt dan ook precies daarin: wat leeft vanuit een insluiting,
kan wel door iets bepaald worden ingesloten, maar op dat moment
verdwijnt het omdat het een principe van uitsluiting wordt.
Derrida schrijft: Elle est l'interdit: cela ne signifie pas qu'elle
interdit mais qu'elle est elle-m6me l'interdite, un lieu interdit.' Het
enige verbod van de wet is dus haar niet te betreden. Dit zal bij
Derrida de relatie zijn tussen de wet en de ethiek. De wet vertoont
zich immers in een kwetsbare vorm, in haar openheid. Haar
openheid zorgt ervoor dat ze met het grootste gemak geschonden
kan worden, maar de ethiek zal er juist in liggen dit niet te doen.
Blanchots vrouwelijk silhouet illustreert deze kwetsbaarheid. Het
hoofdpersonage merkt bij zijn verrassende ontmoeting met de wet
op dat het niet de wet is die hem schrik aanjaagt of bedreigt, maar
dat de wet terugdeinst als hij te dicht komt: «Non pas la loi que
l'on connait, qui est rigoreuse et peu agreable: celle-ci 6tait autre.
Loin de tomber sous sa menace, c'est moi qui semblait
l'effrayer."87 Verder spreekt de wet in dit verhaal over zichzelf als
een servante, een dienstmaagd, iemand die zich wegcijfert ten
behoeve van de ander.

85 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 66.
86 M. Cacciari in G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 59.
87 M. BLANCHOT, Lafolie dujour, p. 26.
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De wet van de wetten heeft niets eigen, geen identiteit en geen
essentie. Volgens Derrida is haar essentie dat ze geen essentie
heeft. Het beste kan ze omschreven worden als une espace vide,
waar het hele geheim van de wet rond cirkelt. Derrida brengt de
lege plaats zelf in verband met het heilige der heiligen van de
tempel. In het centrum van het heiligdom, omgeven door
verschillende muren en scheidingen, ligt het grote geheim. Het
centrum is een lege plaats, er is geen super-essentie te vinden
waarin alle andere betekenissen gegrond zouden kunnen worden.
Dit is de ervaring van Pompeus. Hegel meende, aldus Derrida, in
deze ontdekking de ontmaskering van de joodse religie af te
lezen.88 Het geheim stelt niet voor. De gelovigen waren bedrogen
met een leeg geheim, met een lege transcendentie. Maar voor
Derrida is dit nu net het subtiele van het geheim. Omdat het
geheim niets omvat is het ook een echt geheim. Er is geen kennis
die het geheim kan ontsluieren, noch een magische sleutel. Dat
het geheim de leegte omsluit is de mogelijkheidsvoorwaarde voor
de ethiek. De transcendentie schrijft niets voor en daarom
ontstaat de verantwoordelijkheid van ieder singuliere mens.

De heteronomie en de autonomie ontmoeten elkaar op dit punt.
De lege transcendentie en l'espace vide (heteronomie) maken de
mens vrij om ethisch te handelen (autonomie).  De wet der wetten
creeert een double bind.89 De mens is zowel sujet de la Zoi,
onderwerp van of onderworpen aan de wet, als hors de la Zoi,
buiten de wet. Als sujet de la toi wordt de mens volgens Derrida
gedragen door een wet. Deze wet doorkruist het verlangen van de
mens om zichzelf volledig te begronden. Het subject kan zich niet
handhaven als pure autonomie. Voor Derrida is er immers al een
breuk in het bestaan van het subject door de taal. De mens kan
enkel zichzelf bespreekbaar maken door middel van de taal. De
implicatie daarvan is dat het subject altijd een 'relatie' onderhoudt
met een heteronomie  (in dit geval de taal). De vraag is echter van
welke aard deze heteronomie is. In het geval van Derrida's
wetopvatting is deze heteronomie gekenmerkt door een leegte. De
transcendentie zwijgt en legt geen bepaalde principes op. Ze roept

de mens op en vordert hem zonder een bepaald telos aan hem op
te dringen. Om aan deze roep te beantwoorden, moet de mens dan
ook zelf initiatief nemen. Hij moet zelf een invulling proberen
geven. Op die manier, beweert Derrida, staat de mens ook altijd
hors la Zoi, buiten de wet. De wet heeft niet zo'n greep op het

subject dat het er door gedomineerd wordt. Precies doordat de wet

88 J. DERRIDA, P«/ugas Devant la loi, p. 126.
89 J. DERRIDA, P«jugas. Del,ant la loi, p. 121.
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van de wetten zich voortdurend terugtrekt waIlneer er een
invulling aan gegeven wordt, kan de mens er nooit mee
samenvallen en staat de mens er altijd buiten. Net als de wachter
en de landman vertoeft de mens uoor de poort van de wet. Hij
behoudt dan ook een zekere vrijheid ten opzichte van de wet. Meer
nog: het is de wet die door zichzelf weg te cijferen, de vrijheid aan
de mens schenkt. De autonomie van de mens is dus gestoeld op
de heteronomie, in de vrijheid van het antwoord op het app61 van
de heteronomie. Zodoende is iedere mens prtfug6 in een dubbele
betekenis. In de eerste betekenis is de mens reeds veroordeeld
zonder dat hij enige actie ondernomen heeft. Hij valt onder de wet
en de wet verplicht hem tot een 'moeten'. In de tweede betekenis
verwijst het pr ugS, naar de mens die voor het oordeel staat. De
mens moet met andere woorden zelf oordelen, het oordeel is nog
niet uitgesproken.

De wet heeft, voor Derrida, alles te maken met de gerechtigheid,
la justice. 11 faut la loi' en 'Il faut la justice' schrijft hij.90 De wet en
de gerechtigheid zijn verbonden aan een moeten. Dit 'moeten' is
een onvoorwaardelijke en onmogelijke verplichting. Geen enkele
regel of berekening of realisatie kan een afdoende invulling zijn.
Dat is haar onvoorwaardelijkheid. Het is een gave, zonder een
teruggave en daarom een breuk binnen de economie. Het 'moeten'
start met een onmogelijkheid. Er is geen enkele manier of wijze
waarop aan het appel volledig zou kunnen voldaan worden, maar
toch moet het. Het is de vraag van iets wat niet mogelijk is en dat
maakt het precies ethisch van aard. Etymologisch voert Derrida
het 'il faut' terug op het ci fait uit de middeleeuwse literatuur. Ci
falt stamt van het Latijn fallere, waar het Franse falloir uit is
voortgekomen. Falloir betekent 'ontbreken aan'. Het onderhoudt,
vanuit dit etymologisch perspectief, een band met het gebrek, de
onvervulbaarheid en de onmogelijkheid. De gerechtigheid is
eveneens getekend door deze structuur van het 'moeten'. De
gerechtigheid is immers in elke situatie, in elk singulier geval
vereist, maar is terzelfder tijd onmogelijk. Zo komt Derrida
uiteindelijk tot de vreemde uitspraak: 'de deconstructie is de
rechtvaardigheid'. Met ander woorden: heel de bezinning van de
deconstructie over de dij rance, de wet der wetten, de juddites is
verbonden aan de gerechtheid zelf. In de deconstructie wordt het
wezenlijke van de gerechtigheid blootgelegd.

De uitspraak 'de deconstructie is de rechtvaardigheid' heeft
verregaande implicaties die Derrida in drie stellingen samenvat.91

90 J. DERRIDA, Prujugas. Devant la loi, p. 121.
91 J. DERRIDA, Kmcht van wet, p. 58.
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De eerste stelling is dat de deconstrueerbaarheid van het recht en
van de verschillende wetten de deconstructie mogelijk maakt.
Hierboven hebben we dit verduidelijkt met het mystieke
fundament van ieder gezag. Het recht en de wetten botsten
uiteindelijk op een niet verder verklaarbare grond. Het stellen van
de wet impliceert altijd een performatief en interpretatief geweld.
Het blootleggen van dit geweld, dat niet door een perspectief op de
rechtvaardigheid is te rechtvaardigen, is de taak van de
deconstructie. De tweede stelling gaat over de rechtvaardigheid
zelf. De rechtvaardigheid is niet deconstrueerbaar. De
rechtvaardigheid verwijst immers naar de onvoorwaardelijkheid
zonder enige mogelijke teruggave. Het is net zoals de open ruimte
zonder ingang. Het perspectief van de rechtvaardigheid opent geen
inhoudelijk normatief kader. Het berust niet op een tegenstelling
tussen het goede en het kwade of tussen cultuur of natuur, zuiver
of onzuiver. Omdat het inhoudelijk leeg is, is het ook niet te
deconstrueren. Omdat de rechtvaardigheid niet deconstrueerbaar
is, maakt ze alles wat buiten haar valt en op een of andere manier
gestalte tracht te geven aan die rechtvaardigheid vatbaar voor de
deconstructieve arbeid. De derde en laatste stelling verwoordt
Derrida als volgt: «Deconstructie heeft plaats in de tussenruimte
die de ondeconstrueerbaarheid van rechtvaardigheid scheidt van
de deconstrueerbaarheid van het recht. Ze is mogelijk als een
ervaring van het onmogelijke daar waar - zelfs al bestaat ze niet, al
is ze niet aanwezig, nog niet of nooit - er rechtvaardigheid is."92 De
deconstructie nestelt zich dus in de tussenruimte tussen recht en
rechtvaardigheid. Iedere materitle-inhoudelijke (of moeten we
zeggen fenomenale) verschijning van de rechtvaardigheid wordt
onder het recht geplaatst. Die verschijning valt nooit samen met
de rechtvaardigheid zelf. De deconstructie wordt zo de bewaker
van de rechtvaardigheid. Het is de beweging die open wil blijven
houden wat volgens haar een volledige open ruimte dient te zijn:
de rechtvaardigheid.

In de problematiek van wet, recht en rechtvaardigheid
verschijnt de open ruimte bij uitstek als een ethisch
gekwalificeerde ruimte. De 'openheid' en de leegheid' vormen
immers de mogelijkheidsvoorwaarde van de ethiek voor Jacques
Derrida. In de vroegere werken, zoals de De la grammatologie,
wordt deze 'plek' dijRrance genoemd. De di#*rance is de
mogelijkheidvoorwaarde en de 'oorsprong' van het spel der
betekenisverschuiving en disseminatie. De diftrance dwarsboomt
elke ontologische/theologische/ethische begronding. Het is eerder

92 J. DERRIDA, Kracht van wet, p. 58.
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via negatieve weg dat diferance zich dienstbaar maakt door het
ontwrichten van overkoepelende denkkaders die het andere
dreigen uit te sluiten. Maar doorheen  de wet- en
rechtsproblematiek en het zicht dat ze opent op de
rechtvaardigheid, laat Derrida de affirmatieve zijde van di trance
zien. Het is zij die de weg kan openen naar een komende
rechtvaardigheid, naar een rechtvaardigheid die niet aan banden
is gelegd door het reeds bestaande. Het il faut is dan ook de
affirmatie van de mogelijkheid alsook de onmogelijkheid van de
rechtvaardigheid.

Als Derrida stelt dat de ondeconstrueerbaarheid van de
rechtvaardigheid de mogelijkheidsvoorwaarde voor de ethiek
vormt, hoe kan deze ethiek er dan uitzien? Waardoor wordt de
ethische houding dan gekenmerkt? Zeker is dat het geen
spiegeling aan een vaststaand normatief kader is. De ethiek, zoals
Derrida die voorstelt, staat in de juiste verhouding tot de wet der
wetten en de rechtvaardigheid. Die houding is er 66n van noblesse
en Ehd>ucht93. Met een zekere schroom dient het geheim van de
wet en de rechtvaardigheid benaderd te worden. Dat wil zeggen
dat, door de hoop op te geven dat het geheim of de
rechtvaardigheid grijpbaar of binnen handbereik is, al een ethiek
ontstaat. Enkel zo kan men geraakt worden door het appel van de
rechtvaardigheid. De houding van noblesse en Eh »tcht
beantwoordt aan de uitstellende beweging van de wet der wetten
zelf. Het is een houding die in het uitstel de rechtvaardigheid zelf
te voorschijn wil laten komen, zonder haar van op voorhand te
willen overmeesteren.

2.3.3.4. Geltung ohne bedeutung: de wet als pure vorm

De wet van de wetten is in het oeuvre van Derrida een pure vorm.
Het enige wat van de wet overgehouden wordt, is haar vorm. De
wet dwingt, vordert, vraagt, appelleert. Er wordt abstractie
gemaakt van iedere inhoudelijke bepaaldheid. De wet is een pure
openbaring zonder boodschap. Deze visie van Derrida strookt met
Lyotards denken over de wet. De openbaring van de wet aan de
joden, dient volgens Lyotard, niet in de eerste plaats gezien te
worden als het overbrengen van een reeks geboden. De eerste
openbaring was die van een stemloze Hebreeuwse medeklinker.
Lyotard bouwt daarop verder en stelt dat de wet op die manier een
appel doet zonder enige normatieve invulling. Net zoals Derrida
lijkt deze denker het pure 'il faut' over te houden.

93 Deze plaatst hij tegenover de Achtung van Kant.
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De resultante van deze formalisering van de wet is dat de wet
een Geltung ohne bedeutung wordt. Agamben gaat op zoek naar
het historische ontstaanspunt van deze gedachte. Hij schrijft: «De
zuivere vorm van de wet als 'gelding zonder betekenis' verschijnt
in de moderne tijd voor het eerst bij Kant."94 In de Kritik der
praktischen Vernunjt gaat Kant op zoek naar die blosse Form des
Gesetzes. Wat hij daar vindt, is een wet die ontdaan is van elk
concreet wilsobject. Kant schrijft: «Nun bleibt von einem Gesetze,
wenn man alle Materie, d.i. jeden Gegenstand des Willens (als
Bestimmungsgrund) davon absondert, nichts Gbrig, als die bloSe
Form einer allgemeinen Gesetzgebung. Also kann ein vernunftiges
Wesen sich seine subjektiv-praktischen Prinzipien, d.i. Maximen,
entweder gar nicht zugleich als allgemeine Gesetze denken, oder
es muS annehmen, daS die bloSe Form derselben, nach der jene
sich zur allgemeinen Gesetzgebung schicken, sie fur sich allein
zum praktischen Gesetze mache."95 Van de wet blijft enkel haar
zuivere redelijke vorm over. De redelijke vorm laat zich enkel
opmerken in haar geldende kracht.

Derrida construeert zijn denken in zeer dichte nabijheid van
het Kantiaanse erfgoed. De redelijke vormgeving van de wet, zal bij
Derrida getransformeerd worden naar de differentie die de taal is.
Maar beide denkers beseffen het belang van een formele
benadering van de wet. De wet van Kant opent de ruimte naar de
heteronomie binnen de autonomie. De wet zelf krijgt een
heteronoom karakter omdat ze bij Kant niet openbaart 'wat' ze is
of voor 'wat' ze precies staat. Derrida merkt op dat Kant het in zijn
Kritik der Praktischen Vernunft enkel heeft over een typologie en
niet over een schematisme zoals in de Kritik der reinen Verntlnf
Men kan voorbeelden aangeven van de wet, maar er blijft een
differentie met de wet zelf. Die komt daarmee niet direct in het
gezichtsveld, enkel indirect. De wet is daarmee het heteronome
element. De autonomie is datgene wat moet oordelen volgens een
wet die zelf niet present is. De autonomie moet handelen alsofhet
universele binnen haar bereik ligt, maar zonder dat dit effectief het
geval is. Dit laatste onderstreept duidelijk hoe de gelding zonder
betekenis functioneert.

Het verschil met het Kantiaanse denken is echter dat de
autonomie de exclusieve toegangspoort is tot de heteronomie van
de wet. Hoe groot de heteronomie ook is, ze kan enkel vanuit het
autonome perspectief belicht worden. De deconstructie wijst

94  G. AGAMBEN, Homo Sacer,  p.  6 1.
95 I. KANT, Kritik der Praktischen Ver,unft (Herausg., 0. HoFFE), Berlin, Akademie
Verlag, 2002.
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echter in alle opzichten af dat er een mogelijke toegangsweg is tot
de heteronomie. Dit leidt ertoe dat de autonomie radicaal
onteigend wordt door de heteronome wet.

2.3.3.5. De 'wet van de wet' en de 'natuurwet'

De 'wet van de wet' getuigt binnen het Derridiaanse denken van
een transcendentie. Deze alles overstijgende wet heeft volgens
Merold Westphal linken met het natuurwetsdenken. In wat volgt,
wordt kort deze verwantschap ge8xploreerd met het oog op een
beter begrip van het wetsdenken van Derrida.

De opkomst van de deconstructie wordt begeleid door een
inauguratie van een denken over de wet. De gedachte dat er een
wet bestaat die boven elke concrete binnenwereldse wet uitstijgt
zou mogelijks terug te voeren zijn naar de aanname van een
natuurwet. Het natuurwetsdenken gaat immers ook uit van een
hogere wet, die de positieve wetten overstijgt. Deze tex naturalis
vormt binnen dit denkkader het fundament van ieder verder
positief recht. Ze functioneert zo als een normatieve sleutel om het
bestaande recht te beoordelen en zo nodig te corrigeren. Omdat
deze wet de overkoepelende basis vormt, wordt elk domein van het
leven - niet alleen het natuurlijke of biologische facet - erdoor
omkaderd. Ook het morele en politieke leven moet haar
deelachtigheid aan de hogere wet erkennen. Ritter dicht volgende
constante toe aan het natuurwetsdenken: «Die Natur des
Menschen wird als unveranderliche, feste Norm des sittlichen
Handels betrachtet; das sittliche Verhalten wird so als ein
Handeln gemAB der Natur angesehen."96

Derrida's uitdagende stelling dat de deconstructie de
gerechtigheid zelf is en dat deze laatste niet deconstrueerbaar is,
vertoont, aldus Westphal, gelijkenissen met de tex naturalis. Het
ijkpunt van de deconstructie is haar spreken in naam van een
hogere wet die niet langer verder gedeconstrueerd kan worden.
Alle overige wetten, zoals de concrete politieke, morele, sociale
verschijnen tegen de achtergrond van deze wet, zijn constructies
die de-construeerbaar zijn. De 'wet van de wet' is de
mogelijkheidsvoorwaarde voor iedere concrete wet en net daarom
zou iedere wet in principe in het teken moeten staan van deze
hogere wet. Ze werkt met andere woorden corrigerend en
normerend ten aanzien van de particuliere en concrete wetten. In
het natuurwetsdenken is er een structurerende scheiding tussen

96 J. RITTER, Historisches WOrterbuch der Philosophie, Basel/Darmstadt,
Schwabe/Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, p. 524.
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het domein van de physis en de nomos. Ook de deconstructie kan
niet anders dan leven van een dergelijk structurerende scheiding
die de 'wet van de wet' afzondert ten opzichte van de andere
wetsgestalten.

Het meest centrale verbindingspunt tussen de deconstructie en
het natuurwetsdenken is dit verschil en de scheiding tussen het
positieve recht en de overstijgende wet. De invulling van deze
hogere wet en de toegang die men er kan toe hebben, zal echter
des te grondiger verschillen. Volgens Westphal is het
natuurwetsdenken gestoeld op een dubbele claim: een

ontologische en een epistemologische claim.97 Beide claims worden
door de deconstructie verworpen. De ontologische claim van het
natuurwetsdenken is dat de hogere wet het ontologische
hoogtepunt en fundament vormt van de hele werkelijkheid. Deze
wet is de uitdrukking van datgene wat ten volle werkelijk kan
genoemd worden. Vandaar dat ook het ethische en politieke leven
aan haar moet onderworpen worden. De epistemologische claim is
dat deze natuurwet via de menselijke rede (scientia, apistame,
Wissenschajt) kan gekend worden. Men gaat ervan uit dat een
toegang mogelijk is tot het 'binnen' en tot de essentie van deze wet
door gebruik van het menselijke kenvermogen. Een betere kennis
leidt dan ook tot verder kennis van deze wet en zorgt ervoor dat de
mens deze kennis normatief kan inzetten om de bestaande
werkelijkheid te beoordelen.

Geen van beide claims vindt weerklank in de deconstructieve
wetsopvatting.98 De 'wet van de wet' kan niet optreden als een
ontologisch fundament. Deze wet lijkt eerder doortrokken van een

relatie tot datgene wat nooit ten volle kan zijn. Haar essentie is dat
ze geen essentie heeft en dat ze in zeker zin niet is. Dit maakt het
voor Derrida quasi onmogelijk om deze wet van het domein van de
fictie te scheiden. Deze wet getuigt van het 'il faut', een moeten dat
in het teken staat van een ontologisch gebrek, een zijnstekort. Op
epistemologisch vlak wordt het contrast met het

natuurwetsdenken verder doorgetrokken. De mens kan op geen
enkele manier - niet via ervaring, niet via het denken, niet via de
moraal - echt toegang krijgen tot de hogere wet. De wet verhindert
en blokkeert iedere toegangspoging. Zoals hogerop al is
aangekaart, laat deze wet het niet toe om direct en onbemiddeld
een normatief kader voor het bestaan op te bouwen en doorkruist
ze op elk niveau het menselijke streven naar zekerheid.

97 M. WESTPHAL, Overcoming Onto-theology. Towards a Postmodern Christian Faith,
United States, Fordharn University Press,  2001,  p.  223.
98M. WEErPHAL, Overcoming Onto-theology, p. 223-224.
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Door het natuurwetsdenken en het wetsdenken van de
deconstructie zo tegenover elkaar te zetten, wordt andermaal
zichtbaar hoe Derrida de klassieke wetsopvatting verandert. Ook
ziet men hoe analytisch Derrida te werk gaat: door een aan de
chirurgische praktijk grenzende nauwkeurigheid snijdt hij alle
overtollige ballast van de wet af totdat hij de pure vorm van de wet
overhoudt. De constatering dat de gemeenschappelijke basis van
beide vormen van 'wet' de scheiding is tussen een domein van de
hogere wet en het positieve recht, was meteen ook het enige
gemeenschappelijke element. De deconstructie staat dit echter
niet meer toe omdat ze de scheiding als dusdanig wil
thematiseren.

2.3.3.6. De lege transcendentie: transcendentie en nihilisme

Door enkel de scheiding als dusdanig universaliseerbaar te maken
wordt het moeilijk om de deconstructie nog te onderscheiden van
het nihilisme. De transcendentie van de wet herbergt geen
overstijgend perspectief dat de zin en de betekenis van de hele
werkelijkheid in zich draagt. Ze valt samen met de beweging van
het verbod zelf als verbod, dat verbiedt om ook maar enige
inkleuring te geven aan deze transcendentie. De 'plaats' van de
transcendentie blijft leeg en kan door niemand ingevuld worden,
noch gerepresenteerd worden. Dit type van transcendentie kwam
tot uitdrukking in de formele religie die door de deconstructie
gepromoot wordt en die uitmondt in een 'woestijn der woestijnen'.
Eerder dan een grond te bieden voor menselijke betekenisgeving,
trekt deze vorm van transcendentie zich voortdurend terug onder
de vorm van het uitstel.

Deze specifieke gestalte van de transcendentie verschilt grondig
van de oorspronkelijke metafysische betekenis van de
transcendentie.99 Aanvankelijk wees de transcendentie op een
zijnsdimensie van al wat is. De scholastieke transcendentalia zijn
noties die de categorieen van het denken overschrijden:
bijvoorbeeld eenheid, goedheid, zijn. De transcenderende beweging
van deze transcendentalia zondert hen echter niet af van al wat
bestaat. Integendeel, ze drukken op de meest fundamentele wijze
het bestaan uit. Al wat bestaat, is in zijn diepste zijn verbonden
met deze overstijgende grond. D. Loose schrijft over deze
transcendentalia: «Ze horen wezenlijk tot alle werkelijkheid en zijn
daarom de kenbare grondlaag van al wat we kunnen kennen". De

99 D. LoosE, Een seminar over tmnscendentie in een tijdperk van nihilisme, in D. LoosE
(ed.),  Nihilisme en transcendentie. Safranski-seminar, Budel, Damon,  2001,  p.  1 1.
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transcendentalia zijn bijgevolg niet alleen de ontologische grond,
maar tevens de epistemologische garantie. Door haar participatie
aan deze overstijgende beweging kan de kennis zelf deelachtig
worden aan de waarheid en kenbaarheid van al wat is. Deze vorm
van transcendentie staat dan ook niet in het teken van een
radicale onderbreking of scheiding, maar veronderstelt minstens
even zeer een contact tussen het immanente en het

transcendente. God, als principe van het hoogste zijnde en zijn, is
op die manier ook immanent in zijn schepping aanwezig. De hele
schepping verwijst naar deze zinvolle grond van het bestaan.

Volgens Loose wordt in de moderne tijd met de opkomst van de
wetenschap 'de immanentie van het empirisch kenbare tot norm
en theoretische grens verheven'. Wat kenbaar is, hoeft zich niet
langer te richten naar het transcendente perspectief, maar kan
beslecht worden op basis van de immanente menselijke rede zelf.

Het moderne denken draagt zodoende een aanklacht en een verzet
tegen de oorspronkelijke transcendentie-opvatting in zich. De
betekenis van al wat is, wordt niet langer in een buiten of
transcendente zin gelegd maar in de inwendigheid en de
immanente van het menselijke zingevingsproject. Deze

beklemtoning van de immanente grond heeft echter een nieuwe
vorm van transcendentie in het leven geroepen. Deze vorm van
transcendentie wordt ook zichtbaar   in de deconstructie.    Wat
transcendent is, wordt nu elk gegeven dat niet reduceerbaar is tot
het immanente zinsperspectief. Of zoals D. Loose schrijft:
«Transcendentie is in de moderne filosofie een vraag naar de
uitweg uit de bevangenheid van de immanentie van het denken
geworden.„100 De aandacht voor de transcendentie verschuift
daarmee van een perspectief van de dragende grond van het
bestaan, naar de ontmaskering van het eigen immanente streven
naar zin. De transcendentie wordt op die manier radicaal. Ze staat
in het teken van een blokkering van de menselijke toegang tot de
zingeving  en  deze  zin  van  al  wat is, getuigt  van een radicale
alteriteit of transcendentie waaraan op geen enkele manier nog
kan geparticipeerd worden. Deze nieuwe vorm van transcendentie
- die geboren is uit de moderne afwijzing van de oorspronkelijke
transcendentie-opvatting - kan niet gegrond worden in een
overkoepelend zinsperspectief. Daarmee verschijnt ze enkel als een
lege, vacante plaats 101 die enkel negatief aan het licht kan worden

100 D. LoosE, Een seminar ouer transcendentie, p. 12.
mi R. SAFRANSKI, Niets, nihilisme en tmnscendentie, in D. LOOSE (ed.1, Nihilisme en
transcendentie., p. 32.
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gebracht en vormt ze letterlijk een grens/scheiding waaraan niet
kan/mag voorbijgegaan worden.

Deze vorm van transcendentie werd doorheen dit hoofdstuk
meermaals herkend als de wet van de deconstructie. Volgens
Derrida wordt iedere poging tot zingeving geconfronteerd met de
radicale ontoegankelijke alteriteit van de wet. Door deze wet als
richtsnoer van het leven te nemen, verbindt deze manier van
denken zich aan het nihilisme. Het is een nihilisme dat door het
denken zelf wordt verkondigd en uitgeroepen als laatste grond.  Het
aporetische denken van Jacques Derrida bestaat uit de
voortdurende constatering dat het denken zelf uitloopt op een
'niet-weg', op een radicale alteriteit. De 'grond' van iedere
betekenis is daarmee terzelfder tijd de 'afgrond' van iedere
mogelijke betekenisgeving.

2.3.3.7. Het onvoltooide nihilisme

De gestalte van het nihilisme van de deconstructie hoeft in eerste
aanblik niet destructief over te komen. Vooral het perspectief op
de 'gerechtigheid' wordt meermaals en door verscheidene
commentatoren positief onthaald. Door de afwezigheid van een
grond maakt de deconstructie immers komaf met iedere reeds
bestaande inkleuring van de gerechtigheid. Daarmee maakt de
deconstructie de aanklacht tegen onrecht mogelijk. De
deconstructie en haar nihilistische kern wordt zo perfect inzetbaar
binnen een ethiek van het andere. De voortdurende beweging van
uitstel is, in deze visie, fundamenteel verbonden met de
mogelijkheid van ethiek. Men kan deze ethische aanzetten op
bestemde wijze toejuichen, maar men kan dit terzelfder tijd ook
betreuren omdat meegaan in dit paradigma wil zeggen dat het
ideaal van de gerechtigheid nooit of te nimmer in het vizier kan
komen of 'present' kan worden. Daarom wil ik in wat volgt
enigszins afstand nemen van de deconstructie om zo de ware aard
van haar nihilistische kern te ontbloten. Giorgio Agambens begrip
van het 'onvoltooide nihilisme' zal daarbij de leidraad zijn.

De kritiek van Agamben op het wetsdenken van de
deconstructie situeert zich op het vlak van de nihilistische positie
die zij huldigt. Dit nihilisme bestaat uit de poging om ieder leven
afhankelijk te maken van de lege wet, die zelf niet tot spreken
komt. Het morele leven wordt daarbij gereduceerd tot een
eerbetoon aan de wet 'die geldt, maar geen betekenis heeft'.
Ondanks het feit dat deze ultieme manifestatie van de wet voor
Derrida enkel als een grenservaring - of beter gezegd: zich situeert
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op de grens van de ervaarbaarheid - kan gevat worden, toch ligt
deze betekenisloze wet aan de grondslag van het hele 'normale'
leven. Op die manier verdwijnt, volgens Agamben, het verschil
tussen de wet en het leven. Het leven staat immers onder een
voortdurende dreiging van de overstijgende wet die elke zinvolle
invulling van dit leven op het spel zet. Niets kan de dominantie
van deze lege plaats doorbreken.

De vruchtbaarheid van deze vorm van nihilisme is gelegen in
haar onophoudelijke waarschuwing tegen idolatrische

representaties van de werkelijkheid, die de betekenis van deze
werkelijkheid definitief willen vastleggen. Enkel zo kan de
gerechtigheid gevrijwaard worden. De onvruchtbaarheid van deze
vorrn van nihilisme is echter dat het geen enkele 'openheid' laat
om het 'niets' te nietigen. De gedachte om het 'niets' zelf nietig te
verklaren, impliceert dat het niet langer het laatste woord heeft en
dat het niet de totale zin van de werkelijkheid en het leven in zich
kan opnemen.

Om dit inzicht te verhelderen, verwijst Agamben naar een
spannende discussie tussen Scholem en Benjamin over het 'niets
van de Openbaring'. Deze discussie is een goede insteek om het
nihilisme van de deconstructie te belichten. Scholem had met de
uitdrukking 'het niets van de Openbaring' willen aantonen dat de
openbaring geen definitieve presentie van de zin en betekenis van
het leven is, maar wezenlijk niets aan het licht brengt als 'gelding
zonder betekenis'. Benjamin reageert fel op Scholems zienswijze.
Hij vergelijkt het 'niets van de Openbaring' met een cultivering van
het bestaan van de Schrift (de joodse Thora) zonder enige
toegangsweg tot haar boodschap omdat de boodschap van de
Schrift als nietig wordt verklaard. Benjamin schrijft: «Of de
leerlingen de Schrift hebben verloren of haar niet kunnen
ontcijferen, komt voor mij uiteindelijk op hetzelfde neer, omdat de
Schrift zonder de op haar passende sleutel juist niet Schrift is
maar leven."102 Het argument van Benjamin kan ik als volgt
samenvatten: indien er geen enkele toegangsweg is tot de Schrift
of de wet, is de ultieme manifestatie van deze wet niet meer te
onderscheiden van het wetteloze leven zelf. Het wetteloze leven is
in deze het leven dat op zoek is naar een vorm van bestaan en
naar een betekenis die het niet in zichzelf kan vinden. Herinner u
hierbij dat de nieuwe vorm van transcendentie in de moderniteit
precies deze lacune in het immanente zingevingsproject van de
mens signaleerde. De moderne mens voelt een gebrek en een
tekort in het eigen leven dat het eigenlijk van 'buiten zichzelf zou

102 Geciteerd in G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 63.
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willen ontvangen. Dit wil zeggen dat de mens op die manier
vatbaar wordt voor een wet die buiten zichzelf staat en die een
relatie heeft  tot een exterioriteit   en een alteriteit (transcendentie).
In de ijdelheid van de gedachte verwacht men dus van deze wet
een inhoudelijke invulling van het leven dat het zichzelf niet kan
schenken. In de scholastieke opvatting van de transcendentie
wordt deze verwachting tot vervulling gebracht. De hedendaagse
gestalte van de transcendente wet getuigt enkel van een lege vorm.
De wet is dan niet iets wat inhoudelijk zin aan het gebrekkige
leven kan verschaffen, maar is zelf - in de meest algemene en
universele betekenis - een zuiver gebrek/tekort. De hang naar een
verlossing van het gebrek wordt door deze wet gesupplementeerd
door het uiteindelijke tekort van de hele werkelijkheid als zodanig.
Het 'tekort' of het 'niets' van het leven valt zodoende samen met
het 'niets van de Openbaring zelf. Het niets waar het actuele leven
van getuigt, is dan niets anders dan het niets van de openbaring
zelf.

Agamben omschrijft deze vorm van nihilisme, die hij vooral in
de deconstructie terugvindt, als het on-voltooide nihilisme.103   Dit
nihilisme is onvoltooid omdat het letterlijk nooit tot voltooiing
gebracht kan worden. Het is een beweging waarin de betekenis
van dit nihilisme voortdurend opgeschort wordt. Op geen enkele
manier kan haar voort-gang geremd worden. Elke betekenis die dit
nihilisme zou kunnen dragen wordt immers teruggevoerd naar het
gebrek van de transcenderende wet zelf. De vraag die Agamben
zich hierbij stelt, is wat het zou betekenen voor dit nihilisme om
het te voltooien. Deze voltooiingsgedachte vindt hij in Benjamins
Messiaanse nihilisme, 'die ook het niets nietig verklaart' en
daarmee ver-eindigt. Het eindige, contingente leven van de mens is
de sleutel en de toegangspoort tot deze on-eindige en
transcendente wet. In en door de smalle toegangspoort van de
eindigheid kan deze radicale openheid van de wet ingezet worden
door een zin te verwerkelijken die niet langer moet afgemeten
worden aan het proces van 'oneindige betekenisgeving zelf. Het
voltooien van het nihilisme betekent dan ook, volgens Agamben,
haar eindigheid mogelijk maken in plaats van te blijven cultiveren
in een oneindige toekomst.

Wat Agamben dus in aanvulling op de discussie tussen
Scholem en Benjamin lijkt te willen zeggen, is dat met het vinden
van de sleutel de Schrift het 'niets van de Openbaring' terug een
zin kan dragen. De sleutel staat hier symbool voor het vinden van
een toegang tot de indifferente alteriteit. Binnen deze

103 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 63.
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gedachtegang presenteert Agamben een alternatieve lezing van het
verhaal van Kafka. Hij bemerkt dat Derrida het einde van het
verhaal niet tot zijn recht laat komen. De laatste zinnen die Kafka
neerpent, getuigen van de mogelijkheid van een totaal ander

perspectief op de wet.
In Derrida's interpretatie van het verhaal wordt de lege

transcendentie van de wet voortdurend beklemtoond. Deze wet is
leeg en formeel omdat ze niets anders is dan een radicale openheid
waar men geen enkele toegang tot kan vinden. De poort van deze
wet staat altijd open en net daarom is het onmogelijk om er naar
binnen te gaan. Dat is het inzicht dat Cacciari op meesterlijke
wijze vertolkt: «Hoe kunnen we hopen de poort te 'openen' als die
al open staat? Hoe kunnen we hopen in het opene te komen? Het
opene is de plaats waar je bent, waar de dingen gegeven zijn - je
kunt er niet binnengaan. Alleen een plaats die we kunnen openen,
kunnen we binnengaan."104

De verschuiving die Agamben teweegbrengt, is precies gelegen
in het teniet doen van de radicale openheid van de di#trance, van
de wet, van de chdra. Door toch een toegangspoort te vinden in
deze openheid, verandert haar aanblik totaal. In de eindzin van
'voor  de wet' gebeurt  er iets bijzonders. De wachter  zegt:   'Ik  ga  nu
en  ik  sluit  haar [de poort  van  de  wet,  JDMI'.  In  dit  'slot'  of  dit
'einde' neemt het verhaal een verrassende wending. Het principe
van de radicale openheid blijkt op dit beslissende moment
sluitbaar te zijn. Evenzeer als Cacciari stelt dat we alleen een
plaats die we kunnen openen ook effectief kunnen binnengaan,
impliceert haar mogelijke opening ook haar mogelijke sluiting. Wat
bij Derrida ongedacht blijft, is het principe van werkelijke sluiting.
Het principe van sluiting vinden of een werkelijke toegang vinden,
betekent dat de lege wet zich niet langer als een pure gelding
zonder betekenis kan manifesteren, maar dat het ontdekken en
ontgrendelen van deze wet betekenis kan dragen die niet langer
gereduceerd wordt tot een radicale openheid als dusdanig.

104 Cacciari in G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 59.
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BESLUIT: DE LEGE WET EN HET MESSIANISME ZONDER MESSIANISME

In de laatste interpretatieve stap hebben we de sleutel gevonden
tot de radicale leegte van de transcendente wet die voor de
deconstructie van wezenlijk belang is. De ervaring van de alteriteit
en de ervaring van de wet blijft in de deconstructie 'un 6vdnement
qui n'arrive pas A arriver'. Ook het religieuze perspectief kan
volgens Derrida in die termen gedacht en geformuleerd worden.
Zoals we in het begin van dit hoofdstuk zagen, is Derrida's formele
religie net een religie die niet te onderscheiden is van deze lege
vorm van transcendentie. Het Messianisme van Derrida is een
geblokkeerd Messianisme of een Messianisme dat er nooit in
slaagt om tegenwoordig te worden. Zijn Messianisme kan nooit
voltooiing vinden en blijft getuigen van de beweging van het
voortdurende uitstel.

Op basis van het denken van Giorgio Agamben hebben wij in de
'slotfase' van dit hoofdstuk laten zien dat er echter een mogelijke
toegang is tot deze ontoegankelijke transcendentie. In het volgende
hoofdstuk zal ik dan ook verder zoeken naar een filosofische
verwoording van deze toegangsweg. Ik meen die gevonden te
hebben in de problematiek van de ervaring. De ervaring zelf wordt
daarmee de sleutel die de sluiting van deze lege transcendentie
toelaat.
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HOOFDSTUK 2
HET 'RAADSEL VAN DE ERVARING': DE TUSSEN-RUIMTE EN

DE TUSSEN-TIJD VAN HET EIGENE EN HET ANDERE

INLEIDING

In dit hoofdstuk komt het 'raadsel van de ervaring' aan bod. Er
wordt gezocht naar een andere wijze van ervaren die voorbij wil
gaan aan zowel de moderne als de laatmoderne uitwerkingen van
de ervaringsproblematiek. De laatmoderne problematisering van
de ervaring is overduidelijk een reactie op het moderne denken.
Het moderne denken was hoofdzakelijk gestoeld op de
representatio-gedachte: de her-voorstelling van de verschillende
ervaringsindrukken door het ervaringssubject leidt naar een
zekere en objectieve kennis. Het subject is een instantie die via
zijn eigen representaties het 'andere' (de ervaringsdata) op het
spoor komt en uiteindelijk tot een beoordeling over de betekenis
ervan komt. Ook de zelf-ervaring wordt aan de hand van de
representatio gedacht. Het subject valt samen met een helder en
66nduidig beeld van zichzelf waarvan de betekenis ontwijfelbaar
vast staat. De representatie wordt zo een mogelijkheidsvoorwaarde
voor een gesloten zelf-referentialiteit.

In reactie op deze dominante moderne aanname 105 heeft het
laatmoderne denken een grote gevoeligheid voor datgene wat niet
representeerbaar is. Het 'andere' of de 'alteriteit' is de meest
bekende verzamelnaam voor datgene wat niet kan herleid worden
tot een voorstelling van het subject. De representatie-crisis laat
juist zien dat iedere voorstelling reeds op voorhand beladen is en
zodoende een toegang tot het naakte gegeven onmogelijk maakt. 106
In het laatmoderne denken wordt echter een zinvolle poging
gedaan om voorbij de representatio te denken en een meer
oorspronkelijke vorm van contact met het andere te zoeken.
Jacques Derrida - de laatmoderne denker die ik in het vorige
hoofdstuk nauw op de voet heb gevolg - spendeerde heel zijn leven

105 Hierbij zijn we evenwel indachtig dat de moderniteit zelf geen onverdeeld fenomeen
is en dat er binnen de moderniteit al pogingen zijn ondernomen om een ander
perspectief te ontwikkelen. Binnen het bestek van dit onderzoek kan daar echter niet
uitgebreider aandacht aan besteed worden. Zie hiervoor bijvoorbeeld: W. WELSCH,
Unserepostmodeme Moderne, Weinheim, VCH, 1988.
106 Voor een verder onderzoek naar de betekenis van de representatie-crisis: I.N.
BULHOF & R. VAN RIESSEN (eds.), Als woorden niets meer zeggen. De crisis rond woord en
beeld in de huidige cultuur, Kampen, Kok Agora, 1995.



aan de zoektocht naar een autnement dat niet grijpbaar, noch
voorstelbaar is. Dit evtnement is een 'expdrience du non-passage',
waarin een vrije doorgang ontzegd wordt. Het tvenement kan zijn
eigen pleroma, zijn vervulling, niet vinden en enkel op het spoor
gekomen worden als een on-eindig uitstel. Het evanement staat
voor het totaal andere, voor een ontmoeting met het andere in zijn
bevreemdende andersheid waar geen toegang tot gevonden kan
worden. Het betekent een confrontatie met het 'onmededeelbare'
bij uitstek. Hier komt men met andere woorden in de keerzijde van
het moderne representatio-denken terecht, waarbij iedere
representatio verschijnt als een illegitieme 'vertaling' van iets
'onvertaalbaar' of 'onrepresenteerbaar'.

Beide benaderingen van wat 'ervaring' zou kunnen zijn,
schieten mijns inziens tekort. Het 'raadsel van de ervaring' wordt
in de moderne representatio radicaal onttoverd door het te
reduceren tot een (her)voorstelling van het subject. Maar in het
laatmoderne denken van Derrida wordt de 'ervaring' ultra-
raadselachtig door ze te verbinden aan een gebeurtenis die aan
gene zijde van een ervaarbaarheid lijkt te liggen. De taak die
weggelegd is voor dit hoofdstuk is dan ook een her(r)ijkt begrip van
ervaring op te sporen. In deze zoektocht voel ik mij gesteund door
Franklin Rudolf Ankersmit die stelt dat:

«Het modernisme vanaf Descartes en Kant tot en met de
hedendaagse taalfilosofie en het postmodernisme met zijn
extreme lingualisme marginaliseren beide de ervaring - en in de
ervaring (zoals hier verstaan) ligt daarom de correctie op zowel
modernisme als postmodernisme."107

De 'idee van ervaring' die ik zal presenteren vereist haar eigen
pleroma - ze vindt letterlijk doorgang. Deze vervulling is precies
het 'raadsel van ervaring' die in tegenstelling tot een non-passage
een passage verbeeldt. Deze ervaring treedt op als een tussen-
ruimte en een tussen-tijd van het eigene en het andere.

In 1' *vdnement [ 1.) schets ik de wijze waarop Derrida ervaring
in het teken stelt van een oorspronkelijke gebeurtenis. Deze
gebeurtenis herinnert aan de ervaring van de wet, een ervaring
'qui arrive A ne pas arriver'. Het gebeuren treedt buiten de oevers
van elke zelf-referentialiteit en is een pure manifestatie van de
andersheid als anders. Zij lijkt enkel bevattelijk als een impasse.

Het volgende  punt  [2.] - Naar een andere wijze van eruaren -
belicht expliciet het eigen blikveld op het 'raadsel van de ervaring'.

107 I.N. BuLHOF & R. VAN RIEssEN (eds.), Als woorden niets meer zeggen,  p.  119.
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Het is een ervaring die noch een reductieve re-presentatie van het
gegevene noch een totaal voorbij aan iedere representeerbaarheid
impliceert. Op die manier probeer ik de ervaring te denken als de
passage waarin het schijnbaar onmededeelbare mededeelbaar
wordt. In de ervaring gebeurt er werkelijk iets, namelijk de
presentatie van de ervaringsgebeurtenis zelf. In tegenstelling tot de
Derridiaanse formule is het een gebeurtenis 'qui arrive en arriver'.
De ervaring die ik wil denken, is op weg naar haar eindige
representaties, maar valt er niet mee samen: Ze blijft innig
verbonden met deze beweging van het zich ver-eindigen in tijd en
ruimte. Daarmee doorbreekt ze zelf de gedachte van een puur
transcendentale volstrekt 'lege' ruimte of tijd en biedt ze een
platform voor datgene wat zich enkel als pathema laat vatten. We
zullen daarom deze ervaring - het pure geraakt-zijn door het
doorheen-iets-moeten vooraleer te kunnen zijn - in de richting van
een empirisch-transcendentale gebeurtenis defini8ren. Een
gebeurtenis die de gelijktijdigheid van een historisch-empirisch
perspectief en een meer transcendentaal perspectief veronderstelt.
De ervaring zelf belichaamt het contrast tussen beide
perspectieven en vormt net daarom een 'tussen-ruimte' en een
tussen-tijd' waarin het mogelijke feitelijk kan worden en het
feitelijke mogelijk. Naar mijn menig wordt de 'idee van ervaring' zo
een  'correctie op modernisme als postmodernisme' (cf. Ankersmit).

De bepaling van de ervaring als 'tussen-ruimte' en 'tussen-tijd'
vormt de verdere structuur van dit hoofdstuk. De punten 3&4
hebben elk een eigen insteek op de 'tussen-ruimte' van ervaring.
Met de ruimte wordt hier verwezen naar de 'plek' waar iets zich
bevindt. Aan de hand van de ervaring zal het gehele concept van
ruimtelijkheid herdacht worden als een tussenruimte tussen het
eigene en het andere. In De ervaring als tussen-ruimte: voor de

representatie van het andere (3.) zal de ervaring beschreven
worden als de contactzone waar het andere zich meedeelt aan het
eigene. Dit 'contact' met het andere is niet representatief van aard.
Door in te gaan op Whitehead's 'critique of pure feeling' en op
Benjamin's 'critique of pure seeing' wordt de weg vrijgemaakt voor
een ervaringsmodus die meer is dan een representatie van een
'object' door een 'subject'. Het 'subject van ervaring' zal gedacht
worden als datgene wat geraakt wordt in de ervaring door het
andere. De ervaring ontsluit op die manier een zin die primair
esthetisch is: de intensiteit als een waarneembaar appel van het
andere. Derrida's spokenleer en Whitehead's objectieve

onsterfelijkheid staan beiden in het teken van het appel van het
andere. Dit hoeft geen volstrekt asymmetrische relatie tot het
andere te betekenen wanneer men het medium van de ervaring
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zelf de tussen-ruimte en de passage tussen het eigene en het
andere laat zijn.

In De ervaring als tussen-ruimte: de spanning tussen een
representatie uan het zelf en de pure presentatie van het zelf (4.)
wordt andermaal de tussen-ruimte' van de ervaring
gethematiseerd, maar nu vanuit het oogpunt van de zelfervaring.
Wat is de plek van het zelf? Is het zelf gevangen in een gesloten
zelf-referentialiteit? Gezien vanuit de ervaring verschijnt het 'zelf
in een spanningsveld tussen een eindige representatie van het zelf
en een origineel beeld van het zelf. De ze(Pervaring is met andere
woorden empirisch-transcendentaal. Dat zal betekenen dat het
zelf enkel kan gevonden worden als een dubbele passage van
mogelijkheid en realisering. Naast zijn eindige/historische gestalte
presenteert het 'zelf ook een puur beeld van zichzelf. Dit 'beeld
van het zelf toont het singuliere in zijn pure indicatio en
demonstratio, in zijn pure 'wil tot betekenen'.

Dit 'beeld' zal ik schetsen aan de hand van drie auteurs:
Whitehead, Deleuze en Agamben. Elk van deze denkers heeft
vanuit zijn eigen denkkader gewezen op het belang om de
singulariteit te denken in relatie tot een pure demonstratio. Bij
Whitehead is het proposities zelf - die hij denkt als een
ontologische tussen-categorie - die letterlijk als voorstel optreedt.
Bij Deleuze belicht ik zijn begrip sens, dat omschreven kan
worden als l'expresst de la proposition'. Bij Agamben is het
voorbeeld of het paradigma de sleutel om deze oorspronkelijke
demonstratio van de singulariteit te denken. Deze synopsis of het
samen-zien van deze verschillende auteurs weekt een fascinerende
synergie los. Binnen mijn onderzoek presenteren ze elk een
origineel blikveld op het 'beeld van het zelf in contrast met de
representatie van het zelf.

De mededeelbaarheid en de eigen intelligibiliteit van de
singulariteit zal op dit raakvlak van het bepaalde, eindige beeld (de
representatie) en het onbepaalde beeld van het zelf liggen. Het
contrast tussen de representatie en de pure presentatie van het
subject reikt verder dan een gesloten zelf-referentialiteit. Zelfs
nadat het subject is onstaan als iets bepaald, behoudt het een
verwijzing naar de eigen onbepaaldheid, naar het zuivere beeld'.
Deze zelf-overschrijdende betekenis zal verder geaxpliciteerd
worden als 'voorbeeld', 'paradigma' en als werkelijke 'idee'. Als
'voorbeeld'en als 'pure presentatie' toont het subject zijn zelf-
transcenderende mededeelbaarheid.

In Ervaring als tussen-tijd: de Messiaanse ervaring' (5.) belicht
ik het eigen tijdspespectief van de ervaring. De ervaring wordt pas
denkbaar als het op elkaar ingrijpen van twee tijdsdimensies: de
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concrete, historische tijd en een meer transcendentale tijd. De
ervaring zal aangeduid worden als de passage tussen de twee
tijdsdimensies. Ik zal daarom aangegeven dat de ervaring een
werkelijke 'tussen-tijd' cre8ert, die noch louter transcendentaal,
noch louter historisch en empirisch is. Deze 'tussen-tijd' is de
eigen tijd van het zich realiseren of de tijd van de wording. De
Messiaanse tijd is volgens Agamben precies de tijd die nodig is om
de tijd te vereindigen. Deze tijd valt niet samen met een bepaalde
representatie van de tijd (een moment binnen de chronologische
tijd), maar is ook niet los van een uiteindelijke concrete
representatie te denken.

Wat ik wil laten zien, is dat deze Messiaanse 'tussen-tijd'
voorbijgaat aan de impasse die het laatmoderne denken in het
leven roept. L'Eutnement krijgt er immers de trekken van een puur
transcendentale tijd die nog moeilijk in relatie tot de concrete
historische tijd kan gedacht worden. Deze gebeurtenis wordt zo
het 'onervaarbare' bij uitstek. Ze wijst in de richting van een
toekomst die altijd toekomend blijft (cf. Derrida's dijRrance) en
nooit present kan worden. In tegenstelling tot l' vtnement,
veronderstelt de Messiaanse tussen-tijd' wel degelijk een presentie
en een tegenwoordigheid'. Deze tijdservaring vindt haar eigen
pleroma en voltooiing. In het denken van Agamben en Whitehead
wordt zo een nieuw perspectief op het 'nu' en op het 'heden'
zichtbaar. Het 'heden' is het moment waar onvoltooiing en
voltooiing, presentatie en representatie, elkaar werkelijk raken.
Het onvoltooide vindt er voltooiing en het voltooide kan terug
onvoltooid worden.

1.  Luh NEMENT EN DE IMPASSE

Hoewel Derrida nooit een expliciet afzonderlijke studie gemaakt
heeft over de 'ervaring' en de Z'evenement als dusdanig, kan men
in veel van zijn teksten wel opsporen wat de teneur zou kunnen
zijn. Het lijkt er Derrida primair om te gaan dat deze 'gebeurtenis'
niet zomaar toekomt in het heden, dat altijd een uit-stel mee
gemoeid is. Dit uitstel wordt mogelijk door een afstand - een
oorspronkelijk 'diff6rer' - die nooit zichtbaar te maken is, nooit
representeerbaar is. Daarom draagt deze gebeurtenis de contouren
van de dil»rance, die een on-eindig uitstellende beweging
bekrachtigt. De ervaring die bij deze 'gebeurtenis' hoort, is dan ook
geen ervaring die 'iets' of een bijzondere 'betekenis' ontsluit omdat
iedere anticipeerbare, voor-onderstelde betekenis de komst (a-
venir) van deze gebeurtenis aan banden zou kunnen leggen.
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De 'gebeurtenis' is met evenveel recht en reden dan ook een
'non-tvdnement' of een 'inavtnement' te noemen. De 'gebeurtenis'
komt niet toe als iets wat zich volledig bekent maakt, maar
bewaart in het toe-komen een volstrekte asymmetrie. Deze
asymmetrie is de mogelijkheidsvoorwaarde dat de totaal' andere -
of de nog andere dan de andere - zou kunnen komen. De
gebeurtenis verbeeldt daarom een ongrijpbare transcendentie of
een transcendentale openheid die op geen enkele manier zelf
doorbroken kan worden.

De ervaring van dit autnement is aporetisch van aard. Een a-
porie is een niet-weg of een weg die uiteindelijk stuit op een
blokkade, een im-passe. Ze roept een halt toe tegen iedere vrije
doorgang. In Apories schrijft Derrida dat het gaat om een «non-
passage, un evenement de venue ou d'avenir qui n'a plus la forme
du mouvement consistant & passer, traverser, transiter, le 'se
passer' d'un 6v6nement qui n'aurait plus la forme ou l'allure du pas:
en somme une venue sans pas."108 Het passeren, het geleiden
doorheen iets wordt verhinderd.

De problematiek van de 'wet' - die ik in hoofdstuk 1 uitvoerig
behandelde - komt precies op dit punt terug. Wat de wet precies
doet, schrijft Derrida, is 'int:errompre et diff6rer le passage'.109  Zij
doet dit niet door iets bepaald als blokkade op te werpen, maar
door een volstrekte 'openheid' te openbaren. De wet bewaakt niets,
behalve deze openheid zelf. Alleen een dergelijke 'openheid' houdt
open op het onverwachte, op het onmogelijke.

L'6 nement kan vergeleken worden met de 'wet van de wet' die
de pure manifestatie is van een 'gelding zonder betekenis'. Deze
'gebeurtenis' die zich geldt, niet door een bepaalde inhoud op te
dringen, maar door een allesomvattende leegte aan betekenis' te
tonen. Zo kan deze gebeurtenis de voorwaarde vormen voor een
radicale ontvankelijkheid op een 'ander' die niet anticipeerbaar,
niet grijpbaar is. In Prajugas omschrijft Derrida 'de ervaring van de
wet'  als  fine  6vtnement qui arrive  A  ne  pas A arriver.'110

Volgens A. Cloots heeft het tvenement in het Franse
laatmoderne denken - dat grotendeels geinspireerd is op
Heidegger's Ereignis - de trekken gekregen van iets radicaal
uitzonderlijkill.112    113 Deze beklemtoning   van de onderbreking

108 J. DERRIDA, Apories, p. 59.
109 J. DERRIDA, Pr5/ug*s, p. 121.
110 j. DERRIDA, Prtiugts, p. 128.
111 Cf. Hoofdstuk 3.
112 A. CLooTs, Thinking the event: Whitehead and Deleuze, in A. Cwors & K.A.
ROBINSON, Deleuze, Whitehead and the transformations of metaphysics, Brussel,
Koninklijke Vlaamse Academie van Belgi6 voor Wetenschappen en Kunsten, 2005, p.
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dreigen de doorgang en de continuiteit van een gebeurtenis te
overschaduwen. Het denken over 1Yvtnement is gericht op de
exceptio, de uitzondering. Doorheen t'dvtnement wordt volgens mij
de uitzondering de absolute regel. Het is een opschorting van de
'normale' toestand van ervaring en gaat in de richting van het
totaal 'onervaarbare'. Deze 'exp6rience du non-passage' gaat over
iedere ervaarbaarheid heen. Ze wijst in de richting van een
'absolute toekomst', een toekomst die nooit zal toekomen en nooit
tot de ervaring zelf kan behoren.

Derrida's interpretatie van het Messianisme ligt geheel in de lijn
van l'SuSnement. Derrida's aandacht voor het Messiaanse (le
messianique) wijst op de eerste plaats op 'line structure de
l'exp6rience plut6t qu'une rdligion'.114   Het 'Messianisme zonder
Messianisme' is de 'open' structuur van deze gebeurtenis. Het is
fascinerend te zien hoe het Messiaanse de vraag naar de
mogelijkheid en onmogelijkheid van de ervaring oproept. Niet een
ervaring die reeds op voorhand ingekleurd is door een religieuze
invulling, maar de ervaring van een onachterhaalbare belofte als
dusdanig. Een Messiaanse gedachte is voor Derrida dan ook enkel
zinvol als de Messias in gttn geval aanwezig komt. J. D. Caputo
beschrijft treffend wat van de Messias verlangd wordt:

«That can be expressed by saying that the Messiah never comes,
that the very idea of the Messiah would be destroyed were the
Messiah, to everyone's embarrassment and consternation, to
have the indiscretion to show up and and actually become
present. The very idea of the Messiah is that he is to come, d
venir, someone coming,   not   that he would actually arrive.   I...1
The messianic idea turns on a certain structural openness,
undecidability, unaccomplishment, nonoccurrence,
noneventuality, which sees to it that, in contrast to the way
things transpire in the ordinary time, things are never finished,
that the last word is spoken. Were the Messiah ever to show up,
that indiscretion would ruin the whole idea of the messianic."115

29. Zie ook: A. CLooTs, The Metaphysical Signijicance Of Whitehead's Creativity. In:
Process Studies  30/1   (2000)  50: «Contemporary French post-modern thought follows
Heidegger in this respect, "1'evenement" being an interruption of the continuity; the
unity and the progression."
113  Voor het onderscheid  en de gelijkenis tussen Derrida's evenement en Heidegger's
Ereignis, zie: P. MARRATI, Genesis and Trace: Derrida Reading Husserl and Heidegger
(Cultural Memory in the Present; M. DE BAL & H. DE VRIES (eds.)), Stanford, Stanford
University Press,  2005,   Pp.   87- 113. Derrida plaatst de onderbreking  niet  in het licht
van een oorspronkelijke ontologische differentie.
114 J. DERRIDA, Spectres de Marx, p. 266.
115 J.D. CApuTo, The Prayers and the Tears OfJacques Derrida, p. 78
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De Messias - of iiever gezegd: her Messiaanse - Vall dus samen
met een figuur van de toekomst. Als de Messiaanse ervaring iets
wil betekenen, dan moet ze een blijvende nooit-eindigende
toekomst zijn. Deze Messiaanse ervaring mag nooit echt present
worden en kan dus niet in een tegenwoordige tijd' worden
ingeschreven. De Messiaanse ervaring van Derrida doorbreekt het
(moderne) primaat van de presentie. Maar deze presentie-gedachte
deconstrueren, geeft aanleiding tot een denken waarin de ervaring
en de gebeurtenis nooit haar pleroma kan vinden.

De prangende vraag van mijn onderzoek wordt of het niet
fundamenteel is dat er toch een toegang en een vervulling dient
gevonden te worden. Zoals Agamben schrijft, vertolkt het
deconstructionisme 'un messianisme bloqu6, une suspension du
thtme messianique'.116 Het Messiaanse wordt, aldus Agamben,
ontdaan van zijn kracht als het enkel een verwijzing wordt naar
een pure 'openheid' waarin '1'histoire devient son renvoi A
l'infini'.117 De geschiedenis   - de passage   zelf - wor(it   doorheen
l'tutnement schijnbaar zelf opgeschort. De vraag van dit hoofdstuk
is of een andere invulling van het Messiaanse ook geen andere
visie op de 'gebeurtenis' en de ervaring mogelijk maakt. Naar het
eind van dit hoofdstuk toe (cf. 1.5.) zal de eigen versie van de
Messiaanse ervaring gepresenteerd worden. Het is een ervaring die
wel degelijk betrokken is op haar eigen vervulling en pleroma. In
het volgende punt belicht ik wat een andere wijze van ervaren zou
kunnen betekenen.

2. NAAR EEN ANDERE WIJZE VAN ERVAREN

Hoe geraken we uit de impasse van de moderniteit en hoe kunnen
we op een zinvolle manier terug bij de ervaring aanknopen? Een
ervaring die niet het nulpunt van de betekenis is, maar een
betekenis bemiddelt. Een dergelijke ervaring zal in staat moeten
zijn om haarzelf en haar zin over te dragen. Het vertrekpunt van
dit hoofdstuk, namelijk de stelling dat er geen gedeelde ervaring
meer mogelijk is, zal nu haar tegendeel moeten vinden. Enkel
vanuit dat opzicht kan men, zoals Ankersmit verdedigt, in de
'ervaring' een correctie op zowel modernisme als postmodernisme
vinden. 118

De mogelijke weg naar een rijkere vorm van ervaring loopt over
andere paden dan diegene die normaal gesproken gevolgd worden.

116 G. AGAMBEN, Le Temps qui reste, p.  164
117 G. AGAMBEN, Le Temps qui reste, p. 164.
118 I.N. BULHOF & R. VAN RIESSEN (eds.), Als woorden niets meer zeggen,  p.  119.
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Door de ervaring primair aan de orde te stellen - en dus niet uit
iets anders af te leiden zoals een reeds bestaand 'object' of
'subject' van ervaring - komt men een bijzonder betekenisveld op
het spoor. De 'plaats' van de ervaring wordt niet bewoond door
substanties of door reeds vooronderstelde wezens die al bepaalde
trekken bezitten waar ze zich kunnen op beroepen los van de
ervaring zelf. Het gegeven van de ervaring confronteert ons met het
medium waar doorheen subject en object zich kunnen meedelen.
Het is een tussen-ruimte waarin de subject- en object-wording
gebeurt en zich ook als dusdanig de betrokkenheid daarop
verbeeldt.

Ervaringskennis heeft voor mij dan geen betrekking op een
kennis van data (objectzijde) of op een kennis die doorheen de
waarnemings- en ervaringsstructuren van het subject moet (cf.
Kant), maar heeft betrekking   op de kenbaarheid   van   deze
fenomenen. De ervaring wordt de sleutel om de eigen kenbaarheid
van zowel subject als object te vernemen; of met andere woorden:
de ervaring wordt het medium van de eigen kenbaarheid van de
fenomenen. Met de noties 1cenbaarheid' en 'rnededeelbaarheid'
wordt tevens een andere stellingname aangekondigd dan die van
een belangrijke lijn van denken over ervaring en over Zlv nement
binnen de continentale filosofie. Binnen die traditie (die we in
hoofdstuk 1 gerepresenteerd zagen in het denken van Jacques
Derrida) wordt ook een vorm van ervaringsgebeurtenis gedacht die
voorbij gaat aan de louter representatieve ervaringsopvatting van
het moderne empirisme. De ervaringsgebeurtenis die de
continentale filosofie begunstigt, wordt het 'ongedachte', het
'onkenbare' en het 'on-herinnerbare' bij uitstek. In regel is er
nauwelijks nog sprake van een ervaring omdat deze noties een
grens die buiten de ervaring zelf ligt, aanduiden. In dit hoofdstuk
wordt een transformatie van de ontoegankelijke 'onkenbaarheid'
naar een toegankelijke 'kenbaarheid', die zich op het grensvlak
van het fenomenale en het noumenale bevindt: dit is geen grens
voor de ervaring,  maar een grens  van de ervaring. 119

De wijze van ervaren die ik probeer te schetsen, heeft banden
met de contemplatie. In de contemplatie zijn het kennen en het
ervaren niet van elkaar gescheiden; de kennis is geen achteraf-
bezinning op de ervaring, maar ligt in de ervaring besloten. Zoals
De Cauter schrijft,  is  zij 'een ervaring die kennis oplevert'.120  Maar

119   Dit   wil niet zeggen   dat de ervaring de spanning tussen het fenomenale en het
noumenale opheft, maar dat de ervaring de 'plek' is waar de dubbele gegevenheid van
beiden optreedt.
120 L. DE CAUTER, De dwerg in de schaakautomaat: Benjamins verborgen leer, Leuven,
Kritak, 1999, p. 163.
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de hier bedoelde contemplatie is geen 'ruhiges geistiges
Anschauen des Obersinnlichen'121; ze is het aanschouwen van de
zinnelijkheid in haar medialiteit. Het is in het bemiddelen van een
beeld' van zichzelf dat het gerepresenteerde zinnelijke niveau
uberhaupt kenbaar wordt. In deze contemplatie is de
transcendentale schijn' immers geen vals product van een
redenerend en denkend vermogen (dat gegrond zou zijn in een
subject), maar constitutief voor de ervaring van het gegevene.
Volgende definitie van Eisler is verhelderend: «Schein (Scheinen)
ist ein Gegensatz vom Sein, es ist das bloSe Bild, Aussehen, das
fur ein Sein genommen wird".122 Deze schijn - die in deze definitie
tot tegendeel van het 'zijn' wordt uitgeroepen - krijgt een totaal
andere duiding vanuit de ervaring. De ervaring roept net het veld
van de 'schijn' en van het 'blope Bild' op zonder in diametrale
positie ten opzichte van het 'zijn' te staan. Het beeld en de schijn
zijn gelijkoorspronkelijk met de werkelijkheid. In het beeld treedt
het subject van ervaring in relatie tot de ervaringsgebeurtenis. Het
beeld heeft betrekking op het wordingsproces van het subject.
Deze wording presenteert een grensmoment en een grensovergang:
wat geworden is, is niet meer en wat is, is niet langer wordend.
Het is de rand die het hele 'zijn' van het subject van ervaring
omzoomt en onderschrijft. Van deze wording blijft het subject
getuigen zelfs nadat het tot een vorm van zijn is overgegaan. Het
blijft ervan getuigen als een beeld van het zelf dat nooit on-
middellijk kan gerepresenteerd worden. De spanning tussen dit
beeld en de gerealiseerde gestalte is de spanning waarbinnen de
kenbaarheid zich situeert. De contemplatie van deze dubbelheid is
wat we in dit hoofdstuk nastreven.

Deze kenbaarheid' heeft niet alleen een epistemologische
grondslag,    maar ook ontologische consequenties. De ervaring
wordt fundamenteel gevormd door de mededeling van datgene wat
zich toont. Het ontologische statuut van de ervaringsgebeurtenis
kan daarom niet afgezonderd worden van deze act van het tonen
(indicatio, demonstratio). Wat getoond wordt,   is   dan de relatie   die
het ervaringssubject heeft tot zijn wording en tot zijn eigen

potentialiteit. Het stelt daarom niet alleen zijn eigenheid tentoon,
maar evenzeer zijn toebehoren aan een niet-volstrekt eigen te
maken 'dventualite' of 'gebeurtelijkheid'. Ingaan op de ervaring als
een primair gebeuren, zal aanleiding geven om op zoek te gaan
naar een andere zijnsvorm die midden tussen actualiteit en

121 R. ElsLER, WOrterbuch der philosophischen begrj  0), Mittler Berlin, s.n., 1904, p
187.
122 R. EIsLER, Warterbuch derphilosophischen begrife (m, p. 280.
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potentialiteit geplaatst dient te worden (cf. actuele entiteiten,
proposities, paradigma, het ding zeM.

Het veld van de ervaring wil precies de overgang of de passage
van mogelijkheid naar realisering, van het transcendentale naar
het empirische, van de schijn naar het zijn markeren. In haar
wordt de overgang her-dacht. Een denken dat de ervaring au
serieux neemt, kan niet de afzonderlijke termen uit de oppositie-
paren restloos handhaven: het moet de overdrachtelijkheid van
het ene naar het andere denken. Het moet zichtbaar maken waar
de koppeling tussen beiden gebeurt. Dat betekent echter niet dat
het onderscheid tussen bijvoorbeeld het fenomenale en het
noumenale als zodanig opgeheven wordt, maar dat de ervaring dit
onderscheid transgresseert door niet de gelijktijdigheid van de
noumenaliteit en de fenomenaliteit te openbaren. Het fenomenale
en het noumenale perspectief gaan niet in elkaar op, noch sluiten
ze elkaar uit. De ervaring is de dantellung van deze dubbelheid.
Maar net omdat de ervaring de passage is tussen beiden, kunnen
het fenomenale en het noumenale niet langer uitsluitend
gescheiden worden van elkaar (non dividisi,    sed    distinctz).    De
ervaring is dan een echte grens-gebeurtenis die de illegitieme
doorsteek tussen beiden maakt. De auteurs waar ik mij voor dit
hoofdstuk op beroep - hoofdzakelijk Whitehead, Deleuze en
Agamben - vinden elk in het domein van de ervaring een
perspectief dat voorbil de scheiding van het fenomenale en het

noumenale ligt.
Volgens Agamben confronteert een dergelijke ervaring ons met

'something which is what it seems', met iets waar schijn en zijn
gelijkoorspronkelijk zijn.123 In de titel van dit punt 'naar een ander
wijze van ervaren: ervaring als zuiver middel, eigenschappen-
zonder-substanties' ligt veel besloten. De ervaring presenteert zich
als een zuiver middel, net daar waar voorbu gegaan wordt aan de

oppositie van het noumenale en het fenomenale. De ervaring
confronteert ons met een zuivere middellijkheid en bemiddeldheid.
Het subject van ervaring staat in het midden van de schijn en het
zijn: dit komt tot uitdrukking in de verhouding die het subject
heeft ten aanzien van zijn eigenschappen. De eigenschappen
(predikaten en kwaliteiten) zijn geen eigendom van een
onverdeelde substantie. De ervaring ontsluit geen aan zichzelf
gelijkblijvend in-dividum. Het subject maakt immers deel uit van
de ervaring. Aangezien de ervaring niet op een abstract niveau
opereert en leidt naar realisering en individuatie, worden bepaalde

123 G. AGAMBEN, What is a PamdigmP, Lezing augustus 2002, European Graduate
School  (http: / /www.egs.edu).
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eigenschappen en kwaliteiten ontvouwd. Her subject geeft
concreet gestalte aan zijn subjectiviteit door bepaalde en specifieke
karakteristieken en eigenschappen (in die zin levert de ervaring
altijd kennis van het singuliere op, cf. Aristoteles). Kwaliteiten en
eigenschappen behoren altijd aan iets toe: aan een subject van
ervaring. Het subject treedt in relatie met de eigen eigenschappen
binnen het gebeuren van de ervaring. Het bestaat maar in zoverre
het gerelateerd is aan deze of andere specifieke eigenschappen.
Het beschikt echter OP een vreennde nnanier over zijn

eigenschappen. Daarin laat onze benadering van ervaring zich
afgrenzen van het radicaal empirisme van de moderniteit (Hume,
Locke).124 Zij stelde - vanuit een andere optiek, louter
epistemologisch - dat experience alleen kennis gaf van
eigenschappen-zonder-substanties (daarbij onderscheiden ze
primaire en secundaire kwaliteiten). Dit leidde    tot een wereld
waarin geen enkel subject meer kon gedacht worden en enkel een
beschrijving van kwaliteiten als dusdanig gerechtvaardigd was.
Het was ook een rechtstreeks gevolg van de reductie van de
experience tot de (zintuiglijke) waarneming. Hoewel ons perspectief
op ervaring ook in zekere mate gestoeld is op 'eigenschappen-
zonder-substanties', omvat het een veel ruimere betekenis. Het wil
geen reductie of een gelijkstelling zijn van het subject aan de
eigenschappen zonder meer, noch wil het het subject los van zijn
eigenschappen defini8ren. De sleutel tot mijn begrip van de
ervaring is dat het subject bestaat in relatie tot zijn eigenschappen.
Het toont zijn gerelateerdheid aan en net daarom valt het er niet
mee samen. We moeten deze gedachte verder uitklaren.

Het ervaringssubject 'bezit' geen eigenschappen in strikte zin:
ze zijn niet zijn eigendom. Dat wil niet zeggen dat dit subject niet
wezenlijk geraakt wordt door de karakteristieken; het blijft niet
volstrekt indifferent ten aanzien van concrete kwaliteiten.125   Dat
het subject geraakt wordt door zijn kwaliteiten, getuigt van 66n
magistraal ding, namelijk dat deze eigenschappen (b.v. het rood-
zijn, het vrouw-zijn,     ...)     zelf het medium worden    voor     een
singuliere mededeling. Dit impliceert dat de eigenschappen een
andere inzet krijgen: zij worden de eigenschappen van een uniek
wezen dat zijn hele wezen met hen verbindt. Maar omdat dit
subject zich enkel doorheen zijn eigenschappen kan uitdrukken,
getuigt het van een exces ten opzichte van de blote beschrijving
van de zijnspredikaten als zodanig. Wat zich als subjectiviteit

124 Voor hen werd experience gereduceerd tot de (zintuiglijke) waarneming.
125 In tegenstelling tot de substantie-gedachte die aan zichzelf gelijk bhjft onder eender
welke toevoeging van eigenschappen.
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aandient, is niet te reduceren tot een eigenschap, maar is een
verhouding tot die eigenschappen. Dit moment van verhouden of
van in relatie staan tot, is zelf niet als een extra predikaat aan een
'iets' toe te schrijven, maar openbaart het moment van
subjectiviteit.126 Deze subjectiviteit   is wat onmiddellijk in relatie
staat tot zijn eigen bemiddeldheid. Met deze onmiddellijke
bemiddeldheid wordt bedoeld dat de subjectiviteit pas ontstaat in
het grijpen van de eigen bemiddeldheid. Het moment van ervaring
is dan het punt waarop de eigen bemiddeling doorheen de
eigenschappen ontsloten wordt en toegankelijk wordt. In deze
ervaring krijgt het subject toegang tot zijn radicale bemiddeling.

Deze onmiddellijke bemiddeldheid heeft grote consequenties
voor de problematiek van het eigene en het oneigene, het
authentieke  en het niet-authentieke.  Ik heb reeds gesteld  dat  het
ervaringssubject geen eigenschappen bezit. De 'eigenheid' van het
subject van ervaring kan enkel bestaan in het zich verhouden tot
zijn eigen 'on-eigenlijkheid' of 'inauthenticiteit'.127 De ervaring,  zo
zou ik het anders kunnen verwoorden, is de contemplatie van de
'eigenheid' als een 'oneigenlijkheid'. Deze ervaring overschrijdt
daarmee iedere eigendomscategorie. Het meest 'eigene'
(eigenschappen zoals rood-zijn, vrouw-zijn, Belg-zijn, Christen-
zijn) wordt niet langer beleefd als een toe8igenende bepaling, maar
als mogelijk gestalte van het zelf. Dat wil zeggen dat het
ervaringssubject het enige is dat zijn eigenschap-zijn, zijn
bijvoeglijk-zijn kan verwezenlijken. De ervaring ontsluit daarom
een mogelijkheid om een eigenschap in te zetten zonder enig
bepalend doel: als een zuiver middel. Een zuiver middel zijn,
betekent doorheen iedere bepaling van de onbepaaldheid getuigen
en beide gestalten op een niet-uitsluitende manier met elkaar
confronteren.

Vanuit een Whiteheadiaans perspectief kan men stellen dat er
verschil is tussen 'being red' en 'becoming red: Het 'being red'
geeft aanleiding tot een substantie-predikaat denken, het brengt
een radicale scheiding aan tussen het eigene (eigendomsbepaling)
en het niet-eigene. 'Becoming red' daarentegen wijst op een
vermogen om in de wording van een bepaling (realisering of
limitation, zoals Whitehead aangeeft) een band met het
onbepaalde te bewaren. De wording geeft zicht op datgene wat nog
niet is, niet eenduidig kan zijn en afstand bewaart ten aanzien van
de eigen realisering.

126 Zie ook: G. AGAMBEN, The Coming Community. Translated by M. Hardt, (Theory out
of Bounds, 1), Minneapolis, University of Minnesota Press,  1993, p.  1-2.
127 Vanuit een Heideggeriaans standpunt gelezen, duidt dit op  de
gelijkoorspronkelijkheid van het Da-sein en das Man.

107



in Richard Rorty's tekst over Whitehead's subjectivist principle
wordt een prangende vraag opgeworpen, die meteen ook voor mij
van fundamentele betekenis is. De vraagstelling laat het
tekortschieten van een substantie-predikaat denken zien in relatie
tot de ervaring. Rorty schrijft: «For if the experience of substances
discloses only repeatables, then substances, since they are
unreapetables, are not disclosed in experience. So, by the
subjectivist principle, they do not exist? But if substances do not
exist, what does7 Not merely properties, one would think, for
properties are properties of substances. But then what?"128 Ik zou
een prachtig antwoord kunnen geven op Rorty. Het wijst wel op
een soort van eigenschappen die bestaan, doch niet langer in
relatie tot een substantie, maar in relatie tot het subject zelf dat
onafscheidelijk is van zijn eigenschappen. De what uit Rorty's
vraagstelling is voor mij enkel beantwoordbaar op basis van een
ervaring, zoals we die hier hebben proberen te schetsen. Maar
minstens even fascinerend als de vraagstelling is de aansluitende
bemerking van Rorty: «The history of attempting to answer this

question is a history of attempts to fall back on the Unknowable
(Locke's «I know not what", Kant's Noumenon, Bradley's Absolute),
(),"129 Het antwoord  op de vraag  naar  het  what is, aldus Rorty,
filosofisch niet uitgesproken, maar eerder verschoven naar een

domein van niet-weten (en vanuit mijn optiek: naar een domein
van niet-ervaring). De onbeantwoordheid van de what resulteert in
een onvermogen tot ervaren en een onvermogen van de
mededeelbaarheid en kenbaarheid. Het onttrekt het

ervaringssubject aan iedere verhouding ermee.
Het what dat geen eigenschap op zich is, noch een eigenschap

van een substantie verwijst   naar de singulariteit.   Het   is   als
singularit5 quelconque (whatever singularity) dat Giorgio Agamben
het ervaringssubject herdefinieerd of herdoopt. De inzet van deze
herdefini6ring is volgens hem de volgende:

«The Whatever in question here relates to singularity not in its
indifference with respect to a common property (to a concept, for
example: being red, being French, being Muslim),  but only to its
being such as it is. Singularity is thus freed from the false
dilemma that obliges knowledge to choose between the ineffability
of the individual and the intelligibility of the universal."130

128 R. Rogry, The Subjectivist Principle and the Linguistic TUm, in G.L. KLINE (ed.), Al»ed
North Whitehead. Essays on his Philosophy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1963, p.
135.

129 R. Rogry, The Subjectivist Principle and the Linguistic nim, p.  135.
130 G. AGAMBEN, The Coming Community, p.  1 1.
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De singulariteit houdt het midden tussen het louter individuele
en het universele. Het is het singuliere in het moment van zijn
mededeelbaarheid en kenbaarheid (paradigma). Deze kenbaarheid
is 'neither universal nor an individual included in a series, but

' 131 Eenrather singularity insofar  as  it is whatever singularity .
singulariteit presenteert meer dan zijn eigen individualiteit en
bepaaldheid: ook zijn onbepaaldheid en openheid. Dat maakt dat
het meer mee-deelt dan eender welke bepaling kan omschrijven.
Het is dat wat werkelijk gedeeld kan worden voorbij zichzelf om.

Bij Whitehead betekent een confrontatie met de ervaring ook
een nieuwe vorm van subjectiviteit (the reformed subjectivist
principle) die met recht en reden ook als singulariteit kan
aangeduid worden. Het is onder de vorm van een singulariteit dat
hij de ultieme notie van het ene kan denken. Het ene is het
unieke, het schijnbaar volstrekt individuele. Het is een monade die
zijn hele wereld in zichzelf lijkt te bevatten. Maar Whitehead's
bemerkingen bij dit ene openen een ander perspectief. Dit ene dat
staat voor 'the singularity of an entity' is «the general idea
underlying alike the indefinite article 'a or an' and the definite
article  'the',  and the demonstratives  'this  or  that' (...)."132 Daarmee
plaatst hij de singulariteit in het spanningsveld van de
bepaaldheid en de onbepaaldheid van een entiteit. Hier wordt de
monade (beeld van het geslotene) een opengebrokene of 'a monad
with windows'. Het is dit moment van openheid in de geslotenheid
dat ge-deeld en mee-gedeeld kan worden. 133

Het is volgens mij de verdienste van denkers zoals Whitehead,
Deleuze en Agamben om wat als volstrekt on-mededeelbaar en on-
ervaarbaar lijkt, tenzij door het te betrekken op een soort van
universaliteit die negatief ten opzichte van deze singulariteit staat,
toch mededeelbaar en ervaarbaar te maken. In dezelfde lijn
verdedigt Paolo Bartolini - maar specifiek met betrekking tot
Agamben - dat hij erin slaagt om datgene wat in onze filosofische
tijdsgeest als incommensurabel, pure negativiteit en
onmogelijkheid tot handelen voorgesteld wordt te herpositioneren
als iets commensurabel, kenbaar, grijpbaar134 en praktisch

131 G. AGAMBEN, The Coming Community, p.  1 1.
132 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality: an essay in cosmology, New York, The Free
Press, 1979, p. 21.
133 In die zin gaat de gedachte van Rimbaud 'Je est un autre' nog niet ver genoeg. Het
betrekt het ik op een radicale andersheid die buiten het ik lijkt te vallen. Het ware
beter te schrijven Ve est un non-autre'.
134 Het 'grijpen' mag niet verkeerd verstaan worden: het is het grijpen van de eigen on-
grijpelijkheid.
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mogelijk.135 De 'epoche' breekt letterlijk   in de geschiedenis,   niet
enkel als iets onrealiseerbaar, maar tevens als realiseerbaar.

In het continentale denken wordt de gebeurtenis 'une
6v6nement qui arrive A ne pas arriver'.136 Deze karakterisering van
een gebeurtenis is gerelateerd aan de modus van ervaring, die
daarbij verschijnt. Het is een ervaring van een niet-ervaring: het is
een onmogelijkheid die zelf niet meer kan ervaren worden. Het is
een impasse, een ontoegankelijkheid per excellence. Ze impliceert
een epoche, een opschorting van elke re-presentatio.

De doelstelling van het door ons voorgestelde ervaringsbegrip is
om de gebeurtenis niet langer in termen van zijn impasse of niet-
weg, niet-passage te denken, maar precies als een passage: dit wil
zeggen als de verhouding tussen de pure presentatio en de re-
presentatio.

Het subject van ervaring woont in twee werelden tegelijk (co-
habitatie). Het getuigt van een co-existentialiteit van enerzijds de
'tijd van zijn wording' (transcendentale) en de 'tijd van de
representatie' (empirische, feitelijke, historische). Het op-elkaar-
aangrijpen van beide werelden - de wereld van de mogelijkheden
en de wereld van de realiseringen - zal een culminatiepunt vinden
naar het eind van het hoofdstuk toe. Dan wordt zichtbaar dat de
ervaring, die het voorwerp vormt van mijn onderzoek, wezenlijk
een Messiaanse ervaring is die een uniek samenspel van
mogelijkheid en realisering teweegbrengt.

Dat zal leiden tot het gegeven - zoals we uitvoerig zullen staven
aan de hand van de door mij geselecteerde auteurs - dat de
ervaring enkel in de passage van de tussen-ruimte gebeurt. De zin
van de ervaring is daarbij de wederzijdse overgang tussen het
transcendentale en het historische of de wording en het feitelijke
zijn. Deze ervaring veronderstelt het grensmoment waarop het
eigene en het on-eigene (het andere) op elkaar worden
aangewezen. Waneer deze ervaring vanuit de tijdsdimensie belicht
wordt, veronderstelt ze een dubbel tijdsperspectief. De ervaring
zelf behoort tot de 'tussen-tijd:

Mijn werkdefinitie van 'ervaring' luidt concluderend als volgt:
het is de 'passage' tussen het actuele en het mogelijke waarbij het
ervaringssubject een dubbele geboorte mee-maakt - zowel
transcendentaal als historisch - en waarin er zich in deze tussen-
ruimte en tussen-tijd een zin manifesteert die tevens de waarheid
en de kenbaarheid van het ervaringssubject ontsluit.

135 p,  BARTOLINI, The Stanze Of the Self: on Agamben's Potentiality, in Contretemps 5
12004),  p.  1 1.
136 Zie ook hoofdstuk 1: de wet kan geen voorwerp van ervaring zijn.
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Indien men de door mij beschreven ervaringscapaciteit tegen
een geschiedsfilosofische achtergrond houdt, heeft deze meer
banden met de Aristotelische empereia dan met het moderne
experientia en het experimentum. In de rijke geschiedenis van de
filosofie heeft het begrip 'ervaring' veel verschillende inkleuringen
gekregen.137 De grootste semantische verschuiving die het begrip
doormaakte, is van een meer Aristotelisch perspectief - dat tot in
de Middeleeuwen grotendeels gevolgd werd - naar een modern
wetenschappelijke context. Voor Aristoteles was de ervaring of
empeiria gekoppeld aan een bepaalde vorm van weten: het is de
kennis van het singuliere. Ervaring veronderstelt voor Aristoteles
een voor-kennis en een zekere vertrouwdheid met de zaak. Zijn
opvatting leunt dicht aan bij de omschrijving die ons het Van
Date-woordenboek geeft; namelijk 'kennis, door ondervinding
verkregen'. In ons alledaags woordgebruik verstaan we onder de
term ook een mate van doorleefdheid, het proces van het
ervaringen opdoen en het langdurig geconfronteerd zijn aan
verschillende indrukken. Het erfahren wijst met andere woorden
op een passibiliteit, op een geraakt worden door. In mijn
onderzoek staan de implicaties van het 'geraakt worden door' (die
ook doorklinkt in het woord 'passiel centraal. Ervaring
confronteert ons met de primordialiteit van het pathema, van het
zich herkennen in een overschrijdende beleving. 138 139 De kennis
van het singuliere of het bijzondere wordt volgens mij dan ook
gevonden wanneer het singuliere in zijn passibiliteit wordt
gedacht.

De opkomst van de moderne wetenschap wordt echter begeleid
door een ander invulling van ervaring ('experience', 'experiential.
Francis Bacon is 66n van de eersten om de nieuwe vorm van
ervaring te thematiseren. Met de experientia doelt Bacon op de
methoden en het proces waarmee de kennis verkregen worden.
Het ervaren worden een actief gecontroleerd proces dat de
parameters stevig uitbalanceert en een zekere kennis (door
inductieve methoden) kan opleveren. Bacon's experientia stamt
van het Latijnse experiri, dat onderzoeken, navorsen betekent. De
kennis uit de ervaring dient planmatig gezocht te worden aan de

137 J. RrITER, Historisches W6rterbuch der Philosophie, p. 609-617.
138 Cf. Whitehead's feeling ofafeeling,
139 Vanuit theologische hoek gezien is het zeer fascinerend dat in het delen van de
passibiliteit het Christus-mysterie ontsloten wordt.  Vgl.  2  Kor.   1,7:  'Onze  hoop  voor u
staat dan ook vast: wij weten dat u, delend in ons lijden (pathema), ook zult delen in
onze   vertroosting."   en   2   Kor.    1,   5: 'Want zoals wij volop delen   in het lijden   van
Christus, zo krijgen wij door Christus ook overvloedige vertroosting." Naar het einde
van het hoodstuk toe zal duidelijk worden dat de vertroosting en de hoop
gelijkoorspronkelijk is aan een denken van werkelijk geraakt-zijn.
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hand van e*perimenten. De passibiliteit wordt zoveel mogelijk
uitgeschakeld ten voordele van een 'objectieve', 'afstandelijke' en
'methodische' blik op de ervaring. In dit opzicht onderscheidt
Bacon de 'experientia vaga' - een vage, ongesystematiseerde vorm
van ervaringskennis - van de 'experientia ordinata' die zich zeer
doelbewust de ervaringsgegevens onder de loep neemt. Het grote
verschil tussen de Aristotelische denkwijze en de Baconiaanse is
te vinden in de klemtoon die op de methode ligt. Kennis wordt
verbonden aan een precieze objectieve methode en is niet langer
gericht op een zekere vertrouwdheid met de zaak.

Onder de 'ervaring' breng ik in dit hoofdstuk diverse denkers
bijeen die mijlenver van elkaar af lijken te staan. Maar het is
precies de thematiek van de 'ervaring' die er zich toe leent om hen
samen te brengen. De voortdurende vraagstelling is dan: hoe
brengen de diverse ideeen van de respectievelijke denkers een
nieuw zicht op de ervaring. Dit maakt van deze studie meer dan
een vergelijkende studie van de gehele denkkaders van deze
filosofen maar spitst zich toe op wat ze meedelen over de ervaring
zelf. Ik meen te mogen stellen dat - vanuit een dergelijk perspectief
gezien - heel wat gelijkenissen optreden, die een dynamische
conceptualisering van 'ervaring' mogelijk maken.

3. ERVARING ALS TUSSEN-RUIMTE: VOOR DE RE-PRESENTATIE VAN HET
ANDERE

Het 'raadsel' van de ervaring opent een perspectief op datgene wat
zich voor iedere re-presentatio aandient. De representatie-gedachte
vooronderstelt dat het andere enkel maar in het eigene verschijnt
in zoverre het eigene zichzelf er actief een voorstelling van
construeert. Dit 'andere' wordt op die manier gereduceerd tot een
voorstelling van het eigene. Het verschijnt als een 'object' ten
opzichte van het 'subject' dat er uiteindelijk de betekenis aan
verleent. De kritiek op deze toonaangevende moderne premisse
van de ervaring als representatio die in het laatmoderne denken

vorrn krijgt, is gekant tegen een reducerende benadering van dit
zogenaamde 'object van ervaring'. Het laatmoderne denken stelt
dat de radicale alteriteit van datgene wat aan ons voorafgaat nooit
achterhaald kan worden (tenzij  als een afwezigheid).  In  die  zin
volgt het Kant's aanwijzing dat het Ding an sich onbekend blijft in
de waarnemingsact zelf. Het Ding an sich, zo lijkt het erop, ligt aan
gene zijde van iedere mogelijke ervaarbaarheid. Het 'raadsel van
de ervaring' wordt vanuit deze blik gezien een radicale
onmogelijkheid van de ervaring van dit 'andere': de wil tot het
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ervaren van het andere stoot onheroepelijk op een impasse, op een
onophefbare afstand tussen de representatzo van iets

onrepresenteerbaar.
In dit punt zal ik het 'raadsel' op een andere manier kaderen.

Het laatmoderne denken wordt bijgetreden op het vlak dat ook
voor mij de representatio niet het laatste woord over de ervaring
kan zijn. De ervaring ontsluit een contact met het andere dat
'oorspronkelijker' is dan de representatie. Ik formuleer me hier
echter verkeerd: het is de ervaring zelf die voorbijgaat aan een
representatie-denken. Het 'raadsel van de ervaring' is niet de
betrokkenheid op iets dat buiten iedere ervaarbaarheid valt, maar
eerder de onmoetingsplaats met dit andere nog voor iedere

representatie kan plaatsvinden.
Het gebeuren van de ervaring radicaal doordenken is stoten op

het grensvlak waar het eigene en het andere aan elkaar gegeven
worden. Het andere deelt zich mee in het nieuwe zelf dat in de
ervaring geboren wordt. De ervaring ontvouwt een schemerzone
tussen het eigene en het niet-eigene waarin de overdracht of de
transitie 140 plaatsvindt. Deze overdrachtelijkheid kan niet
simpelweg gerepresenteerd worden, maar is de concrete
mogelijkheidsvoorwaarde van een nieuwe ervaringsgebeurtenis.
Aangezien de transitie gedacht dient te worden als een overgang
naar iets wat er voorheen niet was - als een wordingsproces - geeft
zij aanleiding tot een nieuwe representatie van het voorbije. Deze
nieuwe representatie is geen representatie van een a priori
bestaand subject, maar is zelf een grenspunt en een eindig
culminatiepunt waarbij het subject voor het eerst tot bestaan
overgaat. Dit 'bestaan' is het limietpunt waar naar getendeerd
wordt: het is het uiteindelijke ver-eindigen van de wording in een
singulier gestalte. Dit inzien impliceert dat de representatie altijd
gedacht dient te worden in relatie tot het wordingsgebeuren en
niet afzonderlijk en uitsluitend mag gethematiseerd worden. Het
subject van ervaring blijft daarom ook steeds in relatie staan tot
zijn eigen wording die zich in het spanningsveld tussen het eigene
en het niet-eigene bevindt.

Het wordingsgebeuren zelf - de 'plek' waar de passage en de
overdrachtelijkheid zich situeren - kan niet op zich historisch en
empirisch gerepresenteerd worden. Het verwijst naar de concrete
mogelijkheidsvoorwaarden van de nieuw ontstane gebeurtenis. In
die zin is de wording meer transcendentaal te noemen, maar het is
een transcendentaliteit die historiserend werkt (in onderscheid

140 Deze overdracht noemt Whitehead transition of ongoingness into novelty
('creativityl. Wij hebben het hiervoor ook omschreven als de mededeelbaarheid.
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met  iets  dat zelf historisch waarneembaar  is). De bedoelde  vorm
van transcendentaliteit is een veld waarbinnen iets enkel maar
bestaat als intensiteit of als pure feeling; het veld van de pure
pathema. Dit veld is - zoals ik zal laten zien - niet iets wat buiten
de ervaring ligt: het is de ervaring als een zuiver medium, als een
zuivere mededeling.

Om de hier aangekondigde gedachten verder vorm te geven, ga
ik hoofdzakelijk te rade bij A.N. Whitehead. Over hem kan gezegd
worden dat zijn filosofie cirkelt rond de centrale vraag: wat is een
gebeurtenis en wat is een ervaring? In Process and Reality
omschrijft hij zijn eigen denken als een critique ofpure feeling.  Het
pure feeling verwijst naar een primaat van een puur aangeraakt,

puur aangedaan worden. Het denken over de ervaring moet zich
daarom richten op dit aangedaan worden. Het zoekt aansluiting
bij datgene wat zich enkel kan tonen als een pure intensiteit. Wat
op die manier ontsloten wordt, is de betrokkenheid niet op een
iets, maar op een voelen van de mogelijkheden die zich in de
ervaring aandienen.

De 'lcritiek' van Whitehead vertoont een opmerkelijke
verwantschap met Benjamin's critique  Of pure seeing. Benjamin
zoekt in zijn theorie van de ervaring naar een ervaring die de
ononderscheidelijkheid van het fenomenale en het noumenale
openbaart: het zuivere zien. Het zuivere zien richt zich niet op een
'object' dat schuil zou gaan achter de fenomenen, maar ziet het
fenomeen zelf in zijn zuivere fenomenaliteit. Of anders

geformuleerd: het 'object' van ervaring is precies het verschijnen
van dit object als een zuivere mededeling.

Beide denkers nemen het daarbij op voor iets dat niet in de ons
vertrouwde categorieen van schijn en zijn kan ingevoegd worden.
Ze wijzen op het bestaan (zijn) van een pure schijn of een puur
verschijnen (intensiteit, feeling, pure seeing). Met Roland Faber
zullen wij stellen dat ze beiden een esthetische realiteit willen
beschrijven in contrast met een ontologische realiteit. De esthetiek
heeft geen betrekking op een afzonderlijke leer van het schone,
maar op het oorspronkelijke Griekse aisthesis als 'waarneming';
een waarneming van een pure intensiteit.

De focus op de esthetiek zal duidelijk maken dat de ervaring in
het teken staat van een bemiddeling van zin. Het is een zin die
zich mededeelt in de ervaring. In dit punt staat dan ook de
bemiddeling van het eigene en het andere centraal, van het
voorbije en het tegenwoordige. Uit Derrida's denken leent de
denkfiguur van het 'spook' dat zich om de tussenruimte tussen
het eigene en het andere te thematiseren. Het 'spook' - le revenant
- staat daarbij symbool voor een terugkerende andersheid die de
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zelfzekerheid van het eigene doorkruist door onder een vreemde
gedaante te verschijnen. Derrida's denkfiguur zal in een laatste
beweging in het licht van Whitehead's 'objectieve onsterfelijkheid'
gehoudenworden.

3.1. Critique ofpure feeling (A.N. Whitehead)

Als reactie op een verarrnd begrip van ervaring in de moderniteit,
construeert A.N. Whitehead zijn 'kntiek van het zuivere gevoel'.
Deze titulatuur verwijst onmiskenbaar naar Kant's Kritik der
reinen Vernunf. In de aanloop van dit hoofdstuk heb ik, op basis
van Agamben, gesteld dat bij Kant 'de paradox van de ervaring'
een hoogtepunt bereikt: enerzijds omdat de ervaring door hem
precies op de grens van het empirische en het transcendentale
gesitueerd wordt en anderzijds omdat zijn denken deze grens als
een onoverschrijdbare impasse presenteert. De 'kritiek van het
zuivere gevoel' wil op een besliste wijze uoorbij de impasse gaan.
Dit voorbij mag geen onproblematische terugkeer naar een prd-
Kantiaanse denkvorm betekenen.141 Het stelt  niet  aan  de  orde  dat
er een onmiddellijk contact is met een onbemiddelde realiteit; een
realiteit die puur op zichzelf zou bestaan of die voorbij iedere
fenomenaliteit zou liggen. Maar eerder wijst de ervaring op de
onmiddellke verhouding tot iedere bemiddeldheid. Het 'zuivere
gevoel' ontsluit in die zin geen confrontatie met een extern
gedachte 'objectieve' wereld buiten iedere verschijning om. Het
'zuivere gevoel' kan maar 'zuiver' genoemd worden omdat het maar
bestaat als gevoel. Het gevoel beschrijft daarmee een pure modus
van geraakt-zijn, van bemiddeld-zijn door datgene wat zich toont.
Uitgaande vanuit het pure gevoel is de ervaring geen perceptie van
een louter 'object' of van een 'stand van zaken', maar van een
intensiteit. Deze feelings zijn altijd een feeling of a feeling·. het is
een vatten van het andere als andere of in zijn pure esthetische
fenomenaliteit. De ervaring staat daarmee in het teken van een
mededeling van het andere nog voor iedere representatie
aantreedt.

Met zijn 'kritiek van het zuivere gevoel' plaatst Whitehead
zichzelf in de lijn van Kant. Het verbindende woord tussen beide
filosofen is 1critiek'. Daarmee onderstreept Whitehead dat zijn
filosofie opereert vanuit een kritische ondertoon: «The philosophy
of organism aspires to construct a critique of pure feeling, in the

141 Hierbij dient opgemerkt te worden dat Whitehead zeker aansluiting zoekt bij pre-
Kantiaanse vormen van denken (b.v. Leibniz en verderop 'prehensiesl maar dat de
manier van omgaan anders is.
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philosophical tradition in which Kant puts his Critique of Pure
Reason."142 Voor mijn onderzoek is het van fundamenteel belang
om Whitehead in die hoedanigheid te herlezen. Deze leesbril heeft
als gevolg dat er niet onmiddellijk binnengetreden wordt in het
conceptuele apparaat van deze denker, maar gezocht wordt naar
wat precies in en door zijn kritiek over de verhouding van de
moderniteit ten opzichte van de ervaring zichtbaar wordt gemaakt.
De leemte die het moderne ervaringsbegrip achterlaat, wordt
vanuit een nieuw kader belicht. De Kantiaanse Copernicaanse
wending heeft de misvatting gecorrigeerd dat het subject zich naar
de dingen richt. Daar tegenover plaats Kant het primaat van het
subject, waardoor de objecten zich richten naar de ervarings- en
denkstructuren van het subject. Kant ontmaskert het 'ob-ject' als
een resultante van de synthetiserende activiteit van het subject.
Deze kritiek deelt Whitehead volledig. De ervaring is volgens hem
altijd verbonden met een subject van ervaring. Het verschil tussen
beiden is echter dat voor Whitehead niet alleen het object een
resultante is van een synthetiserende activiteit, maar ook het
subject. Het subject is precies door het aangedaan worden in de
ervaring samengroeit tot een eenheid. Het subject is daarom altijd
een subject van ervaring. Binnen de tritiek van het zuivere gevoel'
is het verschijnen van de subjectieve eenheid meegegeven met de
wording van een nieuwe gebeurtenis, met het op zich nemen van
en het belichamen van het geraakt-zijn, waardoor het in een
onmiddellijke verhouding treedt met zijn middellijkheid. Zo schrijft
Whitehead dat het beter is om te stellen dat 'feelings aim at their
subject, then that they are aimed at their subject'.143 144 De
categorie van de ervaring laat immers niet toe dat er een a priori
subject te situeren zou zijn (waarvan het kenapparaat universeel
vastligt).  Men zou kunnen stellen dat waar Kant de tekortkoming
van een representatie van het empirische erkent (door het Ding an
sich buiten de orde van de kennis van het subject te plaatsen), hij
het kennende en ervarende subject nog teveel in termen van een
her-voorstelling denkt aangezien hij dit subject garant laat staan
voor een universele 'ob-jectieve' representatio van elke hem
toekomende waarnemings- en ervaringsinhoud. Het pure
transcendentale 'ik' valt dan ongenaakbaar (on-aanraakbaar)
buiten   het   veld van iedere mogelijke ervaring (noumenon).    De
representatio veronderstelt daarom een niet-representationeel
element: het ich denke of de transcendentale apperceptie. De weg

142 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, 9 113.
143 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, 9 222.
144 Zie ook A. CLOOTS , Whitehead and Deleuze: Thinking the event, p. 32.
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waarlangs Kant deze splitsing denkt, is in een zuivere on-
bemiddeldheid van dit transcendentale niveau. De weg waarlangs
Whitehead deze spliting denkt, is via een zuivere bemiddeldheid
van het transcendentale. Het transcendentale veld is het zuivere
vermogen van geraakt-worden. Het is iets dat enkel in zoverre het
bemiddeld wordt bestaat en kan daarom niet vooraf gaan aan de
bemiddeling  zelf (geen a priori, geen axioma,  maar een pathema).

De benadrukking van het belang van de ervaring leidt tot een
herlezing van Kant. De transcendentale esthetica uit de eerste
Kritik is het aanknopingspunt om het Kantiaanse gedachtegoed te
herzien. Whitehead is er immers van overtuigd dat de focus op de
transcendentale esthetica een ontregulerend effect heeft, dat al de
kritieken in haar kielzog meeneemt. Hij schrijft: «Thus in organic
philosophy Kant's «Transcendental Aesthetic" becomes a distorted
fragment of what should have been his main topic".145 Het komt er
voor Whitehead dus op aan om een andere toegang te vinden tot
de transcendentale esthetiek.

De kritiek die dit doel probeert te bereiken is een Critique Of
Pure  Feeling. Deze Critique  Of Pure Feeling heeft de kracht om alle
Kantiaanse kritieken te overstijgen. Of zoals Roland Faber het
schrijft: «De transcendentale esthetiek wordt het medium van
waaruit de andere kritieken hun plaats wordt toegewezen. "146 Wat
zich, binnen de kritische filosofie van Kant, als kenbare ervaring
(fenomeen) aandient, moet volgens Whitehead op rekening gezet
worden van de Modes Of Thought. Deze Modes Of Thought duiden
op de werking en de regels van het verstand: de categorieen.147 Het
is deze regulerende functie van het denkvermogen die de ervaring
tot eenheid brengt. Binnen dit strakke filosofische systeem is er
echter een uitzondering die niet zomaar als een regel van het
verstand kan opgevat worden. Het is de transcendentale esthetiek,
waarmee Kant de ruimte en de tijd een plaats geeft. Hier ziet
Whitehead een opening in het Kantiaanse denken dat heel het
systeem zou kunnen reviseren. Deze 'opening' is precies de 'plek'
waar bijvoorbeeld concrete tijd (empirisch) en transcendentale tijd
op elkaar ingrijpen. Het punt van aaneengrijpen gaat voorbij aan
een radicale gescheidenheid van beide perspectieven. Deze 'plek'

145 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality,  p.  113.
146 R. FABER, "Insistenz'. Zum «Nicht-sein" Gottes bei Leuinas, Deleuze und Whitehead,
in Labyrinth. An International Journal for Philosophy, Feminist Theory and Cultural
Hermeneutics 2  (2000)  (http: / /phaidon.philo.at): "Mit seiner Rekonstruktion  der  drei
Kritiken aus dem Nukleus der Transzendentalen Asthetik' erhebt Whitehead - wie
auch Deleuze nach ihm - 'Asthetik' zum vereinenden Medium seiner kritischen
Agenda." (Eigen vertaling).
147 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p.  113.
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veronderstelt enerzijds het gelijktijdige verschijnen van zowel het
empirische als het transcendentale in hun onderscheidenheid,
maar anderzijds kan deze 'plek' niet gerechtvaardigd worden door
66n van beide perspectieven alleen: ze moet het samengaan van
beiden verbeelden (Kant spreekt niets voor niets van een
Einbildungskrajt, die de paradoxale synthese vormt van beide
perspectieven).  In het samengaan  is er zowel een betrokkenheid
van het transcendentale op het empirische als een betrokkenheid
van het empirische op het transcendentale: het is empirico-
transcendentaL Uit deze 'plek' kan geen tegenstelling tussen
enerzijds de vorm (b.v. de pure vorm van de transcendentale tijd)
en de materie of inhoud (bijvoorbeeld de empirische tijd)
gedestilleerd worden. Ook al veronderstelt Kant's transcendentale
esthetiek deze originaire 'tussen-ruimte' of 'tussen-tijd'148, hij lijkt
uiteindelijk vast te houden aan de pure mogelijkheidsvoorwaarden
in tegenstelling tot de concrete empirische materialiteit. Kant
timmert de opening terug dicht door, net als Hume, een strak
onderscheid te installeren tussen de inhoud (de data) van de
ervaring en de pure vorm van de ervaring als tijd en ruimte als a
priori's. De tijd en ruimte worden zo toch weer functie van het
subjectieve voorstellende vermogen.

Kant start in zijn transcendentale esthetiek met de constatering
dat alle kennis op de ervaring (empirie) moet betrokken zijn. Waar
anders zou het denken zijn input halen? Het denkende subject is
dus aangewezen op een zekere mate van receptiviteit en
passiviteit. Het wordt geaffecteerd (afiziert) door de verschillende
gewaarwordingen die zich aandienen. Deze gewaarwordingen
worden gekenmerkt door een vaagheid. Kant schrijft: «Die
Fahigkeit, (Rezeptivitat) Vorstellungen durch die Art, wie wir von
Gegenst.Anden affiziert werden, zu bekonnrnen, heiSt

Sinnlichkeit."149 De zinnelijkheid is dus een domein waarin zich
allerlei vage gewaarwordingen manifesteren: het is die zone waarin
het gevoel, het geaffecteerd-worden (feeling) overheerst. Noteer dat
'gevoel' in deze optiek geenszins op het gevoelsleven van een
subject duidt, maar op iets dat zich aandient nog voor het subject
er zijn eigen denk- en ervaringsstructuren op toepast. Door Kant
wordt deze zinnelijkheid ook de materie van de ervaring genoemd.
Het is echter belangwekkend dat er op dit niveau een
communicatie optreedt tussen het zinnelijke en het

transcendentale. Het transcendentale subject is immers
aangewezen op deze ervaringen om ze te kunnen transformeren

148 Zie verderop: Ervaring en tijd: de Messiaanse ervaring'.
149 KANT, I., Kritik der reinen Vemunft, Stuttgart, Philipp Reclarn Jun., 1998, p. 80.
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tot kennis. Daarin toont zich de primaire verbondenheid aan het
zinnelijke. Op dat precieze punt gebeurt iets, waardoor de
zinnelijkheid zich aandient in het subject (dat op dat vlak enkel
als  receptief/passief te karakteriseren  is).

De esthetiek waar hier sprake van is, valt volledig binnen de
contouren van de waarneming en de ervaring. Daarmee grijpen
Kant en Whitehead terug naar de oorspronkelijke Griekse
betekenis van aisthesis  in  de  zin van waarneming. 150 Esthetiek  is
dus niet direct een behandeling van het schone of de smaak die
zich laat verzamelen onder de term 'schone kunsten'. De radicale
optie van Whitehead voor de ervaringsgebeurtenissen, die
weerspiegeld wordt in zijn ontologische principe, lijkt op het eerste
zicht ieder perspectief op het transcendentale uit te sluiten. In een
bepaald opzicht is dit ook zo, vooral wanneer blijkt dat Whitehead
het transcendentale niet a priori kan bepalen. De bijhorende vraag
is dan of een niet a priorische transcendentaliteit gedacht kan
worden? Vanuit een Whiteheadiaanse optiek is het antwoord op
deze vraag zonder meer affirmatief. In zijn denken ondergaat het
transcendentale domein immers een radicale transformatie. Wat
de 'mogelijkheidsvoorwaarden van de ervaring' betreft, staat
Whitehead een shift voor van de genetivus subjectiuus naar de
genetivus objectivus. De mogelijkheidsvoorwaarden staan niet los
van de concrete ervaring en kunnen zich als zodanig ook niet
presenteren als de mogelijkheidsvoorwaarden van 'iedere' ervaring.
De mogelijkheidsvoorwaarden verschijnen in het licht van een
singuliere ervaring. De categorieen van het reinen F'Qhlens zijn
echter, zo schrijft Faber, «transzendentale Bedingungen der
kreativen Selbstkonstitution  von Ereignissen: 151  In de wording van
een ervaring, die als een zelfverwerkelijking wordt beschreven,
ontvouwt zich een transcendentaal veld.

Waar Whitehead het transcendentale domein ontsluit als de
mogelijkheidsvoorwaarden voor de concrete ervaring, komt hij
dicht  in de buurt  van het denken van Gilles Deleuze.152 Deleuze
wijst daarbij tevens op de onmogelijkheid om het Kantiaanse
schematisme als een logische gegevenheid te percipieren. Het
Kantiaanse schematisme is het in elkaar grijpen van de logische
prioriteit van de abstracte vormen van tijd en ruimte, met de
veelheid aan Empjindungen uit de ervaring, door de instantie van

150 Zie bijvoorbeeld ook Aristoteles.
151 R. FABER, 'Insistenz". Zum 'Nicht-sein' Gottes bei Leuinas, Deleuze und Whitehead
Zie ook J. BRADLEY, Ttanscendentalism and Speculative Realism in Whitehead, in
Process Studies 23/3 (1994) 162-163: E6n van de basisvragen van Whitehead volgens
Bradley is: 'How do the categoreal and empirical stand to each other?'
152 G. DELEUZE, DiBrence et rapttition, Paris, P.U.F. 1969.
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de Transcendentale Einbildungskraft. Zo wordt immers het
fenomeen geboren dat de garantie biedt voor iedere verdere
wetenschappelijke begronding. Daar zit ook al in miniatuurvorm
de mogelijkheid om binnen het Kantiaanse denken het
transcendentale domein als een volledige vrijgesteld (van de
ervaring) domein te vestigen. Zonder de elasticiteit van de
verbeeldingskracht zou dit onmogelijk zijn. Maar wat volgens
Deleuze ongedacht blijft bij Kant is waar het schematisme zijn
kracht vandaan haalt. De spatio-temporele dynamiek kan niet
anders dan in de actuele conditie van de verschillende differenties
zelf gevonden worden en dus niet in de Einbildungkrajt op zich.153

Volgens Whitehead komen we bij Kant in een subjectivisme
terecht. De ervaring en de fenomenen staan volledig in het teken
van de habits Of thought van het transcendentale subject.
Whitehead schrijft:      «Kant (...) conceives his transcendental
aesthetic to be the mere description of a subjective process
appropriating the data by orderliness of feeling."154 Het gevolg is
een radicale scheiding tussen fenomenen en gewaarwordingen. De
gewaarwordingen zelf kunnen geen ervaringsvoorwerpen zijn,
zonder de noodzakelijke transformatie door de verbeeldingskracht.

Door het invoeren van de term habits Of thought situeert
Whitehead zich dicht bij Hume. In zijn bekende kritiek op de
causaliteitsgedachte, maakt Hume sterk dat de oorzakelijkheid op
conto van de gewoontes van het denken moet gezet worden in
plaats van op de werkelijkheid. Bij hem vormen de indrukken
(impressions) de basis  van onze voorstellingen (ideas). De ideas
zijn wel betrokken op de indrukken, maar zijn toch ook radicaal
een eigenschap van het subject. De veronderstelling dat er achter
de vele indrukken een substantie schuil gaat, is louter een
psychische noodzakelijkheid van het denken, niet iets wat over de
werkelijkheid zelf uit te zeggen is.

Whitehead volgt enigszins Hume's radicale empirisme en diens
stelling dat het denken geleid wordt door een aantal habits die wel
misschien een noodzakelijkheid van het denken vormen, maar
geen enkele empirische basis hebben. Maar net de ervaring zelf,
doorbreekt de habits Of thought. Het zijn volgens Whitehead
precies de habits Of thought die verhinderen dat de ervaring
zichzelf kan manifesteren. E6n van de negen belangrijke habits is:
«The Kantian doctrine of the objective world as a theoretical
construct from purely subjective experience."155 Hier ligt ook de

153 G. DELEUZE, Dij rence et repatition, p 281-282.
154 A.N. WHrrEHEAD, Process and Reality, p.  113.
155 A.N. WHI'rEHEAD, Process and Reality, p. xiii.
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paradox van de Hume's habits in. Door het denken enkel in
verband te brengen met een innerlijke noodzakelijkheid, zonder
enige andere garantie (in de ervaring zelf), spreekt Hume enerzijds
een positieve appreciatie uit voor de ervaringsindrukken als iets
dat niet door het denken kan geaccapareerd worden, maar
anderzijds spreekt hij ook een negatieve appreciatie uit door van
meet af aan vast te leggen wat de ervaringsindrukken eigenlijk
zijn: een veelheid aan indrukken die zelf over geen kwaliteiten
beschikken buiten de primaire. Hier wordt de 'rest' waar de
indrukken ons mee confronteren, restloos en negatief gedefinieerd
uit de bepaling van de gewoontes van het denken.

Het bovenstaande verklaart de ambivalente houding die
Whitehead ten opzichte van Hume inneemt. Positief gelezen, vindt
Whitehead bij Hume de gedachte dat het denken verstikt geraakt
in haar eigen habits en dat dit inzicht de principiele mogelijkheid
vormt om de ervaring terug een kans te bieden. Negatief gelezen,
wordt die mogelijkheid onmiddellijk terug gesloten door ervaring
louter in termen van zintuiglijkheid op te vatten, waardoor ze
eigenlijk niets meer kan meedelen (met uitzondering van de
primaire kwaliteiten).

Bij Locke, de andere bekende Engelse empirist, vindt
Whitehead echter iets wat ook nader belicht zou moeten worden.
Voor Locke is de menselijke geest bij de geboorte een
onbeschreven blad en bestaan er bijgevolg geen ingeboren idee8n.
De idee8n worden aangereikt uit de ervaring. Locke voert het
onderscheid tussen elementaire en complexe idee6n in.
Elementaire idee8n (simple ideas) zijn rechtstreeks gegeven uit de
ervaring. Het zijn afbeeldingen van de indrukken en de
bouwstenen van de kennis. De complexe ideeen, gevormd door
combinaties van verschillende elementaire ideeen, zijn derhalve
secundair en enkel mogelijk op basis van de elementaire.

Whitehead wijst op het feit dat Locke iets belangrijk had gezien,
namelijk dat in de ervaring idee8n zich opdringen aan de
objectzijde, die overgedragen worden op de ervaring van het
subject. De idee6n, in de zin van elementaire ideeen, zijn van meet
af aan verbonden met het datum van de ervaring. Dit datum
bereikt volgens Locke het subjectieve domein. Voor Whitehead ligt
precies op dit punt de verwantschap tussen het organicisme en
Locke's filosofie.156 De gegevenheid  van het datum  laat in Locke's
denken een openheid voor de receptiviteit (sense-reception) en
doorbreekt de subjectivistische reductie. Toch heeft Locke, aldus
Whitehead, het veelbelovende perspectief van zijn filosofie, niet

156 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p.  113.
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afdoende erkent. Het moderne ervaringsbegrip, in termen van
sense-perception, krijgt uiteindelijk de bovenhand. De

beklemtoning van de sense-perception, die de enige toegang vormt
voor het subject tot het ervaringsgegeven, overschaduwt de sense-

reception die door Locke wordt verondersteld, maar uiteindelijk
braak blijft liggen.

In Whitehead's denken krijgt de sense-reception vol gewicht.
Het belichten van de receptiviteit die zich in de ervaring aandient,
heeft consequenties voor de hele omvang van  de

ervaringsgebeurtenis. In het moderne denken werd er, onder meer
bij Locke, een strik onderscheid gemaakt tussen de primaire en
secundaire kwaliteiten van de ervaring. De primaire kwaliteiten
betroffen de grootte, het aantal, de plaats, de beweging en de rust.
Het zijn kwaliteiten die zich tonen in de zintuiglijke waarneming
van objecten en die objectief meetbaar zijn. De secundaire
kwaliteiten daarentegen zijn niet meetbaar en kunnen met andere
woorden geen voorwerp zijn van 'objectieve' kennis. Voorbeelden
van secundaire kwaliteiten zijn onder meer de kleur, de smaak en
de    geur.157 De ervaring wordt    in deze opdeling onmiddellijk
normatief gedefinieerd als sense-perception. De ervaring is datgene
wat zich door de ervaringsapparaten (de zintuigen) perst en alleen
wat daar uit te voorschijn treedt, is voorwerp van zinvolle
'objectieve' kennis. Alles wat erbuiten valt, is enkel een
'toegevoegde' waarde. Het begrip toegevoegde waarde' wijst op de
actieve rol die het subject speelt in het tot stand brengen van deze
gegevens. De secundaire kwaliteiten zijn met name subjectief
gekleurd. Bij Whitehead echter omhelst het datum van de ervaring
zowel primaire als secundaire kwaliteiten. In zijn aanklacht tegen
het vernauwde moderne ervaringsbegrip neemt hij het op voor een
ervaringsbegrip dat tevens schoonheid, gevoel, waarde in zich
meedraagt.

3.1.1. Pure feeling: het aangeraakt worden

Termen zoals gevoel, affectie, emotie hebben een specifieke
inkleuring in het dagelijkse taalgebruik. Ze verwijzen onmiddellijk
naar de gemoedstoestand van een persoon. Gevoelens vallen dan
ook onmiddellijk binnen de sfeer van het subjectieve. Men zou
kunnen stellen dat het subject de voorwaarde vormt voor het
hebben van gevoelens. In deze opvatting is er al een subject

157 Er dient vermeld te worden dat binnen de toenmalige fysica deze kwaliteiten
onmeetbaar waren. In het huidige tijdperk is de meetbaarheid ervan wel mogelijk
geworden (zij het weliswaar een bepaalde geconstrueerde meetbaarheid).
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geconstitueerd dat 'naderhand' door verschillende

gemoedstoestanden kan worden geraakt. Om te kunnen begrijpen
wat Whitehead verstaat onder feelings zullen we bovenstaande
gedachtelijnen moeten verlaten. Voor Whitehead is feeling ook wel
subjectbetrokken, maar het grote verschil zit in de verhouding
tussen gevoel en subject.

Feeling wijst  op het primaat van het geraakt worden of zoals
Andr6 Cloots het omschrijft:    het 'in voeling zijn met'.158    Het
prioritaire karakter van het gevoel mondt uit in een revisie van de
hele  subject-gedachte.159 Het startpunt van Whitehead's filosofie  is
dan niet te vinden in een transcendentaal subject, noch in een
Cartesiaanse zelf-aanwezigheid tijdens de denkact. De hiervoor
genoemde subjectiviteitsvormen veronderstellen immers al een
geconstitueerd subject dat niet geraakt wordt door iets buiten
zichzelf. Voor Whitehead berusten dergelijke vormen van
subjectiviteit op een hogere abstractiegraad, die dus niet als
vertrekpunt kan genomen worden. Voor het subject geworden is,
is er reeds sprake van een geraakt-zijn. Aangezien er op dit basaal
niveau nog geen sprake is van een subject - enkel van een subject
in wording - kan het geraakt-zijn als primaire ontologische
toestand niet in het keurslijf van de representatie geduwd worden.
Zoals we boven al hebben laten zien, definieerden Hume en Locke
de ervaring hoofdzakelijk vanuit de immediate representation. De
representatie is de voorstellende act, waarbij het subject datgene
wat zich onmiddellijk en objectief uit de ervaring aan het subject
vertoont, voor de geest haalt. Men kan dus stellen dat de
problematiek van de representatie een zichzelf begrondend subject
veronderstelt. 160 De heersende beklemtoning  van de representatie
tijdens de moderniteit legt daarmee de ervaring aan banden.

Het paradigma van de representatie verschuift bij Whitehead
naar iets dat voor de representatie ligt. Feeling verwijst naar een
meer oorspronkelijk vatten dat zich voor het representationele
aandient. Het oorspronkelijke 'vatten' is een onmiddellijk voelen.
Dit 'vatten' beantwoordt aan de oorspronkelijke betekenis van
aisthasis, als het verschijnen van datgene wat zichzelf toont. Het
voelen als bron voor de ervaring verlaat daarmee ook het primaat
van het oog dat de moderne ervaringsopvatting met zich mee
droeg. Het oog is immers een symbool voor het afstandelijk aan-
en overschouwen waarmee de waarnemingsact zich

158 A. CLOOTs, Whitehead, God en metaA/sica. Achtergronden en grenzen uan een
meta sisch systeem, p. 52.
159 Wat Whitehead zelf het refonned subjectivisticprinciple noemt (cf.  inka)
160 Een inzicht dat trouwens de hedendaagse politiek-filosofische debatten in zijn
greep houdt. Zie bijvoorbeeld het denken van A. Badiou.
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vereenzelvigde. In het voelen valt die aistandname weg. De
ervaring wordt zo het gebeuren van het geraakt-worden door wat
zich aandient, nog voor iedere echte distantie.

Het onmiddellijk geraakt-worden is geen neutraal gebeuren. De
ervaringsgebeurtenis draagt voor Whitehead altijd een afective
tone of is met andere woorden emotioneel geladen. Het vatten is
dan ook altijd een vatten in bepaalde zin, met inbegrip van wat in
een door abstractie gekenmerkte onderscheiding der domeinen het
esthetische en het morele wordt genoemd.

Whitehead heeft een sterke aandacht voor het geraakt-zijn en
voor de affective tone. In de continentale wijsbegeerte heeft Martin
Heidegger er tevens op gewezen dat alles in een bepaalde

'gestemdheid' verschijnt. Daarom is het interessant om te zien hoe
Heidegger omgaat met dit gegeven. In Sein und Zeit houdt
Heidegger een pleidooi om het 'gestemd-zijn' als een fundamenteel
existentiaal te zien.161 Het 'gestemd-zijn' is een wezenlijke trek van
het Dasein. In de stemming en in de bevindelijkheid wordt het
Dasein geconfronteerd met het Da. Waar Heidegger op doelt, is dat
nog voor iedere ontische bepaling van de stemming, die eventueel
resulteert in een psychologische taxatie van diverse

gemoedstoestanden, het Dasein al gestemd is zonder dat die
stemming zich als een eigenschap van het subject zelf aandient.
Op een ontologisch niveau toont zich immers dat het zijn, dat het
Dasein te zijn heeft, reeds als stemming wordt ontsloten.
Heidegger schrijft: «In de gestemdheid is het erzijn altijd al op
stemmingsmatige wijze ontsloten, en wel als het zijnde waaraan
het erzijn in z'n zijn werd overgeleverd als het zijn dat het
existerend te zijn heeft. Ontsloten wil niet zeggen: als zodanig
gekend."162 En verder: «In de bevindelijkheid staat het erzijn altijd
al oog in oog met zichzelf, het heeft zichzelf altijd al gevonden, zij
het niet zo dat het zichzelf waarneemt en op die manier aantreft,
maar als een gestemd zich-bevinden."163 Voor Heidegger is het in
de bevindelijkheid dat het erzijn zich als gestemd vertoont.
Primordiaal is dat er altijd al een ontslotenheid is binnen het
subject die het overlevert aan het zijn en aan de wereld. De
geslotenheid van het moderne subject is daarmee totaal
opengebroken. De waarneming krijgt hier terug een belangrijke
ontologische betekenis precies op het punt waar ze in verband
wordt gebracht met het gestemd-zijn van het zijn. Het is in het
gestemd zijn dat het erzijn de bron vindt van zichzelf. Die bron is

161 M. HEIDEGGER, Zijn en tijd Vertaald en van een nawoord voorzien door M.
Wildschut, Nijmegen, SUN, 1998, p. 179.
162 M. HEIDEGGER, Z jn en «jd, p.  180.
163 M. HEIDEGGER, ZOn en Mid, p 180-181.
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niet iets wat het erzijn kan accapareren en zich totaal eigen kan
maken, maar het is wel de voorwaarde voor iedere betekenisvolle
ervaring van zichzelf. Heidegger schrijft expliciet in het
bovenstaande citaat dat de primaire ontslotenheid niet
onmiddellijk als kennis kan gewaarmerkt worden. In de
bevindelijkheid ligt dus iets besloten dat zich nog voor iedere
kennisaanspraak aandient.

De Heideggeriaans thematiek van de bevindelijkheid laat het
statuut van de waarneming en van datgene wat zich als ervaring
aandient, niet ongemoeid. Heidegger laat zien dat de
objectiveerbare zintuiglijke waarneming, die het moderne
ervaringsconcept domineert, schatplichtig is aan een meer
oorspronkelijkere vorm van ervaring. Er treedt in zijn denken dan
ook een verschuiving op van een loutere epistemologische
vraagstelling betreffende ervaring  naar een ontologisch niveau. 164
De epistemologische vragen over ivat kunnen we kennen' en
'hoever reikt de menselijke kennis' worden pas mogelijk doordat er
al een 'ontologisch voorschot' is. Het erzijn heeft zich immers al
geopend naar datgene wat zich aandient. Heidegger richt zich op
de zintuigen, de werkinstrumenten van de waarnemingsact, om
dit inzicht te verduidelijken. De zintuigen zelf worden op een
ontologisch niveau ingeschakeld. Binnen de kentheorie
verschijnen zintuigen louter als werktuigen of werkinstrumenten.
Ze zijn bepalend in de zin dat ze letterlijk constitueren wat ervaren
kan worden. Zoals een ploeg op een specifieke wijze inkepingen in
het agrarische landschap aanbrengt, versnijden de zintuigen  de
ervaringsdata volgens hun eigen werkdadigheid (b.v. de wijze van
het   oog, de wijze   van het gehoor). Het functioneren   van   de
zintuigen limiteert de ervaring. Sterker nog: de zintuigen
constitueren de data op een bepaalde wijze. In het moderne
denken heeft men zich daar te gronde rekenschap van gegeven.
Maar een dergelijke benadering van zintuiglijkheid schiet tekort.
Het laat in der minne waar zintuigen fundamenteel door getekend
zijn: het geraakt worden. Zintuigen getuigen van een zekere
passiviteit doordat ze zich laten aanraken door de ervaringsdata,
ze worden geaffecteerd door iets buiten zichzelf. Omdat zintuigen
zouden kunnen geraakt worden, aldus Heidegger, moeten ze
getekend zijn door een fundamentele ontvankelijkheid. Hij schrijft:

"En alleen omdat de 'zintuigen' ontologisch tot een zijnde behoren
dat de zijnsaard heeft van het bevindelijk in-de-wereld-zijn,

164 Hierbij is het vermeldenswaardig dat Whitehead zich verzet tegen de
epistemologische reductie die het moderne denken kenmerkt.
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kunnen ze 'geraakt' worden en 'gevoellg zlJn voor, zodat dat waI
ze raakt zich toont in affectie. Zoiets als affectie zou ook bij de
sterkste druk en weerstand niet tot stand komen, weerstand zou
naar zijn aard onontdekt blijven, als er geen bevindelijk in-de-
wereld-zijn was, dat bij voorbaat op een door stemmingen
voorgestructureerde ontvankelijkheid voor het binnenwereldlijke
zijnde is aangewezen."165

Zintuigen delen met andere woorden, ontologisch gezien, in de
bevindelijkheid van het erzijn. Alleen vanuit die hoedanigheid
kunnen zij geraakt worden en geaffecteerd worden. Zij maken van
meet af aan deel uit van de primaire openheid op de wereld, die
zich in het gestemd-zijn openbaart. De ontsluitende

bevindelijkheid is daarmee een mogelijkheidsvoorwaarde voor hun
afgeleide epistemologische vormgeving.

Na deze excursie knoop ik terug aan bij Whitehead. Ook hij
probeert op een dieper niveau het kenmerkende van de
zintuiglijkheid te duiden. In SymboUsm kaart Whitehead Hume's
ervaringsopvatting aan door aan te wijzen dat Hume met
betrekking tot de zintuigen iets fundamenteel ongedacht laat. De
vlotheid waarmee Hume het heeft over de perceptie via het oog, via
het oor enz. wordt een halt toegeroepen. Whitehead richt zijn
aandacht op een passage uit Hume's Treatise OfHuman Nature.166
In deze passage valt de laatstgenoemde de idee dat er achter de
waarnemingen een substantie zou schuil gaan, aan. Maar,
beweert Hume, de ervaring leent zich hoegenaaind niet tot een
dergelijke gevolgtrekking. De waarneming gebeurt immers altijd
door de zintuigen: «If it be perceived by the eyes, it must be a
colour; if by the ears, a sound; if by the palate, a taste; and so of
the other senses."167 Via de ogen worden kleuren zichtbaar, via de
oren geluiden, via smaakzin smaken, enz. Aangezien niemand zal
aannemen dat de substantie kan gereduceerd worden tot een
kleur, een geluid of een smaak, terwijl dat nochtans de enige
mogelijkheden zijn die zich in de ervaring aandienen, kan er geen
enkele basis voor een substantiegedachte uit de ervaring gevonden
worden. Whitehead zelf zoekt in deze passage iets anders dan een
discussie omtrent de substantie-gedachte. Het gaat hem veel meer
om wat de zintuigen ons leren over de ervaring. Hume liet, zoals
we reeds gezien hebben, enkel ervaring toe onder de vorm van
presentational immediacy (sense-perception). Vanuit     die     hoek

165 M. HEIDEGGER, Z(in en ujd, p.  183.
166  D.  HuME,  A  Tteatise of Human Nature  (edited by David Fate Norton  and  Mary  J.

Norton), Oxford/New York, Oxford University Press, 2000.
167 D. HuME, A iteatise OfHuman Nature, p. 16.
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wordt ook zijn argumentatie met betrekking tot de substantie-idee
opgebouwd. De zintuiglijke ervaring reikt niet verder dan het
percipi8ren van de primaire kwaliteiten. Deze vaststelling maakt
ook duidelijk dat het Hume op de eerste plaats te doen is om het
epistemologische statuut van de ervaring. Volgens Whitehead
doorkruist Hume's eigen argumentatie het punt dat hij wil maken,
met name waar het over de zintuiglijke ervaring gaat. Whitehead
vraagt daarom: «For what is the meaning of 'by' in 'by the eyes', 'by
the ears", 'by the palate? His [Hume's, JDM] argument
presupposes that sense-data, functioning in presentational
immediacy, are 'given' by reason of 'eyes', 'ears', 'palates'."168
Terwijl Hume het primaat van de presentational immediacy wil
onderstrepen, geeft hij daarvoor redenen aan die niet langer
binnen het bestek van de presentational immediacy zelf vallen.  Het
via de zintuigen kan niet langer het object zijn van de zintuiglijke
waarneming zelf. Waar is de locus van het oor, het oog of de
smaakzin? Het oog is paradoxaler wijze precies datgene wat ziet
door niet te zien. Eenvoudiger geformuleerd: het oog ziet door de
afwezigheid van zichzelf. Moest het oog zichzelf zien, terwijl het
ziet, zou het niet in staat zien om receptief ervaringsdata te
ontvangen. De verschillende zintuigen zijn daarom volgens
Whitehead de reden van de 'gegevenheid' van datgene wat binnen
de contouren van de presentational immediacy verschijnt. Dus
enerzijds kunnen we stellen dat Hume gelijk had in zijn stelling
dat de zintuiglijke waarneming in zoverre die onder presentational
immediacy valt, enkel een waarneming biedt die ingekleurd is door
de specificiteit van de diverse zintuigen. Maar anderzijds, lijkt de
zintuiglijke waarneming zich te onttrekken aan de presentational
immediacy zelf. Dit laatste kon Hume binnen zijn filosofie niet
denken. Vanuit een Whiteheadiaans perspectief komt men hier
echter een ervaring op het spoor die meer primordiaal is dan de
ervaring van de presentational immediacy.

Het by the eye wijst ook op een ononderscheidbaarheid tussen
de data als iets van het gerepresenteerde object (presentional
immediacy) en de data als een gegevenheid door het lichaam. Dit
laatste heeft betrekking op wat Whitehead 'the withness of the
body' noemt.169 De waarneming gebeurt met andere woorden in de
tussenruimte tussen wat zich aan ons vertoont en wat zich door
onze waarnemingsapparaten (lees: zintuigen) toont. Het is, volgens

168 A.N. WHITEHEAD, Symbolism. Its Meaning and Etlect, New York, Capricorn Books,
1959, p. 52.
169 R.P.H. MuNNIK, De wereld als creatieue voortgang. De ontwikkeling van een
totaliteitsgedachte bij A.N. Whitehead  Deel 1, Tilburg, Tilburg University Press,  1987,
p. 249.
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Whitehead, niet mogelijk om de twee perspectieven van elkaar te
scheiden in de waarneming. De waarneming is het gegeven-zijn
van deze twee perspectieven aan elkaar.

Net zoals bij Heidegger is voor Whitehead pas vanuit een meer
primordiale ervaring het geraakt-worden of geaffecteerd-worden
thematiseerbaar. De mogelijkheid van het geraakt-worden bij
Heidegger, omhelsde de ontslotenheid of de altijd al openstaande
betrokkenheid op het in-de-wereld-zijn van de bevindelijkheid. In
die zin kunnen we de aisthdsis in verband brengen met het
openstaan voor datgene wat zich uit zichzelf aandient. Ook de
zintuigen zijn voor Heidegger hierdoor getekend en bij Whitehead
wordt een fundamentele karakteristiek van de ervaring in het by
the eye uitgedrukt, die zoals we verder zullen zien ook de
mogelijkheid vormt tot een verbondenheid met de omringende
wereld.

Feeling is het in contact treden, het laten-raken door het datum
uit de ervaring. In die zin wijst feeling al op de overgang van het
object van de ervaring naar het subject van de ervaring.
Sherburne schrijft daaromtrent: «It is that functioning through
which the concrescent actuality appropriates the datum so as to
make it its own".170 Door de feelings wordt een

evaringsgebeurtenis in staat gesteld om het objectieve datum als
iets subjectief te assumeren of zich eigen te maken. Het objectief
'gegevene' wordt voor Whitehead bepalend voor de wording van het
subject, voor de ervaring zelf. De objectiviteit van het datum
verwijst dan niet in de eerste plaats naar het epistemologische of
theoretische statuut van de data zelf, als garantie voor een zekere
kennis, maar naar het feit dat de data uit de ervaring de reden zijn
waaruit pas in een tweede fase het 'subject' van de ervaring groeit.
Objectief zijn de data omdat ze niet binnen de greep van het

subject vallen, maar een werkelijke beinvloeding of provocatie van
het subject mogelijk maken.

3.1.2.    Prehension: het oorspronkelijke vatten   van de mogelijk-
heden

Bij Whitehead worden feelings gedefinieerd als positieve
prehensies. Dit maakt zichtbaar dat de feelings schatplichtig zijn
aan het overkoepelde fenomeen van de diverse prehensies.
Prehensies zijn 'concrete facts of relatedness'.171 Whitehead

170 D.W. SHERBURNE, A Key to Whithead's Process and Reality, Bloomington, Indiana
University Press, 1966, p. 224.
171 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 22.
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schrijft: "The first analysis of an actual entity, into its most
concrete elements [cursivering, JDMI, discloses      it      to      be      a
concrescence of prehensions, which have originated in its process
of becoming."172 De actuele entiteiten, de eigenlijke res verae van
de organicistische filosofie, zijn opgebouwd uit verschillende
prehensies. De actuele entiteit is het resultaat van de unificatie en
van het samengroeien van de diverse prehensies. Dit betekent dat
de theorie van de prehensies op het laagste niveau moeten
duidelijk maken hoe een actuele entiteit in haar wordingsact
wordt verbonden met de data uit de ervaring.

Om op het spoor te komen wat Whitehead met zijn term
prehension bedoelt, zijn we genoodzaakt om bij Leibniz te rade te
gaan. Leibniz heeft het onderscheid tussen perception en
apperception ingevoerd. Dit paste bij de overtuiging van Leibniz
dat de geschapen substanties verschillende niveaus van
waarneming in zich dragen. Apperception is het bewustzijn of de
reflexieve kennis en behoort bij de hogere vormen van waarneming
zoals die van de mens. Perception daarentegen beantwoordt aan
het laagste niveau van de waarneming. Het is gekenmerkt door de
afwezigheid van een duidelijke onderscheidenheid. Het is dan ook
een soort van waarneming die niet tot het niveau van het
bewustzijn (met een duidelijke onderscheidenheid) wordt opgetild.
Het zijn 'perceptions who are not apperceived:173 Ook de mens die
hoofdzakelijk als bewustzijn kan getypeerd worden, blijft volgens
Leibniz toegang hebben tot deze niet-bewuste percepties.

Met zijn theorie van prehensions heeft Whitehead zich
geinspireerd op Leibniz's perceptions. Met prehensions bedoelt hij
een waarneming die wordt opgevat als een vatten op een niet-
bewust niveau. Wat het niet-bewuste niveau betreft, zijn
prehensions gelijklopend met de perceptions van Leibniz. Maar
Whitehead kiest voor een andere terminologie omdat hij vindt dat
de term perception nog teveel gebonden is aan het representatieve
model   van de waarneming (presentational immediacy).    Aan    de
andere kant dient opgemerkt te worden dat het Whiteheadiaanse
apprehension in sterke mate overeen komt met het Leibniziaanse
apperception. Uit de discussie met Leibniz, kunnen we dus
opmaken dat Whitehead in zijn denken op zoek gaat naar een
'vatten' dat zich op een niet-bewust niveau afspeelt en dat niet
binnen het kader van de waarneming als representatie
plaatsvindt.

172 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 23.
173 Zie: http://plato.stanford.edu/entries/leibniz-mind.
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Aangezien de prehensies niet als een representatie van het
andere (voorafgaande gebeurtenissen) door het ene kan opgevat
worden, zijn ze ook geen substituut voor dat andere. Representatie
is immers steeds het in de plaats optreden van. Representatie
(zoals in de presentational immediacy) is helder en klaar
onderscheiden, zoals het ideaal van Descartes' ideeen. Ze betekent
daarom een surplus aan helderheid over de vaagheid die de
waarneming van het andere kenmerkt. Tegenover de representatie
plaats Whitehead het vectoriale karakter  van de prehensies.174  De
vector duidt een vage zinsrichting aan. Het is een spoor dat zich
doortrekt naar toekomstige gebeurtenissen. De prehensies als
vectoren zijn de bewegende richting vertrekkende van een 'punt'
naar een ander 'punt'. Maar de vector bestaat enkel als die
beweegrichting zelf. Wanneer deze tot rust komt in een bepaald
punt, verliest de vector zijn kracht. Wat de theorie van de
prehensies met andere woorden moet verhelderen, is de transitie
van een actuele gebeurtenis naar een andere gebeurtenis. Daarom
kunnen de prehensies niet meer zijn dan vehikels tussen het ene
en het andere of van de relationele verbondenheid tussen de twee.
Whitehead schrijft over die prehensies: «for they feel what is there
and transform it into what is here".175 De prehensies zijn het
relationele gebeuren tussen het 'object' van ervaring en het
'subject' van ervaring. Zij drukken uit «how other actual entities,
each with its own formal existence, also enter objectively into the
perceptive constitution of the actual entity in question."

Whitehead's theorie van de prehensies ontsluiert tevens hoe het
oorspronkelijke vatten en het 'geraakt worden' reeds in een
spanningsveld van realiteit en mogelijkheid staat. Whitehead
ontdubbelt het ervaringsgebeuren. Het ervaringsgebeuren situeert
zich in een contrast tussen twee perspectieven of polen: het is van
meetaf aan bi-polair. Daarom blijft voor hem de ervaring niet
gevangen in een louter empirisch kader, maar heeft de ervaring
ook contact met een veld van mogelijkheden. De prehensies
worden opgeplitst in fysieke en conceptuele prehensies. De fysieke
prehensies vatten de feitelijkheid van het ervarene. De conceptuele
prehensies vatten de mogelijkheden van het ervarene. De fysieke
prehensies verwijzen naar een 'stubburn matter of fact', de

174 Vectoren in contrast met de representatie kunnen we gemakkelijk in verband
brengen met de structuratie van het onbewuste van Freud. Het is ook niet zonder
relatie met de structuralistische tekenopvatting die we bij Derrida ontmoeten. Waar
het schrijven ons mee confronteert, is niet met het representatie-ideaal van het
transcendentaal betekenend, maar met de dissiminerende werking van het spoor, dat
in geen enkele representatie kan stilgelegd worden.
175 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 87.
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conceptuele prehensies daarentegen verbinden de gebeurtenis met
een 'accent of potentiality'. Whitehead benadrukt heel sterk dat
beide perspectieven of polen elkaar veronderstellen en dat de
ervaringsgebeurtenis het samengroeiien (concrescence) is van
beiden. Deze ongereduceerbare bipolariteit zorgt ervoor dat de
ervaring een vattingsproces is van het reele tn het mogelijke.
Hierbij wordt andermaal onderstreept dat er niet zoiets bestaat als
een zuiver empirisch domein dat op zich zou bestaan. De ervaring
is van meetaf aan betrokken op de contrastvolle spanning tussen
het mogelijke en het feitelijke. In de ervaring is het feitelijke
onafscheidelijk met wat het mogelijk zou kunnen zijn (een vorm
van  schijn).

3.2. De kritiek van het zuivere zien (Walter Benjamin)

Bij Benjamin vindt men een gelijkaardige poging om een dergelijke
ervaring te belichten. Hij focust zich daarbij op een andere manier
van zien: «I was not one who sees, I was only seeing. And what I
saw were not things, Georg, only colors. And I myself was colored
into this landscape."176 Benjamin richt zijn pijlen hier rechtstreeks
op Kant. Hij lijkt Kant te willen bestoken met een Critique Of Pure
Seeing. Voor Kant waren er immers twee opties: 'gedachten zonder
inhoud     zijn     leeg en intuities zonder concept zijn blind'.177
Gedachten zonder inhoud blijven louter formeel. Merk echter de
verschuiving in terminologie op wanneer het gaat om intuities in
plaats van om gedachten. Intuities zijn niet leeg, noch formeel,
maar blind. Formeel kunnen ze immers niet zijn want, behorend
tot het zinnelijke niveau, hebben ze een materiele invulling. Maar
waarom kan hun inhoud geen volheid betekenen? De intuities zijn
volgens Kant door een gebrek getekend, een fysisch gebrek:
blindheid. Kant ziet ongeconceptualiseerde int:uities als blind. Een
intuitie ziet met ander woorden op 'blinde' wijze. Dit leidt tot een
paradox waarbij de intuitie enerzijds onder het zien valt en
anderzijds niet. Die paradox valt weg als we zoals Kant het 'zien'
zeer specifiek invullen. Kant verstaat onder 'zien' het vermogen om
helder en klaar te onderscheiden. Kant vat deze typering van 'zien'
exclusief op door alles wat niet onder deze beschrijving valt 'blind'
te noemen. Voor Whitehead zou dit betekenen dat Kant enkel
presentational immediacy in de ervaring incalculeert. Maar ook
voor Benjamin heeft de intuitie als Anschauung een ruimere

176 Benjamin in P.D. FENVES, Arresting Language:,»om Leibniz to Benjamin, Stanford,
Stanford University Press, 2001, p. 174.
177 L KANT, Kritik der reinen VemunR. (Eigen vertaling).
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betekenis. Een reine Anschauung (intuition, looking at) ziet een
landschap van kleuren of een kleurenpalet. Dat dit zien geen zien
is in de zin van een onderscheidende activiteit, wil nog niet zeggen
dat deze ononderscheiden vorm van zien niets ziet. Ze is enkel
blind voor de onderscheidingen.

Kant zal later nogmaals kort terugkomen op deze problematiek,
ditrnaal met een nog grotere impact voor zijn filosofisch denken:
namelijk de begronding van de transcendentale apperceptie. Moest
de waarneming, zo luidt de redenering, een veelvuldigheid aan
indrukken leveren zonder enige onderscheidenheid, dan zou het
subject uiteenvallen in een versplinterende veelvoudigheid. Kant
schrijft: «only because I comprehend their manifold in a
consciousness do I call them all together my representations; for
otherwise I would have as multicolored, diverse self (vielfirbiges
verscheidenes Selbst) as I have representations of which I am
conscious." De spontaniteit van het Vemunit dat eenheidstichtend
is en toch geheel formeel blijft, zorgt voor het transcendentale Ik.
Het veelgekleurde verschillende zelf is voor Kant geen optie. Voor
Benjamin daarentegen lijkt een dergelijk zelf toch verondersteld te
zijn in de waarneming. Het zelf waar hij het over heeft, is zulk een
veelgekleurd zelf dat amper enige distantie heeft tegenover de
verschillende gewaarwordingen. Kant ziet daarin een afspiegeling
van indifferentie, van loutere veelvuldigheid dat niets meer te
betekenen heeft. Maar zoals Benjamin het opvat, is dit een
genuanceerd palet aan differenties. In deze waarneming lijken de
wereld en het zelf in elkaar op te gaan, het is de tussenruimte
tussen het subject en het object zonder dat 66n van beide
extremen overheerst wordt.

Fascinerend is dat Benjamin zijn aandacht verlegt naar het
kleuren-domein in zijn tekst The Rainbow: Dialogue on Fantasy.
Kant en vele modernen met hem hadden weinig belangstelling
voor kleuren. Misschien net daarom dat Benjamin er het geijkte
medium in vindt om het paradigma en het concept van de ervaring
te verleggen. Benjamin zocht niet naar een kleurenleer die een
onderscheid zoekt tussen primaire en secundaire kleuren of naar
een definitie en perfecte omschrijving van wat een kleur nu is. Zijn
stelling is hoofdzakelijk dat een kleur geen product van de fantasie
of van de Einbildungskraft kan zijn. Kleuren moeten sowieso
gezien worden. Kleuren kunnen niet uitgevonden worden, ze
worden gemengd. Kleur heeft voor Benjamin dus een belangrijke
karakteristiek die aan de moderne ervaringsopvatting, gegrond in
de transcendentale verbeeldingskracht, een tegenwicht biedt.

De regenboog is voor Kant een mere appearance, een zuivere
verschijning. De regenboog is het toonbeeld van wat er zich in de
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ervaring als zuivere Anschauung kan aandienen. Meer toeschrijven
aan de ervaring, zou binnen de transcendentale schijn vallen.
Volgens Peter Fenves kan de regenboog zelfs dienen als h6t
voorbeeld van de hele transcendentale filosofie van Kant. Fenves
schrijft: "Every appearance appears as if it were a rainbow - or,
more exactly, a pure rainbow, a rainbow produced by drops about
which we know nothing. "178 Alleen als we zien zoals we een

regenboog zien, kunnen we de waarneming op het spoor komen
die verlost is van iedere substantiegedachte. Benjamin
radicaliseert op een bepaalde manier dit kritisch Kantiaanse
project. Alleen het paradigma van de regenboog is een geschikt
paradigma voor de ervaring en de waarneming. Maar hij
radicaliseert tevens omdat hij van die pure Anschauung die we
daar aantreffen, een absolute maakt. Geen absolute zoals bij
Schelling, die een absolute van het denken ziet als een absolute
int:uitie van het intellect, maar een absolute die geen enkele band
met het intellectuele heeft. Zijn pure seeing was immers niet-
intellectueel. En hier scheiden zijn wegen met die van het Duitse
idealisme dat een sterk geloof koestert in de creatieve kracht van
het intellect om een int:uitie, alsook de intuitie van het zelf, te
genereren. Benjamin leunt op dit punt nog sterk tegen Kant aan
omdat Kant eveneens de intuitie als een receptief gebeuren ziet.
Deze intuitie is bij Kant dan ook strikt gescheiden van de
spontaniteit van het understanding. Op dat vlak is hij een radicale
volgeling van Kant, in de zin dat de intuitus orginarius receptief is
en dat de originaliteit daarin net besloten ligt. «Creation from
receptivity is the formula by which Benjamin maintains his
treacherous loyalty to the Kantian project: receptivity takes
precedence over spontaneity to the point where the very act of
creation - which is generally understood to be the sign and the
seal of spontaneity - is completely non-synthetic."179 Maar
tegelijkertijd is de radicalisering een kritiek op Kant, waar die de
synthetiserende activiteit toch nog aan een transcendentaal
subject wil toeschrijven.

Het pure seeing en de zuivere verschijnig wijzen op een
ervaringsmodus waarin schijn en zijn niet in tegenstelling tot
elkaar staan. Een modus van ervaren waarin de transcendentale
schijn geen misrekening is van een denkend subject, maar precies
het 'raadsel van de ervaring' zich toont als een mededeling van
mogelijkheid en feitelijkheid: het is terzelfder tijd de mogelijkheid

178 p.D. FENVES, Arresting Language, p.  177.
179 p.D. FENVES, Arresting Language, p.  179.

133



van de feitelijkheid als de feitelijkheid van de mogelijkheid. Het is
de passage tussen beide perspectieven.

3.3. Intensity: zin of esthetiek als een vreemd bestaan

Het 'raadsel van de ervaring' - de spanning
feitelijkheid/mogelijkheid - opent een andere manier om de
betekenis van de ervaring te ontsluiten. De ervaring staat in het
teken van een zin die enkel doorheen de ervaring kan opgespoord
worden. Deze betekenis of zin omschrijft Whitehead als intensiteit
(intensity). De intensiteit is een vorm van betekenis die de ervaring
oproept als mededeling van het eigene aan het andere tn van het
andere aan het eigene. Vanuit mijn optiek gezien drukt Whitehead
doorheen de notie intensiteit een positieve appreciatie uit voor de
transcendentale schijn die ieder concrete ervaring omlijnt. Ze stelt
ons in staat om het 'andere' niet vast te pinnen op een
ontologische bepaling van wat het is alsof het enkel beschrijfbaar
zou zijn als een type van een vaststaande klasse van objecten. De
mededeling van een 'object' van ervaring impliceert dat het zijn
eigenheid toont als een 'raadsel', d.w.z. als meer dan een feitelijke
zijnsconditie.

De ervaring is dan niet primair gericht op het in contact treden
met een particuliere gegevenheid als dusdanig (aangezien deze
louter privatief is, kan deze ook niet zo ervaren worden), maar op
de intensiteit die deze particuliere gegevenheid oproept. Daarmee
komt de ervaring in het teken te staan van een mededeling die de

particuliere gebeurtenis ten dele overschrijdt. Whitehead schrijft:
«An intense experience is an aesthetic fact."180 Met de intensiteit
wordt een esthetische 'realiteit' beschreven die verder reikt dan
een ontologische categorisatie van gerealiseerde feitelijkheden. De
intensiteit is een lure for feeling, een aanzet tot een zo rijk
mogelijke ervaring van het gegevene in al zijn diversiteit en
contrast.

Bij Whitehead is het domein van de esthetiek iets wat ontsnapt
aan de existentie als zodanig. In de ervaringsgebeurtenis, door zijn
verruimde opvatting van ervaring, komen we in zijn denken tegen
dat de voorbije gebeurtenissen zich als a lure for feeling
aandienen. Het datum is dan niet enkel beperkt tot zijn ontische
consolidatie, maar strekt zich uit als een tentatief gegeven. De
intensiteit is een soort van tussen-zijn, een inter-esse. Die tussen-

ruimte, waar de intensity naar verwijst, is op de grens van het

180 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, 9 279.
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actuele  zijn te situeren.181 Het betreft  hier een zinsruimte  die  kan
opgevat worden als een zuiver 'medium' dat zich nog niet volledig
heeft uitgevouwen in een ex-istentie.

Roland Faber legt een uitdrukkelijk verband tussen
Whitehead's intensiteit en Deleuze's insistens. Het insister staat in
contrast rnet het exister; het bestaan als een ontologische realiteit.
De zin (sens) die in een ervaring optreedt, wordt door Deleuze als
een extra-zijn (cf. Meinong) of een meer dan zijn beschreven. De
realiteit van de zinservaring is een vorm van 'reiken naar' of
'aandringen tot'. Faber schrijft: «Deleuze formuliert diese
dsthetische RealitAt erstens als jene Dimension der Dingzustdnde,
der  kein Sein zukommt   - als 'nicht-existente Entitat'  (...)."182   De
confrontatie met de objecten van ervaring is voor Deleuze ook
tevens een contact met een esthetische dimensie die zich uitstrekt
als een pure aankondiging.

Dat de ervaring door denkers zoals Whitehead en Deleuze
belicht wordt in termen van haar intensiteit of in termen van een
appelerende esthetische 'realiteit', heeft verregaande
consequenties voor de schets van de verhouding tussen het eigene
en het andere. In het volgende punt zal ik tonen hoe de ervaring
het medierende veld wordt waarbinnen het andere en het eigene in
communicatie treden zonder dat de andersheid gereduceerd wordt
tot een representatie van het eigen.

3.3.1. De ervaring als mededeling van het andere in het eigene

Het datum of het gegevene van het verruimde ervaringsbegrip
opent het zicht op de ervaringsgebeurtenis als de locus waar de zin
zich als een alteriteit laat gelden. De intensiteit getuigt steeds van
de voorgaande gebeurtenissen die zich als een spoor doortrekken
in de huidige gebeurtenis. Ze doorkruist met andere woorden al
van meetaf aan de wording van een ervaringsgebeurtenis. En dit
niet op een wijze waarbij ze de voorafgaande gebeurtenissen
restloos incorporeert in het zelf, maar op een wijze waarbij ze zich
laat aanspreken door het appel van het andere dan zichzelf.

Roland Faber wijst op vier belangrijke momenten in de
ervaringstheorie van Whitehead die de andersheid van de ervaring

181 Ook J.A. Jones die een studie gemaakt heeft over Whitehead's intensiteit, maakt
duidelijk dat de intensiteit fundamenteel is om de 'transmission of feeling amongst
things that exist' te verhelderen. J.A. JONES, Intensity. An essay in Whiteheadian
Ontology, p. 10.
182 R. FABER, Insistenz". Zum «Nicht-sein' Gottes bei Levinas, Deleuze und Whitehead.
Zie ook G. DELEUZE, Ikgique du sens, p. 13.
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onderstrepen.183 Ten eerste verschijnt het andere diachroon. Het
andere is datgene wat voorafgaat, wat gepasseerd is, maar ook
datgene wat uit zichzelf reikt naar de toekomst. Ten tweede, het
andere confronteert met een vreemdheid, die niet volledig
geassimileerd kan worden. Ten derde, de nieuwe

ervaringsgebeurtenis staat onder het appel van het andere, het is
er wezenlijk door getekend, nog voor het een eigen statuut kan
opeisen. En ten vierde, schrijft Faber, «das 'Andere' begegnet als
Spur, als Ratsel (...)."184

Dat een ervaring wezenlijk geraakt wordt door het andere drukt
zich uit in de relatie die de ervaring onderhoudt met haar eigen
sterfelijkheid. De ervaring, als een gebeuren van de wording, is
door en door sterfelijk/vergankelijk. Zonder de sterfelijkheid kan
ze niet zijn wat ze is: een instantie van de wording. In Adventures
of Ideas schrijft Whitehead: «Events become and perish. In their
becoming they are immediate and they vanish into the past. They
are gone: they have perished; they are no more and have passed
into not-being."185 Wording en vergaan zijn voor Whitehead
gelijkoorspronkelijk. Dit is mijns inziens de spanning waarbinnen
iedere filosofie die zich als een filosofie van de wording presenteert,
dient te onderkennen. In zoverre een gebeurtenis een radicale
articulatie is van de wording, leidt haar uiteindelijke realisatie tot
het vergaan van haar wordingscapaciteit. Ze verstart of stolt
immers in haar concrete gestalte. Het betreden van de immediacy,
onmiddellijkheid, waar Whitehead naar refereert, is het grenspunt
waar iedere ervaringsgebeurtenis naar reikt. Het is letterlijk een
grenspunt omdat het voleindigen van de wordende beweging het
vereindigen of beeindigen van de gebeurtenis zelf is. Gezien vanuit
het oogpunt van onmiddellijkheid is de gebeurtenis enkel
herkenbaar als een 'wat eens wordende was'. In de

onmiddellijkheid is de gebeurtenis met andere woorden een
teken/spoor van datgene wat ooit was. Daarmee verandert de
aanblik van het onmiddellijke fundamenteel van structuur. Het
onmiddellijke wordt het schouwtoneel van het voorafgaande
verleden. Daarom is het onmiddellijke niet alleen de manifestatie
van wat is (being), want wat is, is al datgene wat overgegaan is in
not-being. De structuur van de onmiddellijkheid is dan niet langer

deelachtig aan een absoluut heden, een uitsnijding die in 'het
solipsisme van het huidige moment enkel wat hier en nu 'is' vat',
maar een ruimte waarin de immediate past verschijnt. Het

183 R. FABER, Insistenz". Zum Tcht-sein" Gottes bei Levinas, Deleuze und Whitehead.
184 R. FABER, Insistenz'. Zum 'Nicht-sein' Gottes bei Leuinas, Deleuze und Whitehead.
185 A.N. WHITEHEAD, Adventures OfIdeas, New York, The Free Press, 1967, p. 237.
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vreemde aan de immediate past is 'that it is gone, and yet is
there'.186   In meer Derridiaanse termen   zou dit klinken    als    de
aanwezigheid van een afwezigheid. Voor Whitehead is het
onmiddellijke verleden bepalend voor het heden. Het is het
fundament van het heden en confronteert het heden met de
diachronie. Het onmiddellijke verleden is daarom niet in de eerste
plaats een verleden in normale zin. Dit zou betekenen dat het
verleden voor eens en voor altijd is afgesloten en geclassificeerd
kan worden onder een tijdsopvatting die historische

gebeurtenissen ziet als puntsgewijs op zichzelf staande momenten.
Integendeel, het verleden waar Whitehead op doelt, is het verleden
dat nog nazindert in het heden. Ter verduidelijking geeft hij een
voorbeeld uit het taalgebruik. De eigennaam United States bestaat
uit vier lettergrepen. In de act van het uitspreken versnijden we de
eigennaam in vier. Elk van de vier lettergrepen zou kunnen
voorgesteld worden als behorend tot een ander heden. Eens ik de
eerste lettergreep heb uitgesproken en aan de tweede lettergreep
begin, is de eerste met andere woorden al verleden tijd. Maar de
menselijke taal zou haar zin en betekenis verliezen moesten de
voorgaande lettergrepen niet op een of andere manier meeklinken
in de daaropvolgende lettergrepen. De enige manier om die
zinsrichting te verhelderen is het beroep dat het heden doet op de
immediate past.

In haar betrekking op het voorafgaande, is het heden niet de
vernietiging van de andersheid van het verleden, maar de
uitdrukking ervan. Whitehead schrijft: «The present moment is
constituted by the influx of the other into that self-identity which
is the continued life of the immediate past within the immediacy of
the   present".187 De constitutie   van de identiteit   van het heden
gebeurt door de appellerende kracht van het verleden.

3.3.2. Over spoken en objectieve onsterfelijkheid

Het 'raadsel' van de ontmoeting tussen het eigene en het andere
voert naar denkfiguren die buiten de oevers van een eenvoudige
plaatsbepaling van het eigene en het andere treden. Bij Derrida
vindt men de denkfiguur van het spectre terug. Het spectre
confronteert ons met een andersheid die de grens tussen het
verleden en het heden lijkt te doorbreken. Het toont een
andersheid die enkel lijkt te bestaan als een zich aankondigende

186 A.N. WHITEHEAD, Adventures OfIdeas, p.  181.
187 A.N. WHMEHEAD, Adventures OfIdeas, p. 181.
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intensiteit. Door in te gaan op deze Derridiaanse denkfiguur zal de
tussen-ruimte van de ervaring verder uitgediept worden. Het
spectre krijgt mijns inziens een passende plaats binnen een
theorie van de ervaring. Daarom zal ik verderop het spectre in
verband brengen met Whitehead's begrip van 'objectieve
onsterfelijkheid'. Precies omdat een ervaringsgebeurtenis
fundamenteel getekend is door haar eigen wording - een wording
die zich nooit volledig laat consolideren in een statische
eindtoestand - is er grensverkeer mogelijk tussen de voorbije
gebeurtenissen (verleden)  en de nieuwe gebeurtenissen (heden).

Spoken horen thuis onder het kopje griezelliteratuur. Ze zijn
die vreemde wezens die 's nachts of in de schemer opduiken en
met een zekere onbestemdheid de 'normale' levensloop
doorkruisen. Want wat zijn deze rare wezens? In het Frans wordt
naast de term spectre, ook reuenant gebruikt om ze te
omschrijven. Revenant betekent zoveel als steeds terugkerend,
zich steeds opnieuw aandienend. In het normale tijdsbesef wordt
er uitgegaan van het feit dat wat verleden is voorgoed voorbij is.
Wat eens van zijn naar niet-zijn is overgegaan, is getekend door
een onomkeerbaarheid. Maar spoken lijken te wijzen op een soort
'voortbestaan' van het verleden. Hun 'voortbestaan'is echter geen
terugkeer in het zijn zelf. Ze blijven een vreemd statuut behouden.
Niet volledig tot niet-zijn gereduceerd en niet ten volle tot het
zijnde behorend, waren ze rond. U begrijpt al lang dat wat ik met
spoken wil introduceren niet binnen het bestek van de
griezelliteratuur valt. In dit punt trekken we de problematiek open
om op een meer algemeen vlak over de spookachtigheid van de zin
te reflecteren. Spoken belichten dan een thematiek die zich aan de
rand van de ontologie presenteert. Ze stellen de strikte scheiding
tussen zijn en niet-zijn in vraag en roepen aandacht voor de
schemerzone tussen beide begrippen. Ze dagen ook ieder
zijnsdenken uit dat zichzelf begrijpt in termen van aanwezigheid
(cf.  logocentrisme).  Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jacques
Derrida in spoken een strategie ziet om een dimensie van de
werkelijkheid te vatten die niet binnen het binaire paar zijn/niet-
zijn valt. In zijn Spec:tres de Marx wordt het spectre een denkfiguur
die de spanning tussen aan- en afwezigheid aangeeft.188 Na een
korte bespreking van deze denkfiguur, zal ik betogen dat er veel
verwantschap is tussen het spectre en Whitehead's objective
immortality. Objective immortality zou men immers kunnen
omschrijven als het spookachtige leven dat de actuele entiteit leidt

188 J. DERRIDA, Spectres de Marx. L'ttat de la dette, le travail de deuil et la nouvele
Internationale, Paris, Editions Galilte, 1993.
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na haar eigen dood. De inzet van dit punt is andermaal de
aanduiding van de eigenaardigheid van de zin en de moeilijkheid
om haar in een ontologisch keurslijf te dringen.

Schakespears' Hamlet wordt letterlijk begeesterd door een
bijzondere figuur. De problematiek van het toneelstuk vindt haar
echo in de zich steeds herhalende verschijning van de geest, die
gelijkenissen vertoont met de overleden vader (de koning) van
Hamlet. Alles draait rond Hamlet's worsteling met de leegte die de
vader nalaat. Het zadelt de jonge man op met een
verantwoordelijkheidsgevoel voor een onbestemd verleden. Na de
dood van de vader werd er immers onmiddellijk, vanuit een
absoluut nu-moment, een nieuwe koning geinstalleerd. Het
verleden lijkt daarmee voorgoed verleden en voorgoed afgesloten.
Het leven gaat verder en niemand lijkt zich daaraan te storen. Dat
is buiten Hamlet gerekend. Voor Harnlet blijft het verleden zich in
het heden aandienen met een dwingende en oproepende kracht.
Voor hem is het verleden niet strikt afgezonderd van het heden,
maar blijft het op een bepaalde manier 'aanwezig'. De figuur van
de geest verzinnebeeldt deze vreemde aanwezigheid. Wanneer
Horatio, Marcellus en Bernardo 's nacht op wacht staan, worden
ze verstoord door de verschijning van de geest die hun voorbij
stapt. Marcello  zegt:  «..., look, where it comes again!" En Bernardo
repliceert: «In the same figure, like the king that's dead." De geest
lijkt dus inderdaad iets te zijn dat weerkeert. Maar hoe keert de
geest terug? Het lijkt erop dat de geest een zelfde gestalte
aanneemt van de overleden koning. In het toneel wordt er
gesproken over een same figure.  Maar toch lijkt alles er ook op te
duiden dat deze figuur niet volledig dezelfde is als de koning was.
De geest verschijnt als de koning, met de klemtoon op 'als'. De
koning verschijnt immers niet als een aanwezigheid, als een zijnde
in het hier en nu, maar als een daarop lijkende figuur die echter
niet in gebruikelijke zin 'is'. Het spook is daarom terzelfder tijd
koning en schijn-koning: hij is de koning en hij is het niet. Hij is
met andere woorden maar koning in zoverre hij koning lijkt te zijn.

De vreemd aandoende geest is geen subject of object in
eigenlijke zin. De 'geleerde' Horatio, die aanvankelijk schertsend
de geest als een puur product van de fantasie van zijn
medecompagnons beschreef, wordt nu zelf voor een raadsel
gesteld. Zijn vriend Marcellus zegt nog: «Thou art a scholar, speak
to it, Horatio", maar zijn zogenaamde intellectuele bagage brengt
hem nu niet verder. Hoe spreekt men tegen een geest of een
spook? Hoe spreekt men het aan? Kan hij zeggen: koning, terwijl
het maar een schijn-koning is? Maar het lijkt juist onmogelijk te
zijn om de geest te doen spreken. Iedere poging om de geest te
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stoppen en te ondervragen over zijn precieze statuut mislukt. De
geest passeert alleen maar, hij is een passage. Als in een laatste
wanhoopspoging roept Horatio: «Stay! Speak, speak! I charge thee,
speak!" Op dat moment verdwijnt het spook terug de zwarte nacht
in. Maar het 'spreken tot' veronderstelt een duidelijk afgebakende
ander waarmee men in gesprek mee kan treden. De geest is dit
niet. Het spreken van de geest krijgt een andere betekenis. De
geest spreekt enkel in zoverre dat hij zich in zijn verwarrende
gestalte tot spreken laat komen. Zijn voorbijgaan is zijn spreken.
Het is echter geen spreken dat een duidelijk propositionele inhoud
heeft. Het enige wat de wachter rest, is zich laten aanspreken door
de geest, eerder dan de geest zelf ter verantwoording te roepen.

Met Hamlet merken we dus op dat de geest een bijzonder
verwarrend statuut bekleedt, dat voorbij lijkt te gaan aan het
normale onderscheid tussen zijn en schijn, tussen niet-zijn en zijn
en dat de geest symbool staat voor een oproepende kracht van het
verleden. In Spectres de Marx ontwerpt Jacques Derrida een
hantologie, een spoken-leer die verder borduurt op de vragen die
de geest of het spook oproept. Spectres de Marx start vanuit de
vraag wat men moet doen met de erfenis van Marx. Voor velen lijkt
Marx een absoluut verleden te zijn. De ineenstorting van het
communisme is daar de bezegeling van. Derrida betwist een
dergelijke stellingnarne. Het communisme leeft volgens hem nog
steeds verder als een 'belofte'. lets aan het marxisme is nog niet
voltooid, het blijft nog rondwaren. De onafgeslotenheid van het
verleden, die Derrida hier exemplarisch behandelt aan de hand
van het marxisme, is voortdurend merkbaar.

Het spectre wordt voor Derrida een denkfiguur die een quasi-
onmogelijke omkering mogelijk maakt. We bespreken twee zijden
van deze omkering. Ten eerste wordt door het spectre wat
aanwezig is afwezig en wat afwezig is wordt aanwezig. Ten tweede
keert het spectre het intentionele kijkpatroon om. Wat het eerste
betreft is het spook in zijn hoedanigheid een figuur van het
verleden die zich in zijn afwezigheid tentoonstelt. Het spook is
altijd ooit geweest. Het is daarom tot in zijn diepste kern getekend
door zijn voorbij-zijn. Maar, en daarin ligt precies de betekenis van
het spook, het komt terug. In plaats van te berusten in de
afwezigheid en afgeslotenheid blijft het spook zichzelf opdringen in
het heden. Het verstoort het heden in zijn poging om zichzelf te
vestigen als een absoluut nu-punt, afgesneden van alle voorbije
gebeurtenissen. Het spook doorkruist dan ook de strikte scheiding
tussen aan- en afwezigheid door zelf een manifestatie van het
afwezige te zijn. Het spook is met andere woorden de aanwezigheid
van de afwezigheid. We mogen niet veronachtzamen dat dit inzicht
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voor Derrida belangrijke ethische gevolgen heeft. Ethiek heeft voor
hem te maken met een respectvol rouwen. In de rouw wordt
immers de aanwezigheid van de afwezigheid (of de onvoltooidheid
van het verleden of het belofte-karakter van het verleden)
herdacht. De rouw is precies dat proces dat zich openstelt voor de
veelbelovende kracht die het verleden, in de gedaante van een
spook, omhelst. Ieder denken die het verleden als een absoluut
verleden wil bewaren, onderneemt een spokenjacht met als
hoogste doel het verleden teniet te doen.

Een tweede omkering die het spook teweegbrengt, is de
omkering van het intentionele kijkpatroon. Het woord spectre
komt van het Latijnse spectere: kijken, aanschouwen,
beschouwen. Het kijken en het aanschouwen behoort tot de
intentionele act van het aanschouwende subject. Het subject richt
zich naar zijn objecten en constitueert met zijn blik de zin die hij
meent te vinden in wat hij ziet. In die zin bepaalt de blikrichting
van de kijker voor een zeer groot stuk wat er gezien wordt. In de
fenomenologische reductie (Husserl) wordt deze kijkrichting
geradicaliseerd zodat ze leidt tot het pure schouwen van de
intentie (betrokkenheid op). Derrida's spook draait echter    het
kijkperspectief om. Het is niet een subject dat intentioneel
betrokken is op het verleden, het is het spook zelf dat ons
aankijkt. Nog voor iedere intentionele act van het subject, wordt
het al begluurd. Derrida verwoordt het als volgt:

«Als fantoom of terugkerend spooksel, als zintuiglijk niet-
zintuiglijk, als zichtbaar onzichtbaar, ziet het spook allereerst
ons. Van de andere kant van het spook - vizier-effect - kijkt het
naar ons, nog voor wij het zien of voor wij uberhaupt zien. Wij
voelen ons door het spook geobserveerd, bespied soms, nog
voor elke verschijning. Bovenal - en dat is precies het gebeuren
let.,anementl, want het spook is het spook van het gebeuren -:
het ziet ons tijdens een visite. Het brengt ons visite. Visite op
visite, aangezien het ons telkens op komt zoeken en aangezien
uisitare, een frequentatief van visere (zien, bestuderen,
overwegen), goed de terugloop of de tel-ugkering weergeeft, de
frequentie van een visitatie. "189

Als we deze merkwaardige omkering doordenken en binnen het
kader plaatsen van ons betoog, dan is het spook net datgene
waarmee we het gebeurteniskarakter van het verleden kunnen

189 Derrida in R. SNELLER, Hoe het Wees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en
desincarnatie, Zoetermeer, Meinema,   2002, p. 180-181.   cf. J. DERRIDA, Spectres  de
Marx, p. 165.
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thematiseren. Het gebeuren is de manifestatie van iets dat zich
niet binnen de contouren van de intentionele act van een subject
laat vangen. Het gebeuren is datgene waarbinnen de voorbije
gebeurtenissen zich in hun insisterende kracht laten tonen, aan
de andere kant van het vizier. Het brengt ons visite. Het roept zijn
eigen vragen op, precies door terug te keren in het heden.

Het spook wijst dan ook op een midden of op een medium
waarbinnen aan- en afwezigheid, verleden en heden aan elkaar
worden blootgesteld. Derrida wijst erop dat het spook noch tot het
zijn, noch tot het niet-zijn kan gereduceerd worden. Het is het
zuivere midden waarin de gebeurtenis zich aandient.

Als voorlopig besluit, kan ik stellen dat Derrida met zijn figuur
van het spook een intrigerende bijdrage levert om de tussenruimte
tussen zijn en niet-zijn, afwezigheid en aanwezigheid, te
thematiseren. De problematiek van de ervaring, zoals we die in dit
hoofdstuk aankaarten, als het grensgebied tussen het eigene en
het andere, krijgt daarmee een zichtbaarheid in het medium dat
het spook is. Maar, en dat is de precies de kracht en terzelfder tijd
de zwakte van het Derrideaanse denken, het spook is andermaal
een denkfiguur die in de marge van de filosofie opereert, die wars
lijkt te zijn van iedere ontologische duiding. Ik heb al aangeduid
dat Derrida daarmee gekluisterd blijft aan de premissen van de
identiteitsfilosofie. Iedere poging om 'anders' te denken, lijkt
daarmee op voorhand gediskwalificeerd. In wat volgt, laat ik echter
zien dat wat Derrida onder het spook verstaat bij Whitehead zijn
neerslag vindt in de notie objective immortality. Het is midden in
zijn poging tot een hernieuwde metafysische aanzet dat Whitehead
ruimte wil vrijmaken voor de insisterende kracht van het verleden.
Het is mijn intuitie dat ook de Derrideaanse gedachtelijn baat
heeft bij een dergelijke metafysische uitwerking.

3.3.2.1. Objective immortality

Met de term objectief immortality wijst Whitehead    op    een
transformatie van de actuele entiteit (in zekere zin zijn subject) tot
een super-ject. Het is het objectief worden van de ervaring. Dit
objectief worden dienen we goed te begrijpen. Het gaat om de zich
mededelende kracht van een gebeurtenis in andere gebeurtenissen
daar waar de gebeurtenis zelf niet meer in eigenlijk zin bestaat.

Een gebeurtenis bezit volgens het ontologische principe een
zekere bepaaldheid, het wordt een singulariteit. Volgens
Whitehead bereikt ze een bepaalde verzadiging (satisfaction) door
het samengroeien van de verschillende data en van de evaluaties
van de voorgaande gebeurtenissen. Dit proces noemt hij
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conscresence. Dit geeft aanleiding tot het ontstaan van het subject
van de ervaring, namelijk de voltooide ervaring zelf, die haar eigen
perspectief aan de wereld toevoegt of waarin de wereld een nieuw
gezicht krijgt. Om die reden ook wordt bij Whitehead de
ervaringsgebeurtenis zelf een causa sui genoemd. Maar op het
moment dat de ervaringsgebeurtenis haar volledige 'satisfactie'
bereikt, verdwijnt ze. Ze gaat over van de actualiteit van het heden
naar het verleden. Whitehead stelt zich daarbij echter de vraag
naar wat er dan overblijft van een singuliere gebeurtenis nadat ze
verdwenen is en dus niet meer 'is' in eigenlijke zin. De vraag wordt
dan met andere woorden: wat kan het verleden voor betekenis
hebben voor het heden? Of sterker: hoe dient het verleden zich
aan in het heden? Wat is de gedaante waarin het verleden
voorleeft in het heden?

Whitehead beantwoordt deze vragen ten dele door het invoeren
van de termen supe,ject en objective immortality. De actuele
entiteit, begrepen als een instantie van wording, staat in de
spanning tussen subject/super-ject. Eigenlijk is deze terminologie
vrij gebrekkig, omdat ze nog steeds veel te veel blijft vasthangen
aan de moderne subjectsfilosofie. Daarom is het echter belangrijk
om bij Whitehead altijd het subject gelijkoorspronkelijk met het
superject te lezen: «It is subject-superject, and neither half of this
description can for a moment be lost sight of."190 Het superject is
de gestalte die een vergane actuele entiteit aanneemt. Wanneer
deze de grens van de eigen beleving heeft overschreden, wordt ze
een gegevenheid voor de daaropvolgende gebeurtenissen. Zo
verwerft ze een zekere onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid niet omdat
de actuele entiteit een representant wordt van een eeuwigheid of
van een eeuwigdurende substantie, die noch ontstaat noch
vergaat, maar omdat in de actuele entiteit een bepaalde
singulariteit tot stand is gekomen die uniek is. Maar die
onsterfelijkheid heeft een prijs: namelijk het verlies van haar eigen
subjectieve zelfbeleving. Het superject spreidt daarom volgens
Whitehead een objectieve onsterfelijkheid ten toon. De vergane
actuele entiteit wordt een objectief gegeven in de wording van
andere actuele entiteiten. 'Objectief heeft in dit verband niet te
maken met het wetenschappelijke statuut van voorbije ervaringen,
maar met het verdwijnen van de subjectieve aanwezigheid. Men
zou kunnen zeggen dat het verleden wezenlijk verleden is omdat
de subjectieve aanwezigheid verdwenen is. Whitehead wil bedoelen
dat het verleden zich op een manier representeert die niet langer
aanwezig is in die subjectieve zin. Het verleden is met andere

190 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 245.
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woorden afwezig. Maar dat is lang niet het hele verhaal. Door de
objectieve onsterfelijkheid blijft het verleden aanwezig in zijn
afwezigheid. Het verleden is dan niet langer te interpreteren als de
afwezigheid    van een nu-moment (de totale aanwezigheid    zelf),
maar als een aanwezigheid van datgene wat ooit was. Datgene wat
ooit was, kan niet in abstracto bepaald worden. Wat ooit was, bezit
een zekere bepaaldheid en gerealiseerdheid. Whitehead noemt het
daarom een real potentiality in tegenstelling tot een pure
potentiality. Een pure potentialiteit is nooit gerealiseerd geweest,
het is een pure mogelijkheid die niet in verhouding staat tot de
actualiteit. Een reele potentialiteit daarentegen heeft wel een
bepaalde vorm (singulariteit) gekregen. Het is deze realisatie of
actualisatie die volgens Whitehead niet teniet kan worden gedaan
en die wordt overgedragen naar volgende gebeurtenissen. Zij
vormt de conditie voor de volgende actuele entiteiten.

Met de objectieve onsterfelijkheid wordt het heden

geconfronteerd met de reeds gerealiseerde bepaaldheden van het
verleden die het als vraag en conditie opwerpt. Whitehead zelf blijft
vrij consequent de term 'conditie' gebruiken. De vraag is hoe we
die conditie moeten begrijpen? Conditie kan sterk geinterpreteerd
worden als een determinant of het kan ook in zwakkere zin
geinterpreteerd worden als een insisterende voorgegevenheid. De
objectieve onsterfelijkheid is determinerend in die zin dat de vorige
gebeurtenissen bepalend zijn voor de daaropvolgende. Maar de
determinerende functie kan niet totaal zijn omdat er anders geen
sprake zou zijn van een verleden-heden-toekomst. Het verdwijnen
is voor Whitehead immers de mogelijkheidsvoorwaarde voor het
superject en voor de objectieve onsterfelijkheid. Zolang het
verleden een 'nu'-moment is, wat natuurlijk een paradox is, zou de
determinerende kracht absoluut zijn. Het voorgaande maakt
duidelijk dat we de conditie die de objectieve onsterfelijkheid biedt
op een meer gematigde manier verstaan dient te worden. Het is de
zich aandienende kracht van het verleden op het heden. Ik kan
het ook anders formuleren: het verleden is de vraag van waaruit
het heden start. Het verleden is met andere woorden eerder de
vraag dan het antwoord. Whitehead wil met andere woorden
duidelijk maken met de objectieve onsterfelijkheid dat de
voorgaande gebeurtenissen wel de aanleiding geven tot de nieuwe
gebeurtenissen, maar dat de precieze invulling van de nieuwe
gebeurtenissen tot deze nieuwe gebeurtenis zelf behoort.
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3.4. Tussentijds besluit

Vanuit de 1critiek van het zuivere gevoel' (Whitehead) en de 'kntiek
van het zuivere zien' (Benjamin) hebben we gestalte gegeven aan
een andere vorm van ervaring. Deze vorm van ervaring
veronderstelt een werkelijk 'geraakt-worden' (pathema). Zowel het
'subject' als het 'object' van ervaring verschijnen daardoor in een
ander licht. Beiden worden betrokken op een zinsgebeuren dat
zich doorheen hen aankondigt. Het 'raadsel van de ervaring' wijst
dan ook op een gemeenzame 'ruimte' tussen het eigene en het
andere. Deze 'ruimte' kan niet gelocaliseerd worden op basis van
de normale topografische bepalingen: wat 'hier' is, is niet 'daar' of
wat een 'object' is, kan geenszins deel van een 'subject' zijn. De
ervaring echter wijst op een tussen-ruimte waarin deze schijnbare
onmogelijkheid mogelijk wordt. Het is het veld waarbinnen de
transitie of de overdrachtelijkheid van het 'hier' naar het 'daar'
geschiedt. Het is de 'plek' waar het andere zich aan het eigene
medeelt en waarin het eigene zich deelachtig weet aan het andere.
De begrippen feeling, prehensie, intensiteit en objectieve
onsterfelijkheid die in dit punt werden belicht, hadden allen tot
inzet om deze wederzijdse overgang te markeren.

De ervaring zelf - de passage - valt echter niet binnen de
concrete empirische ruimte alsdusdanig. Ze ontvouwt een
transcendentaal veld omheen de verschillende individuele
gebeurtenissen. Ze presenteert deze individuele gebeurtenissen in
hun medialiteit, in hun tussen-zijn (inter-esse) en in hun
intensiteit. Ik heb aangekaart dat de ervaring ons confronteert met
een herwaardering van een 'transcendentale schijn' die het
empirische en het concrete zijn van 'iets' omgeeft. Wat als
ervaarbaar geldt, is de esthetische realiteit van een singuliere
gebeurtenis: het appel  dat  ze  doet  tot een verdere explicitatie.  De
ervaring ligt zodoende voor ons v66r iedere definitieve re-
presentatie van het reeds gegevene in een pure presentatie van
datgene wat dit gegevene oproept.

Whitehead deed ooit volgende uitspraak in een seminarie over
het onderscheid tussen 'schijn' en 'realiteit': «Nothing is behind
the veil".191 Toegepast  op mijn interpretatie  van de ervaring zou  dit
allereerst betekenen dat er 'no thing' is dat radicaal
achter/boven/buiten de ervaring ervan dient gepostuleerd te
worden, maar dat het 'object' en het 'subject' enkel in het medium
van de ervaring kan ontmoet worden. Niets-iets blijft in de

191 Geciteerd in J.I. SIEBERS, The Method Of Speculative Philosophy. An Essay on the
Foundations Of Whitehead's Metaphysics,  Diss. Doct, Universiteit Leiden,  1998,  p.  37.
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et'varing verborgen. Ten tweede, betekent de uitspraak 'nothing is
behind the veil' dat het historische en empirische
gelijkoorsponkelijk zijn  aan een transcendentaal perspectief. 192  In
de ervaring wordt de feitelijkheid en de mogelijkheid op elkaar
betrokken en in het contrast tussen beide perspectieven krijgt de
ervaring uiteindelijk vorm. In W.H. Auden's gedicht In praise of
Limestone komt de volgende prachtige - en meer dan toepasselijke

vers voor: «The blessed will not care what angle they are
regarded from. Having nothing to hide."193 Gezien vanuit een
denken dat de ervaring zelf ernstig neemt, zijn vorm en inhoud,
appelerende kracht en realisering niet van elkaar te scheiden.

4. DE ERVARING ALS TUSSEN-RUIMTE: DE SPANNING TUSSEN EEN
REPRESENTATIE VAN HET ZELF EN DE PURE PRESENTATIE VAN HET ZELF

De mededeelbaarheid van de ervaringsgebeurtenis denken in een
dubbele structuur van feitelijkheid en mogelijkheid, van
historiciteit en transcendentaliteit blijft mijn voornaarnste inzet. In
dit punt wordt deze ervaring ge8xpliciteerd als de spanning tussen
een feitelijk singuliere representatie en pure presentatie van
diezelfde singuliere gebeurtenis. In het vorige punt is de tussen-
ruimte tussen het eigene en het andere uitvoerig beschreven. Nu
verschuift onze aandacht naar de singulariteit van een
gebeurtenis. Het gaat daarbij om een thematisering van de
contouren van een zelf-ervaring die terzelfder tijd een zelf-
overschrijding impliceert.

Het moderne en laatmoderne denken is niet alleen

problematisch omdat het de mededeling van het andere en het
eigene volstrekt asymmetrisch denkt, maar tevens omdat het
'raadsel van de zelf-ervaring en van de zelf-referentialiteit' leidt tot
een impasse. In de moderniteit wordt het zelf hoofdzakelijk
gedacht   als een volstrekte identiteit en zelf-transparantie.194   De
laatmoderne kritiek op het moderne denken helt over naar de
andere zijde: het zelf wordt teruggevoerd op een radicale alteriteit
waar het op geen enkele positieve manier in verhouding mee kan
staan. In dit punt poog ik het 'raadsel van de zelf-referentialiteit'
op een andere wijze te denken. Daarbij wordt niet langer uitgegaan
van een impasse, maar wordt de relatie tussen het eigenlijke en

192 Dit inzicht is de basisvoorwaarde voor iedere werkelijke speculatieve filosofie.
193 Geciteerd in J.A. JONES, Intensity. An essay in Whiteheadian Ontology, p. 44.
194 Hierbij wordt nogmaals gewezen op het feit dat er ook binnen de moderniteit
laitische bewegingen te vinden zijn die deze volledige zelf-transparantie onder laitiek
plaatsen.
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het oneigenlijke blootgelegd. De zelf-ervaring wordt het veld
waarbinnen het eigenlijke en het oneigenlijke in communicatie
treden en waar de passage tussen beiden zich voltrekt.

Binnen de ervaring verschijnt een 'zelf dat geen blauwdruk kan
zijn van een onveranderlijk of reeds voor-ondersteld subject. Het
'zelf van de ervaring zal verschijnen in de spanning tussen de
representatie van zichzelf (een eindig, particulier gestalte) en de
pure presentatie van zichzelf. In en doorheen de eindige realisering
van zijn bepaaldheid wordt het 'zelf gemedieerd door een originair
beeld van zichzelf dat iedere bepaaldheid overstijgt. De zelf-
referentialiteit kan daarom nooit gesloten zijn: ze bemiddelt een
beeld van het zelf dat nooit volledig gerepresenteerd kan worden,
maar wel de mogelijkheidsvoorwaarde voor deze realisering is. De
singulariteit - deze vorm van zelf-referentialiteit - is het raakvlak
(pathema) van het historische en het transcendentale en is niet tot
tan van beide perspectieven te reduceren.

Wat deze singulariteit openbreekt is, is een zinsbeweging die
zich doorheen haar ontvouwt. Deze zin is geen particuliere of
volstrekt private betekenis, noch draagt ze een universeel a
priorische betekenis aan. Zoals ik zal aantonen, 'bestaat' ze als een
tentatieve intensiteit die bemiddelt tussen het particuliere en het
universele. Vanuit het perspectief van deze zin gezien, treedt er
een andere verhouding op tussen de particulariteit en de
universaliteit. Deze zin gebeurt immers waar het particuliere zelf
een schijn van universaliteit tentoonstelt. Het betreft meerbepaald
een expositie en een expressie van de singulariteit als singulariteit,
als iets wat gelijkoorspronkelijk privaat en publiek is. Het 'raadsel
van de zelf-ervaring' voert ons naar een oorspronkelijk gebeuren
waarin het 'zelf een pure indicatio en demonstratio aanwijst. Het
'zelf kan zijn eigen betekenis niet begronden vanuit een
vaststaande significatio. Het bestaat maar als pure expressie, als
pure  mededeling van zichzelf. 195 Iedere ontologische bepaling  van
dit 'zelf blijft in relatie staan tot deze pure mededeling.

Om dit vreemde statuut van de zelf-ervaring te belichten ga ik
in op de propositie4eer van Alfred North Whitehead en Gilles

Deleuze. In het denken van Whitehead bekleden proposities een
bijzondere plaats: hij beschrijft ze als een aparte ontologische
categorie. Proposities situeren zich in het midden van de concrete
actuele entiteiten  en  de pure potentialiteiten (eeuwige objecten).  Ze
belichamen een tussen-niveau waarin de concreta zich onder de
vorm van een mogelijkheid aandienen. De proposities wijzen op

195 Een niet-reductionistische subjectiviteit denken, impliceert dat het subject zijn
eigen onbepaaldheid (voorwaarde voor de vrijheid) met zich meedraagt.
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een bestaansvorm die zich openbaart als een inter-esse, als een
pure intensiteit. Proposities zijn letterlijk een originair voor-stel.
Voor mijn onderzoek is het fundamenteel dat men volgens
Whitehead in de proposities 'the idea of a particular existent'
ontmoet. Via de proposities kan men met andere woorden de
singulariteit op het spoor komen; een singulariteit die maar kan
begrepen worden als een zinsmededeling van het particuliere
wanneer het zich in een meer universele gestalte toont.

Ook de Franse filosoof Gilles Deleuze heeft zich over de
problematiek van de proposities gebogen. In tegenstelling tot
Whitehead, vindt hij niet in de proposities zelf een nieuw
perspectief, maar in een sens die de proposities begeleidt. Deze zin
die zich doorheen de proposities vertolkt, omschrijft hij als
l'exprimt de la proposition. Het exprime de la proposition ontsluit
een zin die niet samenvalt met een denotatieve stand van zaken,
noch met een linguistisch achterhaalbare betekenis. De sens
bestaat enkel als een pure 'wil tot betekenen', als een esthetische
realiteit. Sens situeert zich op de grens van particulariteit en
universaliteit; het registreert een gemeenzame gegevenheid van
beide perspectieven.

Nu het singuliere niet in tegenstelling gedacht wordt met een
universeel perspectief, kan er een andere toegang gevonden
worden tot de eigen kenbaarheid en de intelligibiliteit van
singuliere ervaringsgebeurtenissen. De ervaring leidt zo tot een
'kennis van het bijzondere' in het medium van zijn eigen
mededeelbaarheid. Iedere singuliere gebeurtenis - zo zullen we
bepleiten - opent zelf het zicht op een veld van mogelijkheden. Een
singulariteit is dan ook te begrijpen als een voorbeeld of een
paradigma, dat een zekere algemeenheid tentoon spreidt.

De zelf-ervaring en de ervaring van een singulariteit wordt
geboren in het spanningsveld tussen een concrete (empirische,
historische) vormgeving en een transcendentaal perspectief. Ze
leert ons dat het concrete bestaan van 'iets' onmiskenbaar
omgeven wordt door een sfeer van idealiteit. Het 'raadsel van de
zelf-ervaring' zal daarom volgens mij pas op een zinvolle manier
kunnen geduid worden wanneer ieder 'zelf een betrokkenheid op
een 'idee van zichzelf uitdraagt. De zelf-referentialiteit wordt
zodoende een gebeurtenis die niet enkel op zichzelf gericht is,
maar deelbaar en mede-deelbaar is.
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4.1.  Propositie

Proposities hebben een heel lange filosofische voorgeschiedenis.
Aristoteles was de eerste die een hele propositieleer voorstelde in
zijn De Interpretatione. Tot op vandaag zijn de grote lijnen van deze
leer nog gangbaar. De reden waarom ik Aristoteles vermeld, is
tevens om duidelijk te maken in welke mate de propositieleer van
Whitehead verschilt van de gangbare opvatting.

Voor Aristoteles is een propositie altijd een ontkennende of
bevestigende uitspraak.196 Het behoort    tot de natuur   van    een
propositie om iets uit te zeggen over een stand van zaken. Als de
stelling van de propositie overeenkomt met de stand van zaken, is
het een ware propositie. De waarheid van een propositie staat of
valt met andere woorden met een juiste denotatie. De
propositieleer staat bij Aristoteles ingekaderd binnen een
correspondentietheorie van de waarheid. Bepalend voor de
propositieleer is dat er altijd een actueel feit of een stand van
zaken moet zijn waarnaar de propositie verwijst (ofwel in
affirmerende zin ofwel in ontkennende zin). Enkel zo heeft  men  te
maken met een ware propositie. Een valse propositie daarentegen
is een propositie waaraan geen enkel actueel feit beantwoordt. Of
een propositie zinvol is of niet, hangt af van de waarheidsclaim die
ze bezit. Deze waarheid kan afgemeten worden aan het
beantwoorden aan de stand van zaken. Voor een zinvolle
propositie zijn er bijgevolg maar twee opties: waar of vals.
Aristoteles schrijft: «Maar terwijl elke zin betekenis heeft, alhoewel
niet als een natuurlijk instrument maar, zoals we gezien hebben,
door conventie, kan niet alles een propositie genoemd worden. We
noemen proposities enkel dat wat waarheid en valsheid in zich
draagt. Een gebed is, bijvoorbeeld, een zin maar is noch waarheid
noch valsheid."197 Alles wat niet waar of vals kan zijn, wordt
uitgesloten uit de propositieleer.

Met Aristoteles is het ook evident geworden om proposities
binnen een linguistisch kader te behandelen. Proposities zijn
immers uitspraken, iets dat uitgezegd wordt over iets anders. De
taal wordt zo een mogelijkheidsvoorwaarde voor proposities. Men
heeft taal nodig om proposities te kunnen vormen. Een propositie

196 Zie P.J. CATALDO, Whitehead and Aristotle on Propositions in Process Studies  12/ 1
(1982), p. 16-17.
197 ARISTorLE, On inte,pretation, p. 121 (IV, 17a 1-4): "But while every sentence has
meaning, though not as an instrument of nature but, as we observed, by convention,
not all carl be called propositions. We call propositions those only that have truth or
falsity in them. A prayer is, for instance, a sentence but neither has truth nor has
falsity." (Eigen vertaling).

149



heeft de vorm van een zin, waarin subject en predikaat aan elkaar
worden verbonden. Het vormen van proposities veronderstelt een
bewustzijn dat gebruik maakt van zijn redelijke vermogens.

De propositieleer van Aristoteles en  de  bijhorende

correspondentieleer van de waarheid staan volledig in het teken
van het oordeel. Er is geen onderscheid tussen een propositie en
een waarheidsoordeel. Waarheid wordt gezien als een relatie
tussen het kennende vermogen (denken) en het gekende object
(wereld, ding, kenobject): veritas est adaequatio rei et intellectus.
De propositieleer vormt een antwoord op de vraag naar wat geldige
kennis is (een vraag die  ook de logica zich voortdurend stelt).  De
vraagstelling en de problematiek van de proposities worden
afhankelijk van een epistemologisch kader.

Aristoteles' propositieleer (de logica van subject en predikaat)
hangt nauw samen met zijn substantiefilosofie. Het subject-
predikaat logica van Aristoteles is immers schatplichtig aan het
bestaan  van een eerste subsantie (ousia). Aristoteles installeerde
het hi8rarchische onderscheid tussen substantie en attribuut. De
substantie is datgene wat te allen tijde aan zicllzelf gelijk bhjft,
maar waar attributen kunnen aan geprediceerd worden. Onder de
categorie8n neemt de primaire substantie de belangrijkste plaats
in. De definitie die Aristoteles aan deze primaire substantie geeft
is: «Een primaire substantie is datgene dat noch predikeerbaar is
van een subject, noch aanwezig is in een subject."198 Het kan met
andere woorden niet toegevoegd worden aan iets anders dan aan
zichzelf, noch deel uitmaken aan het andere dan zichzelf. De
mogelijkheid dat er ware uitspraken kunnen gedaan worden (ware
proposities) is gegarandeerd door het feit dat er primaire
substanties bestaan waar iets van kan geprediceerd worden.

De propositieleer van Aristoteles raakt een moeilijk logisch
probleem aan. Een geldige propositie kan zijn: een vierkante cirkel
bestaat niet. Deze propositie is waar omdat er inderdaad geen
stand van zaken te vinden is die beantwoordt aan een vierkante
cirkel. Maar deze propositie moet enerzijds een zeker bestaan
toekennen aan de vierkante cirkel om vervolgens het bestaan
terug te ontkennen aangezien het niet echt kan teruggevonden
worden in een act :teel feit. Volgens Cataldo genereert de
propositieleer van Aristoteles op die manier 'pseudo-objecten', die
bestaan en terzelfder tijd niet bestaan.199

198 ARISTOTLE, 7'he Categories, p. 25 (V, 3a 8-10): "For what we call primary substance
can neither be present in a subject nor yet predicated of one." (Eigen vertaling).
199 P.J. CATALDO, Whitehead and Aristotle onpropositions, p.  16.
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Tot zover deze korte schets van de propositieleer van
Aristoteles. Wanneer Whitehead zijn eigen propositieleer opbouwt,
doet hij dit vooral in reactie tegen Aristoteles en tegen de logische'
opvatting van proposities.200 Hij wijdt de oorsprong van deze
'logische' opvatting voor een groot stuk aan Aristoteles' denken.
'Aristoteles', zo schrijft hij, 'heeft de logica aan de filosofie
geschonken.'

4.2. Whitehead's propositieleer

In Process and Reality schrijft Whitehead: «But in the real world it
is more important that a proposition be interesting then that it be
true."201 Daarrnee geeft hij al direct aan van uit welk perspectief
zijn propositieleer zal verschijnen. Een propositie is voor
Whitehead niet primair een zaak van het waarheidsgehalte. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat het waarheidsgehalte compleet uit de
propositieleer verbannen wordt, maar het mag zeker niet het
overkoepelende perspectief zijn van waaruit de propositie wordt
beoordeeld. Met deze stelling druist Whitehead in tegen
Aristoteles. Meer fundamenteel dan het waarheidsgehalte is voor
Whitehead de graad van interessantheid die een propositie
aanwakkert. Een propositie wordt afgewogen op haar provocatieve
kracht.

Whitehead spaart zijn kritiek niet tegenover de logische'
opvatting van proposities, die enkel aandacht heeft voor het
oppositiepaar waar-vals. Hij schrijft: "Unfortunately        [...]
'propositions', have been handed over to logicians, who have
countenanced the doctrine that their one function is to be judged
as to their truth or falsehood."202 Als de enige waarde van een
propositie bestaat uit haar waarheidsgehalte, is er volgens
Whitehead geen verschil meer tussen een propositie en een
oordeel. Whitehead voert daarom zelf een onderscheid in tussen
propositie en oordeel. Een oordeel is altijd een beslissing. Deze
beslissing wordt altijd genomen door een subject (Whitehead's
actuele entiteit). De propositie zelf omvat geen beslissing,     de
propositie is eerder een 'voorstel' dat nog buiten de beslissing zelf
staat. Whitehead formuleert het als volgt: «The judgment is a
decision of feeling, the proposition is what is felt; but it is only
part of the datum felt."203 Wat gevoeld wordt en wat ervaren wordt,

200  Zie  Ook R. MUNNIK, De wereld als creatieue uoortgang,  p.  331.
201 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 259.
202 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p.  184.
m A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 193.
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is de propositie. De propositie is met andere woorden het
gegevene, het datum. Naderhand kan door een instantie, het
oordelende subject, een beslissing genomen worden om al dan niet
in te gaan op dit datum. Maar hiermee is ook gezegd dat de
propositie zelf geen oordelend subject veronderstelt. Het oordeel is
iets wat pas in tweede instantie verschijnt.

Een propositie is het datum van een oordeel, maar - en dat is
het fundamentele verschil - het is dit datum in abstractie genomen
van het oordelende subject. Proposities op zich hebben geen
waarheidswaarde: «... it's own truth, or it's own falsity, is no
business of a proposition."204 De waarheidswaarde van een
propositie is iets wat pas naar bovenkomt als de propositie
opgenomen wordt in het perspectief van een specifieke actuele
entiteit die ingaat op het 'voorstel' van de propositie. Cataldo
schrijft:

"Truth or falsity is established by means of the anchor that the
logical subject has in given fact, but truth value is not intrinsic to
the proposition in itseM Truth or falsity must be established
somewhere along the line, but the primary reason for showing the
distinction between judgments, linguistic entities, and
propositions is that the truth value of what is being proposed (in
the proposition) is not a part of that delimited content."205

Waarheid of valsheid heeft voor Whitehead meer te maken
met het feit hoe een propositie wordt opgenomen door een subject.
Proposities krijgen bij Whitehead een bijzonder statuut die hun
distantie biedt ten opzichte van de waarheidswaarde van de
actuele feiten of stand van zaken. Wil een propositie echte
waarheidswaarde krijgen dan zal ze inderdaad wel moeten
verbonden worden aan een stand van zaken, maar op zich
genomen is ze daar van bevrijd. Het bijzondere statuut van deze
proposities wordt nog versterkt doordat Whitehead claimt dat
proposities geen linguistische entiteiten zijn en niet te denken zijn
als bewustzijnsakten. Zoals we reeds hebben laten zien, waren
proposities voor Aristoteles linguistische entiteiten. Voor
Whitehead zijn proposities niet gelimiteerd door hun linguistische
vorm maar beslaan ze een veel ruimer veld.

Tot nu toe hebben we proposities enkel aangeduid in vage
termen zoals 'voorstel tot: Vooral de verschuiving en de kritiek op
de meer Aristotelische propositieleer heeft onze aandacht

204 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, 9 258.
205 p.J. CATALDO, Whitehead and Aristotle onpropositions, p.  19.
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verdiend. Dit leverde hoofdzakelijk negatieve typeringen op. Ik ga
nu dieper in op wat de propositie zelf voor Whitehead inhoudt.

Proposities zijn voor Whitehead een new kind Of entity.206 Ze
zijn een zijnscategorie.207 Hierin kan heel duidelijk worden
afgelezen dat Whitehead de problematiek van de proposities
verplaatst van een epistemologische insteek (wat kan ik kennen?,
wat is geldige kennis?) naar een ontologische. Onder Whitehead's
zijnscategorieen nemen de actuele entiteiten en de eeuwige
objecten een bijzondere plaats in. Zij hebben een eigen finaliteit.
De actuele entiteiten zijn de enige entiteiten die in laatste zin reeel
kunnen genoemd worden. De eeuwige objecten zijn pure potentials
of vormen van bepaaldheid zonder dat ze zelf enige realiteit
bezitten. Deze twee categorie6n zijn zuiver: de actuele entiteit op
zich genomen verwijst enkel naar het domein van de realiteit, de
eeuwige objecten op zich genomen verwijzen enkel naar het
domein van de mogelijkheid. Aangezien het in Whitehead's
betrachting ligt om te laten zien hoe de werkelijkheid getuigt van
de wording of van de ongoingness into novelty, moet hij verklaren
hoe deze beide domeinen, actualiteit en potentialiteit, op elkaar
ingrijpen. De andere zijnscategorieen zijn bijgevolg mengvormen
van actualiteit en potentialiteit. Proposities zijn zo een mengvorm.
Whitehead omschrijft ze als «impure potentials for the specific
determination of matters of fact."208 Deze onzuivere mengvorm, die
de propositie zelf is, kan op twee manieren beschreven worden:
vanuit het perspectief van de eeuwige objecten of vanuit het
perspectief van de actuele entiteiten.

De proposities delen een aantal kenmerken van de eeuwige
objecten. Net als de eeuwige objecten zijn proposities een
abstractie van de concrete actualiteiten. Het zijn beide

potentialiteiten voor de realisatie van actuele entiteiten. Whitehead
schrijft aan proposities ook een universeel karakter toe, wat ze
onmiddellijk in de nabijheid van zijn pure universalia, de eeuwige
objecten, brengt. De eeuwige objecten, als pure potentialiteiten,
getuigen van een zekere reserve of geduld (patience) ten opzichte
van de realisatie. De proposities worden ook gekenmerkt door deze
vorm van geduld. Herinner u, zoals hierboven, dat de aangegeven
betekenis van proposities, op zichzelf genomen, niet afhankelijk is
van een definitieve stand van zaken. Voor de eeuwige objecten, die
enkel verwijzen naar de pure algemeenheid en universaliteit, is er
geen criterium te vinden dat beslist over waar of vals. Ook over de

206 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, 9  185.
207 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, 9 22.
208 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 22. Whitehead noemt proposities ook
theories'.
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proposities wordt gezegd  dat  "...  it's own truth,  or  it's own falsity,
is no business of a proposition.„209

Hoe dicht proposities zich ook tegen de eeuwige objecten aan
bewegen, ze zijn er in geen geval mee gelijk te stellen. Dit komt
doordat Whitehead's proposities evengoed een aantal

karakteristieken delen van de actuele entiteiten. Een actuele
entiteit is gekenmerkt door een gerealiseerde bepaaldheid. De
propositie verschilt van de eeuwige objecten omdat ze ook een
zekere graad van bepaaldheid in zich draagt. De propositie is altijd
een abstractie van die bepaalde actuele entiteiten. Een eeuwig
object is een abstractie van elke actuele entiteit. Whitehead
schrijft:  «In the proposition, the eternal object  (...) is restricted  to
these logical subjects."210 Maar de propositie is ook geen
particulariteit, valt niet samen met het brute feit. Ze transcendeert
het brute feit net genoeg om het een air Of impakiality mee te
geven.211 De propositie transformeert de concrete bepaaldheid van
de feitelijkheid tot een indicator, een aanwijzer. Vanuit een talig
oogpunt, meen ik te mogen toevoegen dat de functie van
proposities deze is van een aanwijzend voornaamwoord.
Whitehead kan in zijn beschrijving van propositie en hun
verwijzing naar de feitelijkheid niet anders dan voortdurend
gebruik maken van aanwijzende voornaamwoorden zoals 'these',
'this'. Wat overblijft in de propositie is de pure verwijzing naar,
zonder samen te vallen met het concrete feit zelf.

Nu wordt duidelijk dat de proposities werkelijk een mengvorm
zijn doordat ze zowel kenmerken hebben van de eeuwige objecten
als van de actuele entiteiten. Maar meer nog dan louter een
mengsel te zijn, zijn proposities een nieuwe entiteit die het actuele
en het potentiele op een nieuwe manier op elkaar betrekken. In de
propositie verliest het eeuwige object iets van zijn universaliteit,
maar wint het een zekere graad van bepaaldheid. Omgekeerd: in
de propositie verliest de actuele entiteit aan bepaaldheid, maar
wint ze een zekere mate aan universaliteit. Hierbij wens ik sterk te
benadrukken dat het resultaat van de mengvorm niet eenvoudig
harmonieus voor te stellen is. Telkens komen verschillende vragen
op. Welke vorm van universaliteit wordt nu precies door
Whitehead bedoeld? En welke vorm van 'particulariteit'
veronderstelt Whitehead in zijn denken? Een universaliteit die
maar gedeeltelijk universeel is en gebonden lijkt te zijn aan
particuliere gedaanten is dat wel een universaliteit te noemen?

209 A.N. WHrrEHEAD, Process and Reality, p. 258.
210 A.N. WHITEHEAD, Process and ReaUty, p. 257.
211 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p.  197.
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Proposities hebben voor Whitehead een ontologische

draagwijdte. Proposities dragen bij tot de ongoingness into novelty
en onderstrepen het wordende karakter van de werkelijkheid. De
verschillende proposities presenteren een potentialiteit voor de
waarnemingsgebeurtenissen om zichzelf te verwerkelijken. Ze
spelen met andere woorden een grote rol in de zelfwording van een
actuele entiteit. Deze ontologische impact van de propositie toont
zich ook in het subject en het predikaat van de propositie.

De spanning tussen subject en predikaat wordt bij Whitehead
niet weerspiegeld in het Aristotelischee onderscheid tussen
substantie en accident. De spanning situeert zich op het vlak van
het reeds gerealiseerde (actuele, feitelijke) en de nog te realiseren
toekomst (potentialiteit). De propositie     is dus letterlijk     een
snijpunt tussen actualiteit en potentialiteit. Het logische subject
van de propositie zijn de actuele entiteiten en het predikaat wordt
gevormd door de verschillende betrokken eeuwige objecten. Het
actuele wordt zo betrokken op het potentiele. Het actuele wordt
bevrijd van zijn feitelijk keurslijf en kan zich als een mogelijkheid
tot iets anders aandienen. Antony Steinbeck wijst in dit verband
op het belangrijke onderscheid tussen het logische subject en het
waarnemende subject. In The Metaphysical Scheme Of March
1927212 voert Whitehead dit onderscheid in en volgens Steinbeck
is het fundamenteel voor het verstaan van Whitehead's

propositieleer. Het onderscheid maakt zichtbaar dat de propositie
geen vaststaand of aan zichzelf gelijkblijvend subject voor ogen
heeft. Het logische subject is het ankerpunt van de propositie die
haar enige bepaaldheid verleent. Maar het waarnemende subject
is voor wie de propositie bedoeld is, namelijk voor alle toekomstige
actuele entiteiten die wel of niet de propositie in hun zelf-
constitutie opnemen. Een propositie gaat met andere woorden niet
alleen over een bepaald subject waar predikaten worden aan
toegeschreven (het logische subject), maar is evenzeer voor een
subject (het waarnemende subject). De provocatieve kracht van
een propositie schuilt in het feit dat ze een lure for feeling  is  voor
toekomstige subjecten. De overgang van het feitelijke naar het
mogelijke voltrekt zich doorheen en in de spanning tussen de twee
subjecten en laat zo geen ruimte open voor een Aristotelischee
substantie-gedachte.

Door de proposities worden feiten geconfronteerd met
alternatieven. Uit deze alternatieven kunnen de toekomstige
actuele entiteiten zich selecteren. Whitehead's denken vereist dat

212 Deze tekst van Whitehead verscheen als een appendix in L.S. FoRD, The Emergence
of Whitehead's Metaphysics, Albany: SUNY Press,  1984.
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het bestaan van iets altijd afhangt van het geactualiseerd worden
in een waarnemend subject, met name de actuele entiteit
(ontologische principe).  Maar er kunnen ook alternatieven zijn die
niet geactualiseerd of geimplementeerd worden. Een propositie
dient niet gevolgd te worden. Hierboven heb ik al vermeld dat een
propositie, op zichzelf genomen, indifferent is ten opzichte van
haar realisatie en dat haar betekenis daar niet volledig van
afhangt. Volgend citaat van Whitehead toont wat er op het spel
staat. De problematiek  van de propositie maakt zichtbaar  «...  how
the actual includes what (in one sense) is 'not-being' as a positive
factor in its own achievement."213 Het actuele wordt

geconfronteerd met het niet-zijn als factor in zijn eigen
zelfverwerkelijking. Aangezien proposities op de grens tussen
feitelijk en mogelijk balanceren, begeven ze zich ook op het
grensgebied tussen zijn en niet-zijn. In strikte zin kan de
propositie as such vanuit een Whiteheadiaans perspectief niet tot
het zijn gerekend worden.

Het zal duidelijk zijn dat Whitehead's proposities afstevenen op
een soort schijn-zijn. In de propositie wordt het logische subject
als een mogelijkheid gerepresenteerd. Het logische subject verleent
aan de propositie zijn vermeende particulariteit. Maar een
propositie is in geen geval die particulariteit. Anders zou het een
bruut feit zijn. Ze heeft met andere woorden alleen de schijn van
een particulariteit. lets wat zich presenteert als zonder het echt te
zijn, is een schijnwezen, een imitator of een acteur. Het is frappant
dat Whitehead deze nieuwe 'entiteit', dit tussen-wezen, enkel kan
typeren als digerent in kind. Met de propositie ontstaat geen
nieuwe essentie. De enige essenties die men zou kunnen vinden
bij Whitehead zijn de eeuwige objecten. Noch zijn de proposities de
res  verae of het ontologische fundament. De propositie is

misschien, zoals Steinbeck suggereert, wel te begrijpen als een
gesture, een pose of een gebaar.214 Een propositie geeft immers
geen informatie over hoe het in een concrete situatie werkt, het
geeft enkel een gebaar van hoe het zou kunnen.

De wereld van de essenties is vaak gekant tegen de wereld van
de gebaren of de gestures.215 Wat essentieel is, laat zich niet
afmeten tegen een aantal gebaren. In de geschiedenis van de
filosofie is het altijd een kwestie geweest om de fakers, de veinzers

213 A.N. WHrrEHEAD, Process and Readty, p. 189.
214 A.J. STEINBECK, Whitehead's "Theory' of Propositions, in Process Studies   18/ 1
(1989), p. 19-29.
215 De mythe van de grot bij Plato steunt structureel op het onderscheid tussen schijn
en zijn en op het filosofische ideaal om de schijn te ontmaskeren en het zijn te
openbaren.
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te onderscheiden van de echten. De gestures behoren tot het
domein van de acteurs, die de pretendeurs bij uitstek zijn. In en
door hun handelen representeren/imiteren ze niet alleen de
werkelijkheid (op een artifici6le manier), maar veinzen ze ook hoe
de werkelijkheid eruit zou kunnen zien. In Whitehead's
propositieleer krijgt een zulke strategie belang. Het laat ook zien
hoe Whitehead primair gericht is op een esthetiek van het leven,
eerder dan op een logica van het leven.

4.3. Zin en proposities

Aangezien proposities het knooppunt van feitelijkheid en
mogelijkheid zijn, vormen ze mijns inziens een goed uitgangspunt
om over zin of betekenis te reflecteren. Zin is iets dat tussen het

k. actuele en het mogelijke in gebeurt. Het kan niet volledig los staan
4f        van het actuele omdat het dan geen enkele referentie meer zou

hebben. Maar indien zin volledig zou uitgeput worden in deze of
.>

die bepaalde feitelijke stand van zaken zou zin ook iets zijn dat
absoluut onmededeelbaar is naar andere gebeurtenissen toe. Zin
behoudt dan ook een tussen-statuut.

Door proposities te vrijwaren van het logische' alternatief
tussen waar of vals, heeft Whitehead mijns inziens iets
fundamenteel laten zien van de 'natuur' van zin of betekenis. Zin
bestaat' als 'uitnodiging tot' of als koorstel tot: Zin is noch iets
dat terug te vinden zou zijn in een eeuwig object of meer klassiek:
in een essentie die voor eens en altijd de zin van iets zou
garanderen. Noch is zin iets dat exclusief aan een bepaald subject
kan gekluisterd worden. Voor Whitehead is het gebeuren van zin
iets dat zich overzet van het ene subject naar het andere subject
(subject-superject).

Mijn stelling luidt dat de filosofische reflectie over zin een
voortdurende denkbeweging is waarbij tussen-wezens en tussen-
essenties ontstaan. In het voorgaande hebben wij zo'n
denkbeweging gevolgd bij Whitehead. Om het gebeuren van zin te
taxeren als een esthetische verlokking naar feeling, volstonden zijn
twee zuivere zijnscategorie6n (actuele entiteiten en eeuwige
objecten) niet. De proposities hebben wij aangeduid als de
bemiddelaars in zin. In wat volgt, bekijk ik van naderbij de poging
van de Franse filosoof Gilles Deleuze die eveneens op zoek gaat
naar het gebeuren van zin. Net als Whitehead, richt hij zijn pijlen
op een logische' benadering van zin en betekenis.
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4.4. Deleuze en sens

In Logique du sens buigt Deleuze zich over het complexe gegeven
van betekenis en zin. De titel van zijn boek is misleidend wanneer
men vermoedt dat het woord logica' uit de titel verwijst naar de
meer klassieke propositie-logica. De logica die hij wil beschrijven,
is de 'andere' logica waar de zin ons mee confronteert. Zin bepaalt
zijn eigen logische regels, de logica zelf grijpt steevast naast het
gebeuren van zin.

Om zin op het spoor te komen, gaat hij dieper in op de
propositieleer. Hij volgt Aristoteles inzake de talige aard van
proposities, maar zal tot heel andere bevindingen komen dan de
Aristotelischee propositieleer.

Voor Deleuze is sens een gebeuren. Zin gebeurt niet in een
vacuum, maar heeft altijd een gebeurteniskarakter.             -:

Gebeurtenissen moeten op 66n of andere manier uitdrukbaar zijn.                 
De centrale vraagstelling in Logique du sens wordt bijgevolg: hoe
kan een propositie uitdrukking geven aan het gebeurteniskarakter
van zin,216 Is het mogelijk om aan de hand van een propositie zin
te taxeren? Of nog: hoe is zin aan de problematiek van proposities
gerelateerd? Om deze vragen systematisch te kunnen

beantwoorden, analyseert Deleuze de mogelijke relaties die een
propositie in zich draagt. Een propositie heeft drie mogelijke
relaties: denotatie, manifestatie en betekenis.

De denotatie is de relatie die een propositie heeft met een
feitelijke stand van zaken (datum).217 De woorden     van     de

propositie hebben een referent in de werkelijkheid. De woorden
representeren op hun eigen manier een stand van zaken. De
basisvorm van de denotatie is bijvoorbeeld 'dit is een kat' of 'dit is
geen hond'. Denotatie maakt veelvuldig gebruik van aanwijzende
voornaamwoorden om te verwijzen naar deze of een andere
particulariteit. Woorden verwijzen naar een bepaald beeld dat op
zijn beurt naar de werkelijkheid zelf verwijst. Het criterium voor
denotatie is 'waar' of 'vals'. Dat een propositie waar is, betekent
vanuit het perspectief van de denotatie dat er effectief een
overeenkomstige stand van zaken beantwoordt aan wat door
middel van woorden wordt uitgezegd.

216 Voor Whitehead zou deze vraagstelling van Deleuze al bij voorbaat beantwoord
kunnen worden, omdat Deleuze de ervaringsgebeurtenis koppelt aan taUge
proposities. Volgens Whitehead is de taal immers veel te ondergedetermineerd orn aan
de ervaringsgebeurtenis uitdrukking te geven.
217 G. DELEUZE, Logique du sens, Paris, tditions de Minuit, 1969, p. 22.
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Een tweede vorm van relatie die een propositie kan hebben is
de manifestatie (manifestation).218 Hierbij    gaat   het    niet    om    een
relatie tot een (objectieve) stand van zaken, maar over de relatie
van de propositie tot diegene die haar uitspreekt: het subject. De
manifestatie is een uiting van een verlangen of een desir door het
sprekende subject. Bijvoorbeeld: ik hoop dat het morgen niet zal
regenen. De relatie is dan geen externe relatie tot de werkelijkheid,
maar wordt gedreven door een interne causaliteit waarin de
verwachtingen en de hoop worden uitgedrukt. Voorbeelden van
manifestants, manifestanten, zijn: ik, jij, wij. Vaak heeft men
volgens Deleuze ten onrechte de manifestatie ondergeschikt aan
de denotatie. Zich beroepend op recente linguistische studies,
verklaart hij dat de manifestatie een mogelijkheidsvoorwaarde is
voor denotatie. Vooral de manifestant 'ik' is onontbeerlijk om een
denotatieve houding te kunnen innemen. Denotatie grijpt immers
aan op individuele standen van zaken, maar het zijn de
manifestanten die uberhaupt zoiets als het persoonlijke en het
individuele constitueren. Het criterium voor de manifestatie is de
waarachtigheid. De waarheid van de manifestatie is de
waarachtigheid. De valsheid van de manifestatie is het
zelfbedrog.219

De derde vorm van relatie, die Deleuze bespreekt, is de
betekenis (signification).   Dit  is de relatie  die een bepaald woord
heeft ten aanzien van het universele concept waarnaar het woord
verwijst. Dit universele concept heeft een betekenis los van de
particuliere feitelijkheden. De universele concepten refereren aan
elkaar en zo kunnen er relaties tussen de verschillende universalia
gelegd worden. De betekenis geeft aanleiding tot demonstratie
waarin relaties worden gelegd tussen premissen en conclusies. Het
veld van de betekenis is het domein van de syllogismen en van de
mathematica. De betekenis van een propositie is te vinden in de
relaties die gelegd worden met andere proposities, waar het ofwel
een premisse van is of er de conclusie van vormt. Significante
betekenaars zijn bijvoorbeeld daarom, bijgevolg, zodoende. De
demonstratie is in tegenstelling tot denotatie geen zaak van ware
of valse referentie aan een stand van zaken, maar buigt zich over
de mogelijkheidsvoorwaarden van de waarheid. Demonstratie
draait om het bepalen van de condities waaronder een bepaalde
propositie waar zou zijn. Het criterium voor de betekenis is noch
waar of vals, noch waarachtig of zelfbedrog, maar zinnig of
218 G. DELEUZE, Logique du sens, p. 23.
219 Hierin kunnen we de problematiek van het Cartesiaanse cogito terugvinden. De
denotatie van het stukje was steunt bij Descartes primair op de waarachtigheid van
het  'ik'  (= de manifestant).
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onzinnig. Een niet-zinnige propositie is vanuit dit perspectief
belicht absurd of sans signification.

De vraag naar de primordialiteit van de betekenis is volgens
Deleuze een complexe vraag. Het beantwoorden van de vraag
vereist een onderscheid tussen twee domeinen: het domein van
het spreken (parole) en het domein van de taal (kingue).220 Het
domein van het spreken wordt bevolkt door de manifestanten,
door de gebruikers van de persoonlijke voornaamwoorden. Het is
tevens het domein van het actuele dagelijkse en feitelijke
taalgebruik. Door dit taalgebruik worden concrete betekenissen
aan de dingen en aan de taal gegeven. Als men de betekenis
belicht vanuit dit domein moet men, aldus Deleuze, aanvaarden
dat de manifestatie prioritair is op zowel de denotatie als op de
betekenis. Deleuze schrijft: «Dans l'ordre de la parole, c'est le Je
qui commence, et qui commence absolument."221 Zoals ik
hierboven al heb opgemerkt, is de manifestant 'ik' fundamenteel
om tot denotatie te komen. Maar ook de verschillende

betekenissen van de concepten die bemiddeld worden in de
concrete taal zijn afhankelijk van de manifestant. De betekenissen
verwijzen allemaal naar het 'ik' (bijvoorbeelden concepten zoals
God en wereld worden gedefinieerd vanuit hun relatie tot het 'ik' of
het cogito).222 Bijgevolg is voor Deleuze ook de betekenis
ondergeschikt aan de manifestatie in zoverre men binnen het
domein van het spreken opereert.223

Wanneer men het domein van de taal (langue) betreedt, worden
de rollen omgedraaid. Het domein van de taal is niet het domein
van de concrete betekenissen, maar het domein van de zuivere
patronen van betekenissen zonder verwijzing naar de
werkelijkheid. Het is het domein - om in whiteheadiaanse termen
te spreken - van de pure potentialities. Deleuze schrijft: «Mais s'il
existe un autre ordre ofi les significations valent et se d6veloppent
pour elles-In6mes, alors elles y sont premieres et fondent la
manifestation. Cet ordre est pr6cis6ment celui  de la langue  (...)."224

220 Het onderscheid tussen parole en langue is een typisch structuralistisch gegeven.

Het structuralistisme gaat uit van de idee dat er een onafhankelijk domein bestaat
langue dat zijn eigen wetmatighed schraagt los van iedere concrete spreekact.
221 G. DELEuzE, Logique du sens, p. 25.
222 Deleuze signaleert dat bij Descartes het cogito inderdaad de beslissende instantie is
en niet het redelijke dier. Het redelijke dier veronderstelt immers concept:uele definities
(wat is een dier7 Wat is redelijk?) alvorens iets duidelijk te kunnen maken. Het cogito
heeft alleen nood aan zijn eigen manifestatie.
223 We raken hier het probleem dat ik ook al bij Kant heb aangeduid. Kant maakt geen
onderscheid tussen twee domeinen, of beter gezegd: hij mengt de twee domeinen door
elkaar. Op het niveau van de langue plaatst hij het Ich denke, terwijl de manifestant
lk' fundamenteel behoort tot het domein van de parole.
224 G. DELEUZE, ,[ gique du sens, p. 26.
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Binnen deze orde van de taal kunnen de concepten van de
propositie naar elkaar verwijzen zonder de manifestatie van een
subject en zonder enige referentie naar de feitelijkheid. De
vierkante cirkel heeft hier zijn thuishaven. De relatie tussen woord
en concept is de enige relatie die een noodzakelijkheid uitdrukt en
niet gesteund is op het arbitraire. Binnen deze orde van de taal is
dus de betekenis absoluut prioritair.

De prioriteit van de betekenis leidt echter, volgens Deleuze, tot
een impasse. Indien de betekenis de prioritaire relatie wil vormen
van de proposities, zou ze in staat moeten zijn om de denotatie uit
zichzelf te begronden. Maar het domein van de taal slaagt daar
niet in. Ze kan alleen de mogelijkheidsvoorwaarden begronden van
een stand van zaken, niet de stand van zaken zelf. De enige optie
die openligt, is een oneindige uitdeining door middel van het
vormen van nieuwe proposities. Bijvoorbeeld: als propositie C
waar is (geldige conclusie) dan is ze dat als premisse A en B waar
zijn, A kan dan ook terug als conclusie genomen worden waarvan
de premissen waar moeten zijn, en zo tot in oneindige. Er is geen
halt in het vormen van proposities zonder enige vorm van
denotatie.

Voor Deleuze leiden de onderlinge relaties - in hun wisselende
hi8rarchie - tot de cirkel van de propositie. De centrale vraag van
Deleuze - die ook in mijn onderzoek een leidraad is - wordt: is zin
(sens) ergens in 66n van de drie relaties te lokaliseren? Men wordt
voortdurend heen en weer geslingerd tussen de conditie en het
geconditioneerde. Dit is de voortdurend cirkelende beweging die de
propositie maakt, wanneer men een fundament zoekt. Uiteindelijk
blijft er, aldus Deleuze, een scheiding of een breuk tussen het
domein van de mogelijkheidsvoorwaarden en het domein van het
geconditioneerde of het gerealiseerde. De conditie veronderstelt
haar eigen mogelijkheidsvoorwaarde. Bijvoorbeeld: het sprekende
'ik' veronderstelt in de orde van de taal een conceptueel 'ik' die de
betekenis ervan garandeert (moest er zo niets achter staan, zo zou
men kunnen zeggen,   komt   men   in het gekkenhuis terecht).   Dus
het geconditioneerde kan zichzelf niet funderen en moet beroep
doen op zijn eigen mogelijkheidsvoorwaarde. De
mogelijkheidsvoorwaarde lijkt dan als mogelijkheidsvoorwaarde de
grond       te zijn voor het geconditioneerde. Maar een
mogelijkheidsvoorwaarde kan enkel zijn wat ze is. Ze kan enkel
bepalen onder welke voorwaarden het mogelijk zou zijn dat dat
geconditioneerde is. Ze kan niet letterlijk en factisch een grond
geven aan het geconditioneerde. Daarvoor heeft de mogelijkheid
zelf een grond nodig en die is de conditie zelf.
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De dans tussen het geconditioneerde en   de

mogelijkheidsvoorwaarden is met andere woorden eeuwigdurend.
Beiden horen tot een afgezonderd zuiver domein. Toch lijkt de zin
ergens te moeten liggen in de tussen-ruimte van de twee
domeinen.

De mogelijkheidsvoorwaarde van de waarheid zou moeten
kunnen ontsnappen aan deze cirkel. Om dat te kunnen, moet het
zelf iets onvoorwaardelijks zijn: «capable d'assurer une gentse
rtelle [cursivering, JDMI de la designation et des autres
dimensions de la proposition."225 226 Het gaat met andere woorden
om iets onvoorwaardelijks dat toch ook re8el aan de oorsprong van
de denotatie ligt. Dat 'iets' kan niet beheerst worden door de vorm
(de  mogelijkheidsvoorwaarde is altijd een kwestie  van de vormen),
«mais comme matitre ou 'couche' ideelle." Dit ideationele stratum
is sens: zin. Deleuze noemt het het vierde element van de
propositie. Hij geeft volgende definitie: «Le sens, c'est repprima de

la proposition, cet incorporel & la surface des choses, entitt
complexe irr6ductible, 6v6nement pur qui insiste ou subsiste dans
la proposition."227

Die gedachte vindt Deleuze reeds weerspiegeld bij de stoicijnen,
Gregorius van Rimini Nicolas d'Autrecourt, Meinong en de school
van Ockham. Hij schrijft:

'La question est la suivante: y a-t-il quelque chose, atiquid, qui
ne se confound ni avec la proposition ou les termes de la
proposition, ni avec l'objet ou 1'6tat de choses qu'elle d6signe, ni
avec le v6cu, la representation ou l'activite mentale de celui qui
s'exprime dans la proposition, ni avec les concepts ou meme les
essences signifi6es? Le sens, l'exprim6 de la proposition, serait
done irraductible, et aux ttats de choses individuels, et aux
images particulitres, et aux croyances personnelles, et aux
concepts universels et gantraux. Les Stoiciens ont su le dire: ni
mot, ni corps, ni representation sensible, ni representation
rationelle. Bien plus, peut-6tre le sens serait-il 'neutre', tout A fait
indiffarent au particulier comme au gentral, au singulier comme

a l'universel, au personnel et A l'impersonnel. Il serait d'une tout
autre nature. "228

Sens is van een andere aard, van een andere natuur. Het is
noch particulier, noch algemeen, noch singulier, noch universeel,

225 G. DELEUZE, Logique du sens, p. 30.
226 Denk hierbij aan Whithhead's onderscheid tussen pure potentialities (eeuwige

objecten) en realpotentialities (b.v. proposities).
227 G. DE:LEuzE, Ikgique du sens, p. 30.
228 G. DELEuzE, Ingique du sens, p. 31.
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noch persoonlijk, noch onpersoonlijk. Sens beantwoordt aan geen
enkel van de 'normale' typeringen. De enige vage aanduiding van
sens is 'iets', aliquid Voor iemand die een heldere typering zou
willen van sens, is het aliquid hoogst onbevredigend. Maar verder
komt men volgens Deleuze niet. De reden waarom men niet tot
een meer heldere bepaling komt, ligt niet in de tekortkoming van
ons intellect, maar is te wijten aan de eigen aard van zin. Zin heeft
iets ongenaakbaars, het is indifferent ten opzichte van wie het wil
vatten. Zin is niet consumeerbaar. Het is onmogelijk om zin
rechtstreeks in het vizier te krijgen. De indirecte weg is de enige
toegang tot de zin.

De cirkel van de propositie noopt er ons toe, aldus Deleuze, om
sens te veronderstellen. Bij het uitkleden van de cirkel begint te
dagen dat zin niet in de dingen, niet in de concepten, niet in de
woorden, niet in het subject kan liggen. Deleuze geeft op dit
cruciale punt toe dat zijn logica van zin' deelachtig is aan een
streng empirisme. Enkel het empirisme kan een sprong wagen die
de zintuiglijke waarneming transcendeert zonder onmiddellijk
terug te vallen op ideeen, daarbij creeert het empirisme, aldus
Deleuze, fantomen op de grens van het waarneembare.229 Zo een
verschijning op de grens van het waarneembare noemt Deleuze
een pure apparence.230

Deleuze geeft een voorbeeld van de pure verschijning van zin:
l'arbre verdoie. In de normale zintuiglijke waarneming wordt er
gesproken over groen als een kwaliteit of een zintuiglijke kleur van
de boom. Venioyer is echter geen aanduiding van een zichtbare
kleur, die los van de boom kan besproken worden. Verdoyer zoals
in l'arbre verdoie is echter de wordingsactiviteit van de boom in
zijn groen worden. Subject en predikaat zijn op dit niveau
inwisselbaar en constitueren de mogelijkheid van deze specifieke
groene boom.

Zin is datgene wat zich uitdrukt (het uitdrukbare van of het
uitgedrukte), maar wat zich uitdrukt in zin is geen object en ook
geen subject, maar zin zelf. Een belangrijke vraag voor mij is: wat
is nu precies het statuut van zin? Is zin, zoals Deleuze schrijft,
van een andere natuur? Kan het bijgevolg een eigen domein voor
zich opeisen, naast de domeinen van het spreken en de taal?

Op bovenstaande vragen geeft Deleuze een complex antwoord.
Hij probeert begrijpelijk te maken dat zin geen volledig
afgezonderd domein is, terwijl het toch een extra dimensie is.

229 Fascinerend is dat Whitehead in zijn propositieleer die grens bewandelt. Ook de
aandacht die Whitehead heeft voor de idee6n in Lockeaanse zin zijn gevoed door een
streng empirisme.
230 G. DE:LEUZE, Logique du sens, p. 32.
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Deleuze zou aarzelen om zin een zijnscategorie te noemen omdat
het niet bestaat of existeert in eigenlijke zin. Zin bestaat alleen in
zoverre het bestaat in iets anders. Hij reserveert de woorden

insister of subsister voor deze vorm van bestaan. 231 Het Franse
woord subsister betekent in zijn levensonderhoud voorzien en
overblijven. Insister betekent aandringen, volhouden. Als
voorbeeld van subsister geeft het Van Dale-woordenboek de ruine.
De vergane glorie van wat ooit een burcht was, blijft ondanks alle
ravage toch nog voortbestaan. Ik denk dat we Deleuze's bedoeling
als volgt kunnen interpreteren. Het insisteren en het subsisteren
wordt in tegenstelling tot het existeren niet uitgeput door wat is
(het    feitelijke, het actuele),    maar    is een bestaansvorm    die    een
relatie heeft met wat geweest is (ruine) of met wat zou kunnen
worden (bijvoorbeeld de larve). Deleuze noemt het  ook de laagste
vorm van best:aan, waarin bestaan bijna afwezig lijkt te zijn.

De bestaansvraag van zin noopt ertoe om haar te beschrijven
als een parasitaire levensvorm. Haar bestaan is niet volledig
zelfstandig en is deels afhankelijk van iets anders. Als het
'Uitgedrukte' van de propositie kan zin niet bestaan buiten de
propositie. Zin is met andere woorden altijd parasitair op een
propositie. De propositie zelf is voor Deleuze een talige
uitdrukking, die vanuit de twee domeinen kan worden belicht.
Maar de zin als  uitgedrukte' valt niet samen met de cuitdrukking'
(propositie zelf), niet met de zintuiglijke denotatie, noch met het
intelligibele beeld. In zoverre zin het een parasitair bestaan leidt,
zou men kunnen zeggen dat het een attribuut is van iets anders
(bestaan  in),  doch  zin  is geen attribuut van de propositie zelf,  maar
van de stand van zaken, van het ding. Het is geen gewoon
vaststaand predikaat zoals de kleur groen of rood. Het is een
attribuut in werkwoordelijke zin zoals groenen of groen worden.
Deleuze vult zo zijn oorspronkelijke definitie van zin verder aan:
«le sens est l'exprimable ou l'exprimt de la proposition, et l'attribut
de 1'6tat de choses."232

Sens richt zich enerzijds naar de dingen en anderzijds naar de
proposities. In gedachten houdende dat proposities voor Deleuze
altijd talig zijn, is zin dus fundamenteel betrokken op de relatie

231 Het bestaan in' herinnert aan bepaalde bestaansvormen die nog niet voltooid zijn

en nog niet tot zelfstandigheid zijn gekomen. De larve bijvoorbeeld is een soort van
bestaan dat wel refereert aan wat het ooit zou la. nnen worden, namelijk een vlinder,
maar zich voorlopig nog in een toestand van minimaal leven bevindt. De enfance zou
men ook als een dergelijke toestand kunnen typeren. Nog een ander voorbeeld zijn de
zielen van de ongedoopte kinderen die altijd een raadsel gevormd hebben voor de
theologie.
232 G. DELEuzE, Logique du sens, p. 34.
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tussen woorden en dingen. Het is precies de vreemde band tussen
de woorden en de dingen, die niet samenvalt met de propositie,
noch met de feitelijke dingen. Het is het gebeuren van zin als iets
dat altijd al aan het gebeuren is, zonder ooit echt te zijn. Zin wordt
hiermee radicaal verbonden aan de wording. Daarom kan Deleuze
volgende gedachte expliciteren:     «     (...)     quel    est    le    sens    d'un
6 nement: 1'6v6nement, c'est le sens lui-m6me."233

Samenvattend: De sens kan niet bestaan als een individu, want
dan zou het beperkt worden tot dat individuele en niet in staat zijn
om operatief te zijn buiten dat individuele. Maar sens kan ook niet
puur conceptueel zijn of een abstract idee dat de wereld zomaar
in-form-eert.234 Noch is sens gelimiteerd tot de propositie anders
zou het moeten verklaard worden door denotatie, manifestatie of
betekenis (cirkel  van de propositie).

4.5. Le sens als kruispunt tussen werkwoorden en substantieven

Deleuze staat met zijn reflectie midden in het perspectief van de
taal. Op dat punt lijkt hij absoluut onverenigbaar met Whitehead
die proposities uit de klauwen van een antropologisch-gecentreerd
taaluniversum wil halen. Ik heb hierboven het fundamentele
onderscheid aangekaart tussen langue en parole. Volgens Deleuze
zijn dit de twee domeinen van waaruit taal kan worden
beschreven. In wat volgt, wil ik onderzoeken hoe deze domeinen
worden weerspiegeld in sens. Is sens iets wat primair tot 66n van
beide domeinen behoort of heeft het nog een apart statuut?
Deleuze karakteriseert de taal als een gebeurtenis. Is het langue of
is het parole die het gebeurteniskarakter van de taal het meest
weerspiegelt? Of is het eerder de kruising tussen langue en parole
die zorgt voor het gebeurteniskarakter? Indien dit zo is, stellen we
ons de volgende vraag: is de gebeurtenis van de taal meer dan de
som van haar twee delen? Deze laatste vragen zullen relevant zijn
om over het statuut van de taal bij Deleuze te reflecteren. Het is
mijn vermoeden dat het gebeuren van de taal niet langer zal
kunnen getypeerd worden als een reductionistische
antropologische taalopvatting. Om bovenstaande vraagstelling te
kunnen beantwoorden, ga ik dieper in op het onderscheid dat
Deleuze invoert tussen werkwoorden en substantieven. Het

233 G. DELEUZE, Logique du sells, p. 34.
234 Cf. M. HALEWOOD, Becoming actual - Deleuze and Whitehead on subjectivity and
materiality, in A. CLOOTS & K.A. RoBINSON, Deleuze, Whitehead and the transformations
ofmetaphysics, p. 46-49.
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onderscheid tussen intinitief en substantief weerspiegelt de
dubbelzijdigheid van de taal (als langue en parole).

In het vorige punt lieten we zien dat zin geen attribuut is van
een propositie maar een attribuut van het ding. Het attribuut van
een propositie daarentegen is het predikaat (bijvoorbeeld witheid).
In de propositie 'Socrates is wit' wordt 'witheid' geprediceerd van
het subject Socrates. Blijvend binnen het linguistische kader van
de propositie, kunnen we subject en predikaat talig aan elkaar
verbinden. Het predikaat refereert dan aan een kwaliteit. Wanneer
we naar het attribuut van het ding kijken, gebeurt er volgens
Deleuze iets anders. Deleuze schrijft:

"Mais l'attribut de la chose est le verbe, verdoyer par exemple, ou
plut6t 1'6vtnement exprim6   par ce verbe;   (...) Vert d6signe  une

qualite, un melange de choses, un melange d'arbre et d'air oft
une chlorophylle coexiste avec toutes les parties de la
feuille.Verdoyer au contraire n'est pas une qualit6 dans la chose,
mais une attribute qui se dit de la chose, et qui n'existe pas hors
de la proposition qui l'exprime en dasignant la chose."235

Deleuze onderscheidt het attribuut groen als de kwaliteit van
het subject van het attribuut 'groenen' dat uitgezegd wordt van het
ding. Het grote verschil situeert zich tussen substantief en
werkwoord. Een substantief wijst op een proprium (het substantief
werkt    hier    als een soort eigennaam). Het substantief   is    een
eigenschap van het subject, waarmee we volgens Deleuze in een
soort bezitsterminologie terechtkomen. 'Groen' wordt dan gezien
als iets wat letterlijk toebehoort aan het object. Bijvoorbeeld de
groene tafel als een verzelfstandiging van deze tafel met de kleur
groen. Hier zit men in een subject-predikaat logica, waar ook
Whitehead tegen reageerde (cf. supra). De werkwoordelijke
betekenis, 'groenen', is die van een activiteit. Deleuze noemt het
ook de expressie van groenheid. Deze activiteit of deze expressie
kan geen eigendom zijn van een stand van zaken. Het 'groenen' is
geen eigenschap van een ding. Het 'groenen' kan enkel uitgezegd
worden of betrokken worden op een ding, zonder dat dat ding zich
er meester over kan maken.

Volgens Deleuze's definitie van sens, was zin het uitgedrukte
van een propositie, maar niet die uitdrukking (propositie) zelf. In
de normale linguistische propositie-leer veronderstelt de vorming
van een propositie een talig subject  (de mens). Zoals Aristoteles
het formuleerde, is het de mens die over de faculteit (= het

235 G. DELEUZE, I.ogique du sens, p. 33.
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vermogen) van de taal beschikt. Het vermogen om iets uit te
zeggen (een propositie te vormen) ligt dan geheel binnen het talige
vermogen van een mens. Deleuze breekt hier radicaal met deze
traditie. Sens, als het uitgedrukte van de propositie, draagt het
vermogen  in  zich  om  iets  uit te zeggen  over de dingen.  Maar  dit
vermogen is niet afhankelijk van een menselijk subject. De zin als
gebeurtenis is een sui generis vermogen. De gebeurtenis zelf
maakt of constitueert de zin, zin is geen oordeel dat naderhand
over een gebeurtenis wordt uitgezegd, de gebeurtenis zelf zegt zin
uit  (expressie).

Op dit punt lijkt de taal uit te breken uit haar antropologische
ketenen. De taal is hier niet langer enkel de relatie tussen een
sprekend subject en de werkelijkheid, heel de werkelijkheid lijkt
zich door middel van taal uit te drukken. Net zoals bij Whitehead,
krijgt de propositieleer van Deleuze (in de relatie die de propositie
heeft met de zin en omgekeerd) een ontologische impact. De
epistemologische vragen naar de mogelijkheid van kennis door
middel van de taal, worden ingehaald en voorbijgestoken door de
zijnsaard van de werkelijkheid. In het gebeuren van de taal,
spreekt of drukt de werkelijkheid zich uit. Mike Halewood schrijft
over Deleuze's propositieleer:

«Given that there are no universal concepts or propositions,
Deleuze is arguing that each moment of being is accompanied by
a proposition. These are not verbal propositions but, at the same
time, each becoming does entail that some position is taken with
regard to the world or state of affairs."236

Deleuze legt expliciet de relatie tussen sells en de gebeurtenis.
Beiden zijn ze aan elkaar gegeven en kunnen niet losgekoppeld
worden. Deleuze schrijft: «The event occurring in a state of affairs
and the sense inhering in the proposition are the same entity. "237

De vraag van Deleuze luidt: wat maakt taal mogelijk 238 Wordt
de taal mogelijk gemaakt door substantieven en adjectieven of
door werkwoorden? De substantieven en hun bijhorende

236 M. HALEWOOD, Becoming actual - Deleuze and Whitehead on subjectivity and
materiality, p. 46.
237 G. DE:LEUZE, I gic OfSense, p. 209.
238 Cf. G. DELEUZE, Logique du sens, p. 13-21: Een vraag die hij naar eigen zeggen erft
van de epicuristen en van de stoicijnen die elk op hun eigen manier een antwoord
vormen op deze vraag. Voor de epicuristen wordt de taal mogelijk gemaakt door de
opsplitsing in atomen. Epicuristen richt zich hoofdzakelijk op substantieven en
adjectieven. De stoicijnen zien de mogelijkheid van de taal in de <vervoeging' en het
samenbrengen van verschillende gebeurtenissen. Stoicijnen zijn gericht op de
werkwoorden en hun vervoegingen.
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adjectieven representeren de taal in haar equivociteit. De
werkwoorden staan voor de univociteit van de taal. Voor Deleuze

zijn het de werkwoorden, die taal mogelijk maken. Werkwoorden
zijn bipolair: de ene pool is de tegenwoordige tijd en de andere pool
is de infinitief. De tegenwoordige tijd is de tijd van de chronos, de
tijd van het 'nu', van de dingen die zich in de tijd en ruimte
situeren (fysische tijd). De infinitiefvorm van de werkwoorden
verwijst niet naar een specifiek nu-moment, maar presenteert de
mogelijkheden als zodanig. De infinitiefvorm is oneindig in beide
richtingen, zowel naar verleden als naar de toekomst toe. Hij
noemt de infinitief ook de lege' vorm. Het werkwoord, of haar
vervoeging, pendelt tussen deze infinitief en de tegenwoordige tijd.
De infinitief verwijst naar de zin en de tegenwoordige tijd verwijst
naar het denotatum.

De werkwoorden symboliseren voor Deleuze de virtualiteit van
de taal. Ze zijn de taal onder het opzicht van de pure langue.

Langue draagt de mogelijkheid in zich van de diverse differenties.
Ze is het domein van de zuivere mogelijkheden die niet gebonden
zijn aan een specifieke tijd-ruimtelijke context. De substantieven
symboliseren immers voor Deleuze de particuliere betekenissen,
die zich wel altijd in tijd-ruimtelijke context sitlleren.

Sens lijkt voor Deleuze heel sterk verbonden met de
werkwoorden. Sens leeft van de distantie van de substantieven en
van de tijdsopvatting van de chronos. Zin kan dus met andere
woorden nooit beperkt worden tot alleen maar die of die
particuliere betekenis. In die zin is het heel verleidelijk om sens
bijna exclusief in het verlengde van de werkwoorden en de langue
te denken. Maar indien men dit zou doen, verliest men een groot
deel van de kracht en het eigen statuut van sens bij Deleuze. Voor
Deleuze behoort zin nooit zomaar tot 66n van de twee domeinen.
Hij schrijft:

«(...)  le  sens n'est jamais seulement  l'un  des deux termes  d'une
dualita qui oppose les choses et les propositions, les substantifs
et les verbes, les ddsignations et les expressions, puisqu'il est
aussi la fronti6re, le tranchant ou l'articulation de la diff6rence
entre les deux, puisqu'il dispose d'une imptnutrabilitd qui lui est
propre  et dans laquelle il se ref16chit (...)."239

In bovenstaand citaat houdt Deleuze een pleidooi om sens niet
te snel te vereenzelvigen met 66n element van de begrippenparen.
Alle structurerende onderscheiden die Deleuze tot hier toe heeft

239 G. DELEuzE,  Log$que du sens,  p.  41.
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ingevoerd komen in dit citaat terug: de spanning tussen dingen en
proposities, tussen substantieven en infinitieven, tussen denotatie
en uitdrukking. De precieze 'plaats' van sens is eerder op het
snijpunt van de verschillende domeinen. Dit snijpunt is niet
zomaar de gemene deler. Het snijpunt wordt gevormd door het
contrast van de diverse domeinen met elkaar, waarbij hun
differentie behouden blijft.240

Dat sens verwant is aan de infinitieven, maar daar terzelfder
tijd niet tot kan gereduceerd worden, hebben we eerder al

duidelijk gemaakt. Maar wat is dan de verbinding van sens met de
dingen, met de denotaties en met de substantieven? Volgens
Deleuze toont sens de dingen als een aliquid. Het is in geen geval
reduceerbaar tot een ding, stand van zaken, maar het is het
attribuut van een stand van zaken. Het is de stand van zaken
onder een neutrale vorm; zijnde het particuliere onder de vorm
van een onbepaaldheid.

In een excursie naar Avicenna verklaart Deleuze wat hij onder
die onbepaaldheid verstaat. Avicenna onderscheidt dde
toestanden waarin essenties kunnen verschijnen. 241 De eerste
toestand is de essentie als een universeel concept. Deleuze
verbindt deze soort met de betekenis van een propositie. In de
tweede toestand duidt de essentie op het singuliere, met name op
de specifieke belichaming die een essentie krijgt in particuliere
dingen. Deleuze stelt deze toestand gelijk aan de designatie en de
denotatie van een propositie. De derde soort essentie, die Avicenna
vernoemt, is indifferent ten opzichte van universaliteit en
particulariteit. Volgens Avicenna is dit de essentie zelf. Het
voorbeeld van Avicenna is animal non est nisi animal tantum; een
dier is niets anders dan een dier.242 De essentie zelf draagt een
onbepaaldheid in zich, uitgedrukt door middel van onbepaalde
lidwoorden. In tegenstelling tot de bepaaldheid van het concept en
de bepaaldheid van een particuliere toestand resisteert de vorm
van essentie tegen deze bepaaldheid. Het verwijst naar een animal
tantum. Voor Deleuze leunt Avicenna's derde vorm van essentie
aan tegen zijn sens.

240 Intrigerend is dat de term contmst voor Whitehead een fundamentele term is om
proposities te kunnen begrijpen. Etn van de belangrijkste functies van de propositie is
namelijk om een contrast te scheppen tussen het feitelijke en het mogelijke.
241 G. DELEuzE, I,ogique du sells, p. 48.
242 G. DELEUZE, Isgique du sens, p. 48.
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4.6. Deleuze en Whitehead over proposities

Ik heb in het voorgaande de bespiegelingen van zowel Whitehead
als Deleuze over proposities uiteengezet. Het staat als een paal
boven water dat de 'propositieleer' van beide denkers ver buiten de
oevers van de Aristotelischee en de logische' opvatting over
proposities treden. Waar Aristoteles de geldigheid van een
propositie afmat aan het oppositiepaar waar/vals, reserveren
Deleuze en Whitehead een veel ruimere functie voor de propositie.
Proposities vormen voor hen een ware uitdaging voor het denken.
Proposities lijken immers een bepaalde 'zin' te bezitten die hun
een speciaal statuut verleent. Proposities wijzen op een soort
'reserve' (patience) ten aanzien van de klassieke metafysische
onderscheidingen tussen actualiteit en potentialiteit, tussen
universaliteit en particulariteit.

Het is de inzet van mijn schrijven om te bepalen in hoeverre
men doorheen de reflecties over proposities zicht krijgt op de eigen
aard van zin. In het stuk over Whitehead heb ik de stelling
gelanceerd dat de thematiek van de zin aanleiding geeft tot het
ontstaan van 'tussen-essenties'. De Whiteheadiaanse illustratie
van zo'n 'tussen-essentie' is de propositie zelf, die zich tussen de
feitelijkheden en de eeuwige objecten situeert. Deleuze
interpreteert sens - op basis van Avicenna - als een vorm van
essentie (b.v. animal tantu die noch beantwoordt aan een

universeel concept, noch aan de particuliere belichaming kan
gelijkgesteld worden. Dit punt kan dus geillustreerd worden aan
de hand van beide denkers. Dat is ook de reden waarom ik beiden
heb ingezet om de aard van sens enigermate te ontsluiten. Maar
deze dubbele lezing van zowel Whitehead als Deleuze laat
natuurlijk vragen na. Het is niet mijn bedoeling om een
nauwgezette vergelijking tussen beide denkers uit te voeren.
Belangrijker is het voor mijn onderzoek om te laten zien hoe de
'convergentie' en 'dissonantie' van hun beschouwingen over
proposities, de impact van zowel Deleuze's als Whitehead's
propositieleer kunnen verruimen. Het punt waar ik de aandacht
op wil vestigen is de relatie tussen taal, zin en gebeurtenis.

Een fundarnenteel verschilpunt tussen Whitehead en Deleuze is
de functie die aan de taal wordt toebedeeld. Whitehead's
propositieleer breekt met de gedachte dat proposities essentieel
verbonden zijn aan de taal. De proposities zijn veel ruimer dan de
taal. E6n enkele talige zin kan immers aanleiding geven tot veel
verschillende proposities.243 Deze houding naar taal is

243 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality,  p.  41.
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karakteristiek voor Whitehead. Als taal in zijn geschriften ter
sprake komt, dan vormt het altijd maar een specifiek voorbeeld,
dat altijd nnoet teruggekoppeld worden aan het

gebeurteniskarakter van de werkelijkheid zelf. Wanneer Whitehead
bijvoorbeeld in Symbolism het symbolische karakter van de
waarneming onderzoekt, wijst hij op het belang van de taal. Maar
ook in dit verband laat hij het niet na te benadrukken dat de taal
maar 'een' voorbeeld is van symboliek. Niet meer, niet minder. De
beperkte symboliek van de taal vindt haar wortels in de symboliek
van de waarnemingsgebeurtenis zelf.

Dat proposities 'buiten' de taal om zinvol zijn, is een
metafysische inzet.244 De zijnsaard van de werkelijkheid is immers
zo dat de mededeling van verschillende gebeurtenissen aan elkaar
niet beperkt kan worden tot datgene wat zich enkel doorheen de
mazen van de taal manifesteert. Voor Whitehead veronderstelt taal
altijd al een vorm van bewustzijn. De proposities zijn voor
Whitehead geen afgeleide van een talig subject dat zich uitspreekt
over de werkelijkheid, maar de werkelijkheid zelf die tot spreken
komt (wat eventueel naderhand aanleiding kan geven tot de
vorming van een subject).

De gemakkelijkheid waarmee Whitehead de taal lijkt te kunnen
wegzetten, laat een ongemakkelijke indruk na voor mensen die de
omwenteling van de linguistic tum hebben meegemaakt. De
linguistic tum heeft immers de invloed van de taal op onze
voorstelling van de werkelijkheid in al haar facetten zichtbaar
gemaakt. Klaus Stierstorfers' definitie van deze talige wending
luidt als volgt:

«Der Begriff Ilinguistic tuml bezeichnet eine Reihe von sehr
unterschiedlichen Entwicklungen im abendlAndischen Denken
des 20. Jh.s. Allen gemeinsarn ist eine grundlegende Skepsis
gegenGber der Vorstellung, Sprache sei ein transparentes
Medium zur Erfassung und Kommunikation von Wirklichkeit.
Diese Sicht wird durch die Auffassung von Sprache als
unhintergehbare Bedingung des Denkens ersetzt. Danach ist alle
menschliche Erkenntnis durch Sprache strukturiert; Wirklichkeit
jenseits von Sprache ist nicht existent oder zumindest
unerreichbar. Wichtigste Folgen sind, daS Reflexion des
Denkens, bes. die Philosophie, damit zur Sprachkritik wird und
daS Reflexion sprachlicher Formen, auch der Lit., nur unter den

244 Dit wil niet zeggen dat Whitehead niet beseft dat de taal een serieuze impact heeft
op het metaphysische spreken. Het filosofische spreken, zo stelt hij in Process and
Reality, kan zich immers nooit volledig bevrijden van de natuurlijke taal. Het blijft met
andere woorden gebonden aan de taal. Maar dat wil niet zeggen dat ontologisch gezien
alles gelimiteerd is door de taal.
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Bedingungen des renektlerten Liegenstandes, eben der Sprache,
geschehen kann. "245

Ik haal drie fundamentele kenmerken uit deze definitie. Ten
eerste, is de linguistic turn tegen de voorstelling dat de taal een
transparant medium is. Ten tweede: de taal is een

unhintergehbare Bedingung des Denkens. Ten derde is de
werkelijkheid buiten de taal om niet bestaand of onbereikbaar. Op
de eerste twee kenmerken, kan men vanuit Whitehead een      '
bevredigend antwoord geven. Taal, als natuurlijke taal, is niet
transparant en zelfs metafysische uitspraken delen daarin. Taal
en denken zijn voor Whitehead kenmerkend voor de hogere
bewustzijnsvormen. Maar het derde kenrnerk krijgt geen

vertolking bij Whitehead. Dat de taal een voorwaarde is om de
werkelijkheid te bereiken, is ondenkbaar voor hem. Er is een
diepere toegang tot de werkelijkheid dan de taal zelf, namelijk in
wat de taal zelf veronderstelt: dat er zich in de ervaring zin
meedeelt.246

We moeten ons de vraag stellen of het derde kenmerk van de
linguistic tum het Whiteheadiaanse denken niet overschaduwt.
Katapulteert het Whitehead niet terug naar een tijdperk waarin
metafysische uitspraken zich gesteund wisten door een vast
ankerpunt in de realiteit of d6 werkelijkheid? Waar het in het
derde kenmerk om draait, is de bemiddeling van de taal.
Werkelijkheid laat zich enkel vatten doorheen de bemiddeling. Er
bestaat geen onbemiddelde toegang tot de werkelijkheid. Taal is
immers het medium bij uitstek waaruit blijkt dat de werkelijkheid
niet zomaar representeerbaar blijkt te zijn. Bij Whitehead blijft
zo'n thematisering van de taal afwezig. De vraag is echter of dat
hem volledig diskwalificeert uit het linguistisch gekleurde debat?
Het is mijn intuitie dat dit niet hoofdzakelijk hoeft. De
problematiek van de bemiddeling lijkt mij fundamenteler te zijn
dan de problematiek van de taal op zich. Taal confronteert het
denken en confronteert het zingevende subject met een radicale en
niet te reduceren bemiddeling. Als we toelaten om de kwestie van            I
de bemiddeling aan belang te laten winnen op de taal zelf, krijgen
we een perspectief waarin Whitehead meer dan zinvol ter sprake
kan gebracht worden.

Voor Whitehead is een niet-bemiddelde werkelijkheid niet te
bereiken. Alles wat werkelijk geworden is, is fundamenteel

245 A. NONNING (ed.), Metzler Lexikon Literatur - und Kulturtheorie: Ansdtze, Personen,
Grundbegrife, Stuttgart/Weimar, J.B. Metzler Verlag, 1998, p. 312-313.
246 A.N. WHrrEHEAD, Modes Of Thought, New York, The Free Press, 1968, p. vii: the
pressuposition of language.
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bemiddeld door het andere dan zichzelf. Vanuit een
whiteheadiaans perspectief is de werkelijkheid op zichzelf, los van
enige mediatie, een zinloze gedachte. Alles wat is, heeft een relatie
tot zijn wordingsgeschiedenis. Een actuele entiteit ontstaat niet uit
het niets, maar door de prehensies van de vorige actualiteiten,
waardoor het tot in zijn fundamentele 'zijn' gedragen wordt door
het zinperspectief dat de vorige actualiteiten meedelen. De actuele
entiteit zelf is ook altijd een interpretatie van het hele gebeuren
van de werkelijkheid en deze werkelijkheid bestaat geenszins los
van deze interpretatieve activiteit. Werkelijk zijn is daarom voor
Whitehead altijd een bemiddeld zijn.

De debatten rond de taal laten ook een leemte open die het
zinvol maakt om Whitehead in de discussie te betrekken. De
problematiek van de taal binnen het perspectief van de linguistic
tum blijft niet beperkt tot een epistemologische vraagstelling. De
taal is niet alleen een stoorzender op het verlangen naar een
onbevooroordeelde, rechtstreekse kennis van de dingen, maar
wakkert ook vragen aan over het zijn van het door taal bemiddelde
wezen dat de mens heet. Ik heb eerder in dit hoofdstuk gewezen
op het feit dat de mens zichzelf tot subject constitueert door het
uitspreken van ik'. Hij wordt daarbij gedragen door de taal die aan
hem voorafgaat. De problematiek van de taal roept met andere
woorden vragen op over het zijnsstatuut van een talig (lees:
bemiddeld) wezen. Taal is op dit punt al lang niet meer te vangen
als een antropologisch gelimiteerd begrip. Taal veronderstelt niet
alleen een bewustzijn maar maakt het bewustzijn ook mogelijk.

4.7. Zin en intellligibiliteit

Om het vreemde statuut van zin te exploreren, waarvan we al
gezegd hebben dat het noch louter particulier, noch louter
universeel is, ga ik nader in op haar intelligibele statuut. Zowel
Whitehead's propositions als Deleuze's sens zijn denkfiguren die
uiteindelijk gelieerd zijn aan de intelligibiliteit van de
werkelijkheid. De stelling waar ik van uit ga is dat ze beiden in
deze specifieke denkfiguren getuigen van een confrontatie met een
'dragende grond' van de werkelijkheid. De intelligibiliteit waar hier
sprake van is, is echter niet gelijk te schakelen met de logische
optie tussen waar of vals en is niet reduceerbaar tot een
epistemologische stellingname. Om haar eigenheid te kunnen
uitdrukken, zullen we eerder in termen van waarheid moeten
spreken. De suggestie om op een andere manier over
intelligibiliteit te denken, is te vinden bij Giorgio Agamben. Plato
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was volgens hem precies deze vorm van intelligibiliteit op het
spoor.247

In Potentialities analyseert Giorgio Agamben een fascinerende
tekst van Plato, die lange tijd als inauthentiek werd beschouwd:
de zevende brief.248 249 De zevende brief wordt vandaag echter
terug als authentiek gezien. Doorheen zijn lezing van Plato
schemert een notie van intelligibiliteit door die ik in een tweede

beweging wil verbinden met Whitehead.
In de zevende brief schrijft Plato over 'het ding zelf, to pragma

auto. Het 'ding zelf, zo zal later in dit punt blijken, is het ide8le
substmtum van het denken. Het 'ding zelf behoort het denken toe
als zijn ultieme explicitatie. Plato schrijft als volgt:

«Voor elk wezen zijn de factoren, vereist om tot de kennis ervan te
komen, drie in getal; een vierde ding is de kennis zelf, en als
vijfde dient men het te kennen en waarlijk bestaande ding zelf te
poneren. De eerste factor is de naam, de tweede de

begripsbepaling, de derde de afbeelding, de vierde de kennis. Om
te begrijpen wat ik hiermee bedoel: neem 66n enkel voorbeeld en
pas dit op alles toe. Er bestaat een ding dat 'cirkel' heet. Als
naam draagt het precies die welke we zojuist uitspraken. Op de
tweede plaats komt zijn bepaling, die samengesteld is uit
naamwoorden en werkwoorden. We zouden narnelijk kunnen
zeggen: 'datgene waarvan de uiterste punten zich overal op
gelijke punten van het middelpunt bevinden'. Dat zou dan als
bepaling kunnen dienen voor datgene waaraan we de naam
'rond', 'cirkelomtrek', 'cirkel' geven. Op de derde plaats is er dan
de figuur die men tekent en uitveegt, die men draait op een
draaibank en die vergaat, van dat alles ondergaat de cirkel zelf,
waarop dit alles betrekking heeft, niets, omdat hij ervan verschilt.
Ten vierde is er dan de kennis, het verstand, de ware mening

247 De analyse die Agamben presenteert met betrekking tot de zevende brief heeft
tevens verregaande consequenties voor de perceptie en de inzet van de ideeenleer van
Plato. Het zou ons te ver leiden, om dit in detail uit te werken.
248 In totaal zijn er dertien brieven van Plato overgeleverd. In de oudheid werden alle
brieven, met uitzondering van de twaalfde, opgevat als authentieke geschriften van
Plato. Vanaf het begin van onze jaartelling was de verzameling brieven al
gecanoniseerd.    In de periode tussen   de    18de en begin    19de eeuw echter   werd   het
statuut van de brieven ernstig betwist. Dit leidde tot een totale verwerping van alle
brieven. Sinds de tweede helft van de 19de eeuw namen meer en meer onderzoekers
het terug op voor de brieven. De zevende brief, die in ons onderzoek centraal staat,
wordt de laatste tijd als authentiek beschouwd. Xaveer De Win schrijft in dit verband:
'De echtheid van brieven VII en VIII wordt thans algemeen erkend". Zie: PLATO,

Verzameki werk V. Vertaald door X. De Win, Kapellen, Pelckmans-Agora, 1999, p. 103.
249 G. AGAMBEN, The Thing Rseg in G. AGAMBEN, Potentialities. Collected essay in
philosophy. Translated and introduction by D, Heller-Roazen, Stanford/California,
Stanford University Press,   1999,  p. 27-38 (paragraaf  1).  Het  boek  The  Thing Itself is

opgedragen aan Jacques Derrida.
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betreffende die dingen: dat alles dient nu op zijn beurt als 66n te
worden beschouwd, en het berust niet in de uitgebrachte
klanken [en phonaisl noch in de materi8le figuren, maar in de
zielen; hieruit blijkt duidelijk dat het zowel van de natuur van de
cirkel verschilt, als van de drie bovengenoemde factoren. Wat van
al die factoren het dichtst de vijfde benadert door verwantschap
en gelijkendheid, is het verstand: de andere staan er verder van
af. Datzelfde geldt zowel voor rechtlijnige als voor cirkelvormige
figuren, voor de kleur, voor het goede en mooie en rechtvaardige,
voor elk stoffelijk wezen - kunstmatig product of natuurgoed,
zoals vuur, water, en dergelijke meer, om het even voor elk levend
wezen zonder uitzondering, voor de psychische gedragingen, voor
absoluut elke vorm van activiteit en passiviteit. Wie niet op een of
andere wijze de vier factoren daarvan heeft weten te vatten, zal
ook nooit deelachtig worden aan kennis van de vijfde. Voeg
daarbij nog dit: die factoren trachten in verband met elk ding
zowel de hoedanigheid als het wezen ervan aan te tonen door
middel van het zwakke werktuig dat de taal is. Daarom zal geen
enkel mens die bij zijn verstand is, de stoutmoedigheid hebben
zijn gedachten aan dit uitdrukkingsmiddel toe te vertrouwen, en
dan zeker wanneer dat middel iets onbeweeglijk-verstard is, wat
precies het geval is met wat op schrift gesteld staat."250

In dit condens stuk tekst van Plato krijgt de lezer heel wat
onderscheidingen voorgeschoteld. Om de lezer enige houvast te
bieden, haal ik ze nog even naar voor. Centraal in de tekst staat
het vijfde element, dat Plato «het te kennen en waarlijk bestaande
ding zelf" noemt. Ware kennis is in Plato's visie enkel de kennis
van het 'cling zelf. Wie het nalaat om zich te confronteren met het
vijfde element, is bezwaarlijk een filosoof te noemen. Verderop in
de brief schrijft hij streng: "Zij [diegenen die aan het vijfde element
verzaken, JDM] zullen er nooit toe komen de waarheid omtrent de
deugd en de ondeugd te leren, althans niet in de mate dat het
mogelijk is."251 De inzet is duidelijk: de zaak van de filosofie valt
voor Plato samen met de kennis van het ding zelf. Maar hoe staat
het vijfde element ten opzichte van de andere elementen? Plato
signaleert vier andere elementen: de naam, de begripsbepaling, de
afbeelding en de kennis. Elk van de drie eerste elementen heeft
betrekking op een specifiek aspect van de kenrelatie. Het
kennende vermogen of de kennis zelf is dan de relatie die gelegd
wordt tussen de woorden en de dingen. Aangezien zij (de kennis)
het totaal of het samengaan van de verschillende aspecten is,

250 pLATO, Verzameld werk V, p. 146-147.
251 PIATO, Veizameld werk K P· 149.
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noemt Plato haar een eigen element Chet vierde).252 in de relatie
tussen de woorden en de dingen kan men vooreerst aandacht
schenken aan het woord. Het woord is de talige representant van
een feitelijk gegeven, zoals het woord 'boom' verwijst naar de
werkelijke boom. Het woord stelt ons in staat om na te denken
over de werkelijke boom. De eerste factor veronderstelt echter al
dat er zoiets is als een werkelijke toestand waarnaar het woord
verwijst. Deze werkelijke verwijzing noemt Plato het derde element:
de afbeelding. De afbeelding is de fysische incorporatie van
datgene wat het woord benoemt (b.v. de werkelijke cirkel). Maar
dan ontbreek er nog een factor, narnelijk de begripsbepaling. De
begripsbepaling is niet de relatie tussen woord en werkelijkheid,
maar de relatie tussen woord en betekenis. Omdat een woord
betekenis zou kunnen dragen, verwijst het naar haar bepaling.
Het begrip plaatst het specifieke woord in een betekeniscontext. Zo
omschrijft het Van Dale-woordenboek 'boom' als «houtachtige
plant met een stevige stam, die zich eerst op enige hoogte boven de
grond vertakt." De begripsbepaling verklaart wat precies onder een
woord verstaan wordt. Maar een begripsbepaling kan op zijn beurt
niet zonder woorden en werkwoorden. Het is net de betekenisvolle
aaneenschakeling van bepaalde woorden en werkwoorden. Zoals
al gesuggereerd werd, wordt het vierde element het totale
spectrum van de verschillende deelaspecten: de kennis zelf.

De kennis vormt de koepel van de verschillende facetten van de
kenrelatie. Maar Plato houdt echter geen halt bij dit vierde
element. Hij voert een vijfde element in; namelijk het 'ding zelf.
Het verstand of de kennis is het meest verwant met het vijfde
element. Het vijfde element lijkt te delen in de overkoepelende
functie van het verstand. Het verstand staat immers niet los van
de drie eerste elementen, maar overstijgt het terzelfder tijd. Ook
het 'ding zelf veronderstelt de overige vier elementen zonder te
kunnen gereduceerd worden tot 6en van de elementen. De kennis
van de eerste vier is noodzakelijk om tot de ware kennis van het
vijfde te komen. Het onderscheid tussen de vier andere elementen
en het vijfde element lijkt Plato te leggen in de taal. Elk van de
factoren maken immers gebruik van het 'zwakke werktuig dat de
taal is' om het wezen van elk ding uit te drukken (artefact of
natuurding, fysisch of psychisch,    ...). Het vijfde element lijkt
daarentegen een zekere vrijheid ten opzichte van de taal te
bezitten. Plato kwalificeert niet hoe precies dit vijfde element ten

252 Een zelfde redenering ontmoet men in de verzamelingenleer. De verzameling zelf
kan geen element van de verzameling zijn. Ook al bestaat de verzameling dus maar
doorheen haar verschillende element, toch kan ze niet samenvallen met die elementen.
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opzichte van de taal staat. Enkel vanuit een negatieve bepaling
komt men te weten dat het vijfde element niet onderhevig mag zijn
aan de taal.

Dat brengt ons op een moeilijk punt. Wat verstaat Plato precies
onder taal? Zoals net al even is vermeld, noemt hij de taal een
'zwak werktuig'. De omschrijving van de taal als werktuig wijst
erop dat Plato de taal als een middel ziet. Dat dit middel zwak is,
wil zeggen dat het niet in staat is om het doel afdoende te
bereiken.253 Daarnaast haalt Plato ook aan dat de taal
onbeweeglijk en verstard is, zeker wanneer de taal opgevat wordt
als schrift. De taal schiet met andere woorden noodzakelijk tekort
om een zekere dynarniek te kunnen representeren. Maar toch is
tot op een na hoogste echelon (de kennis zelf) de taal onontbeerlijk.
Hieruit kunnen we afleiden dat Plato het belang van de taal zeker
niet onderschat, maar zich tevens bewust is van de
tekortkomingen ervan.

Binnen het kader van mijn onderzoek, maakt Agamben een
decisieve stap door Plato's gedachten te plaatsen in een
linguistische context. Zijn interpretatie toont ons een andere Plato
dan degene die Derrida opvoert als paradigmatisch voor het
logocentrisme (cf. hoofdstuk    1). Dat Plato   in deze passage    zo
expliciet naar de taal verwijst, sterkt in het vermoeden dat de
filosofische thematiek zich nauw tegen het linguistische mysterie
beweegt. Het moge echter wel duidelijk zijn dat Agamben hier,
vanuit onze huidige context, beslissingen en interpretatieve
stappen neemt die niet geheel recht doen aan Plato's denkkader.
Wel geven ze aan dat op basis van de doorwerking van Plato een
verrassend perspectief verschijnt op de filosofische verhouding tot
de taal.254 255

Ik herhaal met Agamben nogrnaals de vier factoren vanuit het
perspectief van de taal. Van daaruit zal ook het vijfde element
gethematiseerd worden. Plato's eerste element is de naam. De
naam kan herformuleerd worden als de betekenaar, als de talige
representant van een werkelijke stand van zaken. De naam
behoort tot het veld van de denominatie. De begripsbepaling,
Plato's tweede element, verwijst naar het betekende. Het is het

253 Herinner u de bespreking in het eerste hoofdstuk over het logocentrisme. Derrida
uit in dit verband stevige kritiek op Plato omdat deze de taal slechts als een secundair
en deficient hulpmiddel ziet.
254 Wat ten eerste al te bemerken valt, is dat het filosofische vertoog innig is verbonden
met de toevoegingen 'as such', 'itself', 'an sich'. De filosofie benoemt niet louter de
dingen bij hun naam, maar bezint zich tevens over wat het ding op zich betekent.
255  Cf. G. AGAMBEN,  7'lle Thing Itself,  p.  31:  "As  in  book  10  of the  Laws or the last part
of the Sophist, here in the Seventh Letter Plato presents a theory of linguistic
signification in its relation to knowledge."
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linguistische concept dat schuil gaat achter de betekenaar. Hier
1crijgt de betekenaar een relatie tot het zingevende systeem van de
taal zelf (langue). Het derde element van Plato is dan de werkelijke
stand van zaken (zintuiglijke object). In het voorbeeld van Plato is
het de werkelijk afgebeelde cirkel. De afbeelding behoort tot het
domein van denotatie, van de actuele referentie in tegenstelling tot
de virtuele referentie van de begripsbepaling.256 In de kennis
komen de actuele en virtuele referentie samen. De kennis zelf is de
veronderstelde koppeling tussen die twee domeinen, die we reeds
bij Deleuze parole en langue genoemd hebben.

De moeilijkheid begint bij het vijfde element. Zoals Agamben
ook schrijft, is er in tegenstelling tot de andere factoren, geen
linguistische tegenhanger te vinden. In de actuele linguIstische
theorie6n ontbreekt zo'n vijfde element. De reden daarvoor ligt
enerzijds voor de hand als men Plato in gedachten houdt. Het
vijfde element lijkt buiten de taal te staan en ook weer niet.
Agamben schrijft: «One could say, with an apparent paradox, that
the thing itself, while in some way transcending language, is
nevertheless possible only in language and by virtue of language:
precisely the thing of language."257 258 Doordat Agamben het 'ding
zelf gelijkstelt met het wezen van de taal, gebeurt er een vreemde
omkering. De negativiteit van de taal wordt getransformeerd in een
positiviteit. Waar de taal eerst een hinderpaal bleek te zijn omdat
haar bemiddelende karakter een tekort introduceerde in het
denken, wordt door het 'ding zelf de taal ingezet als een
affirmatieve mogelijkheid. Anders geformuleerd: als de taal de
thuishaven van het 'ding zelf wordt, getuigt ze zelf van een
dynamiek die haar overstijgt.

Plato wijst op dit vlak het verschil aan met andere disciplines
en taalvormen. Waar het 'ding zelf voor staat is niet «in formules
uit te drukken, zoals men dat voor andere leervakken doet."259 Het

'ding zelf behoort niet tot de mathema en bijgevolg niet tot de sfeer
van de propositionele logica, maar tot de pathema. De kennis die
zich richt op het 'ding zelf is met andere woorden geen kennis van
het 'dat', maar een vorm van kennis die zich een soort van

256 Zie ook Frege's onderscheid tussen Sinn en Bedeutung, in het Engels Sense and
Reference (denotation).
257 G. AGAMBEN, 77ze nling Itse(f, P· 31.
258 Een vergelijkbare paradox hebben we ook aangeduid bij Deleuze waar hij stelde dat
de cirkel van de propositie aanleiding gaf tot het poneren van een ander element:  sens.
Sens kan voor Deleuze niet radicaal afgezonderd worden van de propositie (die sowieso

talig van aard is, aldus Deleuze), maar er toch ook niet mee samenvallen.
259 PLATO, Verzameld werk V, p. 145.
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vertrouwdheid veronderstelt.260 261 Vandaar dat Plato voortdurend
termen gebruikt zoals 'deelachtig worden aan', 'vertrouwdheid met
de zaak zelf, 'zich inlaten met de zaak zelf. Het vijfde element doet
beroep op een bepaalde houding (ethos) van de filosoof.

Toch lijkt er zich met het 'ding zelf een vreemde verdubbeling
in het Platoonse vertoog door te zetten. De vraag dringt zich
immers op naar het verschil tussen het 'ding zelf en het zijnde
Chet  'wezen'  in de vertaling van Xaveer  De  Win). De uiteenzetting
van Plato begint  met  «Voor elk wezen (zijnde)  zijn de factoren  ...".
Het hoofdpersonage van deze inleidende zin is het zijnde op wie dit
alles betrekking heeft. Van daaruit start de redenering. Zo lijkt het
onnodig om in een laatste beweging, zoals Plato doet, nog het 'ding
zelf expliciet naar voren te moeten halen. Volgens Agamben drijft
Plato hier de spanning op tussen het zijnde en het 'ding zelf.
Waarom moet datgene wat al bij aanvang verondersteld is
(namelijk het zijnde),  nog eens gesupplementeerd worden  op  het
einde van de redenering (het 'ding zelfl? Het 'ding zelf lijkt
daarmee een mysterieuze dubbelganger van het zijnde te worden.
Met deze constatering komt men in het hart van Plato's filosofie
terecht: het idealisme. Iedere kritiek op de Platoonse ideeenwereld
grijpt aan op de schijnbaar onzinnige verdubbeling door dingen
een tweede of zelf een meer werkelijk bestaan toe te kennen in een
ander domein. Het '(ling zelf lijkt een simulacrum dat meer
werkelijkheid bezit dan het empirische ding.262

Het verschil tussen het 'ding zelf en het zijnde is voor Plato
wezenlijk. Het 'ding zelf kan niet gewoon een object van kennis
zijn, want dat zou het ononderscheidbaar maken van het zijnde.
De kennis (vierde element) is altijd gericht op een object. Dit object
is het zijnde. Het 'ding zelf is anders dan een zuiver object van
kennis aangezien het de voorwaarde is voor de kennis. Zonder het
vijfde element zou de kennis machteloos zijn, geen betekenis
hebben.

Agamben volgend, stelt er zich een interpretatieprobleem.263
Zolang als het 'ding zelf aangeduid wordt als «het te kennen en

260 De 'grond' voor de mathema kan alleen gevonden worden in de explicitatie van de
verschillende definities en hun premissen. Dit leidt uiteindelijk tot een oneindige
uitdeining (injinite regress or circularity). Marc Cohen schrijft dat Plato hier op zoek
gaat naar een niet propositioneel denken. Een denken dat niet bestaat uit het weten
dat, maar eerder ligt in de knowledge by acquaintance. (zie:

http://faculty.washington.edu/smcohen/320/phaedo.htm)
261 In het theologische domein wordt deze spanning tussen beide vormen zichtbaar in
het jides quo en het fides quae.
262 Daarom dat Plato eigenlijk de orde omdraait en de idee als werkelijk beschouwd en
haar afbeelding (empirische gestalte) als een eidolon.
263 G. AGAMBEN, The 7'lling Itself p. 32.
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waarlijk bestaande ding zelf" is, kan Plato steeds van een
cirkelredenering beticht worden. Het 'cling zelf is dan letterlijk het
kenobject. Om uit dit euvel te geraken, graaft Agamben in de
vertaalgeschiedenis van de zevende brief. De meeste recente

Engelse vertalingen komen grotendeels overeen met onze
Nederlandse vertaling. Ze vertalen de betreffende passage  als  «(...)
the thing itself, which is knowable and truly". Ik vertaal het
Engels: «het 'ding zelf, dat kenbaar en waarlijk is." Van het 'ding
zelf wordt haar kenbaarheid geprediceerd. De vertaling die we tot
hiertoe gebruikt hebben, ligt in dezelfde lijn: het is de eigenschap
van het 'ding zelf dat het te kennen is. Het ligt met andere
woorden ter kennis klaar. Wanneer men echter teruggaat naar de
oudere Griekse teksten staat daar het volgende te lezen: pempton
d'auto tithenai di'ho de gnoston te kai alethes estin.264 De meer
moderne vertalingen vervangen di'ho door dei ho. Dei ho strookt
met de vertaling 'dat wat' en heeft betrekking op een predikaat.
Di'ho kan echter het best vertaald worden door 'waardoor'. Indien
we, zoals Agamben het voorstelt, een vertaling van de passage
maken op basis van het di'ho, zou die als volgt kunnen klinken:
«(...),   en als vijfde dient   men het 'ding  zelf' te poneren waardoor
lieder zijnde] te kennen (of kenbaar) en waarlijk is."

Volgens Agamben lag het in Plato's bedoeling om het vijfde
element te schetsen als datgene waardoor het zijnde kenbaar
wordt. Het 'ding zelf is dan niet langer het kenobject, maar het is
het pure medium waardoor het object verschijnt. Het is geen geval
een ander ding dat moet geponeerd worden, maar net de
zelfmanifestatie van de kenbaarheid en de intelligibiliteit van het
ding. 265 Binnen een propositionele logica kan het 'ding zelf niet
gevat worden. De propositionele logica veronderstelt altijd al het
'ding zelf dat het niet kan benoemen. De logos (vierde element)
kan deze kenbaarheid immers niet ter sprake brengen zonder er
een predikaat van te maken. Dat is precies het gebrek van onze
taal: voortdurend maken wij er, als we over iets spreken, ofwel een
zijnde van (ding) ofwel een kwaliteit van die we prediceren van een
zijnde. Door de taal wordt het dus enerzijds mogelijk om iets ter
sprake te brengen, maar anderzijds werkt onze taal ook altijd
objectiverend. Het vijfde element heeft daarom zo'n vreemde
verhouding tot de taal. Agamben schrijft: 'The warning that Plato
entrusts to the Idea is therefore that sayability itself remains
unsaid in what is said and in that about which something is said,

264 Agamben verwijst hier naar de Parisinus graecus en de Vaticanus graecus L
265 Het 'ding zelf dat eigenlijk de ideeenleer van Plato schraagt, is dus geen essentie of
transcendentaal betekende.
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that knowability itself is  lost in what is known and in that about
which something is known."266 Op die manier stelt Agamben met
Plato's 'cling zelf de vraag naar de mogelijkheid van de taal. Is er
een taal mogelijk die niet objectiverend en/of predicerend isp267

Agamben presenteert een definitie van het 'ding zelf: «The thing
itself is not a thing; it is its very sayability, the very opennes at
issue in language, we always presuppose and forget, perhaps
because it is at the bottom its own oblivion and abandonment."268
Met het '(ling zelf moet men dus iedere hoop tot de identificatie
met een ding laten varen. Het gaat om de pure zegbaarheid
(sayability) van het 'ding zelf. Het 'ding zelf is in die zin geen
ander ding, maar de eigen zegbaarheid van het ding; het 'ding zelf
bestaat enkel voor zover  het zich tentoonstelt (to expose).   Het  is
datgene 'by which any thing is expressible:269 Het 'ding zelf
verbindt Agamben dan ook met een gesture, een gebaar.

Agamben treedt   in deze Wittgenstein's stelling   bij:   « We cannot
express through language what expresses itse(fin language".270 De
machteloosheid van de taal is dat ze zelf niet kan uitdrukken wat
zich doorheen haar uitdrukt. Anders geformuleerd: op het moment
dat men door gebruik van de taal wil uitdrukken wat zich
doorheen de taal manifesteert, wordt de taal propositioneel. De
taal veronderstelt op dat precieze moment een zekere entiteit waar
ze over spreekt. Ze identificeert en veronderstelt een zekere entiteit
waarover gesproken wordt. Agamben expliciteert deze gedachte
verder op basis van Frege en het middeleeuwse onderscheid
tussen de intentio prima en de intentio secunda.

In zijn essay Object and Concept formuleert Frege de volgende
paradox: «The concept 'horse' is not a concept". Het staat buiten
twijfel dat we in ons alledaags taalgebruik, het woord paard
gebruiken om te verwijzen naar het werkelijk bestaande
individuele paard. Het woord verwijst dan naar een object. Binnen
het domein van de logica probeert men op het niveau te blijven dat
het natuurlijke taalgebruik overstijgt. Het concept paard zou dan
niet verwijzen naar het concrete paard, maar naar het concept zelf
dat tot de meta-taal behoort. Het concept heeft dan de intentie om
het concept zelf aan te duiden en niet 66n of ander object. Om dit

266 G. AGAMBEN, The Thing Itse(f, P. 33.
267 Ook de omgekeerde weg doet geen recht aan het 'ding zelf. De omgekeerde weg
vinden we in het negatieve spreken, dat de onuitspreekbaarheid als norm opdringt:
«The thing itself is not a simple hypostasis of the name, something ineffable that must
remain unsaid and hence sheltered, as a name, in the language of men.
268 G. AGAMBEN, The 7'lling Itse(f P. 35.
269 G. AGAMBEN, The Thing Itself, P. 36.
270 D. HELLER-ROAZEN, Editor's introduction: 'To Read What Was Never Written', in G.
AGAMBEN, Potentialities, 9 4.
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onderscheid in het gebruik van de taal te markeren, doet men
beroep op aanhalingstekens: bijvoorbeeld het concept 'paard'.
Zodoende poogt men de taal te doen ontsnappen aan haar
vooronderstellende structuur. Men probeert de naam zelf te
benoemen (to name a name), zelf een naam te vinden voor wat zich
enkel in de taal voordoet. Maar daar wringt voor Frege het
schoentje. Telkens wanneer men probeert om het concept te
benoemen en het dus niet als een predikaat binnen de propositie
te zien, verdwijnt het als concept en wordt het een object waarover
men spreekt. Vandaar dat we Frege's paradox als volgt verder
zouden kunnen aanvullen: «The concept 'horse' is not a concept
but an object." Er schuilt een talige onmogelijkheid in om het
begrip in zijn pure verwijzing te vatten. Agamben herformuleert
Frege's paradox als volgt: «A term cannot at the same time refer to
something and, at the same time, refer to the fact that it refers to
it"271

Men kan het bovenstaande inzicht verhelderen door terug te
gaan naar het middeleeuwse onderscheid tussen de intentio prima
en de intentio secunda binnen het veld van de betekenisgeving.
Merk op dat het betekenisgevende karakter van de taal hier (wat
later bij Husserl het bewustzijn zal kenmerken) altijd bestaat als
een intentionaliteit, als iets dat gericht is op. De intentio prima is
altijd gericht op een ding. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld
een woord verwijst naar een werkelijke stand van zaken. De
intentio prima is met andere woorden altijd de betrekking (intentio)
op een intentum. De intentio secunda daarentegen is gericht op een
intentio prima. Het is de betrekking (intentio) op de intentio zelf (in
dit geval de intentio prima) en niet op het intentum. De intentio
secunda, dat zelf een teken is, heeft betrekking op een ander
teken. Maar deze betrekking op de intentio prima kan zich enkel
logisch doorzetten indien het teken waarnaar het verwijst toch
weer een soort object-vorm krijgt: een linguistisch object. In de
middeleeuwse logica werd dit linguistische object de suppositio
materialis genoemd. Naar analogie met het object wordt zo een
linguistisch object verondersteld. Andermaal wordt hierin duidelijk
dat een logische taalopvatting (evenals de natuurlijke taal) uitgaat
van een voorstelling of vooronderstelling.

Nochtans dient er zich in de intentio secunda iets aan dat altijd
in het taalgebruik wordt verondersteld, maar nooit kan
uitgesproken worden als dusdanig. Wat zich aandient, is immers

271 Agamben haalt in dit verband ook de uitspraak van de Witte Ridder uit Lewis
Carrol's Through the Looking-Glas: «the name of the name is not a name". G. AGAMBEN,
Pardes: The Writiing of Potentiality, in G. AGAMBEN, Potentialities, p. 213.
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dat het zuivere bestaan van het talige. Dit is de getuigenis dat er
taal is (waarmee niet gezegd wordt wat de taal is). Het taalgebruik
veronderstelt altijd al het bestaan van een zuivere intentio die niet
gericht is op een intentum (noch in objectvorm, noch in
linguistisch objectvorm), maar op de intentio als dusdanig.

Deze intentio bestaat, aldus Agamben, niet in de volledige
afzondering van de taal, alsof het 66n of ander mystiek fundament
zou beslaan, maar enkel als dat element van de taal dat niet
formuleerbaar is door de taal.272

Een zelfde problematiek ontmoeten we bij Whitehead, wanneer
deze op zoek gaat naar de singulariteit of de concreetheid van de
ervaring. De filosofische verklaringen van de concreetheid of de
existentie van het singuliere vallen steevast terug in een
propositioneel en vooronderstellend spreken.

4.7.1.  Whitehead  en het id quo

Wanneer Johan Siebers de speculatieve metafysica van Whitehead
probeert te schetsen, grenst hij ze af tegen de thomistische
opvatting van een actus essendi.273 De actus essendi wordt in het
Latijn omschreven als id quo aliquid est, als 'datgene waardoor iets
is'. Met deze actus essendi probeerde Thomas het concrete
bestaansfeit van ieder individueel 'ding' te vatten. Het is een vraag
en een poging om de existentie van ieder zijnde te thematiseren.
De actus essendi probeert dan ook niet alleen aan te geven wat
iets is. Wat iets is, de quidditas, is vanouds het domein van de
vormen en van de essenties. De vormen duiden verschillende
wijzen of manieren van zijn uit. Maar - en dat was Thomas'
leidraad in zijn vraagstelling - 'wat' iets is, is nog geen afdoende
verklaring voor het feit 'dat' iets is. Uit de essentie van de dingen
kan met andere woorden de existentie niet zomaar afgeleid worden
(tenzij bij God, voor wie zijn essentie is dat Hij existeert, God is
namelijk     pure     act). De vormen beschrijven     dus wel diverse
mogelijke vormen van bestaan, maar kunnen zelf niet de overgang

272 Cf. D. HELLER-ROAZEN, Editor's introduction: 'To Read What Was Never Written', p. 4:
"The linguistic element cannot be said as such, Agamben explains, for the simple
raison that what is at issue in it - the making manifest of something in language - is
always presupposed in everything said; the intention to signify always exceeds the
possibility of itself being signified precisely because it always already anticipates and
renders possible signification in general." Ieder concrete taalgebruik veronderstelt
(presupposes) daarom al het bestaan van de taal. Hij vervolgt: 'Preceding and
exceeding every proposition is not something unsayable and ineffable but, rather, an
event presupposed in every utterance, a factum linguae to which all speech
incessantly, necessarily bears witness."
273 J.I. SIEBERS, The Method Of Speculative Philosophy, p 122-131.
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rechtvaardigen van mogelijk ziln naar ziln. Structurerend voor
Thomas is aldus dat er een onderscheid dient gemaakt te worden
tussen de essenties en de actus essendi.

Dit onderscheid kan men ook terugvinden in het id quo aliquid
est,  dat  de vorm heeft van een propositie. De basisvorm  van  een
propositie    is    S(p).    Het    id quo, datgene waardoor,    is    dan    het
predikaat, b.v. datgene waardoor Socrates wit is, is de witheid. Het
subject is dan het zijnde dat bestaat of existeert (in ons voorbeeld
Socrates).   Maar  in een gewone propositie wordt  het  zijn  van  het
subject altijd voor-onderstelt. Socrates wordt voorgesteld en
aangenomen als een zijnde, als een suppositum waarvan iets
geprediceerd wordt. Vandaar dat - zoals we reeds vroeger in dit
hoofdstuk uitvoerig behandelden - de propositie in klassieke zin
altijd uitgaat van een substantiegedachte, die het subject vormt
van de propositie. Moeilijker wordt het echter wanneer, zoals in
het id quo aliquid est, het existeren en het zijn zelf op het spel
staat, wat normaal gesproken als een vooronderstelling verborgen
blijft, wil nu zelf in het voetlicht treden. Op welke manier is
hierbinnen het existeren van het aliquid betrokken? Men kan er
dan niet onmiddellijk van uitgaan dat er al een substantie is.

In een essentialistische filosofie wordt er eigenlijk een reductie
gemaakt van de existentie-problematiek. Het id quo van de
existentie wordt dan vereenzelvigd met de vormen. De existentie
van een iets is dan de opbouw van dat iets uit de verschillende
vormen. Dat is echter enkel en alleen het antwoord op de vraag
'wat' iets is. Whitehead wordt, volgens Siebers, vaak in
essentialistische zin geinterpreteerd. Zijn interpretatoren proberen
dan uit de welbepaalde vormen de existentie te verklaren. Met dit
verschil dat - waar het klassieke essentialisme uitging van
vaststaande essenties of vormen - het procesdenken zou uitgaan
van dynamische wording-vormen.274 Volgens Siebers verliest men
op die manier terug, wat men dacht als winst te beschouwen. De
basisgedachte is immers dezelfde: de verklaring van de existentie
op basis van het  wat' (aan zichzelf gelijkblijvende substantie wordt
vervangen door wordingsfragmenten).

Aangezien de vraag van de actus essendi, de vraag is naar het
'dat' van de existentie dat alle individuele zijnden delen, kan de

274 Siebers schrijft dat vele procesfilosofieen op die manier de acl:uele entiteiten
inzetten, waarbij ze precies het speculatieve karakter van Whitehead's filosofie
miskennen: =Here the term 'actual entity', instead of playing a role in a speculative
analysis of existence,  has  come  to be  a  name for a certain  kind Of thing, namely short-
lived, self-contained moments of experience, to which our more elaborate experience of
tables, chairs and persons  is  to be reduced:  (J.I.,  SIEBERS, The Method Of Speculative
Philosophy, p. 109).
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problematiek niet gereduceerd worden tot het aangeven van een
bepaald 'iets' of een bepaald 'wat'. Binnen het kader van mijn
vooropgesteld onderzoek, ontmoet men hier andermaal het
probleem van een propositieleer. Hoe kan door middel van een
propositie iets uitgedrukt worden over de eigen aard en de zin van
het individuele zijn? De problematiek van de actus essendi
presenteert zich hier ook als een problematiek van de propositie.
De actus essendi uitdrukken aan de hand van de propositie id quo
aliquid est blijft uitermate gebrekkig. Dit omdat de propositie zelf
altijd aanleiding geeft tot de identificatie en de representatie van
het 'wat' van het suppositum.

Whitehead heeft altijd zeer sterk beklemtoond dat het
individuele zijnde (actuele entiteit) geen op66nstapeling kan zijn
van verschillende universele vormen: «it cannot be build up out of
universals."275 De actuele entiteit is dus geen resultante van het
'wat' van de verschillende vormen. Deze filosofische vraagstelling
bestempelt Whitehead als een verkeerd en doodlopend spoor. Het
bestaan of de existentie van een actuele entiteit is altijd meer dan
zijn vormen. Kortweg: het 'dat' is meer dan het 'wat: (In die zin
spoort Whitehead op gelijke voet met Thomas doordat ze beiden
het bestaan onderscheiden van de essenties). Hierin kan men ook
de kritiek van Whitehead op de logische propositieleer afleiden. De
logische propositieleer is immers niet bij machte om deze
existentie uit te drukken. Het bestaan is immers niet zomaar een
predikaat, dat naderhand aan de vormen wordt bijgevoegd.

Dus dat wat de actuele entiteiten laat zijn of doet zijn (actual
existence) is niet 66n of ander dit of dat dat de ware toedracht van
ieder zijnde zou ontsluiten (b.v. de wordingacten). Het ligt dan ook
geenszins in de bedoeling van Whitehead om op een dieper niveau
de ware werkelijkheid te vinden (de radicale scheiding tussen
schijn en zijn verdwijnt immers in zijn denken). Zolang men op die
manier zoekt naar een verklaring voor de actus essendi redeneert
men weg wat het eigenlijke voorwerp van de vraagstelling zou
moeten zijn. Herinner u dat ook bij Plato's vijfde element 'het ding
zelf geen zijnde kon zijn. Indien men dat toch doet, bindt men de
actus essendi aan de subject-predikaat vorm van de propositie:

«This means, and this is important, that the mode of analysis
given with suppositum and form, a mode of analysis derived from
the subject-predicate form of the proposition, is used,
generalised, as Whitehead would say (PR, 6), to cover an area in
which it is originally alien, namely the being as such of things.

275 A.N. WHrrEHEAD, Process and Reality, 9 20.
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What has been done is this: l'he way exlstlng thlngs are analysed

(insofar as they are this or that), has been used as an analysis of
existence itself."276

Enerzijds vinden we bij Thomas dus de poging om een
onderscheid te maken tussen de essentie (vormen) en de
existentie. Maar anderzijds benoemt Thomas het werkelijke zijn
(actus essendil als de vorm der vormen. Het id quo aliquid est is
dan geen extra element of geen extra vorm (een ander 'wat' met
andere woorden) maar hetgeen waardoor al de geindividualiseerde
vormen actueel of werkelijk zijn.  Op die manier verschijnt de actus
essendi vanuit het perspectief van de vorm, waar in een tweede

beweging het bestaan aan toegezegd wordt. Zodoende lijkt het
erop, aldus Siebers, dat bij Thomas van Aquino het verschil
tussen het zijn en de vormen of de essenties enkel een conceptueel
verschil is en geen werkelijk verschil (quodtibet esse est sec:undam
formam aliquam). Siebers voegt daar wel aan toe dat dit ook niet
uitsluit dat er een werkelijk verschil kan zijn voor Thomas, maar
dat het hoofdzakelijk zo functioneert: «The point is, that the only
way to speak about being is in terms of a super-form, a form of
forms."277 De enige manier om ze ter sprake te brengen in een
filosofisch vertoog is als een vorm der vormen. Hierin merken we
nogmaals de dominatie van de propositievorm, waar in dit
voorbeeld ook Thomas aan lijkt gebonden in zijn filosofisch
spreken.278

En daar zit het hele probleem, «that is what the phrase quo
aliquid est professes to do, by treating est as a predicate
expressive of the form of forms, or, in other words, by using the
quo-analysis as an analysis of esse."279

Voor Whitehead is het veld van de existentie niet verklaarbaar
via de vormen. Voor hun bepaaldheid zijn de individuele zijnden
wel  aangewezen  op de vormen (principle  of limitation)280,  maar voor
hun concreetheid niet. Een actuele entiteit is altijd meer dan zijn

276 J.I. SIEBERS, 7'he Method of Speculative Philosophy, p 128-129.
277 J.I. SIEBERS, 7'he Method of Speculative Philosophy, p. 129.
278 Toch moeten we ook bemerken dat Thomas zelf de betekenis van de actus essendi

legt buiten de propositie. R. Te velde schrijft in confrontatie met een hedendaagse
analytische interpretatie van Thomas: «It is clear that Kenny is trying to interpret
Aquinas' doctrine of being as an analytical philosopher after the linguistic turn,
someone who intends to reformulate Aquinas' metaphysical statements about being as
actus essendi into statements about the use of the verb 'to be' in the context Of
predication Icursivering JDM}." R. TE VELDE, Review of Aquinas on Being by Antony

Kenny, in Ars Disputandi 5 (2005) Cwww.arsdisputandi.org).
279 J.I. SIEBERS, The Method of Speculative Philosophy, p.  129.
280 Whitehead's 'vormen' zijn eeuwige objecten, die hij omschrijft als ingredienten voor
bepaaldheid.
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vormen en dit meer ligt precies in zijn concreetheid. Dit 'meer' is
dus niet uitdrukbaar als een individuatie van de vormen zelf. Het
gaat hier dan om een confrontatie met het actuele zijn zelf, dat op
geen enkele manier verder kan geanalyseerd worden. Zoals
Siebers het schrijft is het niet een explanandum voor verdere
uitdieping.

Wat kan het denken dan doen, als het inderdaad
geconfronteerd wordt met iets wat aan verdere verklaring
weerstaat? De speculatieve filosofie is in Whitehead's optiek
precies die filosofie die getuigt en de beweging meevolgt van dit
actuele zijn. De filosofische houding is die van een confrontatie
met dat wat zich toont, met dat wat zich uitdrukt, maar niet
uitdrukbaar is in propositionele termen. De omgang met dat wat
zich toont, resulteert in wat hij noemt prehensie, inherence en
participatie. Verder komen we hier op terug.

De actus essendi is dan hetgene dat de oorspronkelijke houding
tot de vormen omkeert. Zoals eerder gesteld, verschijnt in de actus
essendi het concrete zijnde niet langer als een explicitatie en
individuatie van de vormen. In Process and Reality draait
Whitehead de rollen om door te stellen dat het precies die
concreetheid  zelf  is  die het universele tentoonstelt (to exhibit).   De
aard van dit tentoonstellen toont de prioriteit van het-zich-tonen
voor er een verdere analyse kan gemaakt worden. Siebers verbindt
de tentoonstelling met de linguistische demonstratio, die allereerst
een kwestie is van een gesture, een gebaar, een uitdrukking. De
act:uele entiteit is die 'plaats' waar de universaliteit en de idealiteit
zich laten zien. Siebers schrijft: «What we have to do is to show
how the concrete particular is the place where the sphere of
ideality or generality (essentiality) finds expression."281

Whitehead voert aldus een nieuwe vorm van participatie-
denken in. De actuele entiteit is de sleutel tot deze participatie en
is niets anders dan deze participatie. De participatie-gedachte bij
Whitehead is dan de deelnarne in een mogelijke veelheid. Deze
participatie is geen deelname van de actuele entiteit in de
mogelijkheidsvoorwaarden tout court, opgevat als a priori.  Maar het
is een deelname is zijn eigen concrete mogelijkheidsvoorwaarden,
zijn eigen sfeer van idealiteit. Deze participatie is een deelname in
een mogelijke veelheid.

De uitdaging is om de participatie-gedachte niet meer te denken
in termen van bezit of kwalificatie.282 De bezitsrelatie gaat immers
uit van een onderliggende substantie-gedachte waarin alles

281 J.I. SIEBERS, The Method of Speculative Philosophy, p.106.
282 J.I. SIEBERS, 7'he Method of Speculative Philosophy, p. 129.
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verschijnt als een eigenschap van die substantie. De kwatificatle-

gedachte gaat Uit van de vorrn die de a priori

mogelijkheidsvoorwaarde van het werkelijke zijnde vormt.
In Adventures Of Ideas klaart Whitehead zijn participatie-

gedachte uit tegen de achtergrond van de Platoonse ideeenleer.283

Volgens Whitehead is voor Plato de participatie de relatie die een
feit onderhoudt met de vorm. Het feit is een gedeeltelijke
afschaduwing of afbeelding van de vorm. Deze vorm verwijst naar
de volledig abstracte kwalitatieve elementen (idee6n). Dit leidt
volgens Whitehead tot de exclusie van de concrete particulariteit.
Hij wil de participatie daarom uitbreiden. De vormelijke elementen
zijn geen eigenstandig domein, mAAr zijn de illustraties van de
concrete particulariteiten. Ze zijn een illustratie van de objectieve
vorm die elk de concrete particulariteiten tentoonstelt. Daarin
kunnen ze delen en participeren aan elkaar. Deze objectieve vorm
is in zekere mate een appearance, de verschijning van de concrete
particulariteit in haar objectieve - dus bevrijdt van haar
subjectieve element - gestalte.284

Deze objectieve vorm kunnen we ook verbinden aan
Whitehead's propositieleer. De proposities zijn een extreme vorm
van appaerance. In de proposities zien we de vertrouwdheid en de
participatie van de concrete concreetheid (het werkelijke
werkelijke) met het meer algemene en universele. In de schijn van
het algemene en het universele drukt het concrete zich uit. Het
stelt zich daarin te kijk. Het deelt daarin de mogelijke veelheid, die
haar singulier perspectief overstijgt en toch niet. Hij noemt de
overgang naar een propositie een transition van de eerste fase van
wording naar de laatste fase. De overgang zit met andere woorden
in de wording van een gebeurtenis en behoort haar fundamenteel
toe. Het contact met  de  vormen  is een deel van  de

ervaringsgebeurtenis zelf.285 Hoe moeten we die overgang precies
denken? Op meesterlijke wijze verwoordt Whitehead wat er bij de
propositie op het spel staat: «For actualities which are the logical
subjects are conceived in the guise of illustrating the predicate
[cursivering JDMI".286 Er lijkt hier sprake te zijn van een
plaatsverwisseling. Het subject van de propositie stapt over naar
het predikaat van de propositie. Whitehead schrijft letterlijk dat
het zich vermomt als predikaat. Het 'actuele zijnde' treedt op als
een predikaat voor een daaropvolgend actueel zijnde. Ieder actueel

283 A.N. WHrrEHEAD, Adventures OfIdeas, p. 242.
284 Deze vorm van participatie staat ook garant voor de waarheidsrelatie.
285 De vormen of de eeuwige objecten zijn voor Whitehead op die manier enkel te zien
als abstracties van actuele entiteiten.
286 A.N.WHrrEHEAD, Adventures OfIdeas, p. 244.
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zijnde is daarmee gelinkt aan zijn schijn-gestalte. Deze schijn-
gestalte is zijn universele draagwijdte. Dit universele is in die zin
niet iets dat de actuele entiteit bezit (een acteur heeft ook geen
'bezit' van de woorden  of van de gestes  die hij articuleert),  maar
het is iets dat zich doorheen de actuele entiteit toont: «concretness
exhibits itself."

4.7.2. Het voorbeeld en de speculatieve filosofie

Op de grens tussen schijn en zijn en op de grens tussen
singulariteit en algemeenheid dringt het voorbeeld zich op.
Jammer genoeg heeft Whitehead zelf nooit het voorbeeld
gethematiseerd in zijn denken, terwijl het een verhelderende
figuur is om ook zijn denken mee te voltrekken. Giorgio Agamben
graaft diep in de geschiedenis van het voorbeeld; paradigma in het
Grieks.

Whitehead noemt zijn filosofie een speculatieve filosofie. De
Latijnse roots van het woord speculatie liggen bij speculari, wat
'rondkijken' betekent en bij specula, wat 'de plek van waaruit iets
gezien kan worden' betekent of anders gezegd: gezichtspunt.
Daarnaast is er ook een band met de afleiding speculum, dat
spiegel betekent.287 Het woordenboek geeft aan dat in het woord
speculum de volgende, nneer metaforische, betekenissen
meeklinken: afspiegeling, beeld. Vanuit dit etymologisch
perspectief kan men in twee richtingen denken over het
speculatieve van de filosofie. Siebers neemt de beslissing dat het
hoofdzakelijk de eerste betekenis (specula) is die overeenkomt met
Whitehead's denken. Het gaat dan om het schetsen van een totaal
blikveld van wat zich in de ervaring aandient. Ik kan niet anders
dan deze interpretatie beamen. De speculatieve filosole van
Whitehead is immers de gezichtsveldverruiming van wat zich in de
concrete actuele ervaring toont. Maar anderzijds kan men niet
stellen dat Whitehead's filosofie geen banden heeft met de tweede
betekenislaag, die van het speculum. Men zou de speculatieve
filosofie kunnen karakteriseren als een filosofie van het beeld of
als een filosofie van wat zich afspiegelt. Dit zou echter kunnen
leiden tot de conclusie dat de speculatieve filosofie enkel specifiek
vorm krijgt doordat ze zich richt op een bepaald object. Maar de
speculatieve filosofie wordt zowel in haar object als in haar eigen
inhoud en methode door het beeld gedragen. De speculatieve

287 Sinds de late oudheid is het speculum opgetreden in de filosofische terminologie.
Het wijst dan op de kennis die men van God kan krijgen doorheen de spiegel van de
schepping.
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filosofie in Whiteheadiaanse zin wordt zo een tilosoile die de
beweging van het beeld mee wil voltrekken. De reden waarom de
filosofie zich inlaat met het vormen van abstracties (wat wil zeggen
dat ze het domein van de schijn betreedt, in contrast met pure
realiteit), is dat de werkelijkheid zelf zich op weg naar de schijn
beweegt.288 De werkelijkheid draagt de eigen belofte van schijn in
zich.

Vorm en inhoud verdichten zich in de speculatieve filosofie.289
Dus de vorm van de speculatieve filosofie volgt op wat er zich aan
inhoud aandient. Dit wil zeggen dat de methode van de
speculatieve filosofie niet een 'bepaalde' kijk op de dingen is, 'a
way of dealing with data'.290 Een methode is dan een set of een
arsenaal aan technieken om data mee te benaderen. Maar ze
overstijgt in principe elke methode. Precies omdat de speculatieve
filosofie geen gelimiteerde 1cijk op de dingen wil zijn, maar de
dingen zelf (of de ervaring) aan de orde wil stellen.291

De plaats van waaruit iets gezien kan worden of het blikveld is
voor de speculatieve filosofie dan ook fundamenteel verbonden
met dat wat zich ver-beeldt. Haar interpretatieve arbeid vloeit
voort uit wat zich als dusdanig in de ervaring aanbiedt. Datgene
wat zich toont, is de expressie en de tentoonstelling van het
concrete. In tegenstelling  tot een representatie-denken wordt   deze
expressie niet geledigd in een propositionele uitdrukking (in de
veronderstelling  van een suppositum  als een zijnde).  Wat  zich  dus
toont,  is het beeld  en de spiegel van het concrete. Zoals Siebers
schrijft is er soort van oorspronkelijkheid van het zich tonen nog
voor iedere vorm van representatie: "For consider a mirror-image
(speculum) is an expression of the original before it is a
representation of it, and the notion of expression is not tied to
representation."292 De mogelijkheid tot interpretatie (en de

288 Wellicht ten overtollige vermeld ik dat voor Whitehead die schijn geen negatief
begrip is, maar dat schijn en zijn voor hem fundamenteel samenhangen zonder dat er
een hitrarchisch onderscheid bij hoeft op te treden.
289 J.I. SIEBERS, The Method Of Speculative Philosophy,  p.  70.
290 A.N. Whitehead, Adventures of Ideas, p. 223; cf. G. AGAMBEN,  What is a paradigmP:
"By the way I think this is a very good definition of philosophy. Philosophy has no
specificity, no proper territory, it is within literature, within art or science or theology
or whatever, it is this element which contains a capability to be developed. In a sense
philosophy is scattered in every territory. It is always a diaspora, and must recollected
and gathered up."
291 In die zin heeft de speculatieve filosofie ook gelijkenissen met de fenomenologie,
aangezien bij haar het object van ervaring en de met:hode samenvallen in zoverre ze
probeert te achterhalen en zich deelachtig weet aan wat zich toont. Het verschil met de
fenomenologie is echter wel dat er geen structurerend onderscheid gemaakt wordt in
de speculatieve filosofie tussen de fenomenale en de noumenale orde.
292 J.I. SIEBERS, The Method of Speculative Philosophy, p. 82.
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mogelijkheid tot redelijk inzicht) is ingebed in die expressie zelf.
Interpretatie en het verstaan is een beweging van tets' te zien als
iets anders, die beantwoordt aan de concrete concreetheid die
zichzelf toont als iets met algemene trekken: «Now seeing
something as something else, seeing a particular as exhibiting a
general is what we call understanding."293

4.7.3. Paradigma (Beispiele... sie spielen nur bell

De beweging die de speculatieve filosofie maakt, heeft als
voorwaarde de gerichtheid op iets wat iets toont naast zichzelf. Het
zou al lang duidelijk moeten zijn dat datgene wat zich toont naast
zichzelf,  niet  nog een ander element is (zijnde een essentie).  In  de
geschiedenis van de filosofie treedt een figuur op die we kunnen
identificeren met dat element; namelijk het paradigma.294 Maar
doorheen deze specifieke denkgeschiedenis is het paradigma
vergeten en op de achtergrond geraakt. Het heeft een geheel
andere invulling gekregen dan oorspronkelijk het geval was.

Agamben neemt deze 'vergeten' geschiedenis terug op. Bij Plato
en Aristoteles zijn er, volgens hem, waardevolle inzichten blijven
liggen, die maar met mondjesmaat zijn opgenomen in het denken.
De vraag die ons doorheen deze interpretatie van Agamben leidt, is
de vraag naar hoe het concrete (het meest actuele in
Whiteheadiaanse zin) zich in de ervaring toont.

Het woord 'paradigma' stamt af van het Griekse paradeigma,
dat een afteiding is van pamdeiknunai. Onze Nederlands vorm is
een overname van het Latijnse paradigma. Paradeiknunai is
samengesteld uit para en deiknunai. Para betekent naast, erlangs
en deiknunai betekent tonen of verschijnen. Samen genomen
betekent dit zoveel als 'dat wat zich toont naast' of 'er naast
verschijnen'.

Het paradigma is een concreet geval dat meer toont dan dat het
zelf  is of anders geformuleerd:   het  is een particulariteit  die  een
zekere algemeenheid aan het licht brengt. Een andere manier om
over het paradigma te spreken, is het te identificeren met een
voorbeeld. Een voorbeeld is immers het snijpunt tussen het
particuliere en het algemene. Of beter, een voorbeeld is immers

293 J.I. SIEBERS, The Method Of Speculative Philosophy, p. 74.
294 Het statuut van het paradigma binnen de geschiedenis van de filosofie is echter
niet overheersend. Binnen een meer hedendaagse context lijkt de meer Kuhniaanse
opvatting over het paradigma aan belang te winnen. Kuhn vertaalt met het paradigma
een heel andere problematiek dan de oorspronkelijke inzet was. Voor een verdere
uitwerking van deze problematiek, zie E. GOKTORK & M.N. AKK0K, Paradigm and
Software Engineering (htto: / /heim.ifi.uio.no/-erek/essays/paradien.pdf).
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een particulier geval. Maar het 'overstijgt' haar eigen particulariteit
door zicht te geven op een meer algemene regel of klasse. Het
voorbeeld toont op die manier het algemene. Binnen het voorbeeld
zelf treedt er daarmee een spanningsveld op tussen particulariteit
en algemeenheid. Die spanning is echter niet gemakkelijk op te
lossen of uit te schakelen. Deze spanning loopt echter uit op een
paradox. De paradox is de volgende: zolang een particulariteit
alleen zichzelf laat zien, kan het niet als voorbeeld dienen omdat
het dan alleen zichzelf toont, maar het voorbeeld kan ook niet
samenvallen met het algemene omdat het enkel onder de
hoedanigheid van een particulier geval haar functie heeft. Met
andere woorden: vanuit de zijde van de algemeenheid gedacht, is
het voorbeeld te zwak omdat het nog steeds verbonden is aan een
particulier geval, welk het algemene niveau intendeert te
overstijgen. Het voorbeeld is nog te particulier om algemeen te
kunnen zijn. Vanuit de zijde van de particulariteit gedacht, is het
voorbeeld hybride en onduidelijk, omdat het de particulariteit lijkt
op te geven voor een algemene regel. Het voorbeeld is dus te
algemeen om echt particulier te zijn.

Filosofisch gezien, plaatst het voorbeeld ons voor een niet te
onderschatten moeilijkheid. Immanuel Kant heeft deze

moeilijkheid op schitterende wijze gesignaleerd. De moeilijkheid
van het voorbeeld is volgens hem tevens een gevaar en een
bedreiging voor de universele wet. Een argumentatie die steunt op
het voorbeeld, en de algemeenheid die zich doorheen haar toont, is
riskant en dreigt een waar oordeel in de weg te staan. In zijn Kritik
der reinen Vernunft schrijft hij: "Examples  are the crutches  and
the leading strings of a weak judgment. By a judgment I mean
that which can only understand the universal in abstractum and
is unable to decide whether a concrete case is covered or not by
the law."295 Kant ziet het voorbeeld als de steunpilaar van zwakke
oordelen. Een waar oordeel kan, in tegenstelling daarmee, enkel
het abstracte, algemene niveau beslaan. Dit algemene niveau is
indifferent ten opzichte van het particuliere geval. Kant beoordeelt
hier het voorbeeld vanuit de algemeenheid. Het voorbeeld, en haar
hybride vorm, kan als dusdanig nooit de algemeenheid
representeren. Op die manier verschijnt het voorbeeld binnen een
normatief-evaluatief kader, waarmee het voorbeeld buiten het
ware streven van de redelijkheid valt.296

295 Kant in G. AGAMBEN,  What is paradigmP
296 Maar hieruit blijkt tevens dat voor Kant het onderscheid fenomenaal-noumenaal
vigerend is.
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Zowel in de Kritik der Praktisc/ten Vemunf als in de Kritiek der
Urteilskraft komt Kant echter terug op het statuut van het
voorbeeld. Het morele leven steunt immers vaak op de
daadwerkelijke belichaming van de universele morele wet.
Daarvoor blijken voorbeelden zeer effectief en nodig. In de Kritik
der Urteilskraft is de context waarin Kant het voorbeeld ter sprake
brengt, die van de algemeenheid van het smaakoordeel. Net zoals
in de Praktischen Vemunit vinden we hier een meer positieve
kwalificatie van het voorbeeld. Kant behandelt de exemplariteit
van het esthetische oordeel, dat niet door 66n of andere
subjectieve willekeur kan/mag ingekleurd zijn. Om een waar
esthetisch oordeel te zijn, heeft het de universele instemming van
alle mensen nodig. Een concreet geval kan het algemene
esthetische oordeel ver-beelden. De functie van het voorbeeld is
een soort afspiegeling te zijn van wat het universele esthetische
oordeel zou moeten zijn. Het kan dus op een bepaalde manier een
pedagogische functie hebben om mensen met de schoonheid te
confronteren. Deze positieve appreciatie van de mogelijkheden van
een voorbeeld, mogen echter niet tot verwarring leiden. Nooit mag
het voorbeeld de plaats innemen van de universele wet zelf. Het
voorbeeld heeft binnen het esthetische oordeel de functie om de
afwezige universele wet te verbeelden. Het voorbeeld kan dus enkel
optreden tijdens de afwezigheid van de wet en mag dus nooit
gelijkgesteld worden met de wet. Voor Kant is het voorbeeld dus
negatief gebonden aan de algemeenheid.

Met Kant meedenkend, kan ik stellen dat het voorbeeld noch
een loutere deductie is (vanuit de algemeenheid naar de
particulariteit),   noch een loutere inductie (vanuit de particulariteit
tot een algemeenheid komen). Het voorbeeld  is wel een soort van
snijpunt waar algemeenheid en particulariteit elkaar raken, maar
dit snijpunt is niet vertaalbaar als een probleemloze symbiose van
universaliteit en particulariteit. Daarom blijft het voorbeeld
problematisch en is de mate waarin ze het algemene in het
particuliere toont een riskante onderneming omdat ze de schijn
heeft het algemene te kunnen representeren.

Kant laat ons enerzijds zien hoe het vreemde statuut van het
voorbeeld in elkaar steekt, maar anderzijds kunnen we op basis
van Kant laten zien hoe het voorbeeld filosofisch gesproken zijn
plaats krijgt. Wat daarbij opvalt, is dat het voorbeeld een
secundair fenomeen vormt. Het voorbeeld verschijnt enkel tegen
de achtergrond van iets anders: narnelijk tegen de achtergrond
van de algemeenheid. Anders geformuleerd: het voorbeeld staat
altijd in relatie tot en wordt afgemeten aan het perspectief van de
algemeenheid. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat deze
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algemeenheid een normatief kader is van waaruit het voorbeeld
kan en moet beoordeeld worden. De vraag die wij ons hier echter
stellen is of het voorbeeld, en de algemeenheid die ze
'representeert' wel in relatie tot de universele wet moet gedacht
worden. Anders gesteld: hoe zou de algemeenheid, die door het
voorbeeld vertolkt worden, kunnen gedacht worden zonder al bij
voorbaat een universeel domein te postuleren. In deze zaak volg ik
Giorgio Agamben die een poging onderneemt om die gedachte te
articuleren. Hij schrijft: «What I will try to do, on the contrary, is
to show that the logic of the example has nothing to do with the
universality of the law."297 Er staat met andere woorden een
algemeenheid van het voorbeeld op het spel die niet in termen van
de universele mogelijkheidsvoorwaarden als dusdanig kan
geformuleerd worden.

Teruggrijpend op Aristoteles uiteenzetting over het paradigma,
kan men de inzet van het voorbeeld verder uitklaren. Giorgio
Agamben licht hiervoor de betreffende passage uit. Wat hij
onmiddellijk signaleert, is dat bij Aristoteles het paradigma niet te
begrijpen is als een deel ten opzichte van het geheel (pars pro toto)
of als het geheel ten opzichte van het deel. Wat aan de orde is bij
het paradigma is dus geen passage van universeel naar particulier
of omgekeerd. Integendeel - en dat is het verrassende signalement
dat Aristoteles geeft - het paradigma speelt zich af tussen het deel,
een particulariteit, en het deel.298 Het paradigma is met andere
woorden een passage van particulariteit naar particulariteit zonder
de bemiddeling van een afgezonderd domein van universaliteit.
Het paradigma confronteert ons zodoende met een andere
redeneervorm. Naast de inductie, die een beweging is van
particulariteit naar universaliteit, en de deductie, die een beweging
van universaliteit naar particulariteit is, presenteert het
paradigrna een alternatieve denkweg, die loopt van particulariteit
naar particulariteit.

Aangezien het voorbeeld op zijn minst de schijn heeft van meer
te zijn dan een singulier of particulier geval, moeten we uitklaren
hoe het voorbeeld, dat zich enkel tussen particulariteiten afspeelt,
toch een soort van algemeenheid weerspiegelt en hoe deze
algemeenheid dan op te vatten is. De klassieke vraagstelling en
het klassieke antwoord lijkt in dit opzicht de enige mogelijke.

297 G. AGAMBEN,  What is a paradigmP
298 ARISTOTELES, Retorica, p. 32 (1357 b 30): «Van het voorbeeld hebben we al gezegd
dat het een soort inductie is, en op wat voor dingen het betrekking heeft. Tot hetgeen
waarvan het een voorbeeld is verhoudt het zich niet als een deel tot het geheel, noch
als het geheel tot een deel of als een geheel tot een ander geheel, maar als een deel tot
een ander deel en als het gelijke tot het gelijke."
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Immers, gewoon uitgaan van een contact of een passage tussen
een particulariteit als particulariteit en een andere particulariteit
is filosofisch gezien nog geen verklaring. Een particulariteit is
volgens zijn eigen definitie exclusief op zichzelf betrokken en kan
niets anders representeren dan zichzelf. Hoe zou ze dan zichzelf
kunnen meedelen? Een mededeling veronderstelt immers een
medium waardoor het aan het andere dan zichzelf zou kunnen
geopenbaard worden. Zoals eerder gesteld, is klassiek gesproken
het medium het domein van het algemene. Daarvan uitgaande
wordt het contact tussen verschillende particulariteiten
verklaarbaar. Maar - en dat is nu net het probleem - de logica van
het paradigma verwerpt de bemiddeling van dit klassieke domein
van de algemeenheid. Daarmee zet het paradigmatische denken
een hele reeks structurerend onderscheidingen op de helling: het
onderscheid tussen vorm en inhoud, tussen particulariteit en
universaliteit, tussen wet en leven.

Hoe dan een uitweg te vinden, die niet gewoon platweg
veronderstelt wat het moet verklaren, namelijk het contact tussen
verschillende particulariteiten? Agamben vindt bij Aristoteles zelf
al een instructie die het gebeuren inzichtelijk zou kunnen maken.
In aansluiting op de karakteristieken van het paradigma, geeft
Aristoteles volgende bemerking: «Een voorbeeld vinden we
wanneer van twee dingen die tot dezelfde klasse behoren het ene
vertrouwder is dan het andere."299 Aristoteles drukt in deze
passage een onderscheid uit tussen twee particuliere gestalten
(binnen het kader van de verschillende particuliere proposities in
dit geval). Wanneer  66n  van  de  twee meer kenbaar  is  dan  de
andere, dan is deze een voorbeeld. De 'plek' waarin deze
kenbaarheid zich laat zien, is de betrokkenheid tussen twee
particulariteiten. Dus de kenbaarheid van de ene particulariteit
valt samen met zijn voorbeeld-zijn voor het andere. Als dusdanig
moet het voorbeeld op 66n of andere manier een grotere
algemeenheid laten zien dan het tweede particuliere geval dat dat
niet doet en daarom niet kenbaar of op zijn minst minder kenbaar
is. Deze vorrn van kenbaarheid en algemeenheid is niet af te leiden
uit een overkoepelend en afgezonderd medium van algemeenheid.
Wat Aristoteles bijgevolg lijkt aan te wijzen, is een vorm van
algemeenheid van de desbetreffende particulariteit, indien en
alleen indien deze zich onder de hoedanigheid van een voorbeeld
aandient. Verder echter dan deze fascinerende constatering brengt
Aristoteles ons niet. Hij komt er niet op terug en werkt het ook
niet systematisch uit. Alles wijst erop, aldus Agamben, dat

299 ARISTOTELES, Retorica, p. 32 (1357 b 30).
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Aristoteles zijn gedachte op het beslisseiide mumelit loch weer
toevertrouwd aan het overkoepelende algemene principe van de
vorm. Dat valt ergens al af te leiden uit het bovenstaande citaat.
Aristoteles gaat er immers vanuit dat de twee statements vallen
onder 66n en dezelfde klasse of genus. Het genus is meer algemeen
dan de diferentia of de species. Dat zou ertoe leiden dat de
particulariteiten toch met elkaar verbonden worden vanuit hun
deelname aan de klasse. Toch is er, mijns inziens, sprake van een
problematische spanning in de genoemde passage. Het type van
algemeenheid die het voorbeeld voorstaat, is niet van dezelfde orde
van de algemeenheid van het genus, waar Aristoteles uiteindelijk
naar teruggrijpt. Aristoteles lijkt daarmee iets aan te wijzen waar
hij zelf geen verdere oplossing voor biedt. Het voorbeeld volledig in
het aanschijn van de klasse plaatsen, zou de specificiteit van het
paradigma (van particulariteit naar particulariteit), zoals
Aristoteles dat omschreven heeft, teniet doen.

Het aldus opengelegde spannings- en probleemveld is voor
Agamben de reden om Aristoteles' summiere uitspraken door te
werken. Zijn pijlen richten zich voornarnelijk op de inductieve
redenering. De inductie wijst op een proces tussen verschillende,
afzonderlijke particulariteiten die in relatie gebracht worden met
de algemeenheid. De algemeenheid vormt dan letterlijk een
medium dat tussen de verschillende particulariteiten in staat. Het
objectief van de inductie is dan enerzijds de verschillende
particulariteiten en anderzijds het medium en in laatste instantie
de koppeling tussen beide domeinen. Het paradigma laat zich
echter niet op die manier begrijpen. De verkeerde indruk wordt
immers gewekt door de spanning en de algemeenheid te plaatsen
tussen twee afgezonderde particulariteiten. Het paradigma echter
is de spanning van een particulariteit met betrekking tot haar
eigen particulariteit. Voor dit inzicht beroept Agamben zich op
bovenstaand citaat van Aristoteles, namelijk dat '66n van de twee
meer   kenbaar is.' Datgene   wat meer kenbaar   is,   is   zelf  ook  een
particulariteit. Hier ontmoeten we terug de oorspronkelijk
etymologische betekenis van paradeigma, datgene wat zich toont
naast zichzelf. Het is met andere woorden op conto van de
particulariteit zelf te schrijven dat het een algemeenheid
weerspiegelt, niet andersom.

Wat een paradigma doet is, volgens Agamben, de intelligibiliteit
van de verzameling, de klasse of het genus presenteren. Een
specifiek, singulier geval neemt zo de vorm aan van de
algemeenheid van de klasse. Het voorbeeld staat zowel binnen als
buiten de klasse of de verzarneling. Het staat binnen de
verzameling omdat het als normaal geval van de algemene regel
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door het leven gaat. Maar in de mate waarin het een voorbeeld
voor de algemene regel vormt, staat het er buiten. Als voorbeeld
trekt het immers maar de aandacht in zoverre het ook een
singulier, specifiek iets is (dus iets wat het normale geval lijkt te
overschrijden). Deze gedachte kunnen we verder expliciteren   aan
de hand van het talige voorbeeld of paradigma.300 Agamben geeft
het voorbeeld van de performatief 'ik hou van jou'. Wanneer men
'ik hou van jou' als voorbeeld van een performatief (behorend tot
de klasse van de performatieven) neemt, dan schort men de
denotatie van de woorden op. Om als voorbeeld te kunnen dienen,
moeten de woorden verschijnen als een element van de grote
verzameling van de performatieven. Niemand zal deze woorden
dan echt in hun performatieve werking opvatten. Diegene die ze in
dit verband uitspreekt, verklaart niet zijn liefde aan de toehoorder,
maar wil een algemeen punt maken met betrekking tot
performatieven. Maar, ook al wordt deze taaluiting hier bijna
volledig van haar particulariteit ontdaan, toch kan ze niet anders
dan toch particulier optreden, anders zou het geen voorbeeld meer
zijn. Agamben schrijft in Homo Sacer.

«Het voorbeeld laat zien dat het tot een klasse behoort, maar juist
daarom valt het uit die klasse op precies het moment dat het die
toont en begrenst (in het geval van een talig syntagma toont het
zo zijn eigen betekenaar en schort het daarmee zijn eigen
betekenis  op).  Als we nu vragen of de regel van toepassing is op
het voorbeeld, is het antwoord niet eenvoudig, want de regel is
enkel van toepassing op het voorbeeld als normaal geval en
duidelijk niet als voorbeeld. Met andere woorden, het voorbeeld is
niet uitgesloten van het normale geval omdat het er niet onder
valt, maar juist omdat het laat zien dat het eronder valt."301

Het voorbeeld is een instuitende uitsluiting.302 Het voorbeeld is
niet uitgesloten van de algemene regel omdat het er niet onder

300 Het paradigma binnen de taal kunnen we typeren als 'het geheel van de
flexievormen van een woord: (Cf. Van Dale). Het betreft hier de verschillende
exemplarische verbuigingsvormen van een woord.
301 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 28.
302 Agamben ziet in het voorbeeld daarom de omkering van de uitzondering. De
uitzondering is immers, volgens hem, een uitsluitende insluiting, die in zich opneemt
wat buitengesloten wordt. In Homo Sacer benadrukt Agamben daarmee de
verwantschap tussen het voorbeeld en de uitsluiting in relatie tot de soevereine macht.
Op basis van Homo Sacer zou men dus kunnen stellen dat er zich niets meer aandient
in het voorbeeld. Wij kunnen echter duidelijk aangeven dat Agamben zijn positie
verandert. In What is paradigmP laat Agamben zien dat het voorbeeld werkelijk
verschillend is van de uitzondering. Dit is volgens ons een correctie van zijn eigen
denken. De staat van uitzondering wordt uitvoerig behandeld in het volgende
hoofdstuk.
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valt, maar precies omdat het er volledig onder valt. Wat dan het
voorbeeld doet uitsluiten, is geen particuliere denotatie als

dusdanig (bijvoorbeeld een particuliere betekenis),    maar   het   feit
dat het zijn eigen toebehoren te kijk zet.303 Agamben verwoordt het
als volgt: «Een klasse kan van alles bevatten, behalve haar eigen
paradigma."304 Een klasse, principe van algemeenheid, kan met
andere woorden alles insluiten als een element, maar niet als een
voorbeeld. Het voorbeeld is de enige mogelijkheid die de
intelligibiliteit van de klasse kan tonen. Nemen we nogmaals het
voorbeeld van de performatief'ik hou van jou'. De klasse kan deze
uitspraak enkel op een algemeen niveau beschrijven. Uitspraak x
behoort dan tot de klasse van de performatieven. Op zich maakt
dit niet inzichtelijk wat een performatief is. Een performatief is
immers niets anders dan een constitutieve, werkelijkheids-
scheppende taaldaad. De algemene klasse is dit in geen geval.
Alleen een concrete uitspraak zou dus in haar gelding performatief
kunnen zijn. Maar dit aannemen, zou een pleidooi zijn voor een
door en door particuliere kijk op de dingen (er zou zelfs in een
bepaald opzicht geen  'kijk' op iets mogelijk zijn),  die  zich niet kan
meedelen buiten zichzelf. Het voorbeeld echter is de enige 'plek'
waar de overgang tussen singuliere en het algemene optreedt. Ze
laat daadwerkelijk zien wat een performatief is en staat daarom
precies garant voor de intelligibiliteit van de algemene klasse.305

De intelligibiliteit is met andere woorden geen eigenschap of
kenmerk van het algemene op zich. Het is geen faculteit - in de zin
van een puur vermogen - van het algemene. De intelligibiliteit
ontstaat daar waar een particulariteit zich in het medium van zijn
eigen kenbaarheid laat zien. Thematisch gezien, komt men hier
terug uit bij de hierboven besproken problematiek van het 'ding
zelf. Herinner u dat de inzet was dat het 'ding zelf geen ander
ding was dan dat waar men in de denotatie naar verwijst, maar
precies het ding in zijn eigen kenbaarheid toonde. Op die manier
is Plato's '(ling zelf, in Agamben's interpretatie, iets wat zich toont
naast zichzelf: het paradigma. Deze verwantschap lijkt Agamben

303 Dit ligt in de lijn van het hierboven besproken signum secunda, de intentie die niet
de denotatie intendeert maar het signum zelf.
304 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 29.
305 Een zelfde problematiek vinden we terug bij Whitehead. Whitehead weigert om het
domein van de eeuwige objecten als een letterlijk afgezonderd domein te zien. Ook

creativity kan niet gedacht worden als een fundament op zichzelf. Zijn voortdurend
insisteren op concrete potentiality ten opzichte van mere potentiality is van hieruit te
verklaren. De intelligibiliteit van het algemene, meer universele, is niet los te zien van
de concreetheid. Het is onze stelling dat precies dit knooppunt bij Whitehead ligt in
zijn theorie van de proposities.
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in What is a paradigmP verder te thematiseren. Hij beroept zich
daarvoor grotendeels op Victor Goldschmidt.

In Le paradigme dans la dialectique platonicienne schetst Victor
Goldschmidt het belang van het paradigma voor de Platoonse
dialectiek.306 Naar eigen zeggen breekt hij daarmee met een
interpretatietraditie die het paradigma maar een bijkomstig
statuut toekent in het Platoonse denken. Volgens Goldschmidt
speelt het paradigma een fundamentele rol voor Plato. Hij
constateert een dubbel gebruik van het paradigma. Enerzijds is
het idee vaak een paradigma voor een feitelijke stand van zaken
(zintuiglijk ding), maar anderzijds treedt ook het zintuiglijke ding
op als een paradigma voor het idee. Er lijkt dus een wisselwerking
tussen beide gebruikswijzen te zijn. Het paradigma zelf lijkt de
bindfactor te zijn tussen zintuiglijk ding en idee en terzelfder tijd
het onderscheid tussen de twee teniet te doen: immers het
paradigma is in de ene gedaante idee en in de andere gedaante
zintuiglijk ding. In de Staatsman bijvoorbeeld is het paradigma
van de Punst van het weven' hetgene dat het idee van de politiek
moet uiteenleggen. De intelligibiliteit van de politieke idee wordt
geconstrueerd aan de hand van het paradigma van de weefkunst.
Wat het paradigma en zintuiglijk ding gemeenschappelijk hebben,
aldus Goldschmidt, is puur de relatie. Dialectiek wordt in dit
opzicht het denken van de relatie en van die specifieke relatie
tussen fenomeen en paradigma.

In het zesde boek van de Republiek spreekt Plato zich uit over
de dialectische methode. Hij ziet de dialectische methode als 66n
van twee mogelijke wetenschappelijke methoden.307 Ze staan in
een hierarchische orde. De eerste methode is de geometra, de
methode die het veld van de mathematica beslaat. De tweede is de
dialectische methode, die toonaangevend zou moeten zijn binnen
de filosofie. Beide methoden grijpen aan op de hypothese als een
instrument voor het denken, maar beide doen dit vanuit een
geheel andere insteek. Voor de geometra zijn hypotheses van
fundamenteel belang. Het startpunt van hun denkbeweging ligt in
de vorming van een hypothese. De aldus gevormde hypothese stelt
het denken in staat om verdere significante afteidingen te doen. De
hypothese-vorming is hier dus een voorwaarde om te kunnen
denken, of anders geformuleerd: het confronteert het denken met

306 V. GOLDSCHMIDT, Le paradigme dans la dialectique platonicienne, Paris, Librairie
philosophique J. Vrin, 1985.
307 PLATO, Venameld werk Deel Ill. Vertaald ddor X. De Win, Baarn, Ambo, 1978, p.
332. Zie ook: A. CLOOTS, Metafysica als speculatieve filosofie bij Whitehead, in M.
MOORS & J. VAN DE;R Veken, Naar Leeuweriken grijpen. Leuvense opstellen over
metafysica, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1994, p. 125-127.
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een noodzakelijke voor-onderstelling waar niet verder aan geraakt
kan worden. Een axioma is precies dit: het vertrekpunt dat niet
verder bewezen kan worden. Volgens Agamben kunnen we dit ook
terugvinden in de etymologische woordverklaring van hypothese.
Hypothese betekent immers kooronderstelling', datgene wat dus
buiten de these valt en altijd al verondersteld is. Verdere reflectie
wil en kan de geometra niet maken. Het dialectische denken start,
aldus Plato, op dit punt. Ook zij is bekommerd om de hypothese
en doet aan hypothese-vorming, maar kijkt er op een totaal andere
manier naar. Het dialectische denken staat in relatie tot datgene
wat altijd verondersteld is. Maar wat het dialectische waarlijk
kenmerkt, is dat ze de hypothese als hypothese neemt. De
hypothese is voor het dialectische denken dan geen 'ongedachte'
vooronderstelling die wel de basis zou vormen van het verdere
vertoog, maar is een verwijlen bij wat deze vooronderstelling
innpliceert.308 Plato schrijft: «Language itself grasps by means of
dialectic power, treating the hypothesis not as principles or origins
but truly as hypotheses.  That is  to say, steps in order to reach the
non-presupposed principle.„309 De hypothese waar de dialectiek
zich op richt, zo schrijft Plato, is een niet-verondersteld principe.
Een principe dat geen oorsprong of onverdeeld fundament is. Hij
verbindt daaraan de gedachte dat de dialectiek de hypothese als
hypothese indachtig is.310

Volgens Agamben wordt door het inroepen van het niet-
veronderstelde principe het paradigma in het hart van het
dialectische denken geplaatst. Hoe kan men anders het niet-
veronderstelde principe verklaren? Een principe dat niet op
voorhand verondersteld is, moet gelijkoorspronkelijk zijn met de
constructie van de hypothese zelf. Dit wil tevens zeggen dat de
hypothese niet los kan staan van zijn eigen demonstratie of
expositie. Het paradigma in Agambeniaanse zin is de
tentoonstelling van het fenomeen in zijn eigen kenbaarheid en
intelligibiliteit. Onder de afwezigheid van een verondersteld (lees:

308 G. REICHBERG, Imaginative generalisation, in Process Studies 17/3 (1988) 152-162,
p. 153: "In a surprising move for a mathematician turned philosopher, Whitehead

explicitly eschews the deductive method as the key procedure to be followed in
elaborating metaphysical truth. To follow the deductive method properly one must
begin with axiomatic principles and then proceed in a rigorous manner in unfolding
the consequences and applications of those principles. In metaphysics, however, the
central issue is not to posit principles axiomatically and then proceed more geometrico,
but rather to pursue those first principles themselves. Postulation of the first
principles is thus the goal of philosophy and not its starting point. "Metaphysical
categories are not dogmatic statements of the obvious," writes Whitehead; 'they are
tentative formulations of the ultimate generalities"  (PR 8/ 12)."
309 PLATO, Venameld werk.
310 Zie verderop Whitehead's scheme.
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voor-ondersteld) principe rest er ons niet anders dan het fenomeen
zelf dat zich in zijn algemeenheid laat zien: «You have no
presupposed principle, it is the phenomenon itself which is
original. No more origin, but an original phenomenon."311 Het
paradigma wordt zo de 'plek' van de eigen bevraagbaarheid van
het fenomeen of het fenomeen in spanning tot zijn eigen
mogelijkheid.

4.7.4. De versmelting van het paradigma en het idee bij Giorgio
Agamben

De getrainde lezer heeft al lang voelen aankomen dat Agamben
uiteindelijk moet stranden bij een ophefTing van het
structurerende/scheidende onderscheid tussen het paradigma en
het idee en het daarmee samenhangende onderscheid tussen de
fenomenale en de noumenale orde. In wat volgt, zal ik kort
aangeven hoe deze opheffing zich voltrekt.

Agamben's uiteenzetting over zowel het 'ding zelf als over het
paradigma beweegt zich heel dicht tegen het Platoonse denkkader
aan. Daarbij is het deze auteur niet primair te doen om een
nauwgezette reconstructie van Plato's denken. Wat voor hem op
het spel staat - en op dat precieze punt is Plato de ideale
gesprekspartner - is het statuut van het idee. Niet het idee als een
eigenschap of een faculteit van het denken als dusdanig, maar het
idee die zich in de ervaring aankondigt. Zoals ik in het begin van
dit hoofdstuk onder het punt 'ervaring en armoede' reeds
uitwerkte, is de ervaring een problematisch gegeven geworden in
de laatmoderne cultuur. De ervaring wordt ofwel gereduceerd tot
een reeks onsamenhangende empfindungen (cf. het leven zoals het
is) ofwel gebanaliseerd tot een subjectief wils-platform. Voor
beiden perspectieven op de ervaring is er geen mogelijkheid tot
mededeelbaarheid. De actuele crisis van de traditie is mede te
verklaren vanuit de afwezigheid van deze mededeelbaarheid.
Vooral bij Plato ontmoet Agamben aanzetten tot een ander denken
over de verwikkeling van de ervaring en de ideeen, die niet zomaar
beantwoorden aan wat men in latere interpretaties het grote
idealistische systeem is gaan noemen. Deze aanzetten tracht
Agamben verder uit te werken om zijn eigen doel te bereiken:
ervaring en idee aan elkaar verbinden.

311  G. AGAMBEN,  What is paradigmP

201



Het culminatiepunt van Agamben's doorwerking van Plato is de
uitspraak 'the Idea of a thing is the thing itself.312 Het idee valt
samen met het ding zelf. Het ding zelf, zoals ik al meermaals
betoogde, is niet een ding of een object, maar dat wat zich naast
zichzelf toont. Dat wat zich naast zichzelf toont, is op zijn beurt
niets anders dan het paradigma zelf. Idee, paradigma en het ding
zelf zijn bijgevolg geen instanties die ten opzichte van elkaar
afgegrensd moeten worden, maar zijn zelf de grens waarop ieder
fenomeen zijn kenbaarheid uitdrukt.313

De ervaring is voor Agamben niet naderhand te verbinden aan
de mogelijkheidsvoorwaarden van die of die specifieke ervaring. De
ervaring en het idee zijn al van bij aanvang aan elkaar verbonden.
Het idee is geen medium dat van buitenaf opgedrongen wordt aan
de ervaring, maar het medium van de ervaring zelf of anders
geformuleerd: de mededeelbaarheid van de ervaring. Hetgeen met
andere woorden alle particuliere instanties delen met elkaar is het
idee, dat het perspectief van hun eigen paradigmatische
intelligibiliteit is. Daarmee zet Agamben het klassieke onderscheid
tussen fenomenaal en noumenaal op de helling, in zoverre in de
ervaring het particuliere geval zelf als schijn optreedt of als iets
wat het zou kunnen zijn in contrast met wat het zogenaamd is,
zonder zelf buiten dit contrast te kunnen stappen.

4.7.5. Ervaring als idee en theoria bij A.N. Whitehead

In dit punt presenteer ik Whitehead's denken als een poging om
binnen de ervaring de idee tot spreken te brengen.314 De
basisgedachte, die ik al meermaals vermeld heb en die mijns
inziens de kerngedachte van Whitehead vormt is: «How can
concrete fact exhibit entities abstract from itself and yet
participated in by its own nature?"315 Het gaat om een
particulariteit die een vorm van algemeenheid tentoonstelt. Waar
ik in dit punt een lans voor breek is dat het idee als een
paradigmatische algemeenheid van een particulariteit, een

312 G. AGAMBEN, The Coming Community, p. 76 en 6.
313 G. AGAMBEN, The Coming Community, p. 1.
314 G. RE:ICHBERG, Imaginative generalisation, p. 152: "Unlike most contemporary
philosophers, who restrict their examination of induction to the modern sense of the
term, in which it is construed as a method of inference which permits some prediction
of future events on the basis of past events, Whitehead also recognizes the importance
of the ancient meaning of induction. For the Greeks, particularly Socrates and
Aristotle, induction (epogoge) is the process of seeing a general principle exemplified in
particular cases known by experience."
315 A.N. WHITEHEAD, Process and reality, p. 20.
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schragend inzicht is voor Whitehead. Daartoe zal ik eerst de notie
'idee' bij Whitehead tonen in zijn verwantschap met Locke. Ten
tweede zal ik het idee in verband brengen met de Whiteheadiaanse
propositie. Dit zal mij in staat stellen om, in een derde stap, te
verhelderen waarom Whitehead zijn proposities theoria kan
noemen.

In Process and Reality bekent Whitehead zich deelachtig aan
een gedachte van Locke, namelijk de Lockeaanse elementaire idee.
Volgens Ernest Wolf-Gazo is Locke's begrip van het idee als een
kracht onontbeerlijk geweest voor Whitehead om zijn speculatieve
filosofie vorm te geven. Process and Reality is, binnen de optiek
van Wolf-Gazo, te zien als een consequente metafysische
uitwerking van Locke's suggestie.316 317

In An Essay on Human Understanding voert Locke een nieuwe
verstaansmodus van het idee in, namelijk 'the idea of a particular
existent'.318 In deze 'idee van een particulariteit' is de band tussen
de ervaring/waarneming en het ideele niveau verzegeld. De
gedachte van een elementaire idee is immers de band zelf. Het is
de relatie die een particulariteit heeft met het algemene. Het is uia
'idee8n van particulariteiten' dat verschillende particulariteiten in
contact treden met elkaar. Locke schrijft: «[Children] frame an idea
which they find those many particulars do partake in."319 De
verschillende particulariteiten delen met andere woorden in het
idee. Het 'idee van een particulariteit' manifesteert zich volgens
Locke in de ervaring en staat er niet buiten als een
mogelijkheidsvoorwaarde.  De ene particulariteit is constitutief voor
de enkelvoudige idee die overgedragen wordt op de andere
particulariteit. Wat fundamenteel is in deze conceptie van het idee,
dat het idee, zoals Locke het noemt, een re8le constitutie kent. De
constitutie van een idee is reeel omdat ze verbonden is met een
concrete particulariteit. Locke schrijft met betrekking tot de
elementaire idee. For it is the real Constitution of its insensible. 6,4

Parts, on which depend all those Properties of Color, Weight,
Fusibility, Fixedness, etc., which are to be found in it."320 Alle
eigenschappen, zoals kleur, omvang,    ..., die verwijzen   naar   de

316 E. WOLF-GAZO, Whitehead and Locke's Conception of 'Power', in Process Studies
14/4 (1985) 237-252.
317 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality,  p.   113: 9'his conception as found  in  the
philosophy of organism, is practically identical with Locke's way of thinking in the
latter half of his Essay. He speaks of the ideas in the perceived objects, and tacitly
presupposes their identification with corresponding ideas in the perceiving mind."
318 Locke geciteerd in A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 53.
319 Locke geciteerd in A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 53.
no J. LOCKE, An Essay on Human Understanding, Introduction by P.H. Nidditch,
Oxford, Oxford University Press, 1978, p. 16.
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vormen, steunen op oi zlJn aigeleid ult deze elementaire idee8n. De
vormen volstaan met andere woorden niet als verklaring, maar
veronderstellen de reele constitutie door middel van een 'idee van
een particulariteit'. Deze idee6n zijn tevens de overgang van het
sensibele naar het niet-sensibele, maar ze zijn altijd het niet-
sensibele van het sensibele. Zoals we verderop zullen zien,
insisteert Locke hier op een gedachte die niet meer verder
expliciteerbaar is binnen zijn zintuiglijk empirisme.

Locke's keuze voor de idee die zich doorheen de ervaring
aandient, laat zich ook vertalen naar de verhouding tussen
particulariteit en algemeenheid, zoals we dit hogerop al hebben
behandeld vanuit het oogpunt van het paradigma. Het
scholastieke onderscheid tussen genus en species is volgens Locke
een louter nominalistisch onderscheid. Dat wil zeggen dat de
onderverdeling, die tussen genus en de species gemaakt wordt,
enkel aan een talig onderscheid beantwoordt, niet aan een
werkelijk. Vanuit de taal probeert men dan een overstap te
rechtvaardigen naar werkelijk bestaande dingen of essenties,
terwijl het voor Locke alleen maar een nominal essence Of natural
things is. In termen van de problematiek die ik wil aankaarten,
kunnen we dit lezen als een onderscheid dat gedragen is door de
vooronderstelling (suppositum) van de taal. Voor Locke is dit geen
afdoende verklaring, omdat ze al uitgaat van een

vooronderstelling. Vandaar dat er voor hem ergens nog een re6le
constitutie moet plaatsvinden. Deze reele constitutie lijkt hij te
verbinden met de 'idee van een particulariteit'.

Voor een zuivere empirist, zoals Locke, zorgt de notie van het
'idee van een particulariteit' echter wel voor problemen. Het
epistemologische steunpunt van deze vorm van empirisme is de
zintuiglijke ervaring. Alles    wat niet doorheen de zintuigen
passeert, is niet kenbaar. Zekere kennis is altijd kennis van de
primaire kwaliteiten (cf. supra). De elementaire ideeen

daarentegen pretenderen meer te zijn dan de primaire kwaliteiten
zelf. De problematiek van het 'idee van een particulariteit'
overstijgt immers de mogelijkheid tot representatie. Het is de
aanwezigheid van een voorgaande particulariteit als idee in een
daarop volgende particulariteit. Vanuit het strenge
epistemologische kader van Locke kan hij deze overgang van een
particulariteit naar het idee van een particulariteit niet
rechtvaardigen uit de ervaring zelf. Wat hij wel doet, is duidelijk
maken dat er zoiets zou moeten zijn en dat de ervaring daar zelfs

op afstevent. Dat is de gespannen verhouding die bij Locke in het
Essay optreedt: enerzijds verwijst hij naar iets wat voorbij het
epistemologische kader ligt, maar anderzijds zet hij niet de stap
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naar een metafysische/speculatieve beschouwing zonder de welke
het niet mogelijk is om datgene waarnaar de ervaring tendeert te
thematiseren.

Locke biedt dus geen metafysische uitwerking van wat er
geimpliceerd is in de elementaire ideeen, maar geeft wel een
suggestie in die richting. Het is deze suggestie die Whitehead op
een speculatieve manier zal doordenken.

Whitehead bekent zich in Process and Reality als een
erfgenaam van Locke: «A short examination of Locke's Essay
Concerning Human Understanding will throw light on to the
presuppositions from which the philosophy of organicism
originates."321 Whitehead's denken deelt met andere woorden
dezelfde vooronderstellingen van Locke. De belangrijkste
vooronderstelling is die van 'the idea of a particular existent', het
Lockeaanse elementaire idee. Met deze conceptie van het idee, wil
Whitehead uitdrukken dat 'its [actuele entiteit, JDM] 'ideas'
express how, and in what sense, other things are components in
its own constitution'.322

Whitehead wil echter liever niet de term idee verder cultiveren -
maar onderschrijft wel de achterliggende gedachte - omdat die
term te snel tot de conclusie leidt dat er al een bewustzijn is die
deze idee8n draagt, terwijl het subject en het bewustzijn nog
geconstitueerd moeten worden en nog niet mogen voorondersteld
zijn. Hij kiest voor de term 'geobjectiveerde actuele entiteit'.
Meermaals heb ik al gewezen op de specifieke betekenis van de
term objectief voor Whitehead, ook hier moeten we die betekenis
in gedachten houden. Als we de actuele entiteit als een
singulariteit beschrijven dan is een geobjectiveerde actuele
entiteit, de entiteit die zich als algemeenheid toont. Het is een
belichting van dezelfde actuele entiteit, niet vanuit het perspectief
van haar eigen zelfvervulling, maar in haar perspectief van
mededelen aan het andere dan zichzelf. Whitehead schrijft: «The
discussion of how [cursivering JDM] the actual particular
occasions become original elements for a new creation is termed
the theory of objectification. I...I The functioning of one actuality in
the self-creation of another actual entity is the 'objectification' of
the former for the latter actual entity."323

321 A.N. WHITEHEAD, Process and ReaUty,    p.    5 1. Een fascinerende bemerking   die
Whitehead maakt, is dat Locke zijn boek beter An Essay Concerning Experience had
genoemd. Een overweging die hij misschien beter ook met betrekking tot zijn eigen
boek had gemaakt.
322 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 51-52.
323 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 320-321.
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De geobjectlveerde actuele entiteit kunnen we begrijpen als
datgene waaraan andere actuele entiteiten kunnen participeren
(cf. supra, participatie-gedachte). Hiervoor        had ik reeds
beschreven dat op het niveau van de propositie, de geobjectiveerde
actuele entiteit de verschuiving is van het subject van de
propositie naar het predikaat van de propositie. Dit is de beweging
die zich in de actuele entiteit voltrekt. De actuele entiteit toont met
andere woorden zelf de relatie tot het geobjectiveerde. Ook
Whitehead's definitring subject-superject gaat die richting uit. Het
is de actuele entiteit die superject wordt.

De actuele entiteit oppert daarmee zijn eigen vraag naar zichzelf
en naar de anderen. Dat is wat gedeeld wordt. Zichzelf of de
'eigendom' van zichzelf als een predikaat lezen, is iets wat
terugslaat op het eigen zijn. Het 'idee' van een actuele entiteit - zo
schrijft Whitehead het beslist niet letterlijk, maar zo wens ik het
ten sterkste te schrijven - is de tmnsitie of overgang van de eigen
identiteit naar een predikaat.

De beschrijving van de overgang van subject naar predikaat,
maakt het mogelijk om de Lockeaanse 'idee' en haar doorwerking
in het speculatieve denken van Whitehead in verband te brengen
met de door ons behandelde propositieleer. Daarbij wens ik aan te
geven dat dit beslist niet de tnige mogelijke toegangsweg is tot het
Whiteheadiaanse denkkader. Whitehead stelt zelf altijd voor dat de
speculatieve filosofie alle conceptuele noties veronderstelt. Het zou
ons echter veel te ver leiden om de band met tal van andere noties
uit te werken  (ook  al  zijn ze verondersteld).  Wij gaan daarom  in  op
het tweede luik van Whitehead's systematiciteit: namelijk dat in
deze specifieke notie van de propositie zich ook de hele beweging
van het systeem kan laten zien (en dat het daarom ook verbonden
is  met het hele systeem).

In Process and Reality doet Whitehead de, voor ons,
fundamentele bemerking: «Thus a proposition is an example of
what Locke calls an 'idea determined to particular existences'."324
Whitehead geeft nog een aansluitende verduidelijking, waarin hij
stelt dat een propositie de potentialiteit is voor een dergelijke idee.
Dit lijkt echter een veel sterkere claim te leggen op de band tussen
propositie en elementaire idee, dan dat de propositie enkel een
voorbeeld is van de elementaire idee8n. Dit alles roept de vraag op
hoe precies de propositie en het idee met elkaar in verband staan.
Het 'idee van een particulariteit' is de overgang van een specifieke
particulariteit die zich als 'particuliere' idee in het andere dan
zichzelf toont. Deze idee8n van particulariteiten' vormen voor

324 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 197.
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Whitehead de reele potentialiteit van de uitgedoofde (lees:
subjectief teloorgegane) actuele entiteiten. Ze zijn zo de
objectivering van de actuele entiteiten voor de andere actuele
entiteiten. Ze geven zich letterlijk weg als datum. Een gegevenheid
die voor verdere interpretatie openstaat. De proposities staan,
zoals ik reeds heb beschreven, in het spanningsveld tussen
volstrekte singulariteit en volstrekte universaliteit. Ze behouden
enerzijds de band met de singulariteit maar zoeken anderzijds
aansluiting met de universaliteit. Proposities verwijzen dan altijd
naar een bepaalde concrete actuele entiteit maar doen dit onder
de vorm van een algemeenheid. Whitehead schrijft: «A proposition
is the potentiality of the objectification of certain presupposed
actual entities via certain qualities and relations."325 Een
propositie is met andere woorden de objectivering van bepaalde
singuliere actuele entiteiten in het zicht van bepaalde kwaliteiten
en relaties. Die kwaliteiten en relaties zijn de vormen. De
proposities vormen zo een mogelijkheid om de actuele entiteiten
als voorbeelden van vormen te zien en niet als een volstrekte
singulariteit, die verder niet mededeelbaar is. Deze mededeling is
volgens Whitehead een mededeling aan het andere dan zichzelf,
aan andere actuele entiteiten:    «(...) the objectification being   for
some unspecified subject for which the presupposition has
meaning in direct experience."326 De objectivering die in de
propositie plaats vindt, staat uit naar een toekomstige actuele
entiteit, die haar direct kan ervaren.

4.7.5.1. Theoria

Eens duidelijk is dat proposities zich bewegen in het veld van de
elementaire ideeen of in het veld van de objectivering van
singuliere actuele entiteiten, kan men aangeven waarom voor
Whitehead de term propositie inwisselbaar is voor de term
theorie: Theorie stamt af van het Griekse theoria. Eisler wijst erop
dat 'theorie' voor de Grieken 'speculatie' betekent.327 De
hedendaagse interpretatie maakt er een meer wetenschappelijke
verklaring van of een afgesloten, welomlijnde hypothese. Zo
definieert Van Dale-woordenboek 'theorie' als een systeem van
denkbeelden of hypothesen ter verklaring   van iets. Oberweg
omschrijft theorie als «die Erklarung der Erscheinungen aus ihren
allgemeinen Gesetzen."328 Theorie heeft dus te maken de algemene

325 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p.  196.
326 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 196-197.
327 R. FISLER,  WOrterbuch der Philosophischen Begrife (17), p. 500.
328 Oberweg in R. EISLER,  Warterbuch der Philosophisc/len Begrife IN, p. 500.
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wetmatigheid waaronder verschillende verschijningen vallen en
van waaruit ze verklaarbaar zijn. Waar het mij om te doen is, is te
laten zien hoe voor Whitehead deze wetmatigheid, deze
verklaarbaarheid te lokaliseren is in de ervaring zelf. Proposities
zijn voor Whitehead geen handelsmerk van het denken en van het
bewustzijn dat zich buigt over de verschillende verschijnselen,
maar zijn de verschijnselen of de ervaringen zelf die aanleiding
geven tot speculatie. De speculatieve filosofie volgt deze beweging
van de verschijnselen.

Doorheen de verschillende proposities en propositional feeling
stelt de actuele entiteit haar eigen hypothese, haar eigen
verklaarbaarheid of intelligibiliteit tentoon. Dat wil zeggen dat in
de propositie de actualiteit haar relatie tot de overkoepelende
vormen laat zien. Een concrete 'groene plant' opent zo een
perspectief op de groenheid en een perspectief op de plant, alsook
de relatie tussen groenheid en plant. In en doorheen deze concrete
particulariteit krijgen we dus zicht op het universele.

Vanuit het oogpunt dat een propositie de theorie is van een
actuele entiteit, kunnen we aanknopen bij het meest
fundamentele inzicht van Whitehead over de speculatieve filosofie.
Siebers verwoordt dit als volgt:

«Philosophy is about concrete reality. It does not try to show how
concreteness, the individual existent, can be built up out of
abstractions or universals, for that is impossible. It tries to show
how 'concrete fact can exhibit entities Ithe universalsl abstract
from itself and yet participated in it's own nature. (PR, 20) It tries
to show the presence in actuality of generality; this safeguards its
rationality."329

Speculatieve filosofie staat of valt met de mogelijkheid dat het
concrete feit zelf een universaliteit uitstraalt. Het concrete 'feit'
wordt dus de basis van de theorie of van de speculatie.

In een lezing sprak Whitehead volgende fascinerende woorden:
«There is nothing behind the veil". Achter de sluier is er niets te
vinden. Radicaal doorgedacht wil dit zeggen dat de concreetheid
zich maar laat kennen in de sluier, de sluier zelf is
gelijkoorspronkelijk met de concreetheid zelf of de concreetheid
stelt haar eigen sluier tentoon. Daarmee heft Whitehead het
structurerende onderscheid op dat de filosofie maakt tussen
verschijnen en realiteit en plaatst hij ze binnen de ervaring zelf.
Hier wordt filosofie speculatief.

329 J.I. SIEBERS, The Method of Speculative Philosophy, p. 35-36.
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In het vorige punt haalden we Plato aan die het ware object van
de dialectische filosofie omschreef als de zoektocht naar het 'niet-
veronderstelde principe' of de pure hypothese. Dit gaf aanleiding
tot het aanknopen bij een origineel fenomeen, een origineel
verschijnen als verschijnen. De concreetheid waar Whitehead over
spreekt, is precies dit fenomeen dat zich uitdrukt en dat niet kan
losgesneden worden van zijn expressie.

De problematiek van de proposities, die we uit het
Whiteheadiaanse denkkader gelicht hebben, leidde tot het inzicht
dat proposities fundamenteel getuigen van de zin van de ervaring.
Deze zin van de ervaring resulteerde in een 'meer' dan wat binnen
logische termen kan beschreven worden en ook als een 'meer' dan
dat binnen de taal kan geformuleerd worden. De zin van de
ervaring is iets wat zich in het spanningsveld van de particulariteit
en de universaliteit laat zien, waarbij de normale rolverdeling
verandert.

De fundamentele stelling van Whitehead is dat 'concreteness
exhibits itself. De concreetheid is iets wat zichzelf tentoonstelt en
zichzelf mededeelt. Deze gedachte zien we ook terugkomen in
Whitehead's propositieleer. In een propositie wordt de verhouding
die de concreetheid heeft tot de vormen duidelijk. De propositie is
letterlijk een voor-stel   (maar   nog geen representatie), een theorie
met betrekking tot de desbetreffende concrete actuele entiteit. De
propositie kunnen we bij Whitehead dan ook zien als de expressie
van de concreetheid en niet als een verklaring van de
concreetheid. In de propositie neemt de concrete actuele entiteit
de gedaante aan van een predikaat, van de vorm. Maar vormen
vallen niet samen met de concreetheid zelf. Onze stelling is
daarom dat de propositie het 'idee' van de concreetheid in zich
draagt. De propositie is dan niet de verklaring voor de
concreetheid, die is immers altijd al voor-ondersteld, maar datgene
waartoe de concreetheid aanzetten geeft voor haar eigen betekenis.
Die eigen betekenis kan echter niet beperkt blijven tot de loutere
concreetheid zelf, maar staat uit naar het andere dan zichzelf. De
reden voor het tot stand komen van een nieuwe concreetheid,
actuele entiteit, is voor Whitehead deze ruimte die blootgelegd is
door de voorbije actuele entiteiten.

5. ERVARING ALS TUSSEN-TIJD: DE MESSIAANSE ERVARING

Tot hier toe, heb ik de 'ervaring' hoofdzakelijk gedefinieerd als een
empirico-transcendentale tussen-ruimte waarin de communicatie
tussen het eigen en het andere en tussen het gerepresenteerde zelf
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en een beeld van het zelf gebeurt. Het 'raadsel van de ervaring'
presenteert zodoende een niet-reductieve toegankelijkheid - een
passage - tot het eigene en het andere. In wat volgt, ga ik dieper in
op de tijdsdimensie van de ervaring. In de moderniteit werd de tijd
vaak gedacht als een lineaire reeks van afzonderlijke 'nu-
momenten'. Deze visie op de tijd legde een absolute nadruk op de
zelf-representie en het solipsisme van het heden. Het betekende
ook de dominantie van een chronologische tijdsopvatting die
meetbaar is en de 'tijd van het experiment' kan registreren. Het
laatmoderne denken daarentegen vat de tijd op als een event of
een ad-vent: een tijd van het gebeuren die nooit present kan
worden en diametraal ten opzichte van de gewone 'normale' tijd
lijkt te staan. De tijd van het duSnement situeert zich aan gene
zijde van het 'nu' in een 'absoluut verleden'330 of in een 'absolute
toekomst.'331 De laatmoderne thematisering van  de  tijd  laat  op  een
mooie wijze zien dat de tijd meer is dan een grijpbaar en vatbaar
gegeven, maar dreigt daarmee de presentie en de tegenwoordigheid
ongedacht te laten. In de vorige punten heb ik beklemtoond dat de
ervaring steeds het contrast is tussen feitelijkheid en mogelijkheid.
De ervaring denken als een tussen-tijd wil zeggen dat zij het
spanningsveld tussen de concrete chronologische tijd en
transcendentale tijd weerspiegelt. De tussen-tijd is - zoals ik verder
zal uiteenzetten - de passage tussen beide tijdsperspectieven.

Agamben en Whitehead hebben beiden aandacht voor een
dergelijk tijdsperspectief. Hun visie op de tijd is maar denkbaar
vanuit een dubbele gelaagdheid van de tijd: 'een tijd van de
wording' en een 'tijd van de realisatie of representatie'. Het is hun
intuitie dat een tijdservaring enkel mogelijk is wanneer beide
vormen van tijd op elkaar ingrijpen. Dit resulteert in een nieuwe
manier om het 'heden' en de tegenwoordigheid' te begrijpen als
een parousia. Het 'nu' wordt voor hen een kairologisch moment
waarin het onvoltooide voltooid kan worden en het voltooide terug
onvoltooid kan worden. De zelf-referentialiteit van het gebeuren
van de tijd kan daarom nooit gesloten zijn, noch een volstrekte
(transcendentale en a priorische) openheid betekenen. Faire une
experience - een ervaring werkelijk meemaken - is in de tijd
meegenomen worden en geschiedenis mogelijk maken.

Deze rijke 'ervaring van de tijd' omschrijft Agamben als de
Messiaanse ervaring. Door de gelijkenissen op te sporen met
Whitehead's actuele entiteiten zal zichtbaar worden hoe ieder

330 Een verleden dat nooit tegenwoordig geweest is.
331 Een toekomst die altijd komende blijft en een beweging van voortdurend uitstel
veronderstelt (cf. Derrida).
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'subject van ervaring' leeft van deze Messiaanse belofte op
voltooiing.

5.1.  De ervaring en zijn beeld

Zowel Agamben als Whitehead onderstrepen het belang van het
'heden'van de ervaring. Dat de ervaring plaats heeft in het heden,
brengt haar in verband met een zekere presentie en een zekere
aanwezigheid. Wanneer we dit verbinden met een meer theologisch
blikveld op de ervaring, lijkt de specifieke ervaring die zij willen
aanduiden meer te maken te hebben met het Messiaanse, dan met
bijvoorbeeld de apocalyptiek of de eschatologie. De specificiteit van
de Messiaanse ervaring ligt in de intieme verhouding die ze heeft
met de voltooiing van het heden en kan niet begrepen worden als
een beweging van voortdurend uitstel. Hiermee druisen Whitehead
en Agamben rechtstreeks in tegen het in hoofdstuk 1 beschreven
Messianisme van Jacques Derrida.

Deze terugkeer naar een 'nu' mag niet verkeerd verstaan
worden. Beide auteurs zijn immers hevig gekant tegen de
modernistische tijdsopvatting die uitgaat van volstrek gescheiden,
individuele nu-momenten. En ook tegen de opvatting dat de
toekomst een nu-moment in een toekomstige tijd zou zijn en dat
het daarbij een herhaling zou vormen van een zelfde identiteit. Het
lineaire denken over de tijd van de moderniteit wordt door beide
auteurs van de hand gewezen. Toch blijven beiden vasthouden
aan een gedachte dat het heden en de aanwezigheid van het heden
fundamenteel is.

Agamben en Whitehead ondersteunen de vaak geuite kritiek
dat in de moderniteit de tijd geconcipieerd wordt naar analogie
van de ruimte: de verruimtelijking van de tijd. Door uit te gaan
van afzonderlijke, absolute 'nu'-momenten, die grafisch zouden
beantwoorden aan afzonderlijke punten op een lijn, wordt geen
recht gedaan aan wat tijd in feite impliceert. De tijd is immers
letterlijk een passage, die niet kan gelokaliseerd worden in 66n van
de punten.

Tijd veronderstelt daarom meer en valt niet samen met de
concrete manifestaties, die reeds in de tijd zijn en dus zelf niet de
tijd kunnen zijn. Kant beschreef de tijd bijgevolg in zijn
transcendentale structuur als de mogelijkheidsvoorwaarde van de
individuele tijdsgebeurtenissen die zich in die tijd voordoen.
Daarmee wordt de tijd een apriori van de ervaring en niet de
ervaring zelf en wijst ze terzelfder tijd op een onmogelijkheid om
haar te ervaren. Deze tijd kan nooit tegenwoordig worden of zijn.
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Bij Agamben en Whitehead gebeurt er echter iets anders dan het
wijzen op de a priori transcendentale structuur van de tijd, ook al
heeft het er mee te maken.·332 De tijd koppelt zich niet los van het
'nu'-moment, maar laat zich zien in en door dit 'nu'-moment
waardoor het zich opent en de tijd mogelijk maakt.

Met de problematiek van de 'verruimtelijking van de tijd' staat
de verhouding tussen de tijd en haar representatie op de agenda.
Wat is er aan de tijd dat haar representatie onmogelijk of mogelijk
maakt? Kunnen we vanuit die moeizame verhouding tussen tijd en
haar voorstelling zichtbaar maken wat tijd veronderstelt? En als
laatste vraag: is er een ervaring van tijd mogelijk? Zoals we zullen
zien antwoorden Whitehead en Agamben affirmatief op deze
vragen. Voor Whitehead laat de actuele entiteit haar relatie tot de
tijd zien en is ze in zekere zin 'constitutief voor de tijd. Voor
Agamben is het de Messiaanse ervaring die een dergelijke relatie
tot stand brengt.

5.2. De Messiaanse ervaring als een temps operatifvan het 'nu:

Agamben ontdekt bij Paulus een configuratie van de Messiaanse
ervaring waarvan de specificiteit vaak onderbelicht is geweest.
Zoals bij Blumenberg wordt deze ervaring gelezen als een
spanning tussen het reeds en het nog niet (de reeds voltooide en

de onvoltooide toekomst).  Het gaat daarbij  om de relatie  die  het
heden heeft ten aanzien van de toe-komst, tot datgene wat nog
komende is en komende blijft. Wat daarbij voorondersteld wordt is
dat er nog een supplement moet zijn om het heden tot vervulling
te brengen. Deze vervulling die al het voorgaande zal redden is dan
te vinden in het eschaton. Volgens Agamben is het verkeerd om dit
in verband te brengen met de Messiaanse ervaring, maar behoort
deze tijdsstructuur wezenlijk tot de eschatologische ervaring,
waarbij de volle inzet uiteindelijk de toe-komst is.333 De
Messiaanse tijd - tenminste in de zin dat Paulus deze aan de orde

332 Een volledige a priori opvatting van de tijd veronachtzaaint mijns inziens de
specifieke manifestaties van tijd die zich fundamenteel anders kunnen voordoen en die
toch niet te reduceren zijn tot concrete tijdsmomenten. Denk hier bijvoorbeeld aan de
tijd van het spel', de tijd van de school', de 'tijd van het sterven', de tijd in het
wetenschappelijke experiment'. In elk van deze gevallen drukt zich een specifieke
configuratie van tijd uit, die niet reduceerbaar is tot een a priori, noch reduceerbaar
vanuit haar particuliere momenten. Vanuit deze context bekeken kan ook Prediker
worden ingeroepen ter ondersteuning. Ook significant zijn Levy-Strauss bemerkingen
bij Wagner's Parsifal, waarin gezegd wordt: 'Hier wird Zeit zu raum: Levy-Strauss
brengt deze tijdsbeleving expliciet in verband met de mythe en met de tijd van het
uitvoeren van een artistiek stuk.
333 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 104.
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stelt - is echter de tijd van het ho nun kairos, de tijd van het 'nu',
van het 'heden'. Paulus leeft niet vanuit de onvervuldheid van het
heden ten opzichte van een nader te komen toekomst, een 'nog
niet', maar vanuit de presentie en de vervulling van het heden334 of
vanuit het present worden van de relatie tot de 'eigen' vervulling.

5.2.1. Tijd en voorstelling

Er is een gebrek in onze voorstelling van de tijd. Men is immers
niet bij machte om op een adequate wijze de tijd voor te stellen.
Een voorstelling van de tijd lijkt alleen maar mogelijk aan de hand
van een ruimtelijke schets, die in vele opzichten een simplificatie
is. Agamben doet verdere merkwaardige constateringen. Als we de
tijd, zo stelt hij, representeren aan de hand van een tijdslijn en het
laatste punt zouden defini8ren als het einde van de tijd, dan is dit
eindpunt volstrekt representeerbaar. Maar, en zo gaat de
redenering verder, dit eindpunt is terzelfder tijd ondenkbaar. Er is
met andere woorden een breuk tussen het denkbare en het
representeerbare. Als we daarentegen denken aan onze huidige
tijdservaring dan krijgen we het omgekeerde fenomeen. Onze
huidige tijdservaring is denkbaar, maar lijkt absoluut niet
representeerbaar. Men kan bijvoorbeeld wel een punt aangeven,
maar die doet tekort aan ons aanvoelen. Het heden en de ervaring
van de tijd lijkt op dat vlak raadselachtig. Het is gelokaliseerd
tussen het oneindige continu m van het verleden en de toekomst
(die aan de hand van een lijn representeerbaar zijn), maar is zich
nog aan het verwerkelijken terwijl we er over nadenken. Wat zijn
de condities dan van een dergelijke ervaring van het heden? Wat
maakt haar gespannen verhouding tot de voorstelling uit?

Aan de hand van de Franse linguist Guillaume probeert
Agamben de paradox van de tijd van het heden te verhelderen.335
Guilaume heeft het over de specifieke tijdservaring van wat hij
noemt de temps operatif Aangezien de tegenwoordige tijd altijd
een snijpunt vormt tussen de oneindigheid van het verleden en de
oneindigheid van de toekomst (dit opgevat als een kenmerk van de
werkwoordvervoegingen), kan het niet eenvoudig al behoren tot de
toekomst of tot het verleden. Het is met andere woorden nog niet
volledig in de tijd. Het heden staat met andere woorden in
spanning tot haar eigen representatie. Het heden is op weg naar

334 In deze zin zijn ook de exegeten het er over eens dat het vanuit deze redenering is
dat Paulus geen aandacht schenkt om de bestaande verhoudingen, bijvoorbeeld
tussen man en vrouw, te wijzigen.
335 G. AGAMBEN, 1£ temps qui reste, p. 108 e.v.
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haar voorsreliing in de tija, maar vait niet samen met deze
voorstelling.

Aangezien het heden niet gedacht kan worden als representatie
alleen, moet het volgens Guillaume op een andere manier
gethematiseerd worden. Het heden, en dat is volgens hem het
probleem, wordt vaak al opgevat als feitelijk zijn, als
gerepresenteerd in een punt, terwijl men eigenlijk zou moeten
aantonen hoe het heden feitelijk wordt. Het heden voltrekt met
andere woorden zelf zijn overgang naar de feitelijkheid. Guillaume
introduceert op dit niveau zijn concept van temps operatif De
operationele tijd, zoals we deze specifieke tijd verder zullen
noemen, is le temps que l'esprit emploie pour rtaliser une image-
temps'.336 Het is de tijd die nodig is om iets te kunnen
representeren. Het is de tijd van de constructie van de
representatie, die niet behoort tot de gerepresenteerde tijd zelf.
Volgens Guillaume kost elke mentale operatie, hoe minutieus en
onbeduidend klein ook, tijd.337 Deze tijd is de tijd van het zich
representeren of de tijd die de geest nodig heeft om iets te
representeren. Guillaume omschrijft dit ook als de
chronogenetische tijd, een tijd die ook zijn eigen wording
meedraagt.

De operationele tijd is dus wel gericht op een eindpunt,
namelijk de representatie, maar dit eindpunt ligt in het verlengde
van de wording van diezelfde tijd.338 De operationele tijd kan dan
ook beschreven worden als de tijd die nodig is om een voorstelling
of een representatie te be6indigen, wat compleet anders is dan de
tijd onmiddellijk te associeren met het einde of met een eindpunt
(het 'nu' als een absoluut punt) als dusdanig.

5.2.2. 'Langage puissanciel' - langage effectif

Guillaume onderscheidt de langage puissanciel van de Zangage
efectif wat wij hogerop geduid hebben als langue en parole.
Belangrijk voor ons is dat Guillaume's operationele tijd precies de

336 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 110.
337 Voor Whitehead is er een verschil tussen presentational immediacy en causal
ellicacy. De hogere bewustzijnsvormen zijn de enige wezens die in staat zijn om
presentational immediacy te hebben. Het veronderstelt een zekere mate van bewustzijn
en doet beroep op een graad van abstractie. De mogelijkheid van een abstractie getuigt
reeds van een afstand ten opzichte van de concrete fysische tijd. Het is volgens hem
dan ook zeer problematisch dat deze presentational immediacy in de moderniteit als
het enige element van de ervaring wordt gezien.
338 Taalkundig gezien is het de operationele tijd die in de vervoeging van werkwoorden
gebruikt wordt. Of ingezet wordt.
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overgang (transitionl is van de langage puissanciel naar de
langage efectif Ieder concreet taalgebruik getuigt volgens hem
van de operationele tijd, de tijd die nodig is om zich te vereindigen
in een voorstelling of een representatie. Voor Guillaume is deze
operationele tijd, met de woorden van Agamben, het 'substrat
oblige de toute activit6 de pens6e et de langage (...) .' 339 Dus iedere
denkact en iedere taalact is getekend door deze verhouding tot de
operationele tijd, tot de tijd van zijn eigen wording.

5.2.3. De operationele tijd en de Messiaanse ervaring

Agamben ziet in Guillaume's operationele tijd de mogelijkheid om
de Messiaanse ervaring te begrijpen. De Messiaanse tijd waarin
Paulus leeft, is letterlijk een tussentijd, die ligt tussen de
verrijzenis (de eerste parousia) van Christus en het einde van de
tijd (de tweede parousia). Zoals al aangegeven, wordt     de
Messiaanse tijd al te vaak gelezen als een tijd die gericht is op de
tweede parousia, waarbij deze gezien wordt als een definitief
eindpunt. Dat is een onderschatting van het belang van de
tussentijd zelf, die enkel betekenis zou hebben vanuit haar
eindpunt. Het maakt van het eindpunt ook een afgezonderd
fundament (eschaton), dat voor eens en altijd de betekenis van de
tussentijd zou schragen. Waar Agamben wil op wijzen, is dat de
Messiaanse tijd geen tweederangspositie bekleedt voor Paulus,
maar zelf aan de orde treedt in zijn eigen specificiteit.

In 1 Kor. 7, 29 staat te lezen: «Ik bedoel dit, broeders en
zusters: de tijd is kort." De Willibrordvertaling die ik hier gebruik,
gaat terug op de Vulgaat. De Vulgaat meldt: «tempus breve est".
Ook de Statenvertaling ondersteunt een gelijkaardige vertaling:
«Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is". Het specifieke
van de Messiaanse tijd zou bijgevolg liggen in het contrast tussen
de nietigheid en eindigheid van deze tijd ten aanzien van de
eeuwige betekenis die bij de tweede parousia zichtbaar zal worden.
In de commentaren bij de Statenvertaling wordt deze interpretatie
kracht bij gezet: «Dit kan verstaan worden, 6f van den tijd des
levens van een eigelijk mens, alzo de eeuwen dagelijks
verzwakken, en daarom de mens te meer op het geestelijke moet
denken, hetwelk eeuwigdurend is; 6f van den tijd, dat de wereld
nog zal staan, welke ook kort gezegd wordt te zijn, ten aanzien van
den voorgaanden tijd, en daarom de laatste ure genaamd wordt,
opdat wij ons te zorgvuldiger zouden bereiden, om Christus onzen

339 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 109.
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rechter haast uit den hemel te verwachten." Agamben echter leunt
voor zijn interpretatie van deze tekst niet op de Latijnse Vulgaat,
maar hij gaat terug naar het oorspronkelijke Grieks. Daar staat te
lezen 'ho kairos sunestalmenos esti' wat zoveel betekent als 'de tijd
trekt zich samen' of'de tijd vereindigt zich.' 'Kort' is de aanduiding
van een eigenschap van de tijd, die van buitenaf of vanuit een
hemels perspectief kan toegedicht worden. De tijd zelf wijzigt
daarbij niet van structuur. Volgens de Griekse tekst echter wordt
er een reflexief werkwoord gebruikt: zich inkorten, zich
samentrekken.340

In het Messiaanse tijdsperspectief begint de tijd zich samen te
ballen, de tijd trekt zich samen en begint zich te vereindigen. De
tijd zelf verandert wezenlijk in de Messiaanse ervaring. Ze
verandert in haar verhouding met zichzelf, niet in verhouding met
een  andere tijd (eeuwige  tijd).

Agamben noemt de Messiaanse tijd de resterende tijd of de tijd
als rest. In deze typering wordt de hele spanningsverhouding
zichtbaar. Het is de tijd die niet volledig opgaat in de
chronologisch voorgestelde tijd (zoals de loop van de geschiedenis
onvermijdelijk geschetst wordt), noch het einde van de tijd
(eschatologie), maar de rest aan tijd die overblijft wanneer de tijd
zich vereindigt. Het lineaire, oneindige proces van de
chronologisch voorgestelde tijd, wordt hier een halt toegeroepen en
samengebald in een particuliere, singuliere representatie. Al het
voorgaande wordt geresumeerd en tot vervulling gebracht in deze
singuliere manifestatie.341 Agamben schetst de paradox van de
Messiaanse tijd door te stellen dat het niet het 'einde van de tijd'
is, maar de 'tijd van het einde'. De tijd stopt niet voor Paulus, in
tegendeel Paulus roept op om gewoon verder te leven. In deze
tussentijd is er wel degelijk sprake van een rest aan tijd die verder
ingevuld wordt. Maar wat wezenlijk is, is dat het lineaire
tijdsverloop onderbroken wordt, zodat er zich werkelijk iets nieuws
kan aandienen in de concrete 'chronologische' tijd zelf. Agamben
schrijft dat de Messiaanse tijd leidt tot «une transformation
actuelle de l'expdrience du temps qui soit capable d'interrompre ici
et maintenant le temps profane."342

340 Zie ook bij Paulus het belang van de sarnentrekking:  7...]  ter verwezeIllijking van de
volheid van de tijden: alles in Christus onder tan hoofi samen te brengen, aUes in de
hemelse regionen en alles op aarde, in Hem: (Ef. 1,  10).
341 Agamben heeft hierbij Benjamin's monade in gedachten die ook een singuliere blik
geeft op de totale werkelijkheid in 'afgekorte' vorm.
342 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 121.
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Agamben verbindt op dit punt de Messiaanse tijd met
Guillaume's operationele tijd.343 De operationele tijd heeft zijn
thuishaven in de tijd die nodig is om een voorstelling of een
representatie te be6indigen. In de operationele tijd wordt er geen
extra tijd van buitenaf toegevoegd, maar valt de tijd ook niet
samen met het precieze chronologische verloop. Het is een
tussentijd, die zich niet ulterior, maar interior afspeelt. Het is een
tijd binnen de tijd. Het is de tijd waarin de overgang of de transitie
van de pure potentialiteit naar de actualiteit zich voordoet, zonder
daarbij samen te vallen met de concrete feitelijke
'gerepresenteerde' tijd zelf. Dit niet volledig samenvallen met is de
mogelijkheidvoorwaarde volgens Guillaume om uberhaupt een
voorstelling te kunnen maken.344 De Messiaanse tijd is voor
Agamben precies die tijd die rest om een voorstelling te kunnen
beeindigen en die in de interne verhouding tussen de concrete tijd
en de operationele tijd aan het licht treedt.

5.2.4. Parousia

De parousia krijgt vanuit het bovenstaande een andere inzet. In
Agamben's Paulus-interpretatie is het niet de verwachting van de
tweede komst van Christus die toonaangevend is voor het leven
van Paulus en zijn volgelingen. Vaak wordt door theologen op een
vrij negatieve wijze het concrete leven van Paulus en de richtlijnen
die hij daarbij formuleert opgevat als een tijdelijke acceptatie van
de wereldse omstandigheden om het ware leven uiteindelijk in
vervulling te zien gaan bij de definitieve komst van Christus. Dit
maakt Paulus insisteren op het benutten van de 'gunstige
gelegenheid' (Kol. 4, 5; Ef. 5, 16) bijna onbegrijpelijk. Volgens
Agamben ziet Paulus wel degelijk de kairologische inzet van de
concrete tijd, waarin hij leeft, in.345

343 Gal 6, 10: 'Laten we dus, in de ujd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen,
vooral voor onze geloofsgenoten."
344 Voor Whitehead veronderstelt een voorstelling altijd een zekere abstractie.
345 De stellingname van Agamben wordt ondersteund door Spijkerbroeck, die in zijn
interpretatie van Karl Barth laat zien dat deze laatstgenoemde de gangbare
interpretatie van de pamusia corrigeert: «Het laatste Uur is een Uur in de tijd, en het is
het  Uur  van  God,  het  Uur  van het eeuwige Hierna.  (...1  Voor de nieuwtestamentische
christenheid sprak het vanzelf dat het Uur van de Parousia, zo zeker als ze dat als een
Uur in de tijd verwachtte, helemaal onder de bepalingen van de eeuwigheid staat.
Zoals Jezus als mens onder de bepalingen van het feit dat hij de Zoon van God is! De
eeuwigheid als eigenschap van de handelende God moet niet, maar kan iedere tijd zo
nabij zijn als het eerste Hierna van de tijd. God kan niet alleen op deze manier God
zijn, Hij is het ook. Voor de eerste christenen was het z6: de tijd, waarin zij leefden,
was de tijd die door dit Hierna van de eeuwigheid onmiddellijk begrensd werd, al wist
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De parousia beantwoordt voor Agamben niet aan een logica van
het supplement, die in een opschortende beweging het perspectief
van de vervulling voor zich uit schuift, maar heeft een betrekking
op de vervulling van het 'nu' van de actuele en concrete tijd. Par-
ousia betekent letterlijk 'zijn naast'. Een andere betekenislaag is
het 'present worden van iets' (de betekenis wordt geschraagd door
de meeste interpretaties van parousia als het tegenwoordig komen
en    zijn   van de definitieve manifestatie van Christus). Agamben
verbindt beide betekenislagen aan elkaar door te stellen dat het
zijn in het 'nu' ook naast zichzelf is. Hij schrijft: «La pr6sence
messianique est A c6tt d'elle-m6me parce que, sans jamais
coincider avec un instant chronologique et sans s'ajouter & lui, elle
parvient pourtant A le saisir et & l'amener de linttrieur & son

en zei men dat men die als Uur in de tijd juist niet kende. Dat was het karakteristieke
van de oerchristelijke verwachting van de parousia. Men verwachtte de
tegenwoordigheid van Christus onmiddellijk, zoals je de avond van vandaag of uiterlijk
de volgende morgen verwachtte. De vraag voor ons zal zijn: was dat alleen maar een
toevallige eigenaardigheid van het oerchristendom en kun je dus de parousia ook
anders verwachten dan zo? Met andere woorden: kun je je die op een kleine of een
grote afstand indenken?Blijkbaar niet; dat zou je alleen dan kunnen als je die niet als
Uur van God, maar als Uur in de tijd verwachtte, als je die dus tegemoet zag als een
gebeurtenis in het verdere verloop van de geschiedenis, in plaats van als het Hierna
van de eeuwigheid. Doe je dat laatste, dan is het onvermijdelijk om te zeggen dat Jezus
en de apostelen zich niet hebben vergist. Zelf hebben wij niets te doen dat meer haast
heeft dan met hen in onze tijd in te zien dat het Uur inderdaad nabij is. Laat het ook
hier nog een keer gezegd zijn: het gaat niet over een inhoudloze, gelijkmatige nabijheid
van de transcendentale boven de empirische tijd, maar om de nabijheid van de tijd van
God. Het gaat over het inzicht in de geopenbaarde waarheid dat de tijd werkelijk in
zijn handen is (Psalm 31, 16), en dat wel te verstaan vanaf het begin en vanaf het
einde.  Maar dan ook onze tijd. Hoe zouden we dat van een of andere tijd, of van de tijd
in het algemeen, kunnen inzien en zeggen, als we het niet eerst van onze tijd, van de
tijd   waarin wij existeren hebben ingezien7'(460-461)   In    1   Tessalonicenzen   4,    13-16
gaat Paulus ervan uit dat hij de wederkomst nog bij zijn leven mee zal maken. Maar in
2 Korintiers 5,1-10 en Filippenzen 1, 18-26 lijkt hij er rekening mee te houden dat hij
binnen afzienbare tijd zal sterven. De gebruikelijke uitleg is dat Paulus eerst
enthousiast de wederkomst heeft verwacht maar later, op rijpere leeftijd, tot de
conclusie is gekomen dat hij die niet meer mee zal maken. Zoals te verwachten was
vindt Barth die gebruikelijke uitleg niet ter zake. Hij zegt: Dat de weg van de wijsheid
in ieder geval die is dat je het Uur van de dood en het Uur van de parousia van Jezus
Christus steeds dichter bij elkaar denkt, zo dicht bij elkaar dat je ze niet meer kunt
onderscheiden, zou weer het voorbeeld van Paulus kunnen laten zien. In zijn
eschatologie, die je bijvoorbeeld kunt zien in de verhouding van de brieven aan de
Tessalonicenzen tot de tweede brief aan de Korinti8rs, schijnt hij inderdaad op het
punt gekomen te zijn om de komende ontmoeting met Christus, zonder ook maar iets
af te doen van de realiteit en de universaliteit van dit Uur, meer en meer als de
betekenis  van zijn eigen sterven  op te vatten' (458-459).  Wie de genoemde brieven  eens
inkijkt zal zien dat het sterven voor Paulus de volle gemeenschap met Christus, met
God betekent. - De betekenis van de verzoening is helemaal werkelijkheid geworden."
(http: / /www.karlbarth.nl/modules.php?name=Content2&pa=showpage&pid=107&pag
e=4, zoekentry: parousia, nederlands) (Geciteerd in A.A. SPIJKERBROEK, Het goede einde
is nabij. Over Barths eschatologie. In de waagschaaL 7Yjdschri.R uoor theologie, cultuur
enpolitiek 33/8 (2004)).
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achdvement."346 Deze gedachte moeten we verder uitklaren. De
presentie van de Messiaanse tijd is de mogelijkheid om het heden
te grijpen en het te vervullen. Deze twee perspectieven op het
heden vallen in de Messiaanse tijd onder 66n en dezelfde
beweging. Het heden kunnen grijpen in een representatie,
betekent het tot een vervulling kunnen brengen in die
representatie. In die representatie wordt al het voorgaande
geresumeerd. Maar net die vervulling is zelf de voortstuwende
kracht die het heden aanzet zich verder te extrapoleren. De
vervulling en de voltooiing is dan niet zomaar een eigenschap van
het heden, iets dat het bezit, maar is de getuige dat in de
representatie het heden niet samenvalt met zichzelf. Het heden is
om zo te zeggen in zijn presentie en manifestatie naast zichzelf.
Hierin ligt ook volgens Agamben de betekenis van Benjamin's
adagium dat 'Denn in ihr war jede Sekunde die kleine Pforte,
durch  die der Messias treten konnte.'

In voorgaande punten heb ik ruim aandacht besteed aan het
paradigma, datgene wat zichzelf toont. We zijn op het punt
gekomen waar er zich een sterke verwantschap vertoont tussen
deze bespiegelingen over het voor-beeld en het heden als een para-
ousia. Om deze verwantschap verder te exploreren, duid ik hoe de
Messiaanse tijd zich tot haar eigen typologie verhoudt.

5.2.5. Typologie van de Messiaanse ervaring

De relatie tussen de chronologische gerepresenteerde tijd en de
Messiaanse tijd wordt volgens Agamben bij Paulus gedefinieerd
aan  de  hand van typos. De typos is het beeld, de
voorafschaduwing, het voor-beeld.347 Hoe zit die relatie in elkaar?

Aan de hand van de typos wordt al het voorgaande, het
voorbije, het verleden terug aanwezig gesteld in het 'nu' van de
Messiaanse tijd. Het verleden is een beeld van het verleden voor
het heden. Anders gesteld: het verleden weerspiegelt de volle inzet
van het 'nu'. In het heden van de Messiaanse tijd lijken verleden
en heden rechtstreeks met elkaar geconfronteerd te worden en in
relatie te staan. Het verleden is dan geen afgesloten voorbij
moment, dat onachterhaalbaar en enkel betekenis heeft in dit
verleden. Maar het verleden zelf is het beeld (typos) van het heden.

346 G. AGAMBEN, Le temps qui reste,  p.  118.
347 In deze concrete beschrijving van de Messiaanse tijd vermeldt Agamben het
paradigma als het intelligibele beeld niet expliciet. Op basis van andere teksten van
zijn hand kan men echter zelf de verbinding leggen.
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in de eerste Dner aan de konnthiers laat Paulus zien hoe het
verleden zich in het heden openbaart in de Messiaanse tijd:

'En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders
allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;3 En allen
dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; En allen denzelfden
geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de
geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.
Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen
gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen. En deze
dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot
het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben."
(1 Kor. 1,1-6, Statenvertaling).

Al deze voorbije gebeurtenissen zijn gebeurd als voorbeelden

voor het 'nu'.  In vers  11 herhaalt Paulus deze gedachte nog eens:
«En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden;
en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de
einden der eeuwen gekomen  zijn."   (1   Kor.    1, 11, Statenvertaling).
De kwestie is hier niet alleen dat het verleden zijn voltooiing krijgt
en de inzet is van het heden, - dat zou men ook kunnen
beargumenteren vanuit een lineaire tijdsopvatting. Maar zoals
Agamben schrijft «ce qui est decisif lestl la transformation du
temps que la relation typologique implique."348 Deze typologische
relatie is de verbinding tussen het typos (de verleden gebeurtenis)
en het antitypos (de actuele gestalte van het verleden, dus het
heden).349 In de Messiaanse tijd worden type en antitype, verleden
en heden, in spanning met elkaar gebracht in une constellation
instparable. Het verleden is het verleden van het heden en het
heden is het heden van het verleden. Verleden en heden, type en
antitype, staan niet langer in een hierarchische verhouding tot
elkaar of worden niet met elkaar verbonden aan de hand van een
tertium comparationis350, maar staan voor elkaar van aangezicht
tot aangezicht. Hetgeen in de Messiaanse ervaring present wordt
gesteld is de pure relatie van type en antitype. Agamben
resumeert: «Le messianique n'est pas seulement l'un des deux

348 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 123.
349 Agamben ziet hier wel een relatie met de hedendaagse hermeneutische
problematiek. Maar, zo stelt hij, de hermeneutiek is een geseculariseerde versie van de
Messiaanse typologische relationaliteit.
350 Dit wil volgens mij zeggen dat er geen afgezonderde tertium comparationis optreedt
in deze 'hermeneutische' relatie, zoals het ontologische zijn (Heidegger), 'die Sache
selbst' van de tekst (Gadamer) of de instantie van de lege vorm van de wet of van de
taal (Derrida), maar dat het een blootstelling aan de relatie zelf is.
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termes de la relation typologique: il est cette relation elle-
m6me."351 In de Messiaanse ervaring treedt de relatie zelf aan het
licht en wordt ze present.

In de Messiaanse tijd raken heden en verleden in elkaar
verwikkeld zonder daarbij volledig samen te vallen.352 Dit niet-
sarnenvallen moeten we lezen in de zin van een scheiding van de
scheiding. Wanneer de duidelijk chronologische scheiding tussen
het voorbije en het huidige te niet gedaan wordt, verschijnt er een
zone van ononderscheidbaarheid tussen heden en verleden: het
verleden wordt het heden en het heden wordt het verleden. Maar
aangezien de scheiding ontkracht is kan dit nieuwe verleden en
nieuwe heden zich noch als zuiver heden, noch als zuiver verleden
positioneren. Dit is de tijd als rest, de resterende tijd die er voor
zorgt dat de afwikkeling van het lineaire, zich afwikkelende
tijdsproces tot een halt kan worden gebracht.

De rest is de interne afstand van de tijd met betrekking tot
zichzelf als een deel van de gerepresenteerde chronologische tijd.
Het is deze afstand die het heden en het verleden, als een voorbij
heden, die present wordt in de Messiaanse ervaring. Het is met
andere woorden de tussenruimte of de kier in de tijd die het
mogelijk maakt, het verleden te hernemen of het heden als een
nieuwe toekomst te installeren.

Agamben vergelijkt de Messiaanse tijd met het als inversie
functionerende Hebreeuwse waw.353 In het Hebreeuws is het
onderscheid tussen werkwoordsvormen niet primair gericht op het
chronologisch tijdelijke aspect (het spreken van de taal in termen
van verleden en heden staat altijd al op een bepaalde manier los
van de concrete tijd en het kunnen spreken behoort tot de
operationele tijd), maar wordt weerspiegeld door de relatie tot de
voltooiing. Het verleden is dan te lezen als de voltooide tijd en de
toekomst als onvoltooid. Het heden is het kruispunt tussen deze
twee. Maar, en dat is het opmerkelijke aan de Hebreeuwse taal
volgens Scholem en Agamben, als men een waw, die de functie
heeft van een inversie, voor een voltooide of onvoltooide tijd zet
dan krijgt men een omkering. Het voltooide (het verleden) wordt zo
onvoltooid en het onvoltooide (toekomst) wordt voltooid.

De conceptie van het heden in zijn relatie tot de Messiaanse tijd
is het speelveld waarin de spanning tussen onvoltooidheid en

351 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 123.
352 Anders gesteld: verleden en heden staan tegenover e]kaar, maar er is niets meer
dat hun scheiding op een hoger niveau kan rechtvaardigen of funderen. Het enige dat
overblijft, is de relatie zelf.
353 Het voorbeeld haalt hij uit een brief van G. Scholem aan Walter Benjamin ter
gelegenheid van diens 26'te verjaardag.
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voltooidheid ten top gedreven wordt. In de normale opvatting van
het heden wordt dit heden als een absoluut 'nu' enkel als een
voltooidheid en niet als de indifferente zone of tussenruimte
tussen voltooid en onvoltooid gezien. Het kairologische moment
van het Messiaanse heden heeft voor Agamben een bijzondere
kracht: «Elle est un champ de tension dans lequel les deux temps
entrent dans la constellation que l'ap6tre appelle ho nun kairos, ofi
le pass6 (1'achev6) retrouve une actualit6 et devient inachevt, alors
que le present (inachev6) acquiert une sorte d'achevement."354

Zowel de operationele tijd als de Messiaanse tijd zou ik met
andere woorden kunnen definieren als de onvoltooide/voltooide
tegenwoordige tijd.

5.2.6. De potentialiteit en de actualiteit van de Messiaanse
ervaring

De spanning tussen voltooiing en onvoltooidheid die zich in de
Messiaanse ervaring afspeelt, kan gelezen worden als de spanning
tussen potentialiteit en actualiteit. In de Messiaanse tijd kan het
voltooide terug onvoltooid worden en omgekeerd, wat gerealiseerd
is (actueel is), kan terug potentieel worden. Teruggrijpend op een
stellingname van Leibniz, wil Agamben de specificiteit van de
Messiaanse ervaring verhelderen. In De veritatibus primus schrijft
Leibniz: «omne possibile exigit existere".355 Letterlijk vertaald
betekent dit: alles wat mogelijk is, eist om te bestaan, om re6el te
worden. Binnen Leibniz metafysische systeem leidt dit tot het feit
dat alle mogelijkheid zich uitputtend realiserend in de 'best
mogelijke wereld' (de mogelijkheid impliceert het bestaan ervan).
Maar wat in de Messiaanse ervaring gebeurt, is, naast het feit dat
de mogelijkheid zich realiseert, evenzeer het omgekeerde.
Agamben herformuleert daarom: uomne existens exigit
possibilitatem suam", ieder bestaande, iedere act:ualiteit eist om
mogelijk te worden (het bestaande impliceert de mogelijkheid
ervan). Het reeds gerealiseerde of het voltooide kan terug mogelijk
worden. Dit is het kairologische moment van het heden waarin het
verleden letterlijk tot vervulling kan gebracht worden.

De Messiaanse ervaring heeft dan alles te maken met deze
beweging waarin het actuele terug mogelijk wordt. Dit
veronderstelt een andere conceptie van de relatie tussen
mogelijkheid en actualiteit. Deze conceptie is een basislijn in

354 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 124.
355 Leibniz in G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 67.
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Agamben's denken. Aristoteles onderscheidt twee vormen van
potentialiteit (dynamis): het generische vermogen en het effectieve
vermogen.356 Het generische vermogen verliest zijn kracht eens het
gerealiseerd is, het effectieve vermogen niet. Een onmondig kind
bijvoorbeeld beschikt in potentie wel over de taal, maar deze
potentie verdwijnt eens het echt kan spreken. Maar bij een
effectief vermogen betekent het in act ornzetten geen verlies aan
potentie, er blijft een rest aan potentie over. De volleerde pianist
'bezit' op die manier het effectieve vermogen om piano te spelen
ook al is hij niet letterlijk of in praktijk aan het spelen. En verder:
de realisering van dit vermogen, betekent niet het verlies van dit
vermogen, maar blijft het vermogen veronderstellen. Het is in dit
effectieve vermogen dat Agamben een mogelijkheid ziet om de
Messiaanse ervaring te thematiseren. In de Messiaanse ervaring
wordt het vermogen geactualiseerd en gerealiseerd, maar er blijft
in deze actualisering een spanning met het vermogen zelf. Ik kan
deze problematiek nu herformuleren naar de relatie tussen
voltooiing en onvoltooidheid waarbij de Messiaanse ervaring de
mogelijkheid is dat het onvoltooide voltooid wordt 6n het voltooide
terug onvoltooid wordt. Wat zich met andere woorden naast de
actualisering toont - de parousia als het zijn naast - is de relatie
van de actualisering tot haar eigen vermogen.

In de Messiaanse ervaring wordt ook de verhouding tussen
dynamis en energeia in een nieuw licht geplaatst. De dynamis is
het vermogen en de energeia is de act. Beide worden vaak in een
uitsluitende zin ten opzichte van elkaar ingezet. Waar de energeia
is, is de dynamis verdwenen. Agamben echter brengt dynamis en
energeia in een nieuwe constellatie: de dynamis wordt in de
energeia bewaard en de energeia is de werkdadigheid van de
dynamis. De overgang naar act betekent geen verlies aan
potentialiteit. Dat zagen we ook hogerop vertolkt in de verhouding
tussen de concrete 'gerepresenteerde' chronologische tijd (act) en
de operatieve tijd (vermogen). De chronologische tijd staat in de
Messiaanse ervaring in spanning en in relatie tot de operationele
tijd en de overgang naar de chronologische tijd wist de relatie niet
uit. Paulus zelf - die volgens Agamben zeer goed het Griekse
onderscheid kende - brengt beiden in een spanningsrelatie.
Bijvoorbeeld in de brief aan de Efezi6rs heeft hij het over 'de
werking [energeial van zijn macht [dynamisl.' (Ef. 3,7).

Volgens Agamben gebeurt in de verhouding act en potentie
hetzelfde  als  bij de Hebreeuwse  waw. Hij schrijft:  «(...)  de  la  m6me
manitre que ce dernier rendait l'inachev6 achev6 et l'achev6

356 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 212-213.
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inacheve, on a ici une puissance qui passe a l'acte et atteint son
telos non pas sous la forme de la force et de l'ergon, mais sous
celle de l'astheneia, de la faiblesse."357 Dit wil zeggen dat er
enerzijds sprake is van een realisatie van het vermogen, maar dat
anderzijds deze realisatie haar voltooiing niet vindt in de
actualisering als dusdanig (wat zou impliceren dat de act volledig
los van het vermogen staat), maar in haar eigen zwakheid. In 2
Kor. 12, 9-10 staat te lezen: «'Je hebt genoeg aan mijn genade.
Kracht [dynamis] wordt juist in zwakheid volkomen.' Dus zal ik
het liefst van alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht
van  Christus  in  mij zal wonen. Ter wille van Christ:us  zal  ik
daarom graag zwak zijn: in smaad, nood, vervolging en
benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk [dynamis]."
Agamben schrijft verder: «Pour Paul, la puissance messianique ne
s'6puise pas dans son ergon, mais demeure puissante en lui sous
la forrne de faiblesse."358

Dus bij Agamben en Paulus krijgt de energeia de trekken van
een effectief vermogen. De energeia zet het vermogen in werking.
Dit wil zeggen dat waar voor Aristoteles de hoogste uitdrukking
van het effectieve vermogen te situeren is in het vermogen om niet
te zijn of in afwezigheid van de act het vermogen tot uitdrukking te
brengen, daar komt voor Agamben het effectieve vermogen pas tot
uitdrukking in relatie tot de concrete act. Het is in de concrete act
zelf of de overgang naar actualiteit (energeia) dat het effectieve
vernnogen of de reserve de realisering uitdrukt. De zwakheid van

deze vorm van vermogen is dat het met andere woorden niet op
zichzelf kan staan en zijn complete onafhankelijkheid van de
energeia kan funderen en noch kan optreden als een actus purus.
Nu wordt begrijpelijk waarom Agamben geen wezenlijk verschil
ziet tussen de pure potentie en de pure act, aangezien beide als
begin en eindpunt van een filosofische redenering een fundament
bieden.

Wat in het denken van Agamben aan de orde treedt, is de
ononderscheidbaarheid van act en potentie, die toch getuigt van
een minimale differentie die zich niet buiten de relatie om
manifesteert (differentie met zichzelf).  Het is het zichtbaar worden
van deze relatie die het voltooide onvoltooid en het onvoltooide
voltooid kan maken in de Messiaanse ervaring. Dit wil tevens
zeggen dat actualiteit en potentialiteit intern gerelateerd zijn aan
elkaar en in die relatie hun externe eigenheid verliezen, maar toch

357 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 154.
358 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 155.
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van een intern verschil getuigen wat hun onlosmakelijk aan elkaar
bindt, zonder volledig samen te vallen.

5.3. De actuele entiteit en de Messiaanse ervaring

In wat volgt, zal ik aantonen dat Whitehead's beschrijving van een
actuele entiteit - zijn ervaringscomponent - het spanningsveld van
de Messiaanse ervaring in zich draagt. Daartoe zal ik volgende
stappen ondernemen. Ten eerste, hoe de actuele entiteit de
tijdelijkheid zelf weerspiegelt. Ten tweede, hoe de actuele entiteit
haar accent legt in het heden. Ten derde, hoe de actuele entiteit
een spanningsveld blootlegt tussen realisering en mogelijkheid.
Ten vierde, hoe de voltooiing van de actuele entiteit in zijn
satifaction correspondeert met het 'zijn naast' van de parousia.

5.3.1. 'Epochal theorie  of time en fallacy of simple location'

De tekortkoming van een 'verruimtelijking van de tijd' wordt door
Whitehead gecontesteerd door de fallacy of simple location. Vaak
wordt er, vooral in de moderniteit, van uitgegaan dat dingen een
bepaalde plaats hebben en bezetten. lets kan dus maar zijn als
het ergens is. Ergens zijn wordt hierbij gelijkgesteld aan
representatie binnen ruimtelijke contouren. Ook de tijd wordt in
die termen gedacht. De tijd zou dan bestaan uit afzonderlijke
tijdspunten en het chronologische verloop van de tijd zou
verdeelbaar zijn in de afzonderlijke, onafhankelijke punten. Deze
voorstelling van de tijd geeft aanleiding tot het identificeren van
deze tijdspunten met het absolute heden of met absolute 'nu'-
momenten. De optelsom van deze momenten is de chronologische
tijd die gezien wordt als een lineaire opeenvolging.

De gedachte van een eenvoudige locatie is voor Whitehead
verbonden met een specifieke conceptie van de ervaring en de
waarneming. Volgens het alledaagse aanvoelen lijkt het alsof de
tegenwoordigheid ervaren wordt als individuele tijdsmomenten.
Wat we ervaren, lijkt tevens op een bepaalde manier 'daar' of op
een bepaalde plaats te zijn. Tijd wordt hier gedacht vanuit de
representatie van de waarneming. In de waarneming, onder de
vorm van presentational immediacy, verschijnen de dingen immers
in hun absolute nu-moment binnen een welomlijnd ruimtelijke
positie. Dit leidt tot de verkeerde gedachte dat deze
waarnemingsrepresentatie volledig samenvalt met de manifestatie
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van de dingen in de tijd. De dingen of gebeurtenissen zijn dan
letterlijk aanwezig of present in de tijd.

Whitehead wijst de gedachte van een eenvoudige locatie in de
tijd af, zonder daarmee volledig het belang van de onmiddellijke
zintuiglijke waarneming af te wijzen. Tegenover de tijdsvisie van de
successieve opeenvolging van afzonderlijke nu-momenten, plaats
hij een epochale theorie van de tijd. Binnen deze theorie wordt de
tijd in verband gebracht met de wording van een gebeurtenis of
met een actuele entiteit. De tijd wordt gecreeerd door actuele
entiteiten.359 Deze tijd wordt gecreterd in extended epochs. Maar
deze creatie of schepping van de tijd gebeurt zelf niet in de tijd.
Met dit laatste bedoelt Whitehead dat de creatie van de tijd zelf,
niet past in de voorstelling van de lineaire chronologische tijd. De
creatie van de tijd is fundamenteel vervlochten met de wording
van de actuele entiteit. Hoe staat deze wording van de tijd dan
tegenover de concreet chronologische tijd7 Wanneer een actuele
entiteit haar 'satisfactie' bereikt, drukt deze zich in de
concreetheid uit, wat wil zeggen dat ze identificeerbaar wordt als
concrete tijdstip. Deze uitdrukking kan ik associ8ren met de
tegenwoordigheid van de actuele entiteit. Het afsluiten van haar
eigen wording, betekent dat ze een tijdelijke en uitgebreide
(ruimtelijke) vorm is.

Bij Agamben hebben we gezien dat de Messiaanse tijd het
snijpunt vormde tussen de chronologische tijd en de operationele
tijd. In Whitehead's epochale theorie van de tijd stoten we op een
zelfde snijvlak tussen de wording van de tijd en de chronologische
uitdrukking van de tijd. De operationele tijd was die tijd die niet
gerepresenteerd kon worden in de concrete tijd, maar de tijd die
nodig was om een voorstelling of een representatie te be8indigen.
Vandaar dat het een concrete mogelijkheidsvoorwaarde is van de
concrete tijd. Bij Whitehead zien we diezelfde beweging terug: de
concrete tijd,360 die uitgedrukt wordt in een extended epoche,

veronderstelt een wordingsgebeurtenis die niet in de tijd zelf
plaatsvindt. De 'satisfactie' is het zich vereindigen van de actuele
entiteit in de concrete tijd.

Volgens Whitehead kan men de 'satifactie' van een actuele
entiteit op tweevoudige wijze beschouwen: op een genetische wijze
of op een co6rdinatieve wijze.361 De genetische wijze toont het
wordingsproces tot aan haar voltooiing in de satifactie. Deze
genese gebeurt door de eenwording van de verschillende

359 R. FANCHER, Of Time, Se(/, and Rem Edwards, in Process Studies 7/ 1  (1977) 40-43.
360 Whitehead spreekt eerder over de fysische tijd.
361 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 283.
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prehensies tot een nieuwe actuele entiteit. De co6rdinatieve wijze
is niet het proces van 66nwording, maar de belichting van de
definitieve realisatie van de actuele entiteit. De actuele entiteit
start altijd vanuit een concreetheid en geeft aanleiding tot een
nieuwe concreetheid. In de co6rdinatieve belichting zien we de
breuklijnen van nieuwe actuele entiteit ten opzichte van de
voorgaande actuele entiteit. De coordinatieve belichting is immers
gesitueerd in de concrete fysische tijd en beschrijft de uitkomst
van de ene actuele entiteit ten opzichte van de andere actuele
entiteit.

Genetic division heeft betrekking op de wording van een
gebeurtenis362 en coordinate division heeft betrekking op het zijn
van een gebeurtenis. In de laatste is zijn een zaak van
gedetermineerd zijn. De geco6rdineerde tijd wordt gelijkgesteld aan
de fysische, opeenvolgende tijd. Voor ons is het hoogst relevant
deze dubbele beschouwing over de relatie van een actuele entiteit
in verband te brengen met de tussentijd van de Messiaanse
ervaring. Daarrnee lijkt het mij afdoende om aan te geven dat er
een wisselwerking en nauwe betrokkenheid is tussen de wording
van de tijd en de uiteindelijke realisatie, zonder dat beide facetten
naadloos samenvallen.363

Laten we nog eens nader bekijken wat in de genetische wording
gebeurt. Whitehead schrijft: «This genetic passage from phase to
phase is not in physical time: the exactly converse point of view
expresses the relationship of concrescence to physical time. The
actual entity is the enjoyment of a certain quantum of physical
time. But the genetic process is not the temporal succession: such

"364a view is exactly what is denied by the epochal theory of time.
De spanningsverhouding tussen concrete fysische tijd en de
genetische wording wordt hier duidelijk zichtbaar. Een actuele
entiteit, als een ervaringsgebeurtenis, is altijd een ervaring van
concrete tijd. Maar het wordingsproces van een actuele entiteit, is

362   L.S. FORD, Genetic and Coordinated Division Correlated, in Process Studies   1 /3
(1971), p. 203: 'Genetic division measures the becoming of occasions, the process
whereby they become determinately actual."
363 We zijn echter op de hoogte van het levendige debat dat met deze tweevoudige
beschouwing geopend is binnen het procesdenken. Er zijn voorstanders die het
genetische tijdsaspect toch een zekere mate van concrete tijd willen toemeten (zij het
dan in  1 / 100ste van een seconde). Zie bijvoorbeeld Christensen's interpretatie. Anderen
houden toch vast aan het idee dat er geen fysische tijd aanwezig is in de genese.
Vanuit mijn blikveld lijkt het metafysisch gezien belangrijk dat er in de genese geen
'gerepresenteerde' tijd kan zijn, omdat de tijd nog in haar eigen wording verwikkeld is.
Wat zeker is, is, mijns inziens, dat Whitehead een relevant onderscheid installeert dat
niet op zijn beurt terug kan gereduceerd worden tot een minimale portie, hoe klein
dan ook, van concrete fysische tijd.
364 Whitehead in D.W. SHERBURNE, A key to Whitehead's Process and Reality, p. 36.
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niet reduceerbaar tot deze concrete tijd. De genetische wording
kan daarom volgens Whitehead niet in de concrete tijd gesitueerd
zijn. De genetische wording is dan ook een onderbreking van de
op66nvolging van de fysische concrete tijd.

Lewis Ford beklemtoont de moeilijkheid om de spanning tussen
de wording en de realisatie uit te houden.365 Vaak wordt er, zowel
door niet-procesdenkers 6n procesdenkers, verkeerd mee
omgesprongen. De wording van een actuele entiteit wordt dan
teruggevoerd op het zijn of de resultante van de wording. Ford
schrijft:

«Confusion at this point tempts non-process thinkers to identify
the coming into being and the occurring of an event on the
grounds that both must mean its 'becoming present', and tempts
process thinkers to suppose that the satisfaction of an occasion
must have the static being of a substance. "366

Als we Ford volgen, gaat het niet zozeer om de presentie op zich
en kan de wording niet teruggevoerd worden tot de wording van
een substantie, waardoor de subtiliteit van Whitehead's denken op
de helling zou gezet worden. Wat zich duidelijk laat zien is dat de
relatie tot de genese niet een secundair gegeven is voor een actuele
gebeurtenis, maar dat ze daar fundamenteel mee verbonden is en
verbonden blijft.

Het 'becoming present' of het tegenwoordig worden van een
actuele entiteit, zoals Ford het zo treffend verwoordt, kan dan ook
niet gelijkgesteld worden aan de klassieke voorstelling van de
tegenwoordigheid van het 'nu'. Het actueel worden, het present en
tegenwoordig worden van een gebeurtenis is volgens Whitehead
steeds gerelateerd aan de genese. Het heden is bijgevolg niet het
veld van de eenvoudige localisering, maar de aankondiging van
een definitieve realisatie van de wording van de tijd, die zich
uiteindelijk in een realisatie uitdrukt.

In tegenstelling tot deze fallacy of simple location is het heden
van een actuele entiteit niet eenvoudigweg in zichzelf alsof het op
een bepaalde locatie te situeren was. Agambeniaans geformuleerd
durf ik te stellen dat het heden in die zin 'naast zichzelf is', wat
betekent dat het noch door een genetische, noch door een fysische
tijdsopvatting kan gekarakteriseerd worden, maar het beide
veronderstelt.

365 L. S. FORD, Genetic and Coordinated Division Correlated, p 199-209.
366 L.S. FORD, Genetic and Coordinated Division Correlated, p. 203.
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De verhouding tot het heden wordt zichtbaar in Whitehead's
notie van de presented locus, die het 'onmiddellijke' heden vormt
van de ervaring. Voor Whitehead is deze presented locus een
snijpunt waartoe de ervaring zich verhoudt. In de alledaagse
opvatting wordt er uitgegaan van een onmiddellijke presentie van
datgene wat zich in de waarneming en de ervaring aandient.367 Dit
op zich genomen zou aanleiding geven tot de aanname van een
absoluut 'nu'. Deze presented locus behoort voor Whitehead tot de
presentational immediacy.368.

Presentational immediacy is die modus van ervaring waarin het
'nu' direct gevoeld wordt. Het geeft daarmee 'positive information
only about the immediate present as defined by itself'.369 In deze
zintuiglijke onmiddellijkheid wordt de presented locus direct
gepercipieerd. De presented locus is getuige van de atomaire
structuur van het heden. Atomair wil hier zeggen dat de presented
locus een specifiek en bepaald stuk concrete tijd omvat. Nu naast
deze modus van ervaring is er voor Whitehead ook de modus van
de causal eficacy. De causal eficacy is de eerder vage ervaring
van de invloed van het verleden op de in het heden gesitueerde
actuele entiteit. Deze invloed kan niet zintuiglijk gerepresenteerd
worden, maar wordt geprehendeerd. Maar - en dat is een
belanghebbend punt voor ons - deze andere modus van ervaring
staat ook in relatie tot de presented locus. Whitehead schrijft:  «(...)
the causal past, the causal future, and the other contemporary
events, are only indirectly perceived by means of the extensive
relations to the presented locus."370 Het verschil tussen de
zintuiglijke onmiddellijkheid en causal e Oicacy, is dat bij deze
laatste de presented locus indirect aanwezig is. Dit geldt zowel voor
het voorbije heden en de nog te komen toekomst. De presented
locus wordt zo het snijpunt van beide modussen van ervaring, het
punt waar beiden op betrokken zijn, zij het op directe of indirecte
wijze. Dat Whitehead de presented locus als een dergelijk snijpunt
beschrijft, trekt het heden open en maakt haar tot een bijzondere
inzet. In tegenstelling tot de visie op het heden, op het 'nu' dat
enkel en alleen is defined by itself; wordt het heden de 'plek' waar
het verleden terug actueel wordt. Het heden is dan 'the reality of
what is potential, in its character of a real component of what is
actual."371 Wat in bovenstaand citaat potentieel is, is het verleden

367 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p 125-128.
368 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p.  126.
369 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p.  124 en 189.
370 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 169,257.
371 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, 9 66, 103.
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dat zich indirect aankondigt met betrekking tot het heden en
daarmee een re8le inzet is van het heden.

In Adventures of Ideas heeft Whitehead het over de
immantentie van het verleden en de toekomst in het heden.372 Hij

schrijft: «The present moment is constituted by the influx of the
other into that self-identity which is the continued life of the
immediate past within the immediacy of the present."373 Het
verleden treedt binnen het heden en is met andere woorden
'inwezig' of immanent in het heden. De zelfwording van een actuele
entiteit betekent dan ook letterlijk dat het verleden
getransformeerd wordt tot het verleden van de actuele entiteit.

De infltix of the other into that self-identity moet we letterlijk
nemen. Het is een herhaling van het verleden in het heden dat
zorgt voor een terug aanwezig of present stellen van het verleden.
Maar dit terug aanwezig stellen, gebeurt op een singuliere,
particuliere wijze en is fundamenteel verbonden met de nieuwe
actuele entiteit. Het heden is, indien we het vertalen naar onze
problematiek, dan ook een recapitulatie en een samentrekking van
het verleden in het heden in een singulier punt.

5.3.2. De voltooiingsgedachte

De Messiaanse ervaring speelt zich af in het spanningsveld tussen

voltooiing en onvoltooidheid. In wat volgt, laat ik zien hoe zowel de
spanning tussen voltooiing en de onvoltooidheid zich in de actuele
entiteit zelf aan de orde stelt. Whitehead analyseert de actuele
entiteiten in verschillende fasen: de initiille fase en de finale fase.
Er treedt een onderscheidbaarheid op van deze fasen, maar ze zijn
niet te scheiden van elkaar. In en doorheen deze fasen zullen we
voortdurend een beweging van onvoltooidheid naar voltooidheid en
omgekeerd aantreffen.

De actuele entiteit is een ervaringseenheid in wording. Het is
een samengroeiingsproces (concresence) van de verschillende
prehensies. Dit samengroeiingsproces kan onderverdeeld worden
in verschillende fasen. Dit proces van samengroeien vangt aan in
wat Whitehead de initiele fase noemt en eindigt in de finale fase
van de 'satisfactie'.374 Om de spanningsboog te laten zien, richt ik
mij op de relatie tussen deze intiele fase en de finale fase.
Tussenin kan men op basis van Whitehead nog verschillende

372 A.N. WHITEHEAD, Adventures OfIdeas, p. 191 e.v.
373 A.N. WHNEHEAD, Adventures OfIdeas, p. 181.
374 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 220.
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intermediare fasen ontdekken, maar deze zitten allen vervat in de
boog van initieel naar finaal.375 We beginnen met de initiele fase.

5.3.2.1. Van onvoltooidheid naar voltooiing: de initi8le  fase

In de inti6le fase is de dominantie van het verleden overheersend.
Zoals we eerder al hebben beschreven, prehendeert de actuele
entiteit het verleden. Dit is het startpunt van het

samengroeiingsproces. Deze intititle fase illustreert de immanentie
van het verleden in het heden van de nieuwe actuele entiteit. Deze
fase is hoofdzakelijk conformeel, wat wil zeggen dat er een
herhaling gebeurt van de voorbije wereld. Maar een herhaling is
terzelfder tijd al een verschil met die voorbije wereld, hoewel deze
differentie de immanentie niet tenietdoet. Door de herhaling wordt
deze terug aanwezig gesteld in het heden. In het groeien naar haar
finale fase zal de nieuwe actuele entiteit zich meer en meer
differenti6ren (in plaats van louter te conformeren) van deze wereld
en haar eigen perspectief uitdrukken (b.v. uit het niveau van
conceptual and comparative feelings).

Fundamenteel voor mij is hoe in de initiele fase voltooiing en
onvoltooidheid uitgespeeld worden. Klassiek gezien is het verleden
het voltooide. Het verleden is eens en voor altijd voorbij en
gerealiseerd. In de initi6le fase van een actuele entiteit kunnen we
op basis van Whitehead echter een andere gedachte introduceren.
De inwezigheid van het verleden in het heden, zorgt voor een
nieuwe inzet van het verleden. Het verleden wordt terug onvoltooid
en terug mogelijk. De gedetermineerdheid van het verleden kan
dan ook niet totaal zijn zoals Fetz het stelt:

«Even though the objectifications, as early phases, make up the
actuality of the newly arising entity, they must at the same time
be regarded as potentialities insofar as the form of their ultimate
incorporation into the new entity is not yet fully determined, and

375 Donald W. Sherburne onderscheidt zo bijvoorbeeld in zijn A key to to Whitehead's
Process and Reality vier fasen,  met  name the phase Of conformalfeelings, the phase Of
conceptualfeelings, the phase of simple comparative feelings,  and the phase of complex
comparative feelings (p.  40). Hij vernoemt echter de 'satisfactie' niet als de finale  fase.
Garland heeft dit opgemerkt. Hij geeft volgende kritiek op Sherburne's onderverdeling
'I basically agree with Sherburne's analysis, although I would add the phase of
satisfaction as the final phase of concrescence." W.J. GARLAND, Whitehead's Theory Of
Causal Objectijication in Process Studies 12/3 (1982), p. 183. Deze bemerking
onderstreept het belang van de 'satisfactie' als beweging naar waar het
samengroeiingsproces tendeert.
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will experience its determination only in the process oi
concrescence."376

De hele spanning ligt met andere woorden hierin: een nieuwe
actuele entiteit ontstaat als een herhaling van het voorbije en is
ook werkelijk getekend door de realisering van dit voorbije. De
voorbije wereld vormt de condities van waaruit de actuele entiteit
ontstaat. Maar dat het reeds voltooide opnieuw verschijnt in de
nieuwe actuele entiteit, zorgt ervoor dat het niet alleen als
conditie, maar evenzeer als mogelijkheid aantreedt. Anders
gesteld: op die manier verschijnt het voltooide ook terug als
onvoltooide.

Het heden (de actualiteit) is de 'plek' waar het verleden verder
voltooid kan worden. In de voltooiing van de nieuwe actuele
entiteit krijgt ook het verleden haar voltooiing. Het heden kan als
een kairologisch moment geduid worden. De wijze waarop dit
gebeurt in Whitehead's denken is het zich verzarnelen of
samengroeien tot 66n singulier punt: de actuele entiteit zelf.

5.3.2.2. Van voltooiing naar onvoltooidheid: de finale fase

De weg van de initi6le naar de finale fase is er 66n van
onvoltooidheid naar voltooidheid. Deze voltooiing heeft zowel
betrekking op de voltooiing van het heden en als van het verleden.
Wat er in de ervaring gebeurt, is volgens Whitehead de transitie
van het verleden tot het verleden van de nieuwe actuele entiteit.
De uiteindelijke voltooiing situeert zich niet in de initi8le, maar in
de finale fase. In deze finale fase bereikt de actuele entiteit
'satisfactie' en drukt ze zich uit in een specifieke determinatie. De
uiteindelijke 'satisfactie' is tevens de uitdrukking van de absolute
singulariteit van die actuele entiteit. Aan de hand van de
'satisfactie', die in het verlengde ligt van de autonome zelfbepaling
van de actuele entiteit, wordt zichtbaar waarom hij er voor kiest
om ze als atomair te beschrijven. Een actuele entiteit is immers in
die zin atomair dat ze een singulier perspectief op de totale
werkelijkheid markeert.377 In de actuele entiteit 'the many become
one, and are increased by one'.378 Het samengroeiende,

376 R.L. FErz, Aristotelian and Whiteheadian Conceptions Of Actuality: I, in Process
Studies 19/1 (1990), p. 23.
377 Een van de meest relevante wijsgerige uitspraken van Gilles Deleuze is mijns
inziens dat men niet alleen een principe van openheid moet kunnen denken (zoals het
zijn bij Heidegger, de diftrance van Derrida), maar evenzeer een principe van sluiting.
Het principe van sluiting is datgene wat een totaal monistische kijk doorbreekt en
werkelijke nieuwheid kan introduceren door deze breuk.
378 A.N. WHITEHEAD,  Process and Reality,  p.  2 1.
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recapitulerende karakter van de actuele entiteit is daarom meer
dan de eenheid van de actuele wereld. Dit samengroeien resulteert
in diversiteit, singulariteit en nieuwheid, dat meer is dan een
synthese van het reeds bestaande. Eerder dan een tekort te zijn of
een gebrek getuigt deze nieuwe singulariteit van een exces ten
aanzien van de voorafgaande wereld/werkelijkheid. Het is in deze
nieuwe ervaring (of ervaringsmogelijkheid) dat het verleden
meegenomen wordt en voltooid wordt. In de 'satisfactie' bereikt de
ervaring dus zijn hoogtepunt en voltooiing. De weg naar de
voltooiing is ook de weg naar de subjectwording en bijgevolg valt
de 'satisfactie' samen met de finale manifestatie van het subject (in
Whiteheadiaanse  zin wel te verstaan).

Tot hier toe heb ik de 'satisfactie' belicht in haar relatie tot de
voltooidheid. In wat volgt, zal ik aangeven hoe de 'satisfactie' ook
een relatie heeft tot de onvoltooidheid. Bij Agamben hadden we het
over de omkering    van de voltooiing/onvoltooidheid    in    de
Messiaanse ervaring. In het voorgaande heb ik laten zien hoe deze
beweging met betrekking tot het verleden werkte, nu zal ik laten
zien dat in de 'satisfactie' het 'heden',de actualiteit van het 'nu'
ook in relatie staat met haar onvoltooidheid. Hierbij moet men
steevast in gedachten houden dat deze onvoltooidheid niet de
resultante is van een tekort dat noodzakelijk moet
gesupplementeerd worden, maar van een exces dat samenhangt
met de voltooiing van de actuele entiteit zelf.

De volledige realisering van de actuele entiteit in haar eigen
'satisfactie' betekent volgens Whitehead het einde van haar
wording. Eens de actuele entiteit ten volle geworden is, vergaat ze
(pe,petual perishing). Dit vergaan   van de actuele entiteit heeft
betrekking op haar zijn als subject, als autonoom centrum van
haar eigen zelf-wording. Ze wordt vanaf nu super-ject en treedt
binnen in het veld van de objectieve onsterfelijkheid. De grote
vraag die nu rijst is hoe de relatie tussen het subject-superject
precies ligt? Spontaan zijn we geneigd om volgende conclusie te
trekken: waar eens het subject was, is nu het superject. Dergelijke
schets zou wijzen op een uitsluitende relatie tussen subject en
superject. 379 Daarrnee zou tevens Whitehead's onderscheid tussen
subject en superject beantwoorden aan het theorema van de
eenvoudige locatie. Het zou impliceren dat subject en superject elk
hun eigen afzonderlijke plaats bezetten en dat er enkel sprake is
van een externe relatie tussen de twee vormen van subjectiviteit.

379 «It was important because the abstract scientific concept of location that Whitehead
found dominant in current common-sense led to further notions of "inside" and
"outside," "here" and "there," that were inadequate philosophically and inefficient
practically."
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Naar mlJn oordeel verliest men op dat punt de subtiliteit van
Whitehead's denken. Wat de 'satisfactie' van de actuele entiteit
demonstreert, is immers dat de actuele entiteit terzelfder tijd
subject tn superject is.380 Dit verklaart tevens waarom Whitehead
beiden in 66n adem vernoemt en ze steevast verbindt met een
koppelteken. Het subject-superject is met andere woorden niet
dualistisch op te vatten, maar eerder is het een dubbelzijdigheid.
Sherburne schrijft: «This closing up of the actual entity embodies
what the actual entity is beyond itself".381 Voor zichzelf
beschreven, als een autonome zelivenverkelijking, is de actuele
entiteit een subject. Maar de vervulling van haar interne subject-
zijn, haar eenwording en sarnengroeiing en finaal haar 'satisfactie',
ligt terzelfder tijd 'naast' zichzelf. Dit wil zeggen dat de 'satisfactie'
het sleutelmoment vormt van de mededeling aan zichzelf en de
mededeling aan het andere dan zichzelf.

De 'satisfactie' is een grenspunt. Het is de uitkomst en de
vervulling van het wordingsproces en tevens het einde ervan. Door
de 'satisfactie' wordt het wordingsproces gedetermineerd.
Whitehead schrijft: «The satisfaction is the attainment of
something individual to the entity in question."382 Deze
individualiteit is de concreetheid die een actuele entiteit bezit.
Door het beeindigen van het wordingsproces wordt de actuele
entiteit met andere woorden concreet. Deze concreetheid en
individualiteit zijn in de geschiedenis van de filosofie vaak vanuit
de substantie gedacht. De substantie is immers datgene dat aan
zichzelf genoeg heeft om te kunnen bestaan. De 'satisfactie' die de
onherhaalbare individualiteit en concreetheid van de actuele
entiteit betreft, zou in die termen kunnen opgevat worden. De
'satisfactie' drukt dus het voor zichzelf-zijn van de actuele entiteit
uit (als causa   suil. Maar Whitehead haast   zich    om    daar
onmiddellijk een fundamentele bemerking bij te maken: «But the
'satisfaction' is rather the 'superject' than the 'substance' or the
'subject'. It closes up the entity; and yet it is the superject adding
its character to the creativity whereby there is a becoming of
entities superseding the one in question."383 In de 'satisfactie' zit
voor Whitehead niet alleen de beweging naar de individualiteit

380 Hier ligt onderzoeksterrein braak over de verhouding tussen Leibniz, Deleuze en
Whitehead.  In  Le pli plaatst Deleuze Whitehead en Leibniz binnen hetzelfde kader.  Het
centrale thema van het boek is de plooi. Het is Deleuze's stelling, die hij op basis van
Leibniz hard maakt, dat de plooi altijd een plooi terzelfder tijd naar binnen (interne
ontvouwing) en naar buiten (externe ontvouwing) is. De subject-superject terminologie
laat precies de dubbelheid van dezelfde plooi zien.
381 D.W. SHERBURNE, A key to Whitehead's Process and Reality, 9 104.
382 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 84.
383 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, 9 84.
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vervat, maar ook de overtreffing van deze individualiteit als
supe ectiviteit.

In de 'satisfactie' opent het singuliere en individuele van een
actuele entiteit zich naar de toekomst toe. Naast de immanentie
van het verleden in het heden in de initi8le fase, dient er zich ook
een immanente van de toekomst in het heden aan in deze finale
fase. In Adventures of Ideas schrijft hij: «Thus the self-enjoyment
of an occasion of experience lactuele entiteit, JDMI is initiated by
an enjoyment of the past as alive in itself and is terminated by an
enjoyement of itself as alive in the future."384 Het toekomstige
bestaan van de actuele entiteit is al geimpliceerd in haar eigen
'satisfactie'. Het behoort tot de 'essential constitution of each such
occasion' dat deze zichzelf transcendeert of overschrijdt naar de
toekomst toe.385 De actuele entiteit strekt zich uit naar de
toekomst en is op die manier een evocatie van de toekomst. In de
actuele entiteit voltrekt zich een passage tussen heden en
toekomst, van het eigene naar het andere. Whitehead schrijft:
«Thus its own constitution involves that its own activity of self
formation passes into its activity of other-formation."386 Dit wil
zeggen dat de actuele entiteit in haar 'satisfactie' zelf het
overgangspunt vormt tussen het eigene en het andere. Het is een
passage die niet beantwoordt aan een dualistische/uitsluitende
visie tussen het eigene en het andere, maar de verwikkeling van
het eigen in het andere en omgekeerd openbaart. In zijn niet
samenvallen met zichzelf presenteert de individuele actuele entiteit
reeds het andere van zichzelf.

Wat ik wens te weerhouden uit deze beschrijving van de finale
fase van de actuele entiteit, is dat de definitieve realisatie van de
ervaringseenheid de dubbelheid in zich draagt van het bij zichzelf
zijn en het naast zichzelf zijn. Het 'heden' en de voltooiing van het
'nu' kan ik dan ook duiden als para-ousia, het zijn naast. De
'actuele' entiteit is niet te localiseren volstrekt buiten de
tegenwoordigheid van het heden, maar toont zich er terzelfder tijd
naast. In die zin voert Whitehead een deconstructie door van de
eenvoudige opvatting van de plaats van het heden.

Het niet samenvallen met zichzelf, in deze spanningsvolle
verhouding tussen subject en superject, werpt een bijzondere blik
op de relatie tussen voltooiing en onvoltooidheid. Enerzijds is er in
het zich vereindigen en het bereiken van de 'satisfactie' voltooiing
van de actuele entiteit. Maar anderzijds is deze voltooiing zelf
384 A.N. WHITEHEAD, Aduentures OfIdeas, p. 193.
385 A.N. WHI'rEHEAD, Adventures of Ideas,  p  193: 'It belongs to the essence of this
subject that it pass into objective immortality."
386 A.N. WHITEHEAD, Adventures OfIdeas, p. 193.
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omkeerbaar als een onvoitooidheid. in de Messiaanse ervanng,
zoals we die op basis van Agamben hebben beschreven, treedt een
omkering op van voltooidheid en onvoltooidheid. Whitehead's
actuele entiteit roept zelf terug een horizon van verdere voltooiing
op. De immanentie van de toekomst in de actuele entiteit vraagt
zich om een verdere toe-komst. Het superject is op die manier het
terug potentieel worden van datgene wat zich reeds gerealiseerd
heeft. In het superject wordt de toekomst verdergezet vanuit de
spanning tussen de reeds gerealiseerde concreetheid en de nog te
realiseren mogelijkheden van de desbetreffende actuele entiteit. In
de Messiaanse ervaring werd het bestaande terug mogelijk en dat
is te duiden als het nieuwe leven van de actuele entiteit als
superject.

In de Messiaanse ervaring ontmoeten we terug de verwante
problematiek van de proposities. In vorige punten heb ik de
propositie beschreven als het medium tussen act:ualiteit en
potentialiteit. De propositie is namelijk het voor-stel waarin het
actuele zich terug als mogelijkheid opwierp. Whitehead geeft een
suggestie in welke richting we die verwantschap kunnen verstaan:
«The final phase of anticipation is a propositional realization of the
essence of the present-subject."387 De essentie van het present-
subject wordt met andere woorden in de 'satisfactie' op een
propositionele wijze gerealiseerd. Daarmee begeeft het present-
subject zich in het spanningsveld tussen actualiteit en
mogelijkheid en het is in die gedaante dat het subject verschijnt
aan de volgende actuele entiteiten. Wat voor mij sterke
aanwijzingen zijn om te zeggen dat in en door actuele entiteit het
actuele terug mogelijk wordt.

Tot slot kan ik stellen dat in de actuele entiteit, Whitehead's
ervaringseenheid, de Messiaanse beweging tussen voltooiing en
onvoltooidheid wordt herkend.

5.3.3.  Realpotentiality

De Messiaanse ervaring demonstreert een heel specifiek
ervaringsvermogen. Bij Agamben kreeg zo de energeia de trekken
van een effectief vermogen (dynamis). Door deze toenaderende
beweging van actualiteit en potentialiteit kwam Agamben ertoe om
te stellen dat de Messiaanse ervaring precies bestaat in 6n het
vernlogen om actueel te worden (energeia) tn het behouden van de
dynamis in het actueel worden. In wat volgt, zal ik uiteenzetten

387 A.N. WHITEHEAD, Adventures OfIdeas, p. 193.
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hoe de verhouding tussen potentialiteit en actualiteit vertolkt
wordt in Whitehead's denken.

In Whitehead's geschriften vindt men het onderscheid tussen
het Aristotelische energeia en dynamis terug. Hij beroept er zich
op om zijn eigen denken mee te verhelderen. E6n van de meest
centrale punten die hij lijkt te maken is een omkering van het
Griekse begrippenpaar. Wat voor Aristoteles gold als een vorm van
dynamis, wordt voor Whitehead een vorm van energeia. De
kwestie waar alles rond draait is het statuut van Whitehead
omschrijft als real potentiality. Deze omkering-gedachte wordt
ondersteund door vele Whitehead-scholars.388 Mijn stelling, die ik
verderop zal staven, is echter dat er niet zomaar sprake is van een
loutere omkering van de Aristotelische verhouding tussen act en
potentie, maar dat er zich een uiterst complexe constellatie
ontvouwt tussen beide vermogens, die mijns insziens het
vermogen tot ervaring op een bijzondere wijze thematiseert.

5.3.3.1.  Aristoteles' act en potentie en Whitehead's omkering

Dynamis en energeia zijn twee vormen van vermogen voor
Aristoteles. De eerstgenoemde is het passieve vermogen en de
laatstgenoemde is het actieve vermogen. Beide vermogens sluiten
elkaar uit. Waar het passieve vermogen is, kan het actieve
vermogen niet zijn. Maar in de werkelijkheid zijn beide vermogens
in hun complementariteit verondersteld. Een klassiek voorbeeld
hiervan is de relatie tussen de beeldhouwer en de steen waarin hij
houwt. Om een beeld te maken, zijn immers twee vermogens
nodig. Ten eerste is er het passieve vermogen van de steen om een
receptacel te zijn voor de vorm van het kunstwerk. Ten tweede is
het actieve vermogen van de kunstenaar nodig om het beeld
daadwerkelijk te vormen en te scheppen. In dit voorbeeld zien we
duidelijk hoe de problematiek van de vermogens samenhangt met
de relatie tussen materie (passief) en vorm (actief). De materie, als
dynamis, wordt gein-form-eerd door de energeia die deze potentie
in act onnzet.

In een moderne context - en hiermee treden we buiten de
oevers van Aristoteles eigen intenties - heeft de identificatie van de
materie met het loutere passieve vermogen geleidt tot een
voorstelling van uacuous actualities, zoals Whitehead ze noemt.
Deze lege actualiteiten hebben zelf geen enkele betekenis maar
krijgen die alleen als ze in een vorm worden samengebracht (het

388 Bijvoorbeeld I. Leclerc's benadering van Act and Potency: J.D. KRONEN, Can
Lederc's Composite Actualities Be SubstancesP, in Process Studies 21/1  (1992), 25-43.
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actieve prlncipe zal binnen deze moderne context het subJect
worden). Hiermee  is  kort de achtergrond geschetst van waaruit
Whitehead terug zal nadenken over de verhouding tussen act en
potentie. Zijn bedoeling is om te laten zien dat deze actualiteiten
niet leeg en passief zijn, maar een actieve rol bekleden.

Voor Whitehead zijn alle actuele entiteiten een uitdrukking van
zijn ultieme metaB,sische notie 'creativiteit'. Deze notie is een
abstractie van de verschillende actuele entiteiten die hen in hun
grootste algemeenheid beschrijft. In Process and Reality noemt hij
deze creativiteit een real potentiality. Deze re8le potentialiteit is de
potentialiteit die de reeds gegeven wereld uitdraagt. Wat we met
andere woorden in de ervaring ontmoeten, zijn geen lege
actualiteiten, maar een werkelijk veld van re8le mogelijkheden die
vorm gegeven worden door de verschillende voorafgaande actuele
entiteiten. Whitehead schrijft:

«That the actual world, in so far as it is a community of entities
which are settled, and already become, conditions and limits the
potentiality for creativeness beyond itself. This 'given' world
provides determinate data in the form of those objectifications of
themselves which the characters of its actual entities can
provide. (...) Thus, relatively to any actual entity, there is a 'given'
world of settled actual entities and a 'real' potentiality, which is
the datum for creativeness beyond that standpoint."389

Creativiteit als reele potentialiteit is een potentialiteit van de
actuele entiteiten. De creativiteit toont hoe de reeds bestaande
actuele entiteiten bijdragen tot het tot stand komen van nieuwe
actuele entiteiten. Het is deze creativiteit die de transitie markeert
en deze in het leven roept tussen de antecendente wereld en de
nieuwe toekomst. 390

De creativiteit is het actieve vermogen van de werkelijkheid
(doorheen de verschillende actuele entiteiten) om zichzelf over te
dragen en een nieuwe toekomst te scheppen. Indien men dit
vermogen in Aristotelische termen vertaalt, dan is het voor de
hand liggend om het te identificeren met de energeia. De energeia
is dan dit actieve vermogen dat leidt tot de bepaaldheid van de
daaropvolgende actuele entiteiten. Whitehead's gebruik van
termen zoals 'conditions', 'determination' en 'limits' ondersteunen
de visie dat het om een werkelijk bepalende en scheppende act
gaat die doorheen deze re6le potentialiteit wordt gevormd.

389 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 65.
390 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 211.
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Op dit punt vindt er een omkering plaats van Aristoteles. Voor
Aristoteles stond de dynamis ten opzichte van de passieve materie
en de energeia ten opzichte van het actieve vormende element. De
'materie', waaruit een actuele entiteit gevormd wordt, zijn voor
Whitehead gegeven en voorbije actuele entiteiten. 391 Deze materie
wordt echter niet meer verbonden met de dynamis, maar met de
energeia. De voorafgaande actuele entiteiten, die de gegevenheid
en de materie van de nieuwe actualiteit zijn, zijn een actief
element en de causale reden dat een nieuwe actuele entiteit zich
kan determineren en tot een act kan overgaan.

Hoewel Whitehead zelf aangeeft dat zijn denken 'another
redering of the Aristotelian 'matter"392 is en dat deze in de zin van
energeia verstaan moet worden, is deze typering niet afdoende en
is de verhouding tussen act en potentie in het Whiteheadiaanse
denken veel complexer. Daarom zal ik in het volgende punt op
basis van Whitehead aantonen waar de omkeringsgedachte tekort
schiet.

5.3.3.2. Een herziene blik op de verhouding act en potentie

Wanneer men nauwkeurig de concrete potentialiteit van de
creativiteit onder de loep neemt, merkt men dat een identificatie
tussen creativiteit en act (actief vermogen) niet opgaat.  Ook al valt
er zeer veel voor te zeggen, de creativiteit kan niet samenvallen
met de act. De creativiteit is een actief vermogen dat in een
complexe verhouding staat tot zijn eigen realisatie en
determinatie. Langs de ene kant bezit de concrete potentialiteit
zeker en vast een grote mate van bepaaldheid (meerbepaald de
bepaaldheid van de voorbij act :tele entiteiten) en deze bepaaldheid
wordt ook doorgegeven in de wording en de uiteindelijke
determinatie van een nieuwe actuele entiteit. Maar langs de
andere kant is deze concrete potentialiteit evenzeer

ongedetermineerd en onbepaald. Juist haar intrede in een nieuwe
actuele entiteit zorgt ervoor dat de uiteindelijke bepaling en
determinatie niet in handen ligt van de concrete potentialiteit zelf.
De concrete potentialiteit van Whitehead mag dan wel een actief
vermogen zijn, dat banden heeft met de energeia en ook
verbonden is met de act, ze getuigt minstens evenveel van een
passiviteit. Fetz voegt hier aan toe: 'From this it is clear that the
above equivalence of the process of objectification and of
'creativity' with actuality needs to be narrowed. Even though the

391 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 31.
392 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 31.
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objectifications, as early phases, make up the actuality of the
newly arising entity, they must at the same time be regarded as

potentialities insofar as the form of their ultimate incorporation
into the new entity is not yet fully determined, and will experience
its determination only in the process of concrescence."393 De act
van de concrete potentialiteit ligt niet totaal in zichzelf vervat en
dus bezit de act zelf een ongedetermineerdheid en een passieve
potentialiteit. Zodoende zien we heel duidelijk dat de omkering-
these niet sluitend is.

5.3.3.3. Concrete potentialiteit versus pure potentialiteit

De concrete potentialiteit van Whitehead moet mijns inziens
daarom in de tussenzone liggen tussen energeia en dynamis. Dit
zullen we verder laten zien doorheen de verhouding tussen de
concrete potentialiteit en de algemene potentialiteit. In
tegenstelling tot de concrete potentialiteit is de algemene
potentialiteit niet geconditioneerd door wat al gerealiseerd is. Het
zijn pure mogelijkheden die los staan van hun effectieve realisatie,
maar het zijn mogelijkheden voor 'specific determination of fact'.394
De pure potentialiteit is het domein van de eeuwige objecten en de
verschillende relaties tussen hen. Een eeuwig object is nooit
geconditioneerd door de overgang tot een act, maar de diverse
acten kunnen de eeuwige objecten wel inroepen om uiteindelijk
bepaaldheid te krijgen. De eeuwige objecten zijn volgens
Whitehead vormen van bepaaldheid, niet de bepaaldheid zelf.

Volgens Fetz kan men hier terug een verplaatsing vinden van de
Aristotelische thematisering van act en potentie. Vorm en act gaan
hand in hand voor Aristoteles, maar voor Whitehead zijn de
vormen exclusief gelieerd aan de potentie.395 De vormen van
bepaaldheid (de eeuwige objecten) zijn pure potentialiteiten. Dit
leidt tot volgende constatering: «For Whitehead does not, like
Aristotle, take his forms to be exhausted by the world's actuality.
The potentialities given with the 'eternal objects' are more varied
and richer than what is actualized in the actualities of the
world."396 Deze vorm heeft met andere woorden een soort reserve

ten opzichte van de determinerende actualisering. De eeuwige
objecten en de vormen zou men eerder kunnen zien als een passief
vermogen, want ze moeten opgenomen worden door actuele
entiteiten om enige concreetheid te bezitten en over te gaan tot een

393 R.L. FETz, Aristotelian and Whiteheadian Conceptions ofActuality: I, p. 23.
394 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 22.
395 R.L. FEn, Aristotelian and Whiteheadian Conceptions of Actuality: I, p. 22-23.
396 R.L. FE:rz, Aristotelian and Whiteheadian Conceptions ofActuality: I, p. 23.
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act. Op die manier kan men stellen dat het veld van de
mogelijkheden (pure potentials) de actualiteit transcendeert.397 Dit
is een groot verschilpunt met Aristoteles die het zwaartepunt legt
op het samenvallen van de vorm met de concrete act en het
werkelijke zijnde.

Ik zou er niet voor willen pleiten dat de originaliteit van
Whitehead ligt op het punt dat hij de openheid laat voor een veld
van pure mogelijkheden die niet kunnen gereduceerd worden tot
de feitelijkheid en de concreetheid, noch op het punt dat hij de
materie transformeert tot een actief principe, maar in de
tussenweg die hij schetst en die mijns inziens radicaal de weg voor
een ander denken opent. Deze denkweg is niet te vinden in de
concreetheid of de mogelijkheid, maar in de concreetheid als
mogelijkheid. Deze weg is niet de transcendentie van de
mogelijkheid ten opzichte van de actualiteit (pure potentialiteit) of
de transcendentie van de actualiteit ten opzichte van de
mogelijkheid (volgens het ontologische principe), maar de zelf-
transcendentie van de actuele entiteit en van de ervaring.

5.3.4. De zelf-transcendentie van de actuele entiteit: het ervarings-
vermogen

Naast de transcendentie van de zuivere mogelijkheid met
betrekking tot iedere actuele entiteit, thematiseert Whitehead nog
een andere vorm van transcendentie: de zelf-transcendentie van
de actuele entiteit. Fetz verwoordt deze zelf-transcendentie als
volgt: «The realm of possibilities transcends any particular
actuality not only insofar as the latter is open to new possibilities,
but also insofar as particular actuality is itself only one of the
many possible forms of its own actualization."398 Fundamenteel is
met andere woorden dat de particuliere actualiteit niet volledig
samenvalt met haar eigen actualisering of determinering. Ze is
zelf, zoals Fetz het schrijft, maar 66n van de mogelijke vormen van
actualisering.

De actuele entiteit is bijgevolg niet te reduceren tot haar
particuliere vornlgeving alleen, maar behoudt een relatie tot haar
eigen mogelijkheid. De actuele entiteit is dan niet een pure
actualiteit (in de zin dat ze samenvalt met haar determinatie) en
niet  een  pure  vorm (die alleen als mogelijkheid 'bestaatl,  maar

397 Hier zien we duidelijk de invloed van de overgeleverde Plato op Whitehead. Het rijk
der idee6n transcendeert de zichtbare werkelijkheid. Anders dan bij Plato is dan weer
dat Whitehead's pure potentials niet werkelijker zijn dan de concrete wereld.
398 R.L. FETz, Aristotelian and Whiteheadian Conceptions Of Actuality: I, p. 25.
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toont in haar eigen actualiteit de relatie tot haar eigen

mogelijkheid en onbepaaldheid.
Wat zich op die manier toont, in een relatie tussen mogelijkheid

en actualiteit, is de singulariteit van een actuele entiteit. Wanneer
Whitehead 'the singularity of an actual entity' duidt in Process and

Reality, doet hij beroep op het talige onderscheid tussen bepaalde
lidwoorden en onbepaalde lidwoorden. Hij schrijft: «It stands for
the general idea underlying alike the indefinite article 'a or an',
and the definite article 'the', and the demonstrative 'this or that'
and the relatives 'which or what or how'. It stands for the
singularity of an entity.„399 Als we de singulariteit van een actuele
entiteit willen begrijpen dan beantwoordt deze zowel aan het
bepaalde lidwoorden 'de' of 'het' als aan het onbepaalde lidwoord
'een'. De singulariteit van de actuele entiteit is die ervaring waarbij
de particulariteit en bepaaldheid van het eigen bestaan (het
bepaald-zijn) terzelfder tijd beleefd wordt als maar 66n bepaalde
vorm van verwerkelijking, als 66n van de mogelijke vormen van
verwerkelijking (het onbepaald-zijn).400

Edn centraal element van de Messiaanse ervaring is dat het
bestaande het vereist om terug mogelijk te worden. De
singulariteit van een actuele entiteit is precies de relatie van een
actuele entiteit tussen haar eigen actualiteit en mogelijkheid. De
karakteristiek van de Messiaanse ervaring, zoals we die
terugvinden bij Paulus en Agamben, was ook de verwikkeling van
energeia en dynamis die als het ware een bijna ononderscheidbare
zone vormde tussen beide vormen van potentie. Eerder heb ik in
mijn stuk over proposities bij Whitehead deze gedachte al
voorbereid. De proposities liggen in het middenveld tussen de
concreetheid van de actuele entiteit (act) en de potentialiteit van
diezelfde actuele entiteit.401 De Messiaanse ervaring was een
overgang naar de act (voltooiing) of de determinering waarbij een
relatie tot de potentialiteit (onvoltooidheid) bewaard bleef. Deze

399 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 21.
400 Het bestaan als een mogelijkheid beschouwen, zorgt ervoor dat de voltooidheid van
het reeds bestaande toch nog zijn eigen onvoltooidheid in zich draagt. In Process and

Reality verbindt Whitehead dit met een religieuze kijk op de werkelijkheid: "The actual
flux presents itself with the character of being merely 'given'. It does not disclose any
peculiar character of 'perfection: On te contrary, the imperfection of the world is the
theme of every religion which offers a way of escape, and every sceptic who deplores
the prevailing superstition.» A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 47.
401 'For actuality - which for its part always presupposes the possibility of itself -
further possibilities always lie open. Whitehead made of this possibility for actuality a
separate category of existence - the category of 'propositions' that mediate between
'actual entities' and 'eternal objects. More perhaps than do 'eternal objects,' these

'propositions' show how far Whitehead has come with his new solution to the problem
of form:  he has provided a free space for the unfolding of creativity in world-process.'
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potentialiteit is niet iets wat extern wordt toegevoegd, bijvoorbeeld
doordat het bestaan negatief gebonden is aan de
mogelijkheidsvoorwaarden van dit bestaan, maar intern

gerelateerd. Het singulier, concreet bestaande getuigt in de
ervaring van zijn eigen potentialiteit. Fetz spreekt hierbij over een
'interpenetration of actuality and potentiality'.402

Conclusie: de actuele entiteit heeft niet alleen een relatie tot
zijn eigen actualisering en bepaling, maar evenzeer tot zijn eigen
mogelijkheid, een mogelijkheid die niet te reduceren is tot iets wat
zomaar in act kan omgezet worden. Of anders gesteld: in de
overgang naar de act en de concreetheid wordt de potentialiteit
bewaard. Hierbij blijven de dynamis en de energeia
onvoorwaardelijk met elkaar verbonden, zonder dat 66n van beide
vermogens de absolute bovenhand kan nemen.

402 R.L. FETz, Aristotelian and Whiteheadian Conceptions qfActuality: I, p. 23.
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BESLUIT: HET *RAADSEL VAN ERVARING': VAN IMPASSE NAAR PASSAGE

In dit hoofdstuk is een poging ondernomen om het 'raadsel van de
ervaring' aan de orde te stellen. Een onpassende omgang met dit
raadsel kan leiden tot een armoedig begrip van ervaring. De
'armoede van ervaring' toont zich zowel in het alledaagse leven -
waar het vooral in verband gebracht wordt met de onophoudelijke
zoektocht van mensen naar louter individuele genotsverschaffende
indrukken - als in de filosofische thematiseringen van de ervaring.
Ik heb vooral de filosofische kant van de zaak onderzocht. Zowel
de moderne als de laatmoderne wijze van denken over het gegeven
van de ervaring, laat volgens mij een leemte na. Het moderne
ervaringsbegrip is hoofdzakelijk gestoeld op de representatio: de
her-voorstelling van de verschillende ervaringsindrukken door het
ervaringssubject leiden naar een zekere objectieve kennis. Het
subject - de representerende instantie - wordt zelf echter niet
wezenlijk geraakt door de indrukken en valt samen met een
heldere, onverdeelde representatie van zichzelf. Alles wat ervaren
kan worden, wordt op die manier gereduceerd tot een voorstelling
van het subject. Het laatmoderne denken kan begrepen worden
als een kritiek op deze re-presentatio van het andere door het zelf.
Het maakt zichtbaar dat dit 'andere' niet zomaar te herleiden is tot
een 'object'. Het 'andere' onttrekt zich aan iedere mogelijke
representatie van het subject. Een werkelijke ervaring is dan een
ervaring die de vreemdheid van het ervarene bewaart. Ook de zelf-
ervaring wordt in de laatmoderniteit vaak het speelveld van een
radicale alteriteit. Ze staat in het teken van een totale de-      4
subjectivering: We est un autre'. De moderne klemtoon op de re-
presentatio heeft plaats moeten ruimen voor een gebeuren
(evenement) wat voorbij iedere representatie ligt. Ook al beoordeel
ik de kritiek op de moderne re-presentatie-gedachte gunstig, toch
meen ik dat ook het laatmoderne denken het 'raadsel van de
ervaring' ongedacht laat. De formule van Derrida fine avanement
qui arrive & ne pas arriver' onderstreept dat deze gebeurtenis
precies het onervaarbare bij uitstek is. Het is een ervaring van een
niet-ervaring of een ervaring van de onmogelijkheid van ervaring.
Tot deze ervaring kan geen enkele toegang verkregen worden en
kenmerkt zich door een voortdurend uitstellende beweging. De
vraag die we doorheen dit hoofdstuk gesteld hebben is of het niet
wezenlijk tot een ervaringsgebeurtenis behoort dat ze zich op een
bepaalde manier kenbaar en mede-deelbaar is. Het is onder de
vorm van een mededeelbaarheid en deelbaarheid dat de 'ervaring'
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volgens mij een correctie op zowel het modernisme als het
postmodernisme kan zijn.

De doelstelling van mijn onderzoek was tot een herijkt begrip
van ervaring te komen. Een ervaring die noch een reductieve re-
presentatie van het gegevene noch een totaal voorbij aan iedere
representeerbaarheid impliceert. De ervaring is - zo werd bepleit -
de passage waarin het schijnbaar onmededeelbare meegedeeld
wordt. In de ervaring gebeurt er werkelijk iets, namelijk de
presentatie van de ervaringsgebeurtenis zelf. In tegenstelling tot de
Derridiaanse formule is het een gebeurtenis 'qui arrive en arriver',
het stelt de werkelijkheid van de ervaringsgebeurtenis aan de
orde. De werkelijkheid van deze ervaring valt echter niet sarnen
met een empirisch of historisch feit als dusdaning: de ervaring zelf
is niet te situeren in de chronologische tijd of in de concrete
ruimtelijkheid. Het bijzondere aan deze gebeurtenis is echter dat
ze historiciserend werkt: ze is het moment waarop de tijd en de
ruimte zich vereindigen. De ervaring kan daarom niet los gezien
worden van haar eindige re-presentaties, maar transcendeert deze
ook terzelfder tijd.

De ervaring moet met andere woorden gedacht worden als een
empirisch-transcendentale gebeurtenis die de gelijk-
oorspronkelijkheid van het empirische/historische en het
transcendentale verbeeldt. Ik heb de ervaring daarom gedefinieerd
als 'de passage tussen het feitelijke (empirische/historische) en
het mogelijke (transcendentale)'. Met een dergelijke definitie wordt
het mogelijk om de ervaringsgebeurtenis te denken als het
spanningsveld dat het contrast tussen beide perspectieven
belichaamt. Omdat het noch het 6en, noch het andere perspectief
uitsluit, heb ik ge8xpliciteerd hoe de ervaring een 'tussen-ruimte'
en een 'tussen-tijd' opent.

Deze nieuwe belichting van hlimte' en 'tijd' van de ervaring
structureert de gedachtegang van het hele hoofdstuk. Een denken
dat zich laat leiden door de ervaring zet de gebruikelijk ruimtelijke
co6rdinaten op de helling. Het roept vragen op naar de
plaatsbepaling van het 'eigene' en het 'andere'. Waar is het andere
te situeren7 Is het 'zelf een vaststaande plaats? Of noodzaakt de
problematiek van het 'eigene' en het 'andere' ons tot een ander
perspectief op de ruimtelijkheid? De ervaring leert ons het gehele
concept van ruimtelijkheid herdenken als een tussenruimte tussen
het eigene en het andere.

In 'De ervaring als tussen-ruimte: voor de representatie van het
andere' (3.) is de ervaring beschreven als de contactzone waar het
andere zich meedeelt aan het eigene. In de ervaring wordt men
geraakt door het andere nog voor enige representatie optreedt.
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Whitehead's critique oi pure teeling' en Benjamin's 'critique of
pure seeing' hebben beiden een ervaringsmodus op het oog die
dieper gaat dan het re-presentatie van een 'object' door een
'subject'. Het 'subject' wordt gedefinieerd in relatie tot het geraakt-
worden door het andere dan zichzelf. De ervaring ontsluit zo een
zin die maar kan gevat worden als een esthetische intensiteit, als
een reiken naar verdere betekenisgeving. Deze zin wijst erop dat
de 'objecten' van ervaring meer zijn dan een explicitering van een
representeerbare kwaliteit. De 'objecten' van ervaring roepen

immers de vraag op naar hun eigen betekenis. Het is dit appel van
het andere aan het zelf die in de ervaring mee-gedeeld wordt.
Derrida's spoken-leer en Whithead's objectieve onsterfelijkheid
thematiseren beiden deze oorspronkelijke ontmoeting met het
andere. De tussen-ruimte van de ervaring presenteert zich
zodoende als de passage van het andere en het eigene.

'De ervaring als tussen-ruimte: de spanning tussen een

representatie van het zelf en de pure presentatie van het zelf (4.)
richt zich op het raadsel van de zelf-ervaring. Welk is de 'plek' van
het eigene of het zelf? Kan het 'zelf meer betekenen dan een
gesloten en onmededeelbare zelf-referentialiteit? In dit punt
hebben we laten zien dat het 'zelf of de singulariteit maar kan
gedacht worden in de zinvolle spanning tussen een representatie
van het 'zelf en een pure presentatie van het 'zelf. Het 'zelf
bevindt zich van meetaf aan in een dubbel perspectief: het ene
verwijst naar zijn concrete, historische belichaming en
bepaaldheid, het andere verwijst naar een transcendentaal beeld
dat iedere representatie van dit zelf begeleidt. Het gevolg daarvan
is enerzijds dat de eindige, historische representatie verschijnt als
een mogelijke realisering van het zelf en anderzijds dat deze
mogelijkheid maar optreedt in het licht van die concreet-
historische verwerkelijking. Naast 'zichzelf presenteert ieder 'zelf
een beeld dat in contrast staat met een gesloten referentialiteit. Dit
originaire beeld kan met enige voorzichtigheid transcendentaal
genoemd worden omdat het het concreet bestaande onder de vorm
van een meer universele mogelijkheid presenteert. Aan de hand
van Whitehead's proposities en Deleuze's sens als l'exprim6 de la
proposition' werd dit meer originaire beeld van het 'zelf
gethematiseerd. Whitehead's propositie is een origineel voor-stel
dat het bepaalde in zijn onbepaaldheid en universaliteit laat
verschijnen (het 'this' als een vorm van 'anyl. Deze proposities
bestaan niet als een feitelijk historische/empirische realiteit maar
als een zuivere intensiteit, zij belichamen het particuliere in zijn
pure intentio, in zijn pure 'wil tot betekenen'. Deleuze's sens wijst
op een oorspronkelijke expressie die niet samenvalt met een
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concrete stand van zaken: het is het pure gebaar dat zich
doorheen iedere concrete uitdrukking manifesteert. Sense wordt
door Deleuze uiteindelijk verbonden met een vorm van
universaliteit die door het strikt particuliere wordt geintroduceerd
wanneer het de eigen spanning tussen bepaaldheid en
onbepaaldheid toont.

Deze kijk op het zelf of het subject die het dubbele perspectief
van de representatie en de presentatie veronderstelt, wordt maar
denkbaar vanuit een zelf-ervaring. Een ervaring impliceert een
wordingsproces waarin iets ontstaat (of geboren wordt) wat er
eerst niet was. Het subject van ervaring ontstaat dus met andere
woorden als de wording van een nieuwe gebeurtenis. Het kan deze
gebeurtenis niet zelf a priori voorafgaan. Als een pathema voltrekt
het de overgang van nog niet 'iets' naar een zekere graad van
bepaaldheid waarin het zichzelf herkent. Het subject blijft getuigen
van zijn wording - van de passage. De empirische/historische
gestalte van het subject onderstreept het gegeven dat deze
realisering het eindresultaat is van 'iets' wat nog nooit geweest
is403 of enkel maar Destond' als een pure intentio. Het concrete,
belichaamde subject wordt daarom begeleidt door een 'beeld van
zichzelf dat het niet definitief kan representeren, maar dat
onmiskenbaar betrekking heeft op zichzelf. Het contrast tussen de
representatie en de pure presentatie van het subject reikt verder
dan een gesloten zelf-referentialiteit. Het vraagt om een verdere
invulling. Deze zelf-mededeling overschrijdt een privatieve duiding.
Voor Whitehead is een subject bijvoorbeeld steeds ook een super-
ject, iets wat voorbij zichzelf betekenis draagt. Deze zelf-
overschrijdende betekenis heb ik ge8xpliciteerd als 'voorbeeld',
'paradigma' en als werkelijke 'idee'. Als koorbeeld' en als 'pure
presentatie' toont het subject zijn zelf-transcenderende
mededeelbaarheid.

In Ervaring als tussen-tijd: de Messiaanse ervaring' (5.)
verschoof onze aandacht naar het gebeuren van de tijd. De
ervaring situeert zich in een dubbel tijdsperspectief, namelijk de
'tijd van het zich realiseren' (le temps oparatif genetic division) en
de tijd van de realisatie' (chronologische tijd, coOrdinate division).
De Messiaanse tijd is volgens Agamben de tijd die nodig is om de
tijd te vereindigen. Naast de representeerbare chronologische tijd
treedt er een tijd aan het licht die in nauwe verbondenheid staat
met deze chronologische tijd, maar die er niet mee samenvalt: de
tijd van het zich realiseren. Een zinvolle duiding van de ervaring is
maar mogelijk als zij de interpenetratie van beide

403 En dus ook niet de resultante is van een gedetermineerd wordingsproces.
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tijdsperspectieven omhelst. Dit wil zeggen dat de ervaring de
passage van zowel een transcendentale tijd als een
representeerbare tijd is.

Het Messiaanse karakter van deze tijdservaring gaat voorbij aan
de impasse die het laatmoderne denken in het leven roept:
l'tutnement wordt een volstrekt en puur transcendentale
gebeurtenis die op geen enkele manier in relatie staat tot de
concrete historische tijd. LPuanement betekent daarom de
opschorting van iedere ervaarbaarheid. Ze verbeeldt een toekomst
die altijd toekomend blijft (cf. Derrida's diftrance). Net zoals ik de
ervaring geduid heb als een tussen-ruimte die een werkelijke
deling mogelijk maakt, is de Messiaanse ervaring een tussen-tijd
die werkelijk toekomt. De Messiaanse ervaring zoals we die bij
Agamben en in Whitehead's act :tele entiteiten kunnen
terugvinden, vereist haar eigen tegenwoordigheid. Ze heeft haar
ankerpunt in het 'nu' en in het 'heden: Het 'heden' en de
tegenwoordigheid' openbaart in de Messiaanse ervaring het
spanningsveld tussen het mogelijke en het actuele. Het
onvoltooide vindt er voltooiing en het voltooide kan terug
onvoltooid worden. Zodoende symboliseert ze het werkelijk
geraakt-worden (pathema) van de ervaring. Deze Messiaanse
ervaring impliceert geen totale destructie van het 'subject van
ervaring' maar doorbreekt wel de gesloten zelf-referentialiteit.
Volgens de parousia van deze Messiaanse ervaring is het subject
als singulariteit zowel bij zichzelf als naast zichzelf. Deze spanning
terzelfder tijd uithouden dn voltooiien is misschien wel de grootste
belofte voor onze hedendaagse (tussen)tijd.
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HOOFDSTUK 3
(NEGATIEVE) THEOLOGIE IN DE BAN VAN DE TAAL:

DE MOGELIJKHEID VAN EEN 6EXPERIMENTUM LINGUAE'

INLEIDING

In een cultuur die een zekere armoede aan ervaring in haar hart
draagt, lijkt ook de taal te zwijgen en het onervaarbare te
belichamen. De taal zelf, het medium bij uitstek om menselijke en
religieuze betekenissen uit te drukken, confronteert ons vandaag
de dag eerder met een onuitsprekelijkheid dan met een
mededeelbaarheid. De problematiek van de taal begeleidt de
legitimatie- en representatiecrisis van de laatmoderne cultuur.
Zowel op politiek, ethisch en religieus vlak staat de legitimiteit van
het eigen vertoog onder spanning. De grote zekerheden en
fundamenten waarop deze legitimiteit in vroegere tijden
gegrondvest was, hebben zich teruggetrokken. Na de 'dood van
God' lijkt het een normale zaak dat ook de taal als een ultiem
fundament voor menselijke betekenisgeving ten grave wordt
gedragen. Toch leeft onze cultuur verder. Beter gezegd: ze lijkt te
over-leven bij gratie van een 'staat van uitzondering', die de
legitimiteit van haar fundamenten in het ongewisse laat en enkel
een negatieve relatie heeft tot haar zingevende oorsprong.

De probleemstelling van dit hoofdstuk is dat er geen positieve
toegang meer kan gevonden worden tot de taal. Het raadsel van de
taal mondt schijnbaar uit in een 'onuitsprekelijkheid' waar niet
aan voorbij kan of mag gegaan worden. De taal bindt enkel nog
door haar terugtrekking of haar uitstel van iedere definitieve
betekenis.  Om die reden stel ik dat onze laatmoderne cultuur in
de ban van de taal is. Als bannelingen leven we afgezonderd van
een beloftevolle gemeenschappelijkheid met het talige vermogen.
Doorheen een analyse van de banrelatie - zowel op politiek als op
linguistisch vlak - zal getoond worden welke consequenties een
dergelijk dispositief heeft op het leven. Het leven van de banneling
wordt immers gelijkgesteld aan het 'naakte leven'; een leven dat
onder voortdurende dreiging van betekenisverlies staat.

Het onderzoek naar de linguistische conditie van de mens leidt
ons naar het denken van Jacques Derrida. De deconstructie kan
gelezen worden als een voortdurende bezinning op deze
raadselachtige verhouding die de mens tot de taal heeft. Alles wat
zichzelf enige betekenis wil toemeten, valt onder een overstijgende



'wet van de taal: Deze wet verwijst niet - zoals reeds in ons eerste
hoofdstuk werd aangeduid - naar een inhoudelijk 'koninkrijk der
betekenis', maar naar een lege transcendentie. Deze wet duidt een
grens aan die niet kan of mag overschreden worden. Ze bewaakt,
zoals Derrida onderstreept, niets. Het mysterie van de taal
manifesteert zich zodoende in een radicale 'onuitsprekelijkheid'.

Vanuit de dominantie deze overkoepelende 'wet van de taal' zal
de hernieuwde aandacht voor de 'negatieve' theologie gekaderd
worden. In tegenstelling tot de meer klassieke negatieve
theologieen (pseudo-Dionysius, Meester Eckhart, Angelius
Silesius) kenmerkt de nieuwe gestalte van de negatieve theologie
zich door een onderwerping aan de 'wet van de taal: Zij ziet in
deze transcendente wet een gunstige kans om het religieuze
fenomeen in onze laatmoderne cultuur ter sprake te brengen. Het
gegeven dat elke wereldse betekenisgeving kan onderbroken
worden door een radicale alteriteit, wordt een spoor naar de totaal
Andere  (God).

De doelstelling van dit hoofdstuk is om te laten zien dat het
leven onder de 'wet van de taal' helemaal geen gunstige conditie is.
Eerder dan een spoor te zijn naar een liefdevolle God, zoals die in
de christelijke godsdienst beleden wordt, leidt het naar de
acceptatie van een nihilistische soevereiniteit. De vraagstelling
richt zich daarom op de mogelijkheid om aan deze vorm van
soevereiniteit voorbij te gaan. Kan er iets gevonden worden dat
deze soevereiniteit zelf doorbreekt? Op basis van het denken van
Giorgio Agamben zoek ik daarom naar een alternatieve schets van
de menselijke verhouding tot de taal. Agamben houdt een pleidooi
voor een experimentum linguae, een 'ervaring van de taal' die de
vooronderstelling van een radicale 'onuitsprekelijkheid' van de taal
zelf ondergraaft. Deze ervaring is het moment waarop de mens een
toegang vindt tot het mysterie van de taal. In de act van het
spreken getuigt de spreker van een zin die de orde van de taal
overschrijdt. Dit cre8ert een beloftevol perspectief op de talige
conditie van de mens.

Net zoals in hoofdstuk twee zal doorheen een analyse van de
ervaring zelf een filosofische uitweg gezocht worden. De ervaring
legt de ruimte bloot tussen het eigene en het andere en laat zich
daarom niet vatten in termen van radicale andersheid of radicale
eigenheid. De problematiek van de ervaring begunstigt het
overgangsproces, het moment van overdrachtelijkheid en
mededeelbaarheid. Het specifieke aandachtspunt van dit
hoofdstuk is hoe deze mededeelbaarheid - in tegenstelling tot een
'onuitsprekelijkheid' - het gebeuren van de taal begeleidt.
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De alternatieve schets van de menselijke verhouding tot de taal zal
theologisch vruchtbaar gemaakt worden. Voor theologen kan
mijns inziens in de 'ervaring van de taal' het mysterie van God ten
dele ontsloten worden. God wordt dan niet langer in verband
gebracht met een radicale transcendentie en afwezigheid, maar
met een zich aankondigende Messiaanse gebeurtenis. Het denken
van Giorgio Agamben presenteert zich immers als een
Messianisme m6t Messianisme, dat in het teken staat van een
toekomende belofte die deze wereld tot vervulling brengt. Onze
vraag zal dan zijn of in een dergelijk perspectief niet een betere
aansluiting kan gevonden worden met de liefdevolle God van het
christendom die zich openbaart naar de wereld toe? Beklemtoont
de Paulinische frase 'Het woord is dicht bij u' (Rom. 10, 8) niet
precies de nabijheid en de presentie van de zin in tegenstelling tot
haar afwezigheid?

De 'ervaring van de taal' veronderstelt een ander denken over
transcendentie en immanentie. In hedendaagse theologische
interpretaties van het procesdenken van A.N. Whitehead zoek ik
een andere manier om over de transcendentie 6n de immanentie
van het goddelijke gebeuren te denken. Vooral Roland Faber's
node nicht-diferenz zal een gids zijn op deze weg. Gods'
transcendentie vraagt om een immanente verwerkelijking en is te
begrijpen als een betekenis die niet 'van de wereld', maar koor de
wereld' is (Joh. 17,16).

Bovenal is dit hoofdstuk een poging deze wereldoverstijgende,
maar niet wereldvreemde zin in te zetten. In die zin wil het
voorbijgaan aan de 'formele religie' van het deconstructivisme,
waarin iedere komst van de Messias verhinderd wordt. Vooraleer u
dit hoofdstuk naar binnenstapt, wil ik u daarom vragen het
volgende gedachte-experiment voor ogen te houden: wat zou er
gebeuren indien de Messias werkelijk toekomt en we ons leven
vanuit deze gebeurtenis begrijpen?

1.  VOOR DE WET VAN DE TAAL (J. DERRIDA)

In zijn geschriften besteedt de Frans-Algerijnse filosoof Jacques
Derrida veel aandacht aan het fenomeen van de taal. De
problematiek van de taal is voor hem niet zomaar een thema of
een studieobject, maar ze omvat en bepaalt de hele omgang met de
werkelijkheid en het leven. De verschillende inkleuringen van dit
leven - of het nu een politieke, een ethische, een filosofische of een
religieuze levensvorm betreft - zijn allen getekend door de taal en
haar medialiteit. Alles wat bestaat en alles wat zichzelf enig
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betekenis wil toemeten, heeft een relatie tot de taal. In wat volgt
zal ik de consequenties van dit inzicht verhelderen. Het denken
van Derrida is mijns inziens geen toevallige interpretatie van de
actuele verhouding van de mens tot de taal, maar functioneert als
een waar paradigma voor ons actuele zelfverstaan.404

Het paradigmatische verstaan van de verhouding tot de taal,
kan verbeeld worden in de 'wet van de taal: Het Griekse
Pamdeigma betekent letterlijk 'wat zich toont naast' en wordt ook
vaak gedefinieerd als een koor-beeld', als een specifieke singulier
geval dat exemplarisch de algemene regel toont. Een dergelijk
voorbeeld vindt men in Derrida's tekst Prejugas, devant la loi405,
die een bespreking is van het kortverhaal Vor dem Gesetz van de
schrijver Franz Kafka.406 Het verhaal draait rond de figuur van de
wet die als een belangrijk 'personage' in het verhaal optreedt. Deze
figuur van de wet speelt in de deconstructie bijna een even
exemplarische rol als de mythe van de grot dat deed voor het
Platoons filosofische denken.  In en doorheen Derrida's

interpretatie van dit verhaal komen we op het spoor wat het
betekent om als sprekende mens voor de wet van de taal te staan.
Een meer uitgebreide uitwerking van Derrida's interpretatie is in
hoofdstuk 1 te vinden. Hier volstaat het om in een korte
samenvatting de basisgedachten te herhalen.

In zijn interpretatie wijdt Derrida de lezer in in deze
mysterieuze figuur van de wet en laat hij zien hoe het leven van
zowel de wachter als de landman vorm krijgt door deze verhouding
tot de wet. Beide personages situeren zich topologisch gezien 'voor'

de poort van de wet. Zelfs de wachter gaat de wet niet binnen en
valt er dus in zekere zin buiten. De landman - ook wel vertaalt
door 'de man van buiten' - lijkt het verst af te staan van de wet.
Derrida vraagt zich echter af of een werkelijke buiten-positie ten
opzichte van de wet mogelijk is. Zijn antwoord is radicaal: er is
geen volstrekt buiten de wet, de confrontatie van de landman met
de wet is onontbeerlijk ('deze ingang is alleen voor jou
bestemdl.407 Het verlangen van de landman om het 'binnen' van
de wet te zien, is zijn eigen verlangen om de waarheid en betekenis
van zijn eigen leven te willen vatten. Deze betekenis kan hij echter

404 Daarmee is zeker niet gesteld dat er geen andere auteurs zijn die deze functie
zouden kunnen vervullen. Want die zijn er zeker binnen de continentale wijsbegeerte.
Het gaat echter niet om de individuele persoon Jacques Derrida, maar om te laten zien
dat zijn 'werk' ook maer kan plaatsvinden binnen een cultuur die daar ontvankelijk
voor is.
405 J. DERRIDA, P*jugas, devant la toi, in J. DERRIDA, V. DESCOMBES, G. KORTIAN, P.
LACOUE-LABARTHE, J.-F. LYOTARD & J.-L NANCY, La facuke de juger, Paris 1985, 87-139.
406 F. KAFKA, Voor de wet, in F. KAFKA, Verzameld werk, Amsterdam 2002, 785-787.
407 J. DERRIDA, Prdjugds, deuant la Zoi, p. 109.
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niet uit zichzelf begronden. De betekenis van de singuliere persoon
is met andere woorden altijd al bemiddeld door een wet.

De wachter is diegene die de landman er voortdurend op wijst
dat hij niet on-middel-lijk in het binnen van de wet kan treden.
Iedere toegangspoging wordt telkens onderbroken en uitgesteld.
De reden daarvoor ligt volgens Derrida niet zozeer bij de wachter
zelf, maar bij de aard van de wet zelf. Zelfs indien men zou willen
binnengaan - de poort staat immers altijd open - het zou
onmogelijk zijn. De wet, die Derrida in gedachten heeft, is immers
de vreemde gestalte van de taal en haar raadselachtige
bemiddeling van ieder betekenisvol spreken. Het is de taal,
opgevat als di trance en schrift, die een voortdurende beweging
van uitstel installeert408 en waartoe de spreker nooit onbemiddeld
- nooit buiten de taal om - toegang tot kan krijgen. De taal is dan
ook geen inhoudelijk principe dat een fundament zou vormen voor
al diegenen die haar uitspreken, maar een ontvangstoord
(Kh6ra409) voor eender welke betekenis, zonder er geen enkele in
het bijzonder te legitimeren. De radicale openheid van de taal is
zodoende terzelfder tijd een blokkade voor iedere poging om de
eigen particuliere betekenis definitief te representeren en te
legitimeren.

Zich voor de poort van de wet van de taal bevinden, betekent
daarom - net zoals de landman - geconfronteerd worden met de
betekenisloze 'grond' van de taal. Deze confrontatie is niet langer
een uitzondering, maar wordt in Derrida's denken de regel
aangezien iedere formulering van een singuliere betekenis (zij het
politiek, ethisch of religieus) getuigt van de noodzakelijke
bemiddeling van de taal (dijferance). Doorheen de parabel van de
wet schemert door hoe dit medium van de taal functioneert. De
wet staat niet voor een idee6nrijk' waar de talige mens aan
participeert. De wet is inhoudelijk leeg en puur formeel.

De ervaring van deze wet van de taal situeert zich op de grens
van ervaarbaarheid. Ze is zelf niet verder te verwoorden en niet
representeerbaar. Derrida definieert ze als 'un avanement qui arrive
A  ne  pas  arriver'410 De ervaring  van  deze wet wordt  dan  een
ervaring die nooit present wordt, maar bestaat in een voortdurend
uitstel en opschorting van iedere definitieve betekenis (en dus
letterlijk 'toe-komende' blijft).

408 J. DERRIDA, Diftmnce, in J. DERRIDA, Marges de la philosophie, Paris, Editions de
Minuit, 1972, p. 13.
409 Zie hiervoor: J. DERRIDA, Kh67·a, Paris, Editions Gali16e, 1993.
410 J. DERRIDA, Prejugas, devant ta toi, p. 128.
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2. DE NEGATIEVE THEOLOGIE EN DE PROBLEMATIEK VAN DE TAAL

Door de overkoepelende 'wet van de taal' wordt de mens
geconfronteerd met een radicale 'onuitsprekelijkheid'. Ze
openbaart de beperktheid en de eindigheid van iedere menselijke
betekenisgeving. Het 'fundament' van elke immanente betekenis
trekt zich terug in een radicale transcendentie. Vanuit die optiek
gezien is het niet verwonderlijk dat Derrida aangesproken werd op
verhouding van zijn denken met de negatieve theologie. De
negatieve theologieln hebben immers van oudsher beklemtoond
dat God - de transcendente bij uitstek - niet in menselijke
woorden te vatten was. In zijn geschriften is Derrida de
confrontatie aangegaan met deze vormen van negatieve theologie.
Maar ook voor vele hedendaagse theologen staat de negatieve
theologie terug op de agenda. Zij proberen de christelijke negatieve
theologie8n te koppelen aan de laatmoderne 'wet van de taal:

Het fenomeen van de negatieve theologie opent een veelheid aan
perspectieven. In een eerste punt schenk ik aandacht aan deze
veelheid. Binnen deze pluraliteit kan er echter een onderscheid
gemaakt worden tussen een uor Gott- en een ohne Gott-perspectief
op de negatieve theologie. Dit onderscheid keert terug in de
afzonderlijke bespreking van drie gestalte van de negatieve
theologie. De eerste gestalte is de 'oorspronkelijke' negatieve
theologie zoals die bij pseudo-Dionysius, Meester Eckhart,
Angelius Silesius gethematiseerd wordt. Deze negatieve
theologie6n staan in het teken van een religieuze lofbetuiging (vor
Gott). De tweede gestalte is Derrida's interpretatie  van de negatieve
theologie. Zijn denken biedt een ohne Gott-perspectief. Tot slot
bespreek ik de 'actuele gestalte van de negatieve theologie' onder
de aandacht die zinspeelt op de hedendaagse theologische
doorwerkingen van het fenomeen. Deze vorm van negatieve
theologie wil zowel het laatmoderne denken over de taal valideren
als Gods' transcendentie veilig stellen vanuit een diep-religieuze
betrokkenheid. Deze actuele gestalte van de negatieve theologie
schippert dan ook tussen een vor Gott- en ohne Gott-perspectief.

2.1. Negatieve theologie in meervoud

De overgeleverde traditie van de christelijke theologie presenteert
een schat aan verschillende interpretaties van haar eigen
depositum jidei. Doorheen de turbulente geschiedenis vanaf het
jaar nul tot heden heeft ze op diverse manieren en in verschillende
contexten geprobeerd om gestalte te geven aan de kern van haar
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boodschap. De theologie heeft het daarbij niet nagelaten om voor
die opdracht aansluiting te zoeken bij de heersende filosofische
denkkaders. Het christelijke geloof is steevast een jides quaerens
intellectum, een geloof dat op zoek gaat naar haar eigen
verantwoording. Deze aansluiting bij het denken mocht echter niet
leiden tot een verlies van haar eigen specificiteit. Terzelfder tijd
heeft ze geprobeerd om de specificiteit van de Godsrelatie en van
het religieuze zingevingsperspectief te bewaren. De dubbele
loyaliteit van de theologie bestaat er met andere woorden uit om
zowel kritisch het eigen geloof te belichten vanuit de menselijke
rede en tegelijkertijd kritisch ten staan tegenover deze al te
menselijke redelijkheid vanuit de eigenheid van  de
geloofswaarheid. Dit alles heeft gezorgd voor een ontzettende
rijkdom aan diverse theologie8n. Gezien deze christelijke
geschiedenis moet het woord theologie best als een
meervoudsvorm gelezen worden.

In deze traditie is ook een vorm van theologie geboren, die met
de verzamelnaam 'negatieve theologie' wordt aangeduid. In dit
punt wil ik aandacht besteden aan deze vorm van theologie. Voor
van start gegaan wordt, is het nodig om het statuut van deze
terugblik op het 'negatief-theologische' verleden te verhelderen. De
reden van deze excursie is niet gelegen in een historische
interesse, die het verleden op secure wijze wil beschrijven omwille
van dit verleden zelf. In deze verschilt onze opzet van een studie in
de (kerk)geschiedenis. De klemtoon van deze studie ligt in het
heden. In de mate waarin er in de hedendaagse theologische en
filosofische literatuur aandacht besteed wordt aan het fenomeen
van de negatieve theologie, in die mate ga ik er ook op in. Door
terug aan te knopen bij de oudere gestalte van de negatieve
theologie probeert men immers een actueel debat over het statuut
van de (religieuze) taal vorm te geven. Onder dit nieuwe gesternte
confronteert men oudere opvattingen met nieuwe inzichten.

Het gebruik en de aanwending van de term negatieve theologie
is niet denduidig. Negatieve theologie functioneert als een
verzamelnaam voor zeer diverse inhoudelijke en methodische
inkleuringen. Willi Oelm ller schrijft in dit verband:

«Grundsatzlich kann man liber die verschiedenen inhaltlichen
und methodischen Versuche, uber Gott aus der Perspektive der
negativen Theologie zu sprechen, dies sagen: Viele Versuche
lassen sich weder in der Geschichte noch heute auf einen
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einzigen Begnff, eine einzige Methode, ein einziges Sytem
bringen."411

Volgens Oelrmiller is het onmogelijk om de negatieve theologie
(zowel de hedendaagse als de oudere vorm) onder 66n noemer te
brengen, laat staan te lezen als 66n coherent en specifiek systeem.
Christophe Brabant suggereert dat men eigenlijk altijd over
'negatieve theologieen' zou moeten spreken, om niet de indruk te
wekken dat het om een onverdeeld fenomeen gaat.412 Hij roept - op
basis van een suggestie van Jacques Derrida413 - de
Wittgensteiniaanse notie family ressemblance op om de
veelzijdigheid van de negatieve theologie8n te karakteriseren. De
farniliegelijkenis wijst op een verwantschap van de diverse vormen
van negatieve theologie zonder dat er een zuivere vorm of typologie
van haar kan gevonden worden. De verwantschap toont zodoende
evenzeer de verschillen als de gelijkenissen.

De feitelijke constatering dat er een meervoud aan negatieve
theologie8n bestaat, moet, mijns inziens, verder aangevuld worden
met een fundamenteel inhoudelijke bemerking. Het project van de
negatieve theologie balanceert op de grens van de begrippelijkheid,
de methode en het systematisch denken. De verschillende
negatieve theologie6n wijzen allen op het tekortschieten van het
begrippelijke denken om de transcendente God te vatten. Vanuit
deze optiek staat elke negatieve theologie in een complexe
verhouding tot de menselijke methodiek die de religieuze grond wil
blootleggen. Negatieve theologie laat zich niet vastpinnen op 66n
bepaalde methode en heeft grote reserves om haar eigen inzichten
in een systeem te vertolken, waar zij op zijn minst de
begrensdheid van wil laten zien.

Binnen deze rijkdom aan 'negatieve theologieen' brengt
Oelmuller een structurerend onderscheid aan. Negatieve theologie
kan volgens hem op een tweevoudige manier worden ingezet: in
het eerste geval als een beschrijving van mensen vor Gott en in het
tweede geval als een beschrijving van mensen ohne Gott.414 Zowel
in het eerste als in het tweede geval wordt de beperktheid van het
menselijke spreken en denken aangenomen. Het onderscheid
situeert zich in de consequenties die uit dit inzicht komen.

411 W. OELMOLLER,  Negative Theologie heute. Die Lage der Mensc/len uor Gott, Munchen,
Wilhelm Fink Verlag, 1999, p. 46.
412 C. BRABANT, Vertaten en vertellen. Theologische epistemologie van religieuze ervaring
in het grensgebied tussen deconstructie en hermeneutiek: in dialoog met Jacques
Derrida en Paul Ricoeur, Leuven, Faculteit Godgeleerdheid, ongepubliceerde
doctoraatsverhandeling, 2004, p. 32.
413 J. DERRIDA, Sauf le nom, Paris, Editions Galilte, 1993,9 45-46.
414 W. OELMULLER, Negative Theologie heute. Die Lage der Menschen vor Gott, p. 47.
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Negatieve theologie als een beschrijving van mensen voor God
begrijpen, betekent dat God alle menselijke begrippen en namen
overstijgt. Op een positieve en affirmatieve wijze zegt men het het
transcendente karakter van God uit, die werkelijker is dan
werkelijk. God wordt hier de overstijgende grond waar ieder mens
zijn betekenis kan aan toevertrouwen in het geloof. Een voorbeeld
van deze vorm van negatieve theologie is de theologie van
Dionysius de Areopagiet. Anders wordt het wanneer de negatieve
theologie begrepen wordt als een beschrijving van mensen zonder
God. God is dan niet slechts ten dele afwezig in de menselijke
pogingen om Hem ter sprake te brengen, maar blijft afwezig
zonder meer. De grondeloosheid van het menselijke spreken leidt
niet tot de aanname van een overstijgende grond - God. Deze vorm
van negatieve theologie berust in een radicaal nicht-sprechen,
aldus Oelm ller, zonder enig religieus surplus.415 De voorbeelden
die Oelmuller geeft zijn Adorno, Habermas, Blumenbergh en
Derrida.

Het onderscheid van Oelmuller kan ons helpen om het verschil
tussen de 'oorspronkelijke' en de actuele gestalte van elkaar af te
grenzen. De oorspronkelijke gestalte drukt zich uit in het vor Gott
en de actuele gestalte in het ohne Gott. Ook Oelm ller's
voorbeelden wijzen in die richting. Dit neemt niet weg dat het
Oelm ller's betrachting is om - als hedendaags theoloog - het ohne
Gott van de hedendaagse cultuur te transformeren tot een vorm
van negatieve theologie die zich terug voor God bekent. Zoals wij
verderop zullen argumenteren, wordt het voor de hedendaagse
theologie zeer moeilijk om het zonder God te corrigeren in een voor
God, aangezien vele actuele vormen van negatieve theologie ten
diepste zijn getekend door de radicale afwezigheid van de
religieuze grond.

2.2. God voorbij elke (on)uitsprekelijkheid in de christelijke
traditie: de 'oorspronkelijke' gestalte van de negatieve theologie

Hieronder worden drie voorbeelden van het apofatische denken
van de christelijke traditie belicht: Pseudo-Dionysius, Meester
Eckhart en Angelius Silesius. Allen hebben ze in hun geschriften
op een uitzonderlijke wijze de negatieve theologie gestalte gegeven.
Op voorhand kan ik opmerken dat deze uiterst summiere selectie
niet het hele negatief theologische verleden van de christelijke
godsdienst kan representeren. Dat is geenszins de bedoeling van

415 W. OELMOLLER,  Negative Theologie heute.  Die Lage der lifenschen uor Gott, p. 54.
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deze studie. Naast het feit dat deze auteurs mijlpalen in de
geschiedenis vormen, is hun selectie ingegeven door hedendaagse
motieven. In zijn contemporaine reactivering van het negatief
theologische potentieel grijpt Jacques Derrida precies naar de
genoemde auteurs. Aangezien deze studie over de on/mogelijkheid
van de religieuze taal zich in der ndhe begeeft van het
deconstructieve denken, volg ik op nauwe voet de voorbeelden die
door Derrida worden gepresenteerd als voorbeelden. Ook
hedendaagse theologische studies over negatieve theologie binnen
een Derrideaans kader volgen deze exemplarische duiding van de
negatieve theologie grotendeels op.416 Daar komt bij dat doorheen
deze voorbeelden afdoende duidelijk wordt dat de inzet van deze
christelijke negatieve theologie het mystieke leven in de
ondoorgrondelijke God is.

2.2.1.  Pseudo-Dionysius

In de christelijke traditie was Pseudo-Dionysius de eerste om de
negatieve theologie uitvoerig te thematiseren en systematisch aan
de orde te laten komen.417 Daarmee trad hij in de voetsporen van
de Cappadocische Vaders, die al hadden geopperd dat «alle
theologie apofatisch behoorde te zijn."418 Hij is te situeren rond
500 n. Chr. en liet volgende inspirerende werken na: De divinis
nominibus, Caelestis hierarchia, Ecclesiastica hierarchia, Theologia
mystica en een verzameling van tien brieven van zijn hand. Deze
geschriften zelf zijn het enige bronnenmateriaal dat beschikbaar is

416 Zie bijvoorbeeld: R. SNELLER, Het woord is schrifi geworden: Derrida en de negatieve
theologie, Karnpen, Kok Agora, 1998; C. BRABANT, Vertalen en vertellen; I. BULHOF & L.
TEN KATE (eds.), Flight of the gods. philosophical perspectives on negative theology
(Perspectives in continental philosophy,   11),  New York, Fordham University Press,
2000; H. COWARD & T. FOSHAY (eds.), Derrida and negative theology, Albany, State
University of New York Press, 1992, G.M. HOFF, Aporetische Theologie. Skizze eines
Stils ji£ndamentaler 7'heologie, Paderborn, Sch6ningh,  1997; G.M. HOFF, Die Prekdre
Identitdt des Christlichen.  Die Herausforderung postmodernen Di.02renzdenkens,Air eine
theologische Hermeneutik, Paderborn, SchOningh, 2001; J. Hoff, Spiritualitcit und
Sprachuerlust. Theologie nach Foucault und Derrida, Paderborn, Sch6ningh, 1999; J.
VALENTIN, Atheismus in der Spur Gottes. Theologie nach Jacques Derrida, Mainz,
Matthias-Granewald,  1997;  K. HART, Tlze trespass  of the sign  Deconstruction,  theology
andphilosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
417 Pseudo-Dionysius' geschriften hadden een serieuze invloed op de latere
scholastieke theologie. Zijn denken wordt onder meer toegankelijk gemaakt door de
Latijnse vertaling van Scotus Eriugena rond 858. Grote meesters zoals Hugo van St.
Victor, Albertus Magnus, Petrus Lombardus, Thomas van Aquino en nog vele anderen
lieten er zich door inspireren.
418  K.  ARMSTRONG, Een geschiedenis  van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom
en islam. Vertaald door R. Cohen, Baarn, Anthos, p. 149.
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over de persoon van Pseudo-Dionysius. Vast staat dat hij niet
Dionysius uit Hand. 17, 34 is, zoals men vroeger dacht.

In zijn De divinis nominibus, uitgeschreven in dertien
hoofdstukken, geeft hij een uiteenzetting over de goddelijke
namen. Deze goddelijke namen leert men uit de heilige Schrift,
maar ze leveren slechts een gebrekkige kennis van God op. God
zelf transcendeert immers alle predikaten en kwaliteiten, elke
bevestiging en ontkenning. Sterk beinvloed door de neoplatoonse
filosofie van Plotinus denkt Dionysius God als de ene, als de ene
zijnde (to hen). De ene God, die ons is geopenbaard in de Heilige
Schrift, is verborgen en super-essentieel. Dionysius schrijft:

«Concerning this super-essential and hidden Deity, as has
already been said, we must not presume to speak, nor even to
think, beyond that which has been divinely revealed to us in the
sacred Scriptures, for, as Itself has, of Its Goodness, taught us
concerning Itself, the knowledge and contemplation of Its
essential nature is beyond the reach of all beings, since It is
super-essentially exempt from them all. And you will find that
many theologians have celebrated It not only as invisible and
incomprehensible, but also as inscrutable and past finding out;
and it is certain that there is no trace of any traveller who has
penetrated to Its most hidden Infinitude."419

Met de term super-essentieel verwijst Dionysius naar de
transcendentie van God, die het menselijke bevattingsvermogen
altijd te boven gaat. Het spoor naar God is nooit onverdeeld omdat
God zelf verborgen en ontraceerbaar blijft. Bij Dionysius blijft er
een grote spanning bestaan tussen de toegang tot God via de
Schrift en de ontoegankelijkheid van God.

De verborgenheid van God impliceert een afstand tussen God
en zijn schepselen. Maar vanuit deze afstand - zijn onnoemelijke
transcendentie - is God verbonden met heel zijn schepping en is
op haar beurt de hele schepping verbonden met Hem. Dionysius
noemt God de 'soevereine en almachtige Heer'.420 Hij is het
allesomvattende fundament waaraan alles gebonden en verbonden
is. Dionysius schrijft:

«He is called Omnipotent because He is the All-powerful
Foundation of all things, embracing and binding together the
whole, firmly founding and establishing and uniting it in flawness

419 DIONYSIUS THE AREOPAGITE, The Divine Names, Surrey, The Schrine of Wisdom,
1957, p. 10.

420 DIONYSIUS THE AREOPAGrrE, 7'he Divine Names, p. 79.
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in Himself, and producing the whole from Himself as from an
omnipotent Source, and attracting the whole to Himself as the
omnipotent All-receiving One; holding them all together as the
Almighty Foundation of all and securing all the things embraced
in one transcendent union, not permitting them to fall away from
Himself nor, as being removed from that all-perfect Sanctuary, to
be destroyed."421

Het verlangen van de schepselen naar de Heer en de aanname
van een uiteindelijke 'referentie' naar de allesoverstijgende God
vormen het theologische kader van Dionysius.

De theologische methode wordt bij Dionysius apofatisch van
aard. Iedere positieve uitspraak (katafase) wordt vergezeld van een
ontkenning (apofase). Sporen van deze manier van theologiseren
zijn terug te vinden in De divinis nominibus. Elk van de
hoofdstukken zet in met een kerygrnatische waarheid (b.v. over
Zijn goedheid, Zijn wijsheid). Pseudo-Dionysius bevestigt daarmee
dat de door de Schrift geopenbaarde namen van groot belang zijn
voor het geloof. In een volgende beweging wordt getoond en
betoogd dat de naam van God niet een volledige en restloze
openbaring van God kan zijn. God echt willen leren kennen, is
voorbij alle attributen en namen gaan, omdat God zelf 'beyond all
intellect and reason' is; «It is nameless and incomprehensible,
dwelling above in the secret places."422 Van God moet daarom
evengoed gezegd worden dat Hij 'goed' als 'niet goed' is of 'wijs' als
'niet wijs'. Deze methode van het ontkennende spreken balanceert
op de grens tussen het weten en het niet-weten. De gelovige wordt
doorheen de ontkenningen betrokken op de onnoemelijke grond
van de hele werkelijkheid, die in niets nog lijkt op onze normale
fundamenten van het weten, zoals waarneming en voorstelling. Hij
schrijft: «Er is kennen, begrijpen, weten, aanraking, waarneming,
mening, voorstelling en naam van Hem, en nog al het andere. En
toch laat Hij zich niet kennen, noch uitspreken, noch noemen, en
is Hij niets van wat is, en is Hij in niets van wat is te kennen, en is
Hij alles in alles en niets in niets."423

In Theologia mystica laat Pseudo-Dionysius verstaan dat het
doel   niet de ontkenning als dusdanig  is, maar gelegen is 'voorbij'
elke predikatie en ontkenning. De ontkenning is wel een
noodzakelijke stap om het tekortschieten van elke naam aan te
geven. Dit uiterst gebalde werk kan als een compendium van de

421 DIONYSIUS THE AREOPAGITE, 7'lie Divine Names, p. 79.
422 DIONYSIus THE AREOPAGrrE, The Diuine Names, p. 90.
423 Dionysius in K. ARMSTRONG, Een geschiedenis van God, p. 150. Cf. DIONYSIUS THE

ARE:OPAGNE, The Divine Names, p. 65.
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negatief theologische methode gezien worden.424 In het tweede
hoofdstuk van de mystieke theologie meldt Pseudo-Dionysius dat
het niet-zijn en het niet-weten de weg is naar de
superwezenlijkheid. De ontkenningen bestaan dan uit de
abstractie, het uitnemen en schrappen, van alle concrete 'dingen',
die ons zouden kunnen afleiden van dit superwezenlijke. Het
resultaat van deze extreme abstractie is een soort magnesia, een
niet-weten. Wanneer Dionysius in het vierde hoofdstuk de oorzaak
van alles omschrijft, resulteert dit in een reeks van elkaar
opvolgende ontkenningen: deze oorzaak is geen vorm, geen
kwantiteit of kwaliteit, geen plaats, niet waarneembaar,  . . .   .  In  het
vijfde hoofdstuk zwelt het ontkennende vertoog nog aan vanuit de
gedachte dat deze dieperliggende oorzaak op geen enkele manier
een intelligibel object kan zijn. Het gehele menselijke
voorstellingsvermogen blijkt uitgeschakeld te moeten worden,
alvorens de oorzaak van alles zichtbaar zou kunnen worden.

Indien de gelovige er in slaagt de verschillende attributen en
predikaten van God voorbij te gaan, kan er een openheid voor een
extatische vereniging met God optreden. H6t voorbeeld van deze
mystieke weg naar God is voor Pseudo-Dionysius, net zoals voor
Gregorius van Nyssa, het bijbelse verhaal over Mozes' bestijging
van de berg Sinal.425 Op de top van deze berg aangekomen - klaar
om God te ontmoeten - werd Mozes omhuld in een duistere wolk
en kon hij niets zien. De duisternis en het onvermogen om te
kunnen zien (het onvermogen om te kunnen onderscheiden) zijn
symbool voor de niet-wetendheid van de gelovige, die in de
extatische beweging al het vertrouwde achter zich laat. Enkel daar
echter, op deze duistere 'plek', kan de ware godsontmoeting
plaatsvinden. De weerslag van deze extase is het zich
toevertrouwen aan de woordeloosheid van dit gebeuren: «En zo
zullen we nu, wanneer we ingaan in het duister dat boven de geest
is, daar niet weinigwoordigheid vinden, maar volledige
woordeloosheid en begrippeloosheid."426 De uiteindelijke
onwetenheid en woordeloosheid verschijnt hier als het hoogtepunt
van de mystieke ervaring en vereniging met God.

424 Zie ook: R. SNELLER, Het Woord is Schrift geworden. Derrida en de negatieve
theologie, p. 58.
425 K. ARMSTRONG, Een geschiedenis van God, p.  151. Cf. Ex.  19, 34.
426 PSEUDo-DIONYSIUS DE AREOPAGIET, Over mystieke theologie. Vertaald door B.
Schornakers, Kampen, Kok Agora, 1999, p. 19.
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2.2.2. Meester Eckhart

Meester Eckhart    (1260- 1327) draagt de invloed van Pseudo-
Dionysius in zich. In de mystieke hoogbloei van de 14de eeuw was

hij een belangrijk mysticus. Zijn theologische en filosofische

scholing had hij binnen de dominicaanse orde doorlopen. Deze
filosofische en theologische onderlegdheid kwam ook tot
uitdrukking in zijn preken, waar hij bekend voor geworden is. Het
was zijn betrachting te laten zien dat de mystieke ervaring buiten
de oevers van de menselijke rede treedt en dat in deze ervaring,
meer dan in het denken, de toegang tot het goddelijke te vinden is.
De mystieke ervaring impliceert, volgens hem, een zuivering van
onze godsvoorstellingen die ertoe geneigd zijn om God op 66n of
andere manier vast te kluisteren. Voor Eckhart is de mystieke
ervaring sterk verbonden met de ontkenningen. Dus ook al zijn
mystiek en negatieve theologie niet zomaar synoniemen, bij
Eckhart treft men beide aan.

Eckhart herhaalt meermaals dat er een afstand is tussen God
en het Zijn. 'God is Niets' in tegenstelling tot wat filosofisch
gesproken als het zijn omschreven wordt. Deze verbinding tussen
God en het Niets is geenszins een uiting van nihilisme, maar deze
ontkenning van het zijn van God, moest God boven elke gekende
vorm van zijn of zijnde verheffen.427 Enkel door God als een niets
te begrijpen, kan men tot zijn ondoorgrondelijke grond
doordringen. De beweging naar het Niets toe, betekent een
acceptatie van de onkenbaarheid en onnoembaarheid van God.
Volgens Eckhart mag de mens zich niet tevreden stellen met de
voorstellingen die hij zich van God maakt. Hij schrijft:

«A man should not have, or be satisfied with, an imagined God,
for then, when the idea vanishes, God vanishes! Rather, one
should have an essential God, who far transcends the thought of
all man and creatures."428

427 De invloed van Pseudo-Dionysius is duidelijk merkbaar op Eckhart en deze
laatstgenoemde citeert hem meermaals in zijn preken. Een van de meest centrale
verwantschap tussen beiden is dat God verheven is boven het zijn. Zie R. SNELLER, Het
Woord is Schr(R geworden, p. 74-94. Wat bij Dionysius de super-wezenlijkheid is, is bij
Eckhart God's verhevenheid boven het zijn: «... dass Gott das Sein nicht zukommt,
und dass er kein Seiendes ist, sondern er ist etwas H6heres als das Seiende."
428  Eckhart in B. BLANs,  Cloud of Unknowing. An Orientation in Negative Theology.»om
Dionysius the Areopagite, Eckhart, and John ofthe Cross to Modernity, in I. BuLHoF & L.
TEN KATE (eds.), Flight (lf the gods: philosophical perspectives on negative theology,  p.
67.
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Eckhart herhaalt in dit citaat het centrale motief van de
negatieve theologie: de menselijke voorstellingen van God zijn
eerder een afwending van God, dan een toewending naar Hem. In
de zoektocht naar God voorbij het zijn en voorbij iedere
voorstelling, vraagt Eckhart de steun van God om in een dergelijke
opdracht te slagen: «Therefore I pray to God to make me free of
God".429

Het bereiken van het mystieke ideaal veronderstelt een
zuiveringsproces waarbij de mens leeg wordt om op die manier te
kunnen opgenomen worden in de leegte die God zelf is. Een stap
naar de zuivering toe, is gelegen in de ontkenningen van wat reeds
aan God is toegedicht. In Stella Matutina laat Eckhart
onmiskenbaar zien dat hij het spreken in ontkenningen in de
vingers heeft: «God is wijs zonder wijsheid, goed zonder goedheid,
almachtig zonder almacht."430 Doorheen de ontkenningen dient er
zich een ander soort kennen: een beeldloos kennen, een kennen
dat voorbij elke voorstelling ligt. Zoals Saskia Wendel schrijft is
voor Eckhart «Gotteserkenntnis im Gegensatz zur sinnlichen
Erkenntnis der Dinge Weisen eines bildlosen Erkennens, was
deren Unaussprechlichkeit impliziert, da Sprache immer schon
vermittelt ist, um etwas bezeichnen und aussprechen zu
k6nnen."431 Dit kennen zonder beelden laat zich niet ver-talen en
onder woorden brengen. Aangezien de taal zelf altijd beelden en
representerend te werk gaat, is zij niet bij machte om het
onuitsprekelijke mysterie van God tot uitdrukking te brengen.

De purificatie heeft een grote weerslag op het menselijke
subject. De mystieke ervaring kan zich enkel aandienen in een
ervaring van zelfverlies. Enkel wanneer het 'ik' vernietigd wordt,
kan de ziel opgenomen worden in de verborgen God. De ziel is
even onuitsprekelijk als God zelf. De band met God doorheen de
ziel is dieper dan de band met het 'ik'. Eckhart heeft het in dit
verband over de 'Gottesgeburt in der seele' en over de
'Durchbruch' van God in de ziel van de mens.432 In de
dieperliggende ziel dient God zich aan. De ervaring van het
doorbreken is echter geen ervaring waarin God als een object van
ervaring verschijnt. In deze ervaring zijn ziel van de mens en God
onrepresenteerbaar in elkaar: God en ziel worden 66n. De ziel
wordt hier leeg en vormeloos en ononderscheidbaar van de

429 B. BLANS, Cloud OfUnknowing, p. 6.
430 ECKHART, Over God wil ik zwijgen. De preken. Vertaald door C.0. Jellema,
Groningen, Historische Uitgeverij,  2001,  p.   127.
431 S. WENDEL, Christliche Mystik. Ein Einfilhrung, Kevelaer, Verlaggemeinschaft Topos
Plus, 2004, p. 51.
432 B. BLANS, aoud OfUnknowing, p. 68.
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vormeloosheid van God zelf: "for this breaking-trough [Durchbruchl
gaurantees to me that I and God are one. Then I am what I was,
then I neither wax nor wane, for I am an unmoved cause that
moves all things."433 Het summum van de religieuze houding is
gelegen in de vorm van gelatenheid. In de gelatenheid laat men
immers de gehechtheid aan bepaalde voorstellingen van zichzelf
en God varen.434 Het is die zin letterlijk een loslaten van iedere
bepalings- en benoemingsgrond.

Tegen de achtergrond van het inbreken van God in deze
onbenoembare mystieke ervaring wordt zichtbaar dat het
ontkennen van alle predikaten en voorstellingen van God geen
eindpunt is. Voor Eckhart wordt de negatie gesupplementeerd met
een 'negatie van de negatie'. Deze 'negatie van de negatie' leidt niet
tot een positieve theologie, maar staat onder het voorteken van een
'Oberschwang der Bejahung'.435 Het 'negatieve' van deze theologie
dient uiteindelijk overstegen te worden en thuis te komen in het
niet-zijn en de leegte van God zelf. In de mystieke ervaring neemt
de mens 'omwille van God, afscheid van God'.436

2.2.3. Angelus Silesius

Onder het pseudoniem Angelus Silesius schreef de Duitse
mysticus Johann Scheffier    (1624- 1677) het zesdelige    werk   de
Cherubinischer Wandersmann. Dit werk is een uitgelezen
voorbeeld van negatieve theologie. Ook bij Silesius zijn
verwijzingen te vinden naar Pseudo-Dionysius en hij bekent
zichzelf schatplichtig aan het denken van Meester Eckhart. Met
Silesius en zijn volgelingen beleefde de Duitse mystiek een laatste
hoogtepunt in  de  17de  eeuw.

De Cherubinischer Wandersmann is een verzameling van
mystieke epigrammen, waarin vaak via de weg van de negatie een
toegang tot de bovenwezenlijke God gezocht wordt. Het werk is
eerder po8tisch van aard dan een rigide systematische
uiteenzetting. De titel verbindt de woorden 'cherubijnse' en
'dwalende, dolende mens'. Hij kan gelezen worden als de weg die
het boek zelf wil bewerkstellingen: de gang van de dwalende,
zoekende mens naar een cherubijnse, hogere - in de engelensfeer
te plaatsen - toestand. De weg die daartoe leidt, zal net zoals bij
Pseudo-Dionysius en Meester Eckhart, doorheen een vorm van

433  B. BLANS, Cloud of Unknowing, p. 69.
434 B. BLANS, aoud OfUnknowing, p. 69-70.
435 S. WENDEL, Christliche Mystik. Ein Einfilhning, p. 92.
436 K. ARMSTRONG, De geschiedenis van God, 9 284.
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niet-weten moeten. Het is de weg van de negatieve theologie die
uitmondt in de unbekannte Gott.

Ook voor Angelus Silesius is de taal niet bij machte om de
overstijgende God uit te drukken. Het volgende citaat bevestigt dit
onomwonden: «Mens, wanneer je het Zijn van de eeuwigheid wilt
uitspreken, dan moet je je tevoren helemaal van het spreken
onthouden".437 De onthouding van het spreken, God weren uit
bevattelijke taal, is daarmee de enige mogelijkheid om God
werkelijk te laten zijn. Voor de mens betekent dit andermaal dat
het vertrouwen in God in een vorm van niet-weten ligt. De God
van  Silesius  laat zich het best omschrijven  als een 'niets'  (I,  111),
als 'duisternis' (II, 23) of als 'woestijn' (I, 7). Allemaal
beschrijvingen trouwens die evocatie willen zijn van het
overstijgende en onbenoembare karakter van God. Deze godheid is
tevens voorbij het gewone zijn te plaatsen: «Die Ober-Gottheit ist
mein Leben und mein Licht."438 Andermaal wordt in het denken
van Angelus Silesius de kern van de negatieve theologie ontsloten
als een onafscheidelijke constellatie van onkenbaarheid,
onbenoembaarheid en overstijging van elke mogelijke categorie.

In de mystieke ervaring kan de mens aanknopen bij het
overstijgende mysterie. In uit de negaties opstijgende weg kan God
uiteindelijk geschouwd worden. R. Sneller schrijft: «Het gaat erom,
door te dringen tot het hoogste, het diepste en laatste, tot dat wat
nog achter God zelf schuilgaat: zijn godheid."439 Daarbij dient de
mens afstand te doen van alles wat hem eigen is en zich toe te
vertrouwen aan een gelatenheid die we ook bij Eckhart aantroffen.
In de ervaring verdichten God en de mens zich zo sterk, dat
Angelus Silesius zich retorisch afvraagt of God en de mens 'niet
zeer inniglijk verwant' zijn,440 Bij Angelus Silesius wordt zodoende
andermaal zichtbaar dat de via negativa aangevuld dient te
worden van een via eminentia, een overstijgend in zich opnemen
van het diepe mysterie Gods waaraan de mens in zijn diepste
diepte aan verwant is.

437 Angelus Silesius geciteerd in R. SNELLER, Het Woord is Schrijt geworden, p. 99.
438 ANGELUS SILESIUS, Chen£binischer Wandersm£Inn, p. 3 (I, 15).
439 R. SNELLER, Het Woord is Schri  geworden, p.  104.
440 R. SNELLER, Aret Woord is Schrijt geworden, p. 107; ANGELUS SILESIUS,
Cherubinischer Wandersmann,  p.  2   (I,   11):  "Sind wir einander nicht ganz inniglich
gernein?"
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2.2.4. Besluit

Pseudo-Dionysius, Meester Eckhart en Angelus Silesius: drie
namen uit het rijke christelijke verleden die zich uitvoerig hebben
ingezet voor de boven-alle-namen-verheven God. Allen hebben ze
de grenzen van de predikatie aangetoond. De menselijke taal
hebben ze in zekere mate van haar bemeesterende kracht ontdaan
om terug ruimte en openheid te scheppen op een God die niet
zomaar restloos te 'ver-talen' is. Iedere positieve theologie en ieder
weten over God wordt door hen in het perspectief geplaatst van
een uiteindelijk niet-weten.

De mystieke weg die in deze vorm van negatieve theologie
meegegeven is, presenteert echter een 'uitweg'      uit      de      niet-
wetendheid en de sprakeloosheid. In de mystieke ervaring treedt
de gelovige mens op een bijzondere manier in contact met de
godheid, de God boven het zijn of met Hij die niets is. De uitweg is
geen terugkeer naar een positieve theologie, maar drukt zich
positief uit in de vereniging van de mens met de grondeloze God.
In de extase en de gelatenheid wordt de mens meegevoerd in de
bovenwezenlijkheid van 'God'.

Met Oelmuller kan men stellen dat in de genoemde voorbeelden
de negatieve theologie8n functioneren als een beschrijving van de
mens voor God. Voorbij de oevers van elke mogelijk spreken en
van elke mogelijke conceptuele inkleuring verschijnt er een
onmiskenbare verwijzing naar God, die de uiteindelijke bron van
het geloof is. De twijfel aan de denkbeelden over God of de godheid
is in die zin niet zo radicaal, dat God zelf volledig verdwijnt in de
horizon van het niet-weten. Deze negatieve theologie8n leven van
een ten top gedreven spanning tussen de onkenbaarheid van God
en de zinvolle mededeling van deze onkenbaarheid in de mystieke
overschrijdende ervaring.

De inzet van deze vorm van negatieve theologie is radicaal
religieus van aard. Historisch gezien is ze ontstaan in de hoogbloei
van christelijke cultuur en ze is daar ook diepgaand door
getekend. Het is vanuit deze christelijke cultuur dat men haar
zinvolle bijdrage aan deze cultuur kan begrijpen. Als een
tegengewicht tegen een te conceptueel spreken over God en tegen
een theologie die meende God in haar eigen interpretaties in te
passen, opende zij verrassende perspectieven en kon zij een niet te
reduceren supplement bieden op de reeds bestaande theologie.
Maar als onmiskenbaar supplement van de theologie blijft ze met
deze deelachtig aan een diepe religieuze bewogenheid van de mens
naar God toe. Louis Duprt bijtredend, kan ik stellen dat deze
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negatieve theologie8n maar bestaan bij gratie van een positieve
(geloofs)ervaring die het negatieve spreken mogelijk maakt.441 Deze
positieve ervaring wordt meegenomen tot in de meest donkere
nacht en tot in de meest dorre woestijn van de via negativa.
Exemplarisch is hierbij wat Miller schiijft over  de
onuitsprekelijkheid  en de stilte:  «(...) for Eckhart, this silence  has
been broken by God's self-revelation. Faith in God's self-revelation
is what distinguishes apophatic discourse like Eckhart's from
silence about God."442 De stilte en het zwijgen dat geimpliceerd is
in de negatieve theologie is geen stilte die ook God uiteindelijk het
zwijgen oplegt, maar juist de mogelijkheid in zich draagt dat God
zichzelf openbaart in deze stilte.

2.3. Jacques Derrida en de negatieve theologie ohne Gatt

De overstap van de christelijke gestalte van negatieve theologie
(zoals bij Pseudo-Dionysius, Eckhart en Angelus Silesius) naar het
laatmoderne denken van Jacques Derrida is niet alleen historisch
een verre vlucht. Het is tevens een binnentreden in een nieuwe
complexe gestalte van 'negatieve theologie', die ver verwijderd is
van de oorspronkelijke religieuze inbedding. De context van zijn
schrijven is een laatmoderne cultuur die zich door het
seculariseringproces heeft proberen losmaken van de religieuze
referentie. Voor vele theologen en filosofen is het een verwonderlijk
gegeven dat deze auteur op een eigen manier de negatieve
theologie terug op de agenda plaatst. Misschien nog frappanter is
dat de 'negatieve theologie' voor Jacques Derrida geen toevallig of
specifiek studie-object is, maar dat het vragen opent en blootlegt
naar het project van de deconstructie. Deze vraag naar de
verwantschap tussen de negatieve theologie en de deconstructie
werd meermaals aan deze denker voorgelegd. Gewetensvol is hij in
een aantal teksten, zoals bijvoorbeeld Sauf le nom, op dit appel
ingegaan. In een spel van nabijheid en afstand zal de complexe
verhouding tussen de deconstructie en de negatieve theologie
uitgebalanceerd worden. Daarbij zal duidelijk worden dat de
deconstructieve arbeid nog een laatste rest aan positieve theologie
uit de oorspronkelijke negatieve theologie6n elimineert, namelijk
het vertrouwen in de bovenwezenlijke Godheid. Wat OelmOller een
negatieve theologie ohne Gott noemde, wordt zodoende belichaamd
in de deconstructie.

441 L. DUPRE, De symboliek van het heilige, Kampen, Kok Agora, 1991, p.  130.
442 B. MILEM, The unspoken Word. Negative Theology in Meister Eckhart's German
Sermons, Washington, The Catholic University of America Press,  2002,  p.  179.
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Needs in Diferance (1968), een tekst die opgenomen werd in
Marges de la Philosophie, brengt Derrida de negatieve theologie ter
sprake. Hij formuleert een kritiek op de negatieve theologie die
gedurende zijn verdere oeuvre zal blijven gelden, niettegenstaande
verdere nuanceringen. Hij bekent er expliciet dat 'de omwegen, de
fraseringen, de syntaxis waarop ik hier vaak zal moeten
terugvallen, soms bedrieglijk veel weg zullen hebben van die van
de negatieve theologie'.443 Maar na deze erkenning van deze
gelijkvormigheid - vooral van talige strategie6n - zet hij
onmiddellijk daarna in een juist perspectief. De deconstructie is
niet gelijk aan de negatieve theologie en de dgerance is in geen
geval 'van theologische aard, zelfs niet van de meest negatieve orde
van de negatieve theologie'.444 De kritiek van Martin Heidegger in
gedachten proclameert Derrida dat in de negatieve theologie een
onto-theologische toe-eigening aan het werk is, waar hij zijn eigen
denken kost wat kost wil van vrijwaren. De negatieve theologie is
er, zo schrijft hij, 'nog altijd op uit aan gene zijde van de eindige
categorieen van essentie en existentie, dat wil zeggen van
tegenwoordigheid, een supra-essentialiteit vrij te maken, zich
dwingend tot het besef dat het predikaat 'existentie' slechts aan
God wordt ontzegd om hem vervolgens een hogere, onvatbare,
onuitsprekelijke zijnswijze toe te kennen'.445 446 Hoe grondeloos, en
door negatie doortrokken, de negatieve theologie ook wil zijn, ze
blijft volgens Derrida getuigen van een supra-essentialiteit die de
uiteindelijke zinvolheid van het zwijgen schraagt. Deze hang naar
een allesoverstijgend beginsel of fundament is precies wat de
deconstructie wil ontmaskeren en blootleggen. In die zin mag en
kan de deconstructie nooit samenvallen met de negatieve
theologie, hoe sterk de verwantschap aanvankelijk ook kan lijken.

2.3.1. Twee sleutel-teksten     uit de Derrideaanse 'negatief-
theologische' traditie: 'Comment ne pas parler' en 'Sauf le nom'

Voor Derrida-interpretatoren - zeker voor diegenen met een
bijkomende theologische interesse - is het een geschenk uit de
hemel dat Derrida zeer expliciet de kwestie van de negatieve
theologie ter sprake brengt in twee fascinerende teksten: Comment

443 J. DERRIDA, Dil»rantie, in J. DERRIDA, Marges van de juosofie Vertaald door G.
Groot, Kampen, Kok Agora, 1995, p. 27.
444 J. DERRIDA, Dillerantie, p. 27.
445 J. DERRIDA, Di#emntie, p. 27.
446 In Comment ne pas parler herhaalt Derrida nog eens uitdrukkelijk, ditmaal in een
voetnoot, in exact dezelfde woorden wat hij in DifRrance schrijft. Dit is een
onomwonden teken dat hij het toen geschrevene zonder correctie herbevestigd.
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ne pas parter en Sauf le nom. Men zou kunnen stellen dat zij het
hart uitmaken van de canon van de laatmoderne 'negatief-
theologische' traditie, die zich op het denken van deze Frans-
Algerijnse auteur ent. Deze teksten zijn de aanzet geweest voor
heel wat publicaties over dit thema. In wat volgt, zet ik de
gedachtelijnen van Derrida's teksten uiteen.

2.3.1.1.  'Comment  ne pas parler'

Comment ne pas parter is het schriftelijke verslag van een
voordracht gehouden op een symposium te Jeruzalem. Zoals men
van Derrida kan verwachten, is het geen 66nduidige tekst en
worden evenveel vragen opgeroepen als vragen beantwoord. De
tekst weerspiegelt de complexe verhouding tussen de
deconstructie enerzijds en de negatieve theologie anderzijds. Deze
moeilijkheid en complexiteit wordt geintensiveerd door het gegeven
dat 'de' negatieve theologie niet bestaat en dat er met andere
woorden al een meerstemmigheid in het spel is waarmee iedere
definitie slechts als voorlopig kan worden getypeerd. Deze
meerstemmigheid zal zich in deze tekst laten voelen doordat de
lezer ondergedompeld wordt in een veelheid van negatief-
theologische teksten.

De titel van deze tekst spreekt boekdelen. Hoe niet te spreken?
- vragen worden opgeworpen over het spreken. Kan men het
spreken vermijden? Kan men op een andere manier spreken over
iets? In de titel ligt een verwante vraagstelling die ook in de
negatieve theologie vaste grond heeft: de problematiek van het
spreken en haar verhouding tot de ontkenning of tot een vorm van
ongedaan maken van datgene wat gezegd is. De ondertitel van de
tekst is D6ntgations, te vertalen als loocheningen of ontkenningen.
Wat wordt geloochend? Is het spreken sowieso een verloochening
en ontkenning van een overstijgende 'waarheid' of wordt de poging
om te zwijgen altijd al ontkend en tenietgedaan doordat men niet
anders kan dan over dit zwijgen te spreken, of in Derrida's geval:
er over te schrijven? Dergelijke vragen worden in deze tekst als
een gemeenschappelijke bodem van deconstructie en negatieve
theologie geexploreerd.

In het eerste deel van de tekst krijgt de lezer een inwijding in de
vraagstelling van de titel, maar ook al een zeker antwoord. Het
raadsel en de paradox van het niet-spreken is gestoeld op een
double bind die de taal zelf in de hand werkt. Deze dubbele
binding is verantwoordelijk voor enerzijds de noodzaak van het
spreken (het knoetenl en anderzijds de onmogelijkheid van het
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verwoorden. Wanneer Derrida schrijft: 'itc moet het spreken
vermijden, terwijl ik er altijd al aan begonnen ben'447, dan is het
precies dit principe dat naar voren wordt geschoven. Vanuit dit
oogpunt gezien is de taal al begonnen voordat het eerste woord
gezegd is. De taal, zo zal Derrida stellen, draagt een belofte in zich
en het is deze belofte waarop de spreker probeert te antwoorden.
Maar wat betekent het dat de taal reeds begonnen is en dat ze
deze belofte uitzendt? Het betekent dat de sprekende mens in zijn
spreken tegen de achtergrond van een hem overstijgend medium -
de taal - moet geplaatst worden. Dit medium waar de sprekende
mens zich op beroept, maakt hem schatplichtig voor iets waar hij
zelf niet echt kan op repliceren. Iedere poging om de betekenis van
dit medium los van de taal te willen begronden, mislukt aangezien
de taal zelf oorzaak is van dit betekenisgeven. De dubbele binding
beslaat zowel de poging tot het onder woorden brengen als de
ontkenning van datgene wat gezegd is. Zoals Sneller schrijft:
«Zodra ik mij de vraag stel 'hoe niet te spreken?' is het al te laat:
het is de taal die mij de vraag ingeeft en die hem dus mogelijk
maakt." 448 In de poging om de taal te ontlopen - in een bepaalde
vorm van zwijgen of ontkennen - loopt men met andere woorden
recht in de armen van de taal zelf.

Deze dubbele binding stroomt samen in Derrida' denkfiguur
'het geheim: In 'het geheim' vertolkt zich iets wat leeft op de grens
tussen zegbaarheid en onzegbaarheid. Derrida vertrekt van het
eenvoudige gegeven dat een geheim nooit absoluut geheim kan
zijn. Anders zou niemand er ooit weet van hebben. Het geheim
moet zich met andere woorden ergens onthullen. Deze onthulling
is echter een verraad van het geheim en in deze onthulling
loochent het geheim zichzelf. Derrida schrijft: «Er is een geheim
van de loochening en een loochening van het geheim. Het geheim
als zodanig, als geheim, scheidt meteen al een negativiteit af en
stelt die in, het is een ontkenning die zichzelf ontkent. Ze loochent
zichzelf. Deze loochening overkomt het geheim niet toevallig, ze is
wezenlijk oorspronkelijk."449 Als geheim verloochent het zichzelf in
het openbaar maken. Maar in deze verloochening wordt het ook
voor het eerst als geheim zichtbaar, als datgene wat zich telkens
weer terugtrekt uit ieder spreken. Gelezen vanuit wat ik hierboven
heb beschreven, komt men hier uit op het raadselachtige 'geheim
van de taal' als die instantie die zichzelf wegschenkt om concrete
betekenissen mogelijk te maken. De negatieve theologie staat,

447  J. DERRIDA, Comment  ne pas parler, p. 544.
448 R. SNELLER, Het Woord is SchriB geworden, p.  128.
449 R. SNELLER, Het Woord is Schrijt geworden, p. 294.
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aldus Derrida, altijd in het teken van een dergelijk geheim dat zich
net in de ontkenningen manifesteert.

In het tweede deel van Comment ne pas parler schetst Derrida
drie paradigma's van negativiteit. Waar Derrida in het eerste deel
enkel verwees naar de christelijke negatieve theologie, betrekt hij
er twee andere paradigma's   bij: de negativiteit bij Plato  en  de
negativiteit in het denken van Heidegger. Uit het Platoonse denken
worden twee belangrijke noties gelicht: de idee van het Goede (uit
de  Politeia)  en de chora  (uit de Timaeus). Heidegger's pogingen  om
het woord 'zijn' te doorkruisen, vormen ook een afzonderlijk
paradigma. In het midden tussen Plato en Heidegger wordt stem
gegeven aan de christelijke negatieve theologie, meer bepaald door
een verwijzing naar teksten van Pseudo-Dionysius en Meester
Eckhart. Deze middenpositie waarin de negatieve theologie zich
bevindt, trekt haar uit zichzelf en zet haar tussen twee andere
filosofische pogingen om een 'meer dan zijn' uit te drukken.450 Ook
bij deze denkers, met name Plato en Heidegger, onderkent Derrida
een hang naar een overstijgende super-wezenlijkheid, die hij ook
bij de christelijke negatieve theologie ontdekt. In mijn bespreking
zal ik ondanks deze verhelderende filosofische oefening toch
specifiek bij het expliciete paradigma over de negatieve theologie te
rade gaan.

In zijn bespreking van dit tweede paradigma van de negativiteit
wijst Derrida op het gelijktijdige verschijnen van de ontkenningen
en het gebed. Hij maakt omstandig duidelijk dat deze
onafscheidelijkheid tot het hart van het negatief-theologische
project behoort. De negatie van alles wat talig over God kan gezegd
worden, wordt zo gesupplementeerd door het gebed, waardoor de
gelovige toch nog toegang krijgt tot Gods'mysterie. Het gebed toont
aan dat de negatieve theologie nooit in een volstrekt zwijgen
gehuld blijft. Het gebed richt  zich nog altijd   tot iets, iemand,...
God. Wat Derrida met andere woorden als zijn voornaamste kritiek
tegen de negatieve theologie beschouwde (cf. supra), namelijk de
aanname van een super-wezenlijkheid, wordt in Comment ne pas
parter bij uitstek in het gebed verzinnebeeld.

In het begin van de Mystieke theologie van Pseudo-Dionysius
wordt de superwezenlijke God als volgt beleden:

«0 Drieheid, super-wezenlijk en super-goddelijk en super-goed,
die het Godsweten van de christenen schraagt, leidt ons naar de
super-onkenbare en super-schijnende en allerhoogste top van de
mystieke schriften, daar waar de eenvoudige en afgescheiden en

450 Voor een verdere bespreking, zie R. SNELLER, Het Woord is Schrin geworden.
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onwrikbare mysterleen van de theologie verhuld liggen, her en
der, in de super-lichte duisternis van het zwijgen van het
verborgen mysterie (...)."451

Het gebed bekleedt een fundamentele plaats in het mystieke
gebeuren. Dit gebed is overduidelijk gericht tot de onkenbare God.
In het bidden betuigt de gelovige zijn deelachtigheid aan de
goddelijke revelatie en onthulling en aanroept deze door middel
van de taal als de Onzegbare. De zelfonthulling van God is reeds
geimpliceerd   in het gelovige antwoord (het gebed). Rico Sneller
schrijft in dit verband: «Wat Derrida wil problematiseren, is de
mogelijkheid van een ontsnapping aan de taal in een directe
aanspraak. De directe aanspraak, zo essentieel voor het welslagen
van de apofatische onderneming, is verkleefd aan andere
'taaldaden' (bijvoorbeeld     die     van     de     lof). Deze houden     elke
geforceerde, onmiddellijke uitbraak tegen."452 In zoverre het gebed,

via bijvoorbeeld de lofbetuiging, een soort van directe,
onbemiddelde toegang wil krijgen tot het overstijgende, in die mate
legt het beslag op de transcendentie.

2.3.1.2. 'Sauf lenom'

«Meer dan 66n, neem me niet kwalijk, men moet altijd met meer
dan den zijn om te spreken".453 - dit zijn de beginwoorden van
Sauf le nom, in het Nederlands vertaald als 'Godl anonymus.
Derrida lijkt er mee te willen uitdrukken dat het spreken over de
negatieve theologie meer dan 66n stem nodig heeft. Vormelijk
getuigt Sauf le nom van deze meerstemmigheid: het is
uitgeschreven in een dialoogvorm tussen twee niet nader bepaalde

gesprekpartners. Voor deze aanvangswoorden staan twee gesloten
haken  met drie punten   -   (...)   - een 'stille' tekstuele  hint  dat  het
gesprek tussen beiden (of het gesprek met iemand anders/Anders)
al is begonnen alvorens de eerste woorden zijn neergepend. Men
kan zou zich ook kunnen afvragen of het geen verwijzing is naar
datgene wat nooit onder woorden gebracht kan worden, naar
datgene wat de negatieve theologie het onbenoembare noemt?

De korte tekst Sauf le nom ontsluit andermaal Derrida's
appreciatie van de negatieve theologie en de verwikkeling van zijn
eigen denken ermee. De titel werd door Rico Sneller als
Behoudens de naam' vertaald. Het is een thema dat de negatieve

451 R. SNELLER, Het Woord is Schr(R geworden, p. 433.
452 R. SNELLER, Het Woord is SchriB geworden, p. 464.
453 J. DERRIDA, 'God', anonymus. Vertaald door R. Sneller, Baarn, Agora, 1998.
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theologie nauw aan het hart ligt: kan men een naam vinden voor
de Naamloze? «Komt de naam 'God' aan God toep"454 Het concrete
voorbeeld van de christelijke apofatische traditie is in dit werkje
Angelus Silesius, wiens puntdichten uit de Cherubinischer
Wandersman meermaal geciteerd worden. In zijn woorden vindt
men de moeizame zoektocht naar de naam terug: «De woorden
noemen God, spreken van hem, bespreken hem, spreken tot hem,
laten hem in zichzelf spreken, laten zich dragen door hem,
verwijzen (elkaar) naar juist datgene wat de naam veronderstelt te
noemen voorbij zichzelf, het noembare voorbij de naam, het
onnoembare noembare."455 In zoverre lijkt de deconstructie gelijk
te sporen met de stem van Silesius. Haar sporen naar het
onherleidbare andere - voor diegene die zonder naam is - voegt
zich naar dergelijke bewoordingen.

26n van de gesprekspartners lanceert een onderscheid tussen
twee vormen van apofase. De eerste vorm staat in het teken van
een 'onverzadelijk Godsverlangen'.456 Onmiskenbaar wordt gedoeld
op de apofase zoals die zich in de christelijke traditie presenteert.
De tweede vorm wijst echter 'elke antropo-theomorfe vorm van het
verlangen' af.457 Deze vorm huldigt een apofase die wars is van
elke theologische en antropologische horizon. Het is niet moeilijk
om er de apofase van de deconstructie in te lezen. De afwijzing van
een antropo-theologische horizon is ook het centrale kenmerk van
Derrida's 'messianisme zonder messianisme' (cf. hoofdstuk 1). Het
is volgens Derrida de enige mogelijkheid om de openheid voor le
tout autre' te bewaren.

Zoals Sneller en Brabant bevestigen, wordt er doorheen  Sauf le
nom een meer positieve appreciatie voor de negatieve theologie
uitgesproken. Deze positieve appreciatie wordt mogelijk door de
kans die zich in elk apofatisch spreken aandient,  die a fortiori ook
een kans is voor de christelijke negatieve theologie (hier
belichaamd     in de teksten van Angelus Silesius).     Deze     kans
ontstaat wanneer een particuliere invulling van de apofase meer
wordt dan een monoloog die enkel betrekking heeft op het eigen
spreken en op de eigen horizon van het spreken. Doorheen de
dialoogvorm en de meerstemmigheid, die deze tekst kenmerkt,
sijpelt deze openheid door.

De meer gunstige interpretatie van de negatieve theologie kan
zich, mijns inziens, enkel doorzetten als men wat Derrida schrijft,
leest als een uiteenzetting over de bijzondere aard van de taal. Dat

454 J. DERRIDA, 'God', anonymus, p. 25.
455 J. DE:RRIDA, 'God', anonymus, p. 26.
456 J. DERRIDA, 'God', anonymus, p. 39.
457 J. DERRIDA, 'God', anonymus, p. 39.
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wu zeggen dat 'negatieve theologle' een zinvolle onderneming wordt
als ze een verschuiving rnee voltrekt, die de
mogelijkheidsvoorwaarde van de deconstructie vormt. Deze
verschuiving is het verplaatsen van de particuliere religieuze,
theologische horizon van de negatieve theologie naar de 'negatieve
theologie' als een algemeen kenmerk van de taal.

Deze strategische verschuiving heeft Derrida in Comment ne
pas parler aangekondigd en zet zich in Sauf le nom door. In het
eerstgenoemde werk maakt Derrida gewag van een mogelijke
uitbreiding van de negatieve theologie. Hij schrijft over de
negatieve theologie dat 'elle peut s'atendre A tout langage, voire A
toute manifestation en g6ntral'.458 Wat betekent het voor de
negatieve theologie om te vallen onder een algemene karakteristiek
van de taal? Het betekent dat de negatieve theologie afstand doet
van haar eigen idioom, van de inbedding in een eigen traditie van
spreken, van een eigen zinvolle geloofscontext. In de bespreking
van de christelijke negatieve theologie hadden we gesteld dat de
basis van ieder ontkennend spreken een positieve geloofservaring
was. Het is deze basis die radicaal op de tocht wordt gezet door
negatieve theologie te verbinden aan de algemeenheid van de taal.

In het begin van Sauf le nom wordt 66n van de wezenlijke
trekken gegeven van de negatieve theologie. Het is 'het gaan naar
een grenslijn, en vervolgens het overschrijden van een grens,
inclusief die van een gemeenschap, en dus van de rede of
maatschappelijk-politieke, institutionele, kerkelijke
bestaansreden.459 Deze schets volgt na een discussie over Angelus
Silesius al dan niet behoren tot de traditie van de negatieve
theologie in strikte zin7 Er werd immers al gesuggereerd door 6tn
van de gesprekspartners dat de negatieve theologie van Silesius
zich op de rand van het atheisme schuilhoudt. Silesius - lijkt de
auteur te willen zeggen - is meer dan een representant van een
bepaalde religieuze traditie, aangezien zijn radicale ontkenningen
ook deze traditie zelf kunnen overstijgen en voorbijgaan aan een
religieuze God. De negatieve theologie bezit in die zin een
potentialiteit aan zelfoverschrijding die niet langer kan
gelokaliseerd worden in de eigen traditie. Voor zover de
particuliere gestalte van de christelijke negatieve theologie deze
capaciteit tot zelfoverschrijding meedeelt, in zoverre wordt ze
interessant voor de deconstructieve onderneming.

Het voorbijgaan aan de grens van de eigen traditie is de
mogelijkheidsvoorwaarde om aan de negatieve theologie een

458 J. DERRIDA, Comment nepas pader, p. 537.
459 J. DERRIDA, 'Godi anonymus, p. 38.

274



universele betekenis toe te kennen. Een universaliteit die niet
meer gekoppeld is aan een specifieke religieuze context. Dit is de
precieze 'universaliserende' beweging die Sauf le nom voltrekt.
Brabant schrijft: «Wat aan het begin van de dialoog nog als een
specifiek kenmerk van het apofatische spreken geldt, wordt aan
het einde door 66n van de dialoogpartners genoemd als een
algemeen kenmerk van de taal."460 De bedoelde passage klinkt als
volgt: «dat er geen enkele tekst is die nergens aangestoken is met
negatieve theologie, zelfs onder de teksten die ogenschijnlijk geen
enkele relatie hebben met de theologie in het algemeen. De
negatieve theologie is overal, maar nergens alleen."461 Negatieve
theologie wordt een vlag waaronder iedere tekst, iedere talige
uiting onder kan varen. Wat uitgedrukt wordt   met   de   term
'negatieve theologie' is dan ook niets anders meer dan het
algemene kenmerk van de taal zelf. En in zoverre elk concreet
voorbeeld van negatieve theologie (bijvoorbeeld in haar christelijke
vorm) nood heeft aan talige strategieen om zichzelf herkenbaar te
maken, valt ze ook onder deze algemene taaltheorie of onder wat
ik 'de wet van de taal' heb genoemd.

Hoe moet men nu die universele trek van de taal begrijpenP Hoe
kan doorheen de taal alles verzameld worden als een negatieve
theologie? Deze gedachte vooronderstelt veel meer dan in  Sauf le
nom zelf beschreven staat en ze beslaat het hele deconstructieve
project. Elke vorm van spreken en zwijgen is gebonden aan de taal
als overkoepelende mogelijkheidsvoorwaarde. Doordat er zoiets als
de taal is, wordt het mogelijk om te spreken - bepaalde
betekenissen toe te kennen aan iets - maar ook om te zwijgen - de
betekenis van iets te ontkennen of terug te voeren tot iets
onmededeelbaars. Men mag de betekenis van het woord taal niet
verkeerd begrijpen. In de meer alledaagse opvatting van het woord
refereert taal altijd aan een bestaande vorm van de taal,
bijvoorbeeld het Nederlands of het Frans. Zoals Van Date
omschrijft is de taal chet systeem van spraakklanken door middel
waarvan mensen met elkaar communiceren en de schriftelijke
vastlegging hiervan'. In die zin is taal altijd idiomatisch, gelinkt
aan een specifieke taalgemeenschap of een specifieke vormgeving
van de taal. De taal waar in de deconstructie echter aandacht
wordt besteed als diftrance is niet te reduceren tot een idioom. Er
wordt gedoeld op een beeld van de taal dat enkel nog de formele
structuur van de taal overhoudt, de pure mogelijkheidsvoorwaarde
van iedere concrete en particuliere taaluiting.

460 C. BRABANT, Vertalen en vertelen, p. 43.
461 J. DERRIDA, 'God', anonymus, p. 71.
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Negatieve theologie gebeurt, volgens Derrida, aan de 'rand van
het spreken'.462 Deze rand kan men identificeren met de taal in de
gestalte van een vormeloze mogelijkheidsvoorwaarde. Iedere
spreken veronderstelt immers een rand, een ruimte van openheid
waardoor het spreken mogelijk wordt. Het veronderstelt de taal die
niet in het spreken zelf wordt uitgevonden, maar die aan dit
spreken voorafgaat. In Marges de la philosophie karakteriseerde
Derrida deze rand als de marge, de lege witruimte tussen en rond
de woorden van een tekst. Deze marge is constitutief voor de
vorming van de tekst zelf. Voor Derrida behoudt ieder spreken en
ieder taalgebruik dan ook een relatie tot het vormeloze principe
van de taal. Zowel in Comment ne pas parler en Sauf le nom
verwijst Derrida in dit verband naar de denkfiguur chora.463 In de
eerstgenoemde tekst schenkt Derrida aandacht aan de chora in
het Platoonse denken. Chora wordt aangeduid als het
ontvangstoord, de baarmoeder, een vormeloze plek, die tussen de
orde  van de intelligibiliteit  en de zintuiglijkheid  ligt.  In  Sauf le  nom
wordt deze figuur terug ingeroepen als een commentaar bij
Silesius' uitspraak: «Der Ort ist das Wort". Welke is de plek van
het woord, van het woord dat voorbij iedere benoembaarheid ligt?
Van het woord dat in de christelijke apofatische traditie met God
geassocieerd wordt. Deze plek is volgens Derrida in lijn met de
c/lora, met de vormeloze plek van de taal. Chora is het vormeloze
principe dat aan de basis ligt van iedere vorm. Het schenkt
zichzelf weg omdat een andere vorm zich doorheen haar zou
kunnen manifesteren. Derrida leest daar mijns inziens de ideale
gestalte van de taal in, die zichzelf wegschenkt om particuliere
betekenissen te laten geboren worden. Deze vormeloze plek
schenkt geen bevoorrechte positie aan de religieuze God. Ze
introduceert een onbeslisbaarheid die zich niet eenduidig laat
beslechten. Derrida schrijft: «Is deze plek geschapen door God?
Maakt zij deel uit van het spel? Of is zij God zelf? Of ook: is ze
datgene wat aan God en aan zijn Spel voorafgaat, om ze beide
mogelijk te maken?" Deze onbeslisbaarheid laat sporen na in ieder
vertoog over de religieuze God en maakt een onmiddellijke
identificatie tussen de vormloze plek en God onmogelijk.

De onbeslisbaarheid die zich aandient, is de onbeslisbaarheid
van de taal zelf als differance en chara, die op geen enkele manier
een particuliere betekenis bevoorrecht. Voor Derrida valt het hele
project van de negatieve theologie onder deze raadselachtige trek
van de taal. Rico Sneller verwoordt deze stringente insteek van

462 J. DERRIDA, 'God', anonymus, p. 64.
463 J. DERRIDA, 'God', anonymus, p. 78.
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Derrida op de negatieve theologie als volgt: «We kunnen uit dit
alles afleiden dat Derrida zich kan bezighouden met de negatieve
theologie omdat en voor zover deze talig is."464 Dit citaat kan
tevens als mijn conclusie gelden.

2.3.2. Christelijke negatieve theologie als voorbeeld

De complexe verhouding van Derrida tot de 'negatieve theologie' -
en de mogelijke positieve en negatieve appreciatie - is mijns
inziens gebaat bij een analyse van het filosofische statuut van het
voorbeeld. Derrida's teksten over negatieve theologie zijn gevuld
met voorbeelden: Pseudo-Dionysius, Meester Eckhart, Plato,
Heidegger, Angelus Silesius. Het is in dialoog en in gesprek met
deze koorbeelden' dat Derrida's eigen benadering van de
problematiek vorm krijgt. Maar wat betekent het voor de
christelijke apofatische traditie om als voorbeeld gebruikt te
worden? Welk statuut heeft een voorbeeld en wat maakt een
voorbeeld tot een voorbeeld?

In Derrida's teksten krijgt men een aanzet om de hele discussie
omtrent de negatieve theologie als een discussie over het voorbeeld
te lezen. Het volledige tweede deel van Comment ne pas parler is
opgebouwd rond drie paradigma's van negativiteit. Paradigma is
het Griekse woord voor 'voorbeeld: De problematiek van de
'negatieve theologie' wordt verbonden aan de problematiek van het
voorbeeld. Derrideaans gesproken zou ik kunnen stellen: vertonen
beiden dan een soort gelijkoorspronkelijkheid? Roept de vraag
naar het bijzondere van de negatieve theologie de vraag naar het
statuut van het voorbeeld op? Wat zorgt ervoor dat het ene niet
zonder het andere kan behandeld worden? Ook in Sauf le nom
speelt het voorbeeld een niet te onderschatten rol. Enerzijds vindt
er een discussie plaats over het voorbeeld-statuut van Angelius
Silesius met betrekking  tot de negatieve theologie. In hoeverre
behoort Silesius tot de christelijke apofatische traditie? Wat drukt
zich doorheen dit specifieke voorbeeld uit? Anderzijds vraagt
Derrida zich af - in een meer algemene beschouwing - wat deze
bijzondere voorbeeldstructuur' zichtbaar maakt. 465

In het vorige punt heb ik laten zien dat de negatieve theologie
vatbaar is voor een meer universele behandeling wanneer ze
begrepen wordt als een universele karakteristiek van de taal. Een
dergelijke universaliserende beweging kan men tevens op het

464 R. SNELLER, Het Woord is Sch,iR geworden, p. 143.
465 J. DERRIDA, 'God', anonymus, p. 79.
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spoor komen in de problematiek van het voorbeeld. Een voorbeeld
is bij uitstek particulier, beperkt en omgeven door een specifieke
context. Het is een particulier geval. De voorbeelden van
negativiteit zijn in die zin ook concreet. Derrida gebruikt en citeert
bestaande, concrete en citeerbare teksten uit diverse tradities als
voorbeelden. Het filosofische vraagteken dat Derrida plaatst bij
deze voorbeelden is of deze meer kunnen zijn dan een particulier
geval? Is het voorbeeld ook van universele betekenis, buiten een
geijkte context om? De vraag wordt zodoende of een voorbeeld dat
door en door particulier is, tevens een relatie heeft tot een
universaliteit? En zo ja, van welke universaliteit getuigt het
voorbeeld dan?

De horizon van bovenstaande vraagstelling is verwant aan de
kantiaanse thematisering van het voorbeeld. In de genoemde
teksten, Comment  ne pas parler en  Sauf le nom, wordt Kant echter
niet expliciet vermeld, maar het begrip van Kant's positie is
verhelderend. In de Kritik der praktischen Vemtlnft wordt de
gedachte ondersteunt dat het morele leven nood heeft aan
concrete voorbeelden, aan een concrete belichaming. Tot op zekere

hoogte getuigen deze voorbeelden van de universele morele wet. Ze
houden het verlangen levendig naar wat zou moeten zijn in
tegenstelling met wat is. Zoals ik reeds in het tweede hoofdstuk
beschreven heb, wordt het voorbeeld op die manier verbonden met
een universaliteit. Het voorbeeld staat te midden van de spanning
tussen de particulariteit en de universaliteit. Het is belangrijk te
herhalen hoe het voorbeeld in relatie treedt met de universele wet.
Kant blijft immers voortdurend waarschuwen dat het voorbeeld
zelf geen beslag kan leggen op de universele wet. Nergens kan er
een definitieve belichaming van deze transcendente wet
plaatsvinden. De wet zelf (het universele perspectief) is een niet-
ingevulde transcendentale horizon die nooit helemaal manifest te
maken   is. Dit zorgt  voor de paradoxale sit:uatie waarin   het
voorbeeld enerzijds naar het universele en het algemene verwijst
en anderzijds deze verwijzing enkel op negatieve wijze te begrijpen
valt. Het voorbeeld is dan een verbeelding van een afwezige wet of
van een wet die nooit echt in het vizier kan komen.

Wat bij Kant verschijnt in de praktische reden en in het
esthetische oordeel, wordt voor Derrida uitgebreid tot een algehele
normale situatie die alle fenomenen beslaat. Alle particuliere
fenomenen kunnen gezien worden als een voorbeeld van een
universele wet die zichzelf terugtrekt. Maar dit wil tevens zeggen
dat alles wat verschijnt in een negatieve relatie staat tot deze
universele wet en als voorbeeld de afwezigheid ervan openbaart.
Wat hogerop over de negatieve theologie gesteld werd, werd nu
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inzichtelijk. Alles, zo stelde ik, blijkt voor Derrida vatbaar te zijn
voor de negatieve theologie, ook wat op het eerste zicht buiten
haar specifieke domein lijkt te vallen. De negatieve theologie kan
ik nu herdefinieren als datgene waardoor de relatie tot een altijd
afwezige universele wet in het voetlicht treedt.

De kansen voor de christelijke apofatische traditie worden bij
Derrida afgemeten aan de mate waarin ze deze paradoxale gestalte
van het voorbeeld kan verbeelden. Ten positieve, stelt Derrida
immers dat een dergelijk voorbeeld 'getuige' kan zijn voor iets wat
het zelf niet kan definieren, noch overmeesteren. Het bevat de
potentialiteit om het eigen idioom, de eigen betekeniscontext te
transcenderen. Hij schrijft:

«Het is precies deze bijzondere voorbeeldstructuur die het
taaleigen tegelijk verwortelt en ontwortelt. Elk taaleigen
(bijvoorbeeld de Griekse onto-theologie of de christelijke
openbaring) kan getuigen voor zichzelf en voor wat het niet is
(nog   niet   of voor altijd), zonder   dat deze betekeniswaarde   van
'getuigenis' (martyrium) zelf totaal bepaald wordt door de
binnenkant van het taaleigen (het christelijk martyrium
bijvoorbeeld)."466

In dit citaat zien we een dubbele verknoping van het voorbeeld:
het is zowel een verworteling als een ontworteling. De verworteling
is altijd idiomatisch en getekend door een particuliere vormgeving.
De ontworteling is iets wat zich 'aan de rand' van het idiomatische
vertoog afspeelt. Als voorbeeld van het taaleigen wordt onder
andere de christelijke openbaring gesuggereerd. Maar als
voorbeeld kan de specifieke traditie ook 'getuigenis' afleggen van
wat het niet is. En daar blijkt de algemene, universele gestalte van
de negatieve theologie in het derrideaanse perspectief ten volle op
in te zetten. Het is deze particuliere getuigenis van de afwezige
universele wet die het hoofddoel is in de deconstructieve arbeid.

In relatie tot het voorbeeld draagt de deconstructie twee
normatieve premissen uit. Ik noem deze premissen normatief
omdat ze beiden gestoeld zijn op een oordelend inzicht over de
aard van het universele. De eerste premisse is dat elk voorbeeld,
elke particulariteit en singulariteit noodzakelijk deconstrueerbaar
is. Elk particulier voorbeeld staat zodoende in gebrek tot de
universele transcendente wet. De tweede premisse - en daar ligt
het hart van de deconstructie - is dat de universele wet zelf niet

466 J. DERRIDA, 'God', anonymus, p. 79-80.
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deconstrueerbaar is.467 De universele wet - de wet van de taal -
kan onmogelijk gedeconstrueerd worden en onmogelijk bezet
worden door een religieuze betekenishorizon.

Concluderend kan ik stellen dat de christelijke apofatische
traditie voor Derrida niet meer en niet minder is dan een voorbeeld
van de afwezige wet. Zo wordt de negatieve theologie volledig
ingekaderd binnen het perspectief van de veralgemeende
karakteristiek van de taal. Dit restloos inlijven van de christelijke
negatieve theologie lijkt deze af te snijden van een betekenisvolle
religieuze horizon. Zoals we gezien hebben, stond de christelijke
negatieve theologie in het teken van een betekenisvolle
betekenisloosheid en erkende ze zichzelf als een gelovige - maar
onwetende - lofbetuiging voor God. Ondanks alle onwetendheid en
talige beperkingen, legden deze diepreligieuze mensen hun
vertrouwen in de grondeloze God.

Bij Derrida wordt aan de hand van de negatieve theologie een
universeel geldende toestand van betekenisloosheid ge8voceerd die
ohne Gott is, zoals OelmOller beschreef. De plaats van de
transcendentie wordt in de deconstructie volledig leeg. Toch heb ik
in deze bespreking van de relatie tussen de negatieve theologie en
de deconstructie de contouren geschetst waarbinnen deze leegheid

verschijnt en significant optreedt: het perspectief van de taal. In
tegenstelling tot de klassieke negatieve theologie die koor God'
verscheen, zal deze laatmoderne vorm van negatieve theologie een
onachterhaalbare toestand 'voor de taal' beschrijven. Dit wil
zeggen dat doorheen de deconstructie de taal in een absoluut
soevereine gestalte aantreedt. Of zoals Derrida stellig schrijft: «Dat
wat men 'negatieve theologie' noemt in een idioom van Grieks-
Latijnse afstamming, is een taal (langage)."468 Het primaat van de
taal - als diferance en betekenisloze grond van elke betekenis - op
iedere religieuze, politieke, ethische betekenis, bepaalt en omlijnt
de vraag naar de hedendaagse mogelijkheid van de religieuze taal.

De 'actuele' gestalte van de negatieve theologie - die het
voorwerp is van het volgende punt - probeert een theologische
doorwerking te geven van deze laatmoderne filosofische
thematiseringen van de negatieve theologie. Mijns inziens raakt ze

467 Een dergelijke schets van de deconstructie kan zich beroepen op Derrida's tekst
Force de toi. In deze tekst maakt Derrida duidelijk dat de deconstructie enerzijds
steunt op universele de-constructie van iedere een eindige manifestatie van de
gerechtigheid, maar anderzijds de on-deconstrueerbaarheid van de gerechtigheid wil
bewaren. Het perspectief op de gerechtigheid wordt zo verbonden aan een
ondeconstrueerbare transcendente wet.
468 R. SNELLER, Het Woord is Schrif geworden, p. 141. Cf. J. DERRIDA, Sauf le nom, p
41.
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daarbij verstrikt in een onoplosbaar principe van dubbele
loyaliteit. Schipperend tussen een perspectief ohne Gott en een
perspectief vor Gott, lijkt ze   in een onmogelijke
onderhandelingsstrategie verzeild te raken. De 'actuele' gestalte
van de negatieve theologie probeert ons voor te houden dat
meegaan in de filosofische problematiek van de taal - en de
acceptatie van de absolute soevereiniteit van de taal - niet
impliceert dat de religieuze betekenis' verdwijnt. Meer nog: zij
herkent in de onontkoombare talige' toestand een gunstige
toestand om theologie te bedrijven.

2.4. De 'actuele' gestalte van de negatieve theologie

Onder de actuele gestalte van de negatieve theologie versta ik een
specifiek hedendaagse vorm van theologie die in de laatmoderne
filosofische kritiek op de zelfverzekerdheid van een religieus
waarheidsspreken een gunstige theologische conditie vindt. Deze
vorm van theologie neemt de kritiek van hedendaagse filosofen
ernstig en neemt ze als vertrekpunt voor het theologische denken.
In wat volgt, ga ik in op concrete voorbeelden van de theologische
doorwerking.

De hernieuwde aandacht voor het fenomeen van de negatieve
theologie binnen het continentale filosofische denken is zowel
filosofen als theologen niet ontgaan. In 1991 reageerde Dominique
Janicaud fel tegen Le toumant thaologique de la ph6nomtnologie
 »ancaise. Janicaud signaleerde en bekritiseerde in het
gelijknamige boek de opkomst van een zogenaamde theologische
wende binnen het continentale filosofische denken. In de bundel
God in Fmnkrijk wordt aan de hand van zes hedendaagse Franse
filosofen getoond hoe God terug - na een periode van radicaal
stilzwijgen - een plaats op de filosofische agenda heeft
verworven.469 In het voorwoord van De God van de filosofen schrijft
Donald Loose dat alhoewel God niet langer het sluitstuk van het
metafysische denken is «zijn wind nog hoorbaar door de spleten
[van het filosofische vertoog, JDM] waait":.470 Binnen de filosofie
opent dit een rijk debat over de plaats van religie binnen het
denken. Het is echter niet een intern-filosofisch debat dat ik hier
in de eerste plaats wil uiteenzetten. Mijn aandacht is gericht op de
theologische receptie van deze filosofische openheid op de

469  p. JONKERS & R.  WELTEN  (eds.),  God in Frankrijk Zes hedendaagse Fmnse filosofen
over God, Budel, Damon, 2003.
470 D. LoosE, Voorwoord In: D. LoosE (ed.), De God van dejilosofen. Een ommekeer uan
defenomenologie, Budel, Damon, 2005, p. 7.
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religieuze dimensie. Hoe wegen theologen dit fenomeen? En: in
hoeverre laten ze zichzelf vormgeven door dergelijke filosofische
prolegomena?

Als eerste dient opgemerkt te worden dat theologen deze
'terugkeer van de religie' niet begrijpen als onomwonden
blauwdruk van hun eigen theologisch zelfverstaan. Als
representanten van een particuliere geloofstraditie zien zij dat de
filosofische thematisering van de religie niet onmiddellijk aansluit
bij het geloof dat zij zelf belijden. De filosofische uitwerking van
het religieuze potentieel situeert zich immers voorbij elke
beperking van een specifieke religieuze traditie. Meer nog: de
filosofen zelf, die aandacht vragen voor een nieuwe vorm van
religie openbaar maken, zijn in zekere zin meer een exponent van
een cultuur die zich op alle vlakken heeft losgemaakt van God en
religie. Sommige filosofen - we denken hierbij met klem aan
Jacques Derrida - bekennen zich zelfs expliciet tot een vorm van
atheisme.

De atheistische en van God en religie verwijderde grondtoon
van het filosofische vertoog wordt door de theologen

verdisconteerd. Met betrekking tot de vernieuwde interesse voor de
negatieve theologie stelt Lieve Boeve dat «de interesse van deze
filosofen voor de negatieve theologie in wezen buiten een door het
christelijke verhaal ingekleurde, mystieke gerichtheid op God
staat."471 Over Derrida's denken bekent J.D. Caputo dat er «a deep
'semantic' divide between God and diftrance" is en dat de God
van de christelijke negatieve theologie afwezig is.472

De afwezigheid van een onmiddellijke herkenbaarheid van de
eigen traditionele invulling van de religieuze godsidee drijft deze
theologen geenszins tot wanhoop. De verrassende filosofische
relecture van hun eigen religieuze traditie - bijvoorbeeld de
christelijke apofatische traditie - wordt als een unieke kans gezien
om deze traditie onder een nieuw gesternte te reactiveren. Het
werkveld van de laatmoderne theologie is immers niet langer
omgrensd door een exclusief-christelijke omheining, maar situeert
zich in een wereld waar de referenties naar de God van hun
traditie alsmaar schaarser zijn geworden. Deze 'atheistische' of
radicaal geseculariseerde filosofische getuigenissen een

welgekomen toegift om God terug ter sprake te brengen. Men heeft

471 L. BOEvE, God op de terugtochiP Negatieve theologie als keerzijde van het einde van
het christel(ike grote uerhaal. In: P. DE MEY & B. ROEBBEN (eds.), God: omschreven, niet
afgeschreven. Thedogische en godsdienstpedagogische uerkenningen (Nike-reeks, 40),
Leuven/Amersfoort, Acco,  1997, p.  115.
472 J.D. CAPUTO, The Prayers and Tears Of Jacques Derrida. Religion without Religion,

Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1997, p. 2.
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over kansen die een dergelijk denken brengen om op een aan de
tijd aangepaste manier het geloof gestalte te geven.

In  Suspicion and Faith:  7lze Religious  Uses of Modem Atheism
werkt Merold Westphal zich in in het denken van de 'meesters van
het wantrouwen': Marx, Freud en Nietzsche. De confrontatie met
deze atheistische denkers is volgens hem zalvend voor de
theologie. Religieuze denkers zouden de pijnlijke waarheden
moeten erkennen die deze denkers aanwijzen en 'use them for
personal and corporate self-examination'.473 Het leert theologen
om kritisch naar hun eigen geloof te kijken. Een methodisch en
uitgebreid zelfonderzoek van het theologische spreken is het
succesvolle vervolgverhaal van deze confrontatie. In een volgende
boek - getiteld Overcoming onto-theology - geeft Westphal te
kennen dat hij nu dezelfde strategie wil hanteren om denkers
zoals Heidegger, Derrida, Foucault en Lyotard te belichten.474 Het
gaat hem om een christelijke toe-eigening van bepaalde
postmoderne thematieken    (in dit geval de onto-theologie).    Hij
schrijft:

«This appropriation is a recontextualization in which the themes
in question are removed from the anti-Christian or a-theistic
settings that are that are the horizons of the postmodern
philosophers and articulated within the framework of
Christian/theistic assumptions that are, I claim, their proper
home."475

De voorgestelde recontextualisering is de aanzet om doorheen
de postmoderne atheistische denkpatronen tot een waarachtiger
geloof te komen.

Op het beweende gelaat van Jacques Derrida leest J.D. Caputo
een stille boodschap naar de theologie. «If faith and theology", zo
schrijft hij, «understand themselves well, if they learn to speak of
themselves and of God well, then they understand that they
cannot, that they are structurally unable to, in virtue of the trace,
close the circle, finally and effectively to assure their own
destination, truth and validity."476 Het zelfverstaan van de
theologie - en haar betrokkenheid op het 'geloof - is volgens
Caputo gebaat met het luisteren naar de deconstructieve stem.
Het herinnert de theologie eraan dat het geloof in de eerste plaats
geloof is, in tegenstelling tot een dogmatisch geformuleerde

473 M. WEErpHAL, Overcoming Onto-theology, p. x
474 M. WESTPHAL, Overcoming Onto-theology, p. xi.
475 M. WESTPHAL, Overcoming Onto-theology, p. xi.
476 J.D. CAPUTo, The Pmyers and Tears OfJacques Derrida, p. 59.
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zekerheid. Los van de zinvolheid van de gedachte zelf, wordt bij
Caputo duidelijk dat de theologie wel degelijk dit filosofische
geheugensteuntje nodig heeft om zichzelf accuraat te begrijpen.

In een heldere passage omschrijft L. Boeve een gepaste houding
om als theoloog in te gaan op het appel van de hedendaagse
continentale filosofen. Hun aandacht voor de negatieve theologie
kan theologisch gesproken niet voorbijgegaan worden. Ik citeer
deze passage in lengte:

«Bij hun studie van de negatieve theologie bewijzen ze niet alleen
zichzelf maar ook theologen van vandaag een dienst. Ze leren
deze laatsten immers een stuk van de eigen traditie te
herontdekken en auteurs uit deze traditie te (her)lezen. Op
dubbele wijze kan dit vruchtbaar zijn. Enerzijds gaan theologen
hierbij inzien dat in de apofatische traditie negatieve theologie
niet louter een aanvulling is op de positieve theologie, een soort
toegevoegde relativering, maar eerder de blijvende

conditionerende achtergrond van ieder positief spreken over God.
Negatieve theologie is in dit perspectief niet zozeer een manier
van theologiseren naast de positieve theologie, maar bergt in zich
het inzicht dat elke theologie start bij het onvermogen zich God in
woorden en concepten eigen te maken. Anderzijds ziet menig
theoloog juist in de apofatische theologie - omwille van de
affiniteit met eigentijdse sensibiliteit - een nieuwe kans om in de
actuele postmoderne context te theologiseren."477

Aan de theologen wordt, volgens Boeve, een dienst bewezen
door ze te leren om de eigen traditie te lezen. In de loop van de
geschiedenis is deze dienstverlening vaak geformuleerd onder de
vorm van het ancilla theologiae. De filosofie werd als
slippendraagster van de hoogste wetenschap, de theologie,
beschouwd. Toch lijkt er meer aan de hand in de actuele gestalte
van de negatieve theologie. De denkpiste volgen van het
laatmoderne denken impliceert immers dat de theologie zich niet
kan opwerpen als laatste beslissende instantie. De religieuze
betekenis - het handelsmerk van de theologie - is even
fundamentloos als eender welke andere seculiere betekenis. In
zoverre de theologie dit ook daadwerkelijk accepteert, heeft ze een
mooie kans om aan te knopen bij de actuele laatmoderne context.
Het perspectief op de negatieve theologie - de roep en de schreeuw
om een universele negatieve theologie - dat Derrida presenteert, is,
zoals we hebben gezien, indifferent ten opzichte van iedere
specifieke invulbare betekenis. Misschien ligt hier de werkelijke

477 L. BOEvE, God op de terugtochtP, p. 116.
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impasse waar de actuele gestalte van de negatieve theologie voor
staat. Het woord God gaat voorbij aan elke positieve theologie,
maar kan zich - binnen het theologische vertoog - nooit laten
vertalen als volstrekt betekenisloos. Ook al is God voorbij alle
namen te situeren, de theologie heeft het nog steeds over het niet
betekenisloze semantische veld 'God'. Dit stelt haar voor
onnoemelijke problemen omdat de aanname en acceptatie van de
premissen van het laatmoderne denken zelfs deze vorm van
betekenisgeving onder kritiek plaatst. In dit spanningsveld staat
ook Oelmuller die begrijpt dat de toonaangevende filosofische
interpretatie van de negatieve theologie de religieuze God heeft
uitgesloten  (ohne Gott). Midden  in dit filosofische debat vraagt  hij
aandacht voor een negatieve theologie die in het teken staat van
God. Een theologie die - met inbegrip van de kritische
kanttekeningen van laatmoderne filosofen - er toch nog in slaagt
God doorheen de ontkenningen ter sprake te brengen. Deze
slaagkansen zijn mijns inziens zeer gering omdat via deze
oplossing de deur wijd opengezet wordt voor de filosofische kritiek
dat de theologie in die poging terug een Deus ex machina opvoert
die de uiteindelijke zinvolheid van haar onderneming moet
schragen.

Op eigen goedkeuring heeft deze actuele gestalte van de
theologie zich onder het tribunaal van het laatmoderne weten
geplaatst. Ze heeft het verwelkomd als een instrument van
zelfanalyse en zelfkritiek. Mijn aandacht is daarbij uitgegaan naar
de deconstructie als een typische vorm van laatmodern denken.
Het nieuwe tribunaal en de nieuwe algemene en universele wet,
die door de deconstructie werd uitgevaardigd was die van de taal.
Alles verschijnt onontkoombaar voor de 'wet van de taal: Mijn
verder onderzoek zal aantonen dat de acceptatie van deze wet,
misschien minder gunstig is voor de theologie dan deze zelf wel
denkt. Een andere filosofische omkadering van de problematiek
van de taal - dus ook van de negatieve theologie - zou mijns
inziens een meer gunstig vertrekpunt kunnen vormen om de
gelovige zoektocht naar het goddelijke mysterie uit te drukken.

3. CULTUUR EN THEOLOGIE IN DE BAN VAN DE TAAL

Doorheen de hedendaagse problematiek van de negatieve theologie
schemert de laatmoderne impasse ten aanzien van de taal door.
De actuele theologische doorwerkingen van de negatieve theologie
breken in geen geval met het heersende paradigrna van de 'wet van
de taal'. Eerder dan een alternatief te bieden voor deze
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raadselachtige transcendente wet, ziet ze in deze wet een
verwijzing naar de Allerhoogste en naar de totaal Andere, namelijk
God. Precies op dit punt bekent de actuele gestalte van de
negatieve theologie kleur: ze stelt haar eigen deelachtigheid aan
een cultuur die enkel in een negatieve verhouding tot haar eigen
betekenisgronden staat. De opkomst van het nieuwe type
soevereiniteit - de lege plek van de transcendentie - is dan ook
diep geworteld in een cultuur die enkel bij gratie van een 'staat
van uitzondering' overleeft.

De 'staat van uitzondering' is een toestand waarin de wet geldt,
maar tijdelijk buiten werking is gesteld. Dit wil zeggen dat de wet
enkel nog in haar pure geldingskracht verschijnt, maar niet als
een positieve betekenis kan opgenomen worden. Integendeel, deze
wet schort iedere betekenis op in een voortdurende uitstellende
beweging. In dit punt laat ik zien wat de gevolgen zijn voor de
menselijke betekenisgeving. Het betekent een voortdurende
dreiging van betekenisloosheid omdat de soeverein zelf zijn gelding
maar kan tonen in een radicale opschorting. Wie anders dan de
raadselachtige figuur van de taal zelf zou model kunnen staan
voor deze gestalte van de soevereiniteit?

De centrale stelling van dit punt is dat het huidige leven in de
ban is van de taal. Deze banrelatie wordt in een indringende
analyse blootgelegd. Een leven dat in de ban is geslaan, wordt
beheerst door een relatie tot iets volstrekt ongerelateerd, door iets
waar het zelf geen enkele toegang tot kan krijgen. In de ban zijn
van de taal betekent dan geconfronteerd worden met de radicale
'onuitsprekelijkheid' van de taal en met haar absolute
ontoegankelijkheid.

Naar het einde van punt 3 toe, zal getoond worden hoe de
negatieve theologie de soevereiniteit van de taal wil overhevelen
naar de soevereiniteit van God. Het gevolg daarvan is dat Gods'
soevereiniteit enkel verschijnt in de opschorting van iedere
wereldse betekenis. Wat op het eerste zicht een welkome
verdediging is tegen al te immanentiserende en reducerende
beschrijvingen van het goddelijke mysterie, wordt echter zo een
optie die iedere liefdevolle relatie met de mens uitsluit.

3.1. De ban-relatie tot de wet

Voor Derrida is meer dan ooit duidelijk wat het betekent om voor

de wet of voor de taal te staan. Nooit kan men een toestand
bereiken waarin men buiten deze wet staat. Het buiten de wet
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blijft altijd in relatie staan tot de wet zelf, die zichzelf terugtrekt.
Deze wet is de explicitatie van de relatie tot het ongerelateerde.

Jean-Luc Nancy volgend, noemt Agamben deze relatie de ban-
relatie.478 De ban-relatie - als de oorspronkelijke relatie die wij tot
de taal hebben - wordt in onze tijd meer dan ooit zichtbaar. Maar
waaruit bestaat deze ban-relatie precies? Wat dient zich aan in de
spreker als die getypeerd kan worden als 'banneling? De ban is
een oude Germaanse term uit zowel de religieuze als de politiek-
rechterlijke sfeer. De ban is letterlijk 'ex-communicatie'. Door de
ban wordt men de toegang tot de gemeenschap ontzegd. Binnen de
katholieke gemeenschap zijn de kenrnerken van  de
excommunicatie bijvoorbeeld geen toegang meer tot de
sacramenten, tot de kerkelijke begraafritus, tot de publieke
diensten.479 Daarin toont zich dat de ban radicaal en totaal is:
iedere toetreding tot het gemeenschappelijke wordt afgesneden.
Voor de banneling rest niets meer dan rond te dolen buiten de
muren van de gemeenschap zelf.480 Zijn leven wordt niet langer
ondersteund door de positieve rechten en plichten van de
gemeenschap, maar wordt enkel gedragen door een negativiteit.
Het recht heeft zich uit de banneling teruggetrokken en heeft hem
'vogelvrij' verklaard.

De terugtrekking van de wet genereert de figuur van de
banneling. De banneling wordt krachtens de wet 'buiten de wet'

478 G. AGAMBEN, Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte Zeuen, Amsterdam,
Boom, 2002,36.
479 Het verschil tussen de ban (excommunicatie) en andere strafmaten binnen de
canonieke rechtssfeer, zoals bijvoorbeeld het interdict (interdicturn), de suspensie
(suspensio), is dat de ban een verlies van alle rechten betekent. Wel wordt er gewezen
op het feit dat de ban bedoeld is als een verbeteringsstraf, die naderhand terug kan
opgeschort worden. Maar net dit gegeven is geen tegenspraak voor onze these, maar
bevestigt het paradigma van de uitzonderingstoestand. (Codex Iuris Canonici. Wetboek
van Canoniek Recht. Vertaald door C. Eyskens, L. De Fleurquin, A. Denaux,
Brussel/Baarn, 1996. Zie ondermeer: Can. 1331 & 1332). Reeds lang voor er een
officiele canonieke lijst werd uitgevaardigd, was excommunicatie al een bestaande
praktijk. Al bij de vroege christelijke gemeenschappen was excommunicatie immers
bijna de enige afdwingbare strafmaat voor leken. De priester konden nog hun
sacrificiele rechten ontnomen worden, maar voor leken was enkel de excommunicatie
een effectieve straf. Opmerkelijk zijn nog twee dingen: het onderscheid tussen het
forum extemum en het forum internum en het verbond tussen gemeenschap en de
excommunicatie. Het forum extemum is het publieke ecclesiale tribunaal en het forum
intemum is het tribunaal van het bewustzijn en het geweten. De straf had dan niet
alleen impact op het externe van de gemeenschap (genieten van de sacramenten, het
publieke niveau mogen betreden), maar ook innerlijk omvat ze de verwijdering van het
individuele zieleheil.
480 Fascinerend is dat de ban-terminologie nu ook terug nieuw leven 1crijgt ingeblazen
in wat de worldwide community die het internet heet te zijn. Deze virtuele communties
en hun webmasters eigenen zich het recht toe om een gebruiker bij een afwijking van
de code Ofconduct in de ban te slaan voor een bepaalde tijd.
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geplaatst. De verbannen persoon staat buiten de wet. De
verhouding van de wet tot de banneling is louter negatief. De wet
werkt via het principe van insluiting en uitsluiting. Wat tot de wet
behoort, wordt ingesloten en beschermd door de wet, maar wat
uitgesloten wordt, is geplaatst buiten de wet zelf. Maar wat is dit
'buiten de wet' zijn? En hoe verhoudt het zich tot de wet?

Voor Jean-Luc Nancy draagt de ervaring van de wet de
ontologische structuur van het abandonner in zich. In dit Franse
woord klinkt de ban door. Abandonner betekent 'prijsgeven' en
'overgeleverd-zijn aan'.481 Het prijsgeven wil zeggen men in deze
ervaring wordt blootgesteld aan de soevereiniteit van de wet. Door
deze ervaring komt men op het spoor wat het precies betekent om
onder een wet te staan. Wat in de norrnale toestand verborgen
blijft, treedt nu in de openbaarheid. In de normale toestand wordt
de wet verondersteld als het principe dat de verschillende positieve
wetten schraagt, maar krijgt men geen rechtstreekse confrontatie
met de wet. De ervaring van de wet is een grenservaring die de wet
zelf ten tonele laat verschijnen. Wat Derrida tracht van wet'
noemt, vindt hier haar explicitatie.482 De wet in de ervaring van de

prijsgave en de blootstelling is niet langer het verschijnen van een
betekenis die de universele redelijke garanties biedt voor elke
particuliere betekenis. De banneling, die in de toestand van
prijsgave leeft, is immers volledig uitgesloten van de positieve
betekenislaag van de wet. Hoe is dan de relatie tussen de
banneling en de wet? Hoe kan men nog een relatie hebben tot iets
waarvan men totaal is uitgesloten/verbannen? Jean-Luc Nancy
verwoordt het als volgt:

«Op dezelfde manier betekent verbannen-zijn niet dat men
onderworpen is aan een bepaalde beschikking van de wet, maar
aan de hele wet. De banneling, uitgeleverd aan het absolute van
de   wet,    is   ook   uit   haar hele rechtspraak gebannen.    (...)    De
prijsgave neemt de wet in acht, ze kan niet anders."483

Nancy zet de onderwerping aan een bepaalde beschikking van
de wet af tegen de onderwerping aan de '1:tele' wet of aan het
'absolute' van de wet. Het 'absolute' van de wet is de pure
verschijning van de wet als wet, niet de wet in een particuliere

481 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 68.
482 J. DERRIDA, Force de lot lejondement mystique de Z' autorit5, Paris, Editions Galilte,
1994.
483 J.-L. NANCY, L' impdratif categorique, Paris, Flammarion, 1983, p. 149-150.
Nederlandse vertaling: J.-L. NANCY, Het bestaan dat niet te oferen is, in L. TEN KATE
(ed.), Voorbij het zeUbehoud. Gemeenschap en 01Ter bij Georges Bataille,
Leuven/Apeldoorn, Garant, 1991, p. 79-102.
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formulering.484 Het is de mogelijkheidsvoorwaarde voor elke
mogelijke particuliere wet. Iedere concrete wet verwijst immers
naar een hoger niveau, naar het domein van de nomos in
tegenstelling tot het concrete feit. De wet behoudt dus een
referentie aan wat mogelijk kan zijn en niet enkel naar wat is. De
'wet van de wet' of het 'absolute' van de wet is de verhouding die
iedere concrete wet heeft tot het zuivere domein van de
mogelijkheid. Deze figuur van de wet bekomt men door de
opschorting van iedere verwijzing naar een specifieke toepassing of
naar de concrete belichaming. Filosofisch gezien maakt dit de
problematiek van de toepassing extreem interessant. Door de wet
van de wet als de mogelijkheidsvoorwaarde van ieder wet te zien,
dringt zich de vraag op hoe de wet ooit kan verwijzen naar het
concrete leven (of theologisch gedacht: hoe de volstrekt afwezige en
transcendente God het leven van de gelovige kan raken?). Hoe kan
het concrete leven een relatie hebben dat iets wat er in se volstrekt
buiten staat?

Om dit te kunnen denken, is het nodig om een grensfiguur in
het leven te roepen. Deze grensfiguur is - zoals boven beschreven -
de banneling. De banneling is iemand die buiten de wet geplaatst
is  en terugverwezen wordt  naar het naakte leven  (zot).  De  term
naakte leven heeft een lange filosofische voorgeschiedenis en gaat
terug op Aristoteles. Het naakte leven, het Griekse zoe, is een
leven dat enkel gekenmerkt wordt door zijn biologische - of beter
gezegd: zo6logische - reproductie. Dit is een leven dat begrepen
wordt als een voortdurend proces en dat zich uitput in het louter
voorzien in de eigen levensfuncties. In zo'n leven hebben singuliere
individuen geen enkele betekenis. Er is geen mogelijkheid tot de
opbouw van een biografie (een verhaal van dat bijzondere leven
dat terzelfder tijd een afstand impliceert ten opzichte van het pure
zo6logische leven   en een betekenis draagt).485   Het is zoals   de
gelijknamige Vlaamse TV-reeks, die populair was in de jaren '80,
leven en laten leven': niets meer, niets minder. Een leven dat
louter betekenis heeft vanuit zijn overleven, waarbij de betekenis
nooit het leven zelf overstijgt. De Grieken wisten dat met de komst
van de mens in de wereld een andere notie van leven
geintroduceerd werd: de bios.486 De bios staat voor het gevormde

484 Zie Derrida's la loi des lois'. J. DERRIDA, P«jugds, p. 109.
485 J. MASSCHELEIN,  World and Life or Education and the Ouestion OfMeaning (ofLife), in
Interchange 29/4 (1998), p. 374.
486 In een norrnale rechtstoestand wordt de toepassing van de wet als onproblematisch
verondersteld. Wetten hebben vaste grond in het alledaagse leven. Indien dit laatste
niet het geval zou zijn, leefden we in een wetteloze toestand. Maar de overgang van een
wetteloze toestand naar een toestand van een geldige wet, wordt meestal Hobbeaans
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leven, een leven dat gekenmerkt wordt door de vorm. Om vorm te
kunnen geven aan het leven, wordt er een zekere graad van
afstand verondersteld ten aanzien van het pure zoalogische leven.
Kunst, ethiek, politiek, religie, sociale rechtvaardigheid enz. zijn
pas mogelijk als men niet samenvalt met het factische leven zelf.
In deze vorm van leven krijgt betekenis gestalte en ontstaan

individuen, rechtssubjecten enz. Het is een gekwalificeerd leven
waarin dood en geboorte geen normale cyclus representeren, maar
fundamenteel verbonden zijn met een diepmenselijke waarde. De
banneling - die voorwerp is van ons onderzoek - is de persoon die
gereduceerd wordt tot het naakte leven. Aangezien hem de toegang
wordt ontzegd tot het gel{walificeerde leven is zijn leven louter
overleven. De gratie die de banneling krijgt, is dat hij enkel in zijn
levensonderhoud kan voorzien, meer niet. Zijn leven of zijn dood
hebben niet langer betekenis voor de gemeenschap. Volgens oude
Romeinse bronnen kan de banneling enkel gedood worden, maar
niet vermoord.487

De lokalisering van de banneling in het domein van het naakte
leven zondert de banneling af in een 'buiten de wet: De vraag is
echter welk statuut aan dit buiten kan toegekend worden?
Aristoteles ging er van uit dat het naakte leven volledig gescheiden
is van het gekwalificeerde leven en dat in het gekwalificeerde leven
de overgang gemaakt wordt van de ene naar de andere manier van
leven.488 Samen met Agamben meen ik argumenten te kunnen
aanvoeren die zulke voorstelling ondergraven. Het naakte leven is,
aldus Agamben, niet iets dat op zich bestaat en wat naderhand
gekwalificeerd wordt door religie, politiek of kunst. Het naakte
leven is eerder het product of een effect van het gekwalificeerde

leven. Niet dat de zoe en de bios samenvallen, maar wel dat zoiets
als het naakte leven pas ontstaat vanuit het perspectief van het
gevormde leven.489 Het naakte leven is dan precies het leven dat
overblijft, wanneer elke kwalificatie eruit gedestilleerd wordt. De
exclusie of uitsluiting van bios levert uiteindelijk zot op.

Zowel de notie 'ban' als 'naakte leven' lijkt geboren uit de
negatie. Beiden danken ze hun bestaan aan het feit dat ze
onttrokken worden aan het gevormde leven. Maar dit inzicht is
geen loutere constatering - die mooi is om onderzocht te worden -
maar verder dienst weigert. Wat Agamben precies wil laat zien, is
dat de uitzonderingssituaties, gerepresenteerd door de ban en het

gemarkeerd door het afsluiten van een verdrag. Dat mensen zich aaneensluiten in een
verdrag wil zeggen dat de wetteloze toestand opgeheven is.
487 G. AGAMBEN, Homo Sacer,  p.  8 1.
488 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 7-8.
489 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 13.
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naakte leven, structureel noodzakelijk zijn voor de gedachte van
een wet of een gevormd leven. Hogerop had ik immers de vraag
gesteld hoe het mogelijk is dat de wet van de wet, als pure
mogelijkheidsvoorwaarde, verwijst naar het concrete leven. Nu zijn
we op het punt gekomen dat we op deze vraag een tussentijds
antwoord k:unnen formuleren. Het is enkel doorheen de figuren als
de banneling en noties zoals het naakte leven dat de wet van de
wet een band heeft met het 'concrete' leven!490 Nog meer polemisch
uitgedrukt: de wet van de wet heeft dan en alleen dan vat op het
leven door datgene te cretren wat buiten zichzelf ligt (door haar
eigen negatie).   In  en  door de relatie (op negatie gesteund)   met  het
naakte leven kan de wet uiteindelijk toepassing vinden en
begronden. Het naakte leven is dan met andere woorden niet iets
dat voor de wet - in de zin van een totale uitsluiting - ligt, maar
iets dat de wet nodig heeft om wet te kunnen zijn.

Om de dynamiek van de ban waarlijk te begrijpen, kan men
haar niet vernauwen tot een zuivere uitsluiting. Agamben schrijft:

«Het leven van de banneling is net zomin als dat van de heilige
mens onderdeel van de wilde natuur, die helemaal los zou staan
van het recht en de stad. Het vormt daarentegen een overgang
tussen dier en mens, phusis en nomos, die op een paradoxale wijze
in beide werelden woont zonder tot 66n ervan te behoren."491

De ban legt immers het grensgebied open waar phusis en
nomos op elkaar ingrijpen of waar de wet van de wet een
aansluiting vindt met datgene wat ze zelf niet is. Het leven van de
banneling wordt bijgevolg heen- en weergeslingerd tussen beide
polen. Er ontstaat een ononderscheidbare zone tussen phusis en
nomos. Maar net die zone van ononderscheidbaarheid is nodig
voor de soevereine wet om haar toepassing te begronden. In de
ban wordt de extreme macht van het 'absolute' van de wet
zichtbaar. Deze wet kan datgene aan zich binden aan wat niet in

490 Het 'concrete' leven is hier echter ook een grensfiguur die niet eenvoudig te
identificeren is. In rechtstermen zou men kunnen spreken van een rechtssubject, in
politieke termen over de burger, in termen van het christelijke geloof al diegenen die
zich onderwerpen aan de goddelijke wet of zich bekennen tot het geloof. Maar in ieder
van deze noties is de verhouding tussen de overstijgende wet en het subject reeds
verondersteld. Daarom maakt zowel het positieve recht als de positieve theologie zich
geen zorgen. De relatie tot de wet is vanuit dat gegeven een 'feit'. Nochtans - en dat is
de teneur van inijn vraagstelling - is deze band niet zomaar postuleerbaar of feitelijk
poneerbaar. Daarom laat ze ook de mogelijkheid open tot deconstructie omdat er hier
een onmiddellijke gelijkschakeling is van wat tot het domein van de mogelijkheden
behoort met het domein van het feitelijke.
491 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 116.
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relatie staat tot haar. Ze is precies de relatie tot het
ongerelateerde.

Als relatie tot het ongerelateerde draagt de ban niet alleen de
capaciteit of het vermogen tot uitsluiting in zich, maar tevens die
van de insluiting. De ban is, zoals Agamben het beschrijft, een
insluitende uitsluiting.492 In 66n en dezelfde beweging sluit ze in en
uit. De banneling wordt uitgesloten van het leven binnen de
gemeenschap, maar wordt ingesloten omdat zijn leven dat hem
nog rest nog steeds verwijst, weliswaar ex negativum, naar de
overkoepelende wet.

3.2. In de ban van de taal

Taal is het 'oergegeven' waar wij mensen aan gekluisterd zijn.
Waar het in het gekwalificeerde leven (bios) om te doen is, blijkt
onmogelijk zonder taal. Dat moest Aristoteles ook hebben gedacht
toen hij de mens typeerde als het wezen dat over de faculteit of het
vermogen van de taal beschikt. Misschien is het daarom juist om
te zeggen dat voor we een politiek subject zijn of, voor we een
religieuze identiteit aannemen, we geboren worden in de taal. De
taal laat zich aan ons in haar soevereine gestalte zien. Niets lijkt
uitdrukbaar zonder haar.493

Ik heb eerder aangetoond dat de prioriteit van de taal betekent
dat niets buiten de netten van de taal valt. De tekenen van de tijd
lezen, betekent nu misschien meer dan ooit, zien wat voor impact
de taal heeft op het leven van mensen. Maar wat is precies die
macht die de taal op ons uitoefent? Hoe laat zich in de taal de
ban-relatie zich bij uitstek bemerken? Deze vragen vormen de
leidraad van dit punt.

Bij Jacques Derrida strandde zijn vraagstelling naar de ervaring
van wet bij «een gebeurtenis die niet toekomt, maar toe-komend
blijft".494 Deze ervaring van de wet is de ervaring van de taal die -
zoals deze auteur voortdurend betoogt - zich steeds weer
terugtrekt en nooit tot een zelfaanwezigheid komt. Voor de
deconstructie is de taal terzelfder tijd de mogelijkheidsvoorwaarde
als de onmogelijkheidsvoorwaarde voor iedere concrete betekenis.
In de analyse, die ik op basis van Agamben doorvoer, blijkt
Derrida's taalopvatting wonderwel aan te sluiten bij de soevereine

492 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 28.
493 Taal kan hier trouwens zeer breed worden opgevat, ook gebarentaal, lichaamstaal
valt hieronder. De enige noodzakelijke voorwaarde voor de taal is de afstandname tot
de onmiddellijkheid, waardoor er zich betekenis kan vormen.
494 J. DERRIDA, PrdjugSS, p. 128.
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ban.495 De banneling, zo hebben we gesteld, is iemand die leeft in
afzondering van de wet, maar toch tot in het diepste van zijn
wezen getekend is door deze afwezigheid. Hij leeft in voortdurende
relatie tot iets ongerelateerd. Zo vergaat het ook de taalgebruiker.

De taalgebruiker dankt zijn hele bestaan aan de taal zelf. In en
door het spreken kan hij betekenis geven aan de wereld waar hij
in leeft. Zijn stad is omgeven door een muur van woorden. De
regels en de rechten van de gemeenschap worden neergeschreven
en gedeeld als een talig lichaarn. Zelfs tot in het diepste van zijn
eigen wezen, tot in zijn meest persoonlijke naam, draagt hij de taal
in zich. Op de vraag wie hij is, antwoordt hij zonder verpinken: «ik
ben (eigennaam)". Ook voor de gelovige en de religieuze persoon is
de talige uiting onontbeerlijk. Christenen komen elke zondag in de
kerk in Zijn naam bijeen, spreken de geloofsformule uit en danken
en prijzen God die elk van hun 'in de palm van zijn hand heeft
neergeschreven'.

De taal schenkt dus heel wat: een gevoel van
gemeenschappelijkheid, de uitbouw van een intimiteit, de rechten
van het subject dat we zijn, enz. Zo geredeneerd, is de taal het
fundament van ons samenleven. Naar analogie van het positieve
recht ervaren we in de 'normale' toestand de positieve
mogelijkheden van de taal om aan onze wereld vorm te geven. Er
lijkt dan ook een heel hechte band te bestaan tussen de woorden
en de dingen, tussen de taal en de werkelijkheid. Zo ver lijkt het te
gaan, dat het verleidelijk is om de taal als een flindament te gaan
beschouwen die zich achter al onze woorden en menselijke
betekenisgeving bevindt. Meer nog: dat men ervan uitgaat dat onze
woorden gegarandeerd zijn door de grond van de taal. De taal zou
dan een stevige grond bieden en leiden tot vaststaande
betekenissen die ons eigen functioneren rechtvaardigen. Maar op
dit precieze punt wringt het schoentje. De taal is enkel maar een
medium - zoals we al bij Derrida terugvonden - een middel
waardoor we betekenissen kunnen geven, maar niet iets waarmee
we die betekenissen ook kunnen legitimeren. In onze tijd komt
deze legitimatiecrisis sterk naar boven drijven.496 De vraag wordt

495 Zowel Derrida en Nancy komen dus tot een zeer accurate beschrijving van wat het
is om in de ban te staan van het zijn (Nancy) of in de ban te zijn van de taal (Derrida).
Het mechanisme van de insluitende uitsluiting hebben ze te gronde in de vingers. Dit
schenkt hun ook een seismografische functie om de actuele bestaanswijze te
karakteriseren. Anderzijds blijven zij binnen het nihilisme staan dat onze tijd
fundamenteel kenmerkt. Maar Agamben wil verder gaan dan dat. Hij durft de vraag
stellen of het wel gunstig is om onder zo een regime te leven.
496 Cf. I.N. BULHOF & R. VAN RIESSEN (eds.), Als woorden niets meer zeggen: de crisis
rond woord en beeld in de huidige cultuue I.N. BULHOF & R. WELTEN (eds.), Verloren
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gesteld naar het vreemde lundament' dat de taai is. Hoe kunnen
we ons verhouden tot de taal en welke impact heeft die taal op
ons?

De taal als het vreemde fundament wordt nauwelijks zichtbaar
onder 'normale' condities. Het zijn vooral de uitzonderingen die
ons ermee confronteren. Op zo'n momenten weigert ons spreken
dienst. Onze taal stokt en lijkt niet te kunnen schenken wat we
van haar verwachten. In de rijke geschiedenis van de theologie is
de negatieve theologie een stoorzender die op een uitzonderlijke
manier de talige capaciteit van de mens in vraag stelt. Zij stelt dat
ieder positief of affirmatief spreken niet afdoende is om het
mysterie van God te kunnen benaderen. Ieder bevestigend spreken
wordt dan ook noodzakelijk gesupplementeerd met een
ontkennend spreken. Het is niet verwonderlijk dat in onze tijd de
negatieve theologie terug op de agenda is geplaatst. Een andere
uitzondering lijkt de ervaring van onvertaalbaarheid te zijn van de
ene taal in de andere taal.

De taalgebruiker als banneling wordt geconfronteerd met de
wet van de taal die eigenlijk een lege wet is. Het fundament van de
taal (misschien wel het fundament van heel zijn leven) is iets waar
hij volledig is uit buitengesloten. Zijn band of zijn 'gemeenschap'
met de taal is een louter negatieve.

Het structuralisme maakt een onderscheid tussen langue en
parole. Parole is het domein van de spreektaal en van de
particuliere en singuliere betekenissen. Langue is echter het
domein van de meta-taal van de universele betekenissen, die niet
geraakt worden door particuliere manifestaties. Langue is een
tekensysteem dat de mogelijkheidsvoorwaarde vormt voor het
gebruik van de taal.497 Net zoals bij de wet van de wet gaat het
hier om de zuivere mogelijkheidsvoorwaarden. Het structuralisme
had echter de droom dat ze, op grond van het achterhalen van het
systeem dat het concrete taalgebruik schraagt, er zou in slagen
om tot wetenschappelijke en objectieve kennis te komen. Het
poststructuralisme, waaronder we Derrida kunnen plaatsen, ziet
langue echter als een domein van pure
(on)mogelijkheidsvoorwaarden, die niet tot een definitieve
'objectieve' kennis leiden.498

presenties: over de representatiecrisis in religie, kunst, media en politiek, Kampen, Kok
Agora, 1996.
497 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 27.
498 J. DERRIDA, Le Monolinguisme de l'autre ou la prothtse d'origine, Paris, Editions
Galilte,  1996, p.  14: "Or jamais cette langue, la seule que je sois ainsi voue a parler
tant que parler me sera possible, A la vie & la mort, cette seule langue, vois-tu, jamais
ce ne sera la mienne. Jamais elle ne le fut en veritt. Tu per ois du coup l'origine de
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De grote vraag wordt hoe beide domeinen van de taal zich tot
elkaar verhouden? Als iemand spreekt (parole), veronderstelt deze
in zijn spreken het 'bestaan' van een systeem van taal (langue).
Indien dit niet het geval was, zou de spreker op het moment dat
hij een individuele zin construeert, terzelfder tijd een heel
taalsysteem moeten opbouwen en dat taalsysteem moeten kunnen
overdragen op de toehoorder. Dit is ondoenbaar. Spreker en
toehoorder delen een overkoepelend talig kader. Dit kader vormt
de mogelijkheidsvoorwaarde van hun singuliere uitspraken.
Langue als de pure mogelijkheidsvoorwaarde van de concrete
positieve taal heeft echter geen rechtstreekse referentie naar de
werkelijkheid van die uitspraken. In linguistische termen: langue
heeft geen denotatie! Langue kan met andere woorden geen
fundament bieden dat de overgang van mogelijkheid naar
concreetheid legitimeert. Langue legitimeert alleen zichzelf. Langueis de zuivere mogelijkheid van de oneindig vele mogelijke
betekenissen waar de taal aanleiding toe kan geven, maar kan zelf
niet bepalen welke van die betekenissen geldig kunnen zijn in een
specifieke context. Hoe is de koppeling tussen de twee domeinen
dan mogelijk?

De koppeling heeft de vorm van een insluitende uitsluiting.
Enkel op een negatieve wijze heeft langue een relatie met parole
door ieder particulier spreken te binden aan de oneindigheid van
de taal zelf.499 De taalgebruiker leeft in een voortdurende ban van
de taal. Omdat de taal zich niet via positieve weg - in de zin dat ze
een universele garantie zou bieden voor een vaststaande betekenis
of essentie - kan binden, verbindt ze alleen door haar
terugtrekking.500

De taalgebruiker als banneling ziet zijn eigen betekenisarsenaal
dus voortdurend op het spel gezet. De theoloog en de gelovige is in
dit geval geen ander lot toebedeeld. In zoverre dat hij zich beroept
op de taal om zijn religieuze intenties uit te drukken, staat hij
evenzeer onder de dreiging van betekenisloosheid.

mes souffrances, puisque cette langue les traverse de part en part, et le heu de mes
passions, de mes desirs, de mes prieres, la vocation de mes esperances."
499 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 27-28.
500 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 60.
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3.3. (negatieve) Theologie in staat van uitzondering

Diverse theologen zien in deze problematiek een gunstige situatie
voor het geloof.501 In hun optiek lijkt het een weg naar de
transcendente God te openen. Onze tijd, die behekst lijkt door een
doorgedreven immanentisme, zou op die manier kunnen bevrijd
worden van haar beklemmend perspectief. In tegenstelling tot een
cultuur van de beheersbaarheid zou het onbeheersbare terug
betekenis kunnen krijgen. Het paradigma van de zelfverheerlijking
zou kunnen plaats ruimen voor de aandacht en de gevoeligheid
voor de andere en de Andere.

Ongetwijfeld liggen zeer nobele voornemens aan de oorsprong
van deze theologische en filosofische thematiseringen. Waar ik
echter de aandacht wil op vestigen is dat het niet uitgesloten is dat
wat aan de ene kant een bevrijding van de beklemmende macht
van het eigene lijkt, aan de andere kant het binnenhalen is van
een nieuwe vorm van soevereiniteit die misschien evenmin
wenselijk is. Daarom is het mijns inziens noodzakelijk om de
structuur van deze vorm van soevereiniteit te onderzoeken.

Een 'theologie van de onderbreking' of een 'negatieve' theologie
steunt steevast op het doorbreken van de lineaire logica van ons
maatschappelijke denken. De plaats van het religieuze en van de
theologie is dan niet langer de ondersteuning en de bestendiging
van het wereldlijke, maar het plaatsen van kritische vraagtekens
bij de hedendaagse ontwikkelingen. De theologie heeft immers
lang genoeg, zo luidt de redenering, het hoogste legitimatiekader
voor de maatschappij gevormd. De theologie dient zich te
herorienteren en het ontotheologische project af te wijzen. Ze moet
de punten aanwijzen waar het goddelijke inbreekt. Het perspectief
van de Andere is niet de installatie van een boventijdelijk rijk of
van een eeuwige essentialiteit, maar de opschorting van de
normale gelegitimeerde gang van zaken. Het goddelijke en
profetische woord is een arrest. Een arrest is normaal gesproken
een uitspraak van een gerechtshof of een Hoge raad, maar in dit
geval is het een uitspraak vanuit de Allerhoogste regionen,
namelijk van God zelf. In dit arrest wordt de vrije doorgang van de
menselijke legitimaties verhinderd.

Wat ik omschrijf als 'theologie in staat van uitzondering' kan op
twee wijzen geinterpreteerd worden. Enerzijds, ten positieve,

501 L. BOEvE, Onderbroken traditie. heeR het christel(ik verhaal nog toekomst*, Kapellen,
Pelckmans, 1999; J.D. CAPUTO, The Prayers and the tears OfJacques Derrida; J. HOFF,
7'heologie und Sprachverlust: Theologie nach Foucault und Derrida, Paderborn,
Sch6ningh, 1999; J.K.A. SMITH, Speech and theology: language and the logic Of
incarnation, London, Routledge, 2002; R. SNELLER, Het Woord is schrin geworden.
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betekent het dat de theologie een nieuwe plaats heeft verworven
door die instantie te zijn die voortdurend wijst op de staat van
uitzondering waarin onze menselijke cultuur verkeert. Anderzijds,
ten negatieve, kan het evengoed wijzen op het feit dat de theologie
zelf in staat van uitzondering verkeert en onder dreiging staat van
een soevereine macht die elke theologische betekenisgeving
ondergraaft. In het verdere verloop van het artikel zal ik mij
uitspreken ten gunste van de tweede interpretatie-mogelijkheid.

De 'staat van uitzondering' is een fundamenteel concept binnen
het politiek-theologische denken van Carl Schmitt.502 Agamben's
analyse steunt grotendeels op Schmitt, maar hij breidt ze enorm
uit. De staat van uitzondering betekent in politiek-rechterlijke
terminologie de opschorting van de juridische orde. Het is met
andere woorden een politieke beslissing dat de wet (in regel voor
een bepaalde tijd) niet van toepassing is. De staat van
uitzondering is een uitzonderlijke ingreep die heel wat vragen doet
rijzen over de uiteindelijke legitimatie van de wet. Het gaat om een
actief buiten werking stellen  van  de wet krachtens  de wet zelf. 503
Hier stoot men op de paradox die de staat van uitzondering in zich
draagt: hoe kan een wet zichzelf buiten werking stellen? Is dit niet
de verloochening van wat de wet zelf is? De wet beoogt immers een
legitimatiekader aan te reiken, maar in de 'staat van uitzondering'
ondergraaft diezelfde wet haar eigen legitimatie door zichzelf
buiten werking te stellen. Op die manier amendeert de wet zichzelf
door in een schemerzone te gaan treden waar er geen duidelijk
onderscheid meer is tussen de wettige toestand en de wetteloze
toestand. Wat in de ene situatie als een legitiem handelen volgens
de wet kan gezien worden, is in de staat van uitzondering niet
meer legitiem.504 Het onderscheid tussen de facto en de juris
vervaagt op die manier.

De vraag naar het statuut en de legitimatie van de wet tijdens
de staat van uitzondering505 kan niet beantwoord worden door de

502 C. SCHMITT, Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranitat, Berlin,
Duncker und Humblot, 1996.
503 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 21.
504 'In truth, the state of exception is neither external nor internal to the juridical
order, and the problem of defining it concerns precisely a treshold, or a zone of
indifference, where inside and outside do not exclude each other but rather blur with
each other. Tile suspension of the norm does not mean its abolition, and the zone of
anomie that it establishes is not (or claims not to be) unrelated to the juridical order."
G. AGAMBEN, State ofErception. Translated by K. AlTEL, Chicago/London, University of
Chicago Press, 2005, p. 23.
sos Voor theologen hoeft deze politiek-rechterlijke discussie geen vreemde materie te
zijn. De kwestie die hier op tafel ligt, is niet anders dan de vraag van Paulus. In de
Romeinenbrief vraagt Paulus zich af wat er gebeurt met de wereldse wet nu de Messias
is gekomen en nu Christenen 'dood zijn voor de wet".
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wet als een normatief inhoudelijk principe te definieren. Het
fundament dat gezocht dient te worden is een principe dat zow61
de wettelijke toestand kan garanderen als de wetteloze toestand:
een principe dat zowel binnen als buiten de wet staat. Dit principe
vond Schmitt in de figuur van de soeverein. De soeverein is
diegene die over de uitzonderingstoestand beslist.506 De soeverein
is dan precies die instantie die zowel het wettige als het wetteloze
fundeert. Klassiek gezien was de soeverein de belichaming van de
nomos. Als garantie voor de nomos stond de soeverein rechtstreeks
tegenover de chaos of het a-nomische. Maar wat de staat van
uitzondering ons leert, is dat de soeverein nu een dubbel
fundament schenkt.

De grens tussen abnormaal en normaal wordt door de soeverein
zelf getrokken. Hetgene dus niet tot de normale orde van het
samenleven behoort, is datgene wat ontstaat door de beslissing
van de soeverein. Dit 'buiten' is een resultante van de soevereine
beslissing, net zoveel als het 'binnen' beslissing van diezelfde
instantie is. Het 'buiten' ontstaat doordat de soeverein zegt dat er
daar geen sprake is van het binnen'. Net zoals bij de ban, blijft het
'buiten' dan ook negatief gebonden aan de soeverein. Maar ook het
'binnen' komt voor problemen te staan. Het fundament van
bijvoorbeeld het positieve recht is immers ultiem gegarandeerd
door een instantie die zowel buiten als binnen het recht staat. Dit
zorgt voor onnoemelijke problemen omdat het recht zich zodoende
niet zelf kan legitimeren.

Net zoals bij de ban, wordt duidelijk hoe ook de soevereiniteit
steunt op de uitsluiting. Iedereen kent het overbekende
spreekwoord 'de uitzondering bevestigt de regel'. In dit
spreekwoord wordt er een verband gelegd tussen regel en
uitzondering, tussen wat de norm is en wat buiten de norm valt.
De uitzondering heeft een constitutieve functie: ze bevestigt de
regel. In Agamben's optiek moeten we dit vrij letterlijk nemen: de
uitzondering maakt de regel mogelijk om als regel te verschijnen.
Binnen de logica van de soevereiniteit zijn de uitzondering en de
regel gelijkoorspronkelijk.

Dat de uitzondering niet te veronachtzamen is, wordt in onze
tijd misschien meer dan ooit zichtbaar. De historische
stellingname van Agamben, die hij deelt met Walter Benjamin, is
dat in onze tijd 'de uitzondering regel wordt'. Niet alleen op

506 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 45.
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seculier politiek vlak blijkt dit het geva1507, maar ook op
theologische vlak. Agamben schrijft:

«Ten opzichte van het positieve recht is de uitzondering wat de
negatieve theologie ten opzichte van de positieve theologie is.
Want terwijl de laatste bepaalde eigenschappen van God predikt
en bevestigt, gaat de negatieve theologie (of mystiek), met haar
noch...  noch...,  zo  te werk dat ze de toekenning van elk predikaat
ontkent en uitstelt. Ze staat echter niet buiten de theologie, maar
fungeert welbeschouwd als het principe waarop de hele
mogelijkheid van zoiets als theologie berust. Alleen doordat de
Godheid negatief begrepen wordt als wat buiten ieder mogelijk
predikaat bestaat, kan ze het onderwerp van een predikaat
worden. En alleen doordat het positieve recht in de
uitzonderingstoestand niet van 1cracht is, kan het op analoge
manier het normale geval definieren als het kader voor zijn
geldigheid."508

De 'negatieve' theologie is een vorrn van theologie die oproept tot
een voortdurende staat van uitzondering. Zij spreekt daarbij
onophoudelijk in naam van God, die niet zoals in de klassieke
theologie het allerhoogste Zijnde vormt, maar die de totaal Andere
is. God staat buiten elk predikaat en valt buiten iedere analogie.
De kracht van deze 'negatieve' theologie is dat ze iedere positieve
theologie aan zich weet te binden. Ieder affirrnatief spreken (via
allinnationis) kan en moet gesupplementeerd worden met een
ontkennend spreken (via negativa). Want indien de menselijke taal
bij machte zou zijn om zich ten volle over het wezen van God te
kunnen uitspreken, zou God geamendeerd worden. Voor deze
vorm van theologie is God echter het enige principe dat ieder
poging tot recuperatie weerstaat en zich terugtrekt of terugwijkt
wanneer men het probeert te grijpen.

In de 'negatieve' theologie is de uitzonderingstoestand tot
absolute regel geworden. In politieke zin kan de
uitzonderingstoestand vaak nog begrepen worden als een tijdelijke
opschorting van de toepassing van de wet, maar binnen dit
theologische vertoog verkeert ieder wereldlijk gegeven in deze
situatie. Op negatieve wijze bindt het goddelijke perspectief de
aardse werkelijkheid aan zich. De transcendentie van God is
gelegen in zijn alteriteit. Dit is een zeer specifieke interpretatie van
transcendentie, die mijns inziens niet volledig te rijmen is met de

507 In State Of Exception toont Agamben  hoe de staat van uitzondering  meer  en  meer
wordt toegepast.
508 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 23-24.
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christelijke theologische geschiedenis. De transcendentie is niet

langer die van een participatie, maar wordt gelijkgesteld aan de
voortdurende differentie/uitstel die God in het leven roept. Het
gevolg daarvan is dat God enkel in zijn niet-verschijnen revelerend
kan zijn voor de wereld.

Er wordt veel aandacht besteed aan de filosofische 'terugkeer
van de religie'. Men kan ook spreken van een wonderlijke
terugkeer van de transcendentie. Net nu, in een tijdperk dat zo
geseculariseerd en geprofaneerd is, verdient de transcendentie
terug aandacht. Vanuit mijn analyse echter dient deze terugkeer
niet zo verwonderlijk te zijn. Deze transcendentievorm sluit
naadloos aan op het nieuwe type soevereiniteit dat zich in onze
wereld vestigt. Deze transcendentievorm is dan ook geen exclusief
keurmerk van de theologie, hoewel de negatieve theologie mijns
inziens wel een ultieme Inanifestatie biedt van haar

mogelijkheden. Omdat de uitzondering niet los staat van de regel,
en de soeverein de wereld aan zich bindt door het genereren van
het naakte leven, wordt deze theologie inzetbaar op alle domeinen
van het hedendaagse leven. Ook het volledig geseculariseerde
'naakte' leven draagt zodoende de sporen van de terugtrekking van
de religieuze soeverein (God). Op die manier kunnen theologen
iedere vorm van menselijke zingeving relateren aan de
onuitsprekelijke horizon van het transcendente geloof.

3.4. Het onuitsprekelijke van de (religieuze) taal: Geltung ohne
bedeutung

Binnen de negatieve theologie heeft ieder particulier religieus
spreken een relatie tot de Andere, tot diegene die niet volledig
onder woorden kan gebracht worden. Gelovigen worden
geconfronteerd met de onuitsprekelijkheid van de transcendente
God. Diegene die heel hun gelovige bestaan schraagt, is niet in
woorden te vatten. Achter onze gebrekkige taal lijkt er dus nog iets
te zijn dat kneer' is dan deze woorden zelf. De grote vraag is echter
of dit 'meer' in de (laat)moderne gestalte van de negatieve theologie
nog iets anders kan aanwijzen dan de volstrekte leegte van de taal
(als langue) zelfP

In de klassieke negatieve theologie, bijvoorbeeld bij Pseudo-
Dionysius de Areopagiet, leidt dit 'Ineer dan' tot de invoering van
een derde weg. Nadat ieder via allinmationis noodzakelijk is
begeleid door een via negativa, is de via eminentia het uiteindelijke
doel. Wanneer God het predikaat goed toebedeeld krijgt, dient dit
vervolgens ontkend te worden, bijvoorbeeld onder de vorm 'God is
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niet goed zoals wij dat verstaan', maar uiteindelijk geeft dit
aanleiding tot een vorm van goedheid die een graad van
uitmuntendheid bezit die alleen God zelf toekomt. Jacques Derrida
- die vaak aangesproken werd over de link tussen zijn werk en de
negatieve theologie - wijst op het feit dat deze derde weg een soort
hyper-essentialiteit binnenvoert in het theologische spreken.509
Deze klassieke vorm van negatieve theologie kan dus volgens hem,
ondanks haar kritische kijk op de positieve theologie, nog altijd
binnen een onto-theologisch kader gelezen worden. De nieuwe
hedendaagse vorm van negatieve theologie worstelt met deze onto-
theologische problematiek en lijkt deze Derrideaanse kritiek te
ondersteunen. Op die manier kan ze haar eigen spreken niet
langer laten uitmonden in een derde weg.

Toch wringt daar precies het theologische schoentje. Om
begrijpelijke redenen weerstaat de negatieve theologie zowel het
hyper-essentialisme als de volstrekte betekenisloosheid van een
afwezige God. De gulden middenweg die zij inslaat is de volgende:
de betekenisvolle betekenloosheid. Onder de dreiging van een
totaal betekenisverlies postuleert zij de als-nog-betekenisvolle-
afwezigheid van het goddelijke. Daarmee lijkt zij nog het meest op
de man die postvat voor de wet en op de wachter, die beiden het
systeem van de wet in stand houden.

Maar wat te doen met de onuitsprekelijkheid? Hoe om te gaan
met de paradox van de betekenisvolle betekenisloosheid? In mijn
studie heb ik aangegeven hoe dezelfde problematiek zich herhaalt
op politiek, religieus en linguistisch vlak. Waar het de thematiek
van de mogelijkheid van een religieus spreken betreft, is de taal
natuurlijk de bevoorrechte gesprekspartner. De vraag die dan
openblijft, is de volgende: hoe verhoudt deze onuitsprekelijkheid
zich tot de taal?

Het onuitsprekelijke behoort tot de taal zelf. In de ban-van-de-
taal-zijn is voortdurend in relatie staan tot deze

onuitsprekelijkheid van de taal. De taal cre8ert immers een
virtuele staat van uitzondering. Virtueel omdat de taal de feitelijke
betekenissen aan hun lot overlaat en omdat de taal zelf geen
werkelijk fundament voor concrete betekenissen kan bieden. De
taal stelt de mens in staat om zijn wereld betekenis te verlenen
door middel van woorden, maar in een en dezelfde beweging laat
ze zien dat deze betekenissen enkel een fictief fundament hebben.

509 J. DERRIDA, Comment ne pas parler.  Dentgations, in J. DERRIDA,  Psyche. Inventions
de l'autre, Paris, Editions Gali16e, 1987, 535; R. SNELLER, Het Woord is schrift
geworden, p 477-479.
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In de geschiedenis van de moderne westerse wijsbegeerte is er
66n markante formulering die de werking van de taal in een
virtuele staat van uitzondering perfect illustreert: Geltung ohne
Bedeutung. Kant balde in die zin de kern van zijn morele wetsidee
samen. Deze uitspraak representeert de zuivere vorm van de wet.
Agamben schrijft: «Wat hij [Kant, JDMI in Kritik der Praktischen
Vemunjt de loutere vorm van de wet' noemt, is namelijk een wet
waarvan de betekenis tot haar nulpunt gereduceerd is, maar die
toch als zodanig van kracht is."510 Giorgio Agamben vertaalt deze
gedachte echter naar een linguistische context. De taal is dat
vermogen dat, ontdaan van ieder specifieke denotatie en dus
absoluut leeg van een bepaalde betekenis, toch nog steeds
geldt.511 Dat de wet van de taal altijd blijft gelden, kan men aftezen
uit het feit dat het onmogelijk is voor een talig wezen om het niet-
talige los van de taal te defini8ren.

Ieder mens maakt in zijn groei de overgang mee van het niet-
talige naar de taal. De kindsheid is die toestand waarin iemand

onmondig is en enkel in potentie over de taal beschikt. Het statuut
is dat van een 'nog niet: De kindsheid lijkt een toestand voor de
taal aan te wijzen, die men verliest eens men in de orde van de
taal stapt. Het is de mythe dat er ooit nog een leven was dat nog
niet getekend was door de bemiddeling van de taal. Net zoals in
het scheppingsverhaal wordt de mythe van de oorspronkelijke
eenheid radicaal verbroken eens de mens zichzelf 'naakt' ontdekt.
De toegang tot het aardse paradijs wordt vanaf dat moment

versperd door een «de kerubs en de vlam van het wentelend
zwaard". (Gen. 3,24). Deze scheiding is zo radicaal dat de mens
nooit meer onbemiddeld naar zijn 'oorsprong' terug kan. Zo
vergaat het de taalgebruiker ook bij de intrede in de taal en bij het
verlaten van de kindsheid. De mens ontdekt zichzelf als een
individu (als diegene  die  'ik' kan zeggen), maar heeft daarvoor de
taal nodig. Tegen deze achtergrond verschijnt de kindsheid als een
mythisch verleden, dat zelf nooit tot de eigen 'geschiedenis' van
het subject behoort of behoorde.512

Eens men in de orde van de taal is binnengetreden, is al het
niet-talige enkel achterhaalbaar via de taal. Het verlangen naar
leven dat niet bemiddeld is, lijkt zelf een effect van de taal te zijn.
Het niet-talige wordt vanuit het oogpunt van de taal bij voorbaat

510 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 61.
511 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 63-64.
512 G. AGAMBEN, Enfance et histoire. Destruction de l'exptrience et origine de l'histoire.
Traduction par Y. Hersant, Paris, Payot, 2000, p. 63. Geschiedenis en mythe worden
hier tegen elkaar afgegrensd. De geschiedenis veronderstelt immers een zelfbewust

subject dat aan zijn in de wereld zijn betekenis verleent.
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gedefinieerd als een vorm van 'naakt' leven, als negatief gebonden
aan de taal zelf. Door dit inzicht komt men een stap dichter bij de
ware aard van het 'onuitsprekelijke'. Al te vaak wordt nog de
voorstelling gepromoot dat 'waar woorden stokken' de pure
betekenis en diepgang zich manifesteren. In een mystieke
beweging naar het voorbij de taal, zou zich een de diepe bron van
alle betekenissen tonen. Nu, wanneer de taal niets meer zegt, of
haar eigen ontkenning laat merken, treedt ze op als soeverein.
Zelfs in de meest extreme situatie waarin geen woorden meer
gevonden worden of wanneer men iets lijkt te kunnen aanwijzen
dat buiten de taal staat (zoals bijvoorbeeld de kindsheid), blijft ze
gelden. Gezien vanuit die optiek is het 'onuitsprekelijke' dan ook
geen zuiver buiten of totaal andere dan de taal, maar is ze het
onuitsprekelijke van de taal. In die hoedanigheid is de taal een
zuivere langue, die zwijgend en onbeslisbaar iedere verder
betekenisgeving opschort.513

Deze analyse toont aan dat het extreem moeilijk wordt voor het
project van de negatieve theologie om nog iets meer aan te duiden
dan de absolute soevereiniteit van de taal. Iedere religieuze of
godsdienstige surplus die ze probeert te legitimeren, kan telkens
weer als een effect van de onuitsprekelijkheid van de taal gezien
worden.

4. VOORBIJ DE WET VAN DE TAAL: HET 6EXPERIMENTUM LINGUAE'

De 'wet van de taal' cre8ert een impasse. Het woord impasse
suggereert een onmogelijkheid om te passeren, een passage die
wordt verhinderd, een toegang die wordt ontzegd....De   'wet'  zelf
staat symbool voor deze ontoegankelijkheid. In dit punt wil ik het
ontoelaatbare toch een stem geven, wil ik in tegenstelling tot de
impasse precies de passage en de vrije doorgang belichten. In
hoofdstuk 2 werd ruimschoots aandacht besteed aan het 'raadsel
van de ervaring'. De Erfahrung en de experientia hebben we daar
geduid als iets dat letterlijk doorheen iets moet, als iets dat de
overgang letterlijk mee-maakt. De structuur van de ervaring
maakt ook een alternatieve schets van de verhouding tot de taal
mogelijk. Het is de ervaring zelf die doorheen de 'wet van de taal'
breekt.

Geinspireerd door Giorgio Agamben's denken zal ik een
'ervaring van de taal' proberen te denken. Agamben houdt een
pleidooi voor een e*perimentum linguae, een ervaring die

513 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 27 & 60.
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voorbilgaat aan de 'wet van de taal'. Het experimentum linguae

gaat in tegen de gedachte dat de mens al bij voorbaat in een
negatieve relatie staat  tot  de taal (langue). Deze negatieve relatie  of
de relatie tot het ongerelateerde was de expliciete vooronderstelling
van de ban. Maar volgens Agamben is de mens de voltrekking van
de overgang van het niet-talige naar het talige en kan deze
bijgevolg nooit restloos in de ban zijn van de taal.

De 'ervaring van de taal' werpt de mens niet terug op een
radicale 'onuitsprekelijkheid' maar naar een zich manifesterende
mede-deling van zin. Deze zin kan niet los bepaald worden van de
ervaring van het spreken. Dit inzicht leidt tot een herinterpretatie
van het begrip infantia  (4.1.). De infantia begeleidt ieder spreken
en is getllige van de wording van een zin die niet tot de orde van
de taal behoort en bijgevolg niet kan teruggevoerd worden op de
lege vorm van de transcendentie. Deze infantia wordt verder in
verband gebracht met de geboortelijkheid van het talige subject
(4.2.). Aangezien de ervaring zelf primair wordt gedacht, kan het
resultaat van deze talige gebeurtenis niet reeds voorondersteld
zlJn. Wat doorheen de talige act van het spreken ontstaat, is met
andere woorden geen koorondersteld principe' van de taal (4.3.).
De 'ervaring van de taal' geeft aanleiding tot een denken waarin de
oorspronkelijkheid van de geste verschijnt (4.4.). De betekenis van
het experimentum linguae dient, zoals uitvoerig gestaafd zal
worden, gezocht te worden in de richting van de indicatio en de
demonstratio van betekenis, eerder dan in de richting van een
talige signijicatio. Het experimentum linguae zal tevens duidelijk
maken dat de betekenis van de taal voor de mens geenszins op
een semiotische wijze kan beschreven worden, maar zich steeds
als een semantiek van een zich historiserende betekenisgeving
aandient  (4.5.).

Vanuit het experimentum linguae zal het mysterie en het
raadsel van de taal op een totaal andere wijze verschijnen. In de
ervaring van het spreken krijgt de mens toegang tot een
overschrijdende zin en betekenis. Het menselijke leven komt in het
teken te staan van een daadwerkelijke belofte aan zin. Dit leven is
niet het 'naakte leven' dat een resultante is van de 'wet van de
taal' (4.6.). Het laat integendeel een vermoeden na van een exces
aan betekenis die voorbij iedere lege vorm van de transcendentie
ligt. Agamben vindt zodoende een filosofische uitweg uit de
schijnbare impasse van de taal (4.7.).

Dat dit perspectief op de taal geen religieuze duiding uitsluit,
wordt het voorwerp van de verdere gedachtegang. In Agamben's
boek over de Romeinenbrief van Paulus zijn daarvoor

aanknopingspunten te vinden. De 'ervaring van de taal' luidt
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immers een beloftevolle boodschap (evangelie) in die in het teken
staat van de nabijheid en de presentie van een wereldoverstijgende
zin (4.8. & 4.9.). Het was deze Messiaanse ervaring die Paulus voor
ogen moet hebben gestaan, wanneer hij uit een diepreligieuze
bewogenheid schreef «Het woord is dicht bij u" (Rom.  10, 8).

4.1.  De ervaring van de taal als infantia

Het filosofische denkspoor van Agamben bestaat uit een brede
zoektocht naar een 'ervaring van de taal', een experimentum
linguae. Basaal omschreven geeft hij de aanwijzing dat het een
ervaring is van het kunnen spreken. Deze ervaring begeeft zich op
de  grens  van het uitsprekelijke (transcendentaal), maar ontstaat
pas als - volgens het adagium van Walter Benjamin - «al het
onuitsprekelijke uit de taal is ge6limineerd". Deze moeilijke
gedachte zal ik in het verdere verloop proberen uit te klaren.

Wat betekent het om het onuitsprekelijke uit de taal te weren?
Hierover kan men volgende dingen zeggen. Ten eerste, betekent
het niet langer buiten de taal de grens van de taal zoeken in
bijvoorbeeld een wezen of een betekenis die niet zou bemiddeld
zijn door de taal. In dit opzicht kan men de analyse van de
deconstructie bevestigen. Ten tweede - en dat is het fundamentele
punt - betekent de eliminatie van het onuitsprekelijke dat het
volstrekt onuitsprekelijke zelf een effect van de taal is, of herkend
wordt  als een zekere gestalte  van  de  taal als langue. Ten derde,
betekent het dat niet langer datgene wat schijnbaar 'buiten' de
taal valt normatief is (of wat ervan te scheiden is) om een oordeel
te vellen over de betekenis ervan. Ten vierde, dat de
veronderstelling - de universele vooronderstelling (hypothese) van
de taal dat er zoiets is dat de taal voorafgaat b.v. het zijn zelf, het
ding zelf - de veronderstelling van de taal zelf is. Ten vijfde dat
precies daarom de taal zelf betekenis kan dragen, wanneer ze een
thuishaven wordt voor een talig wezen dat in haar zijn hele
betekenis legt. Ten zesde, dat de beslissende vijfde stap de taal
transformeert van een pure langue naar een parole. Ten zevende,
de grens van de taal wordt met andere woorden niet bereikt
wanneer er iets te vinden is buiten haar om, maar wanneer er zich
doorheen haar iets uitdrukt wat ze als pure langue niet kan
betekenen.

Het menselijke en de betekenis van dit menselijke is zodanig
gelieerd aan de taal dat men het er eigenlijk niet kan van
scheiden. Voor ons kan misschien wel alles in termen van taal
gedacht worden. Daarom lijkt voor Agamben het 'eigene' van het
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mensellJke bedreigt door een atwezigheid en een onmogelijkheid
van de ervaring van de taal. De impasse is dat de taal zich
onmiskenbaar in twee gescheiden gedaanten laat zien: langue en

parole. De crisis dat de twee gedaantes niet verbonden kunnen
worden, thematiseert zich in de deconstructie.

De 'ervaring van de taal' zal voor Agamben pas kunnen intreden
wanneer de mens niet langer verlammend botst op de grens van
de taal als dusdanig en op haar onuitsprekelijkheid. Maar
wanneer deze de grens van de taal zelf in de ervaring van het
kunnen spreken transgresseert. Dat impliceert dat de
mogelijkheid van ervaring (niet haar onmogelijkheid) een
doorbraak betekent. Deze doorbraak kan het best omschreven
worden  als een 'voorbij  de  wet  (van  de  taal)'.

Deze ervaring kan er pas komen als een ervaring van de grens
van de taal. Deze grens van de taal is een grens die de taal zelf niet
kan ervaren. Deze is immers grenzeloos, open en toegankelijk voor
eender welke betekenis. Is er dan 'iets' te vinden dat deze grens
van de taal in de openbaarheid brengt? Dat 'iets' zou dan een
wezen dienen te zijn dat zich in de taal manifesteert en dat in deze
manifestatie terzelfder tijd deze grens aanwezig stelt. De ervaring
van deze grens is volgens Agamben niet zomaar te lokaliseren in
de mens zelf (als zou deze eerst volledig buiten de taal staan, om
vervolgens zijn niet-talige betekenis    in    de    taal te verwoorden),
maar in l'enfance de l'homme.514

De infantia opent volgens Agamben het veld van waaruit de
ervaring van de taal mogelijk wordt. In de bedoelde ervaring

verschijnt de mens immers terzelfder tijd als een sprekend en een
'infantiel' wezen. De ervaring van het kunnen spreken is 'co-
existentieel' met de ervaring van het niet kunnen spreken. Het
niet-kunnen spreken wijst hier niet op een loutere afwezigheid van
het vermogen tot spreken, maar op een niet-samenvallen van wat

zich uitzegt met een talige betekenis zonder meer. Dit wil zeggen
dat in de ervaring van het spreken zich voor het eerst een infantia
toont. Meer nog: dat de ervaring van het spreken

gelijkoorspronkelijk is aan de infantia. De infantia kan dan ook
niet gelezen worden als iets dat zich 'voor' de taal bevindt en zou
kunnen uitgewist worden tens de taal gesproken heeft. Evengoed
blijft deze infantia resoneren doorheen en na iedere act van het
spreken. Of nog anders verwoord: de infantia begeleidt elk
spreken.

Omdat de infantia co-existentieel is met de act van het spreken
en niet met de taal (als langue) als dusdanig, veronderstelt ze een

514 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 61.
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spreker die niet van op voorhand samenvalt met de taal. De pure
potentie van de taal moet in actus omgezet worden. Deze omzetting
in daden leidt tot een dubbele geboorte: zowel de geboorte van de
spreker, als de geboorte van diens infantia. Deze referentie aan
een geboorte is fundamenteel om de inzet van de hier gevolgde
gedachtegang te markeren. De geboorte maakt duidelijk dat er in
het spreken iets ontstaat dat er vooraf niet was; de geboorte is een
onderbreking van de continuiteit.515 Die breuk is de stille getuige
van het feit dat wat zich in de taal toont, niet tot de orde van de
taal behoort aangezien het moet geboren worden (genese) in de
taal of in de taal moet gebracht worden.

Het begrip infantia, het niet kunnen spreken, krijgt bij
Agamben een andere invulling dan we hogerop hebben
beschreven. Ik kan daarom twee vormen van infantia bespreken.
Bij de eerste vorm van infantia wordt verwezen naar de
onuitsprekelijkheid van de taal. Ze beantwoordt aan een soort van
mythisch verleden van het talige subject die in zijn verlangen om
een onmiddellijke toegang tot zichzelf te vinden een voortalige
toestand postuleert. De vorm is mythisch omdat het nooit tot de
eigen geschiedenis van het subject kan toegeschreven worden. Dit
verlangen echter wordt ontmaskerd als een effect van de taal om
uit het raadsel van haar bemiddeling te geraken. De tweede vorm
van infantia - die we bij Agamben ontmoeten - duidt ook op een
onvermogen om iets onder woorden te brengen. Hier is de
onuitsprekelijkheid geen effect van de leegheid van de taal als
langue, maar een gevolg van het inbreken van 'iets' in de taal dat
de taal zelf niet kan benoemen. Deze ervaring wordt niet
doorverwezen naar de mythe, maar naar de geschiedenis van het
spreken. Het is daarom dat, volgens Agamben, enkel deze
laatstgenoemde vorm van infantia, de transcendentale geboorte
van de geschiedenis kan genoemd worden. Deze ervaring situeert
zich met andere woorden op het letterlijke breekpunt tussen het
historische en transcendentale: ze getuigt van fine histoire
transcendentale'.516

De ervaring als infantia impliceert een breekpunt, een facticiteit
die voorheen niet bestond. Het lineaire proces van het
tijdsgebeuren en van de geschiedenis wordt onderbroken. De
geboorte - waarmee we deze infantia mee in verband hebben
gebracht - is altijd een wordingsproces van een nog niet naar een
iets. Een denken over deze infantia zal dan ook radicaal deze
wording in rekeningschap moeten nemen. De wording is een

515 Cf. Hannah Arendt's principe van nataliteit.
516 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 65.
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overgang, een transitie of een passage. Het is een transitzone die
een overgang markeert en het is precies deze overgang die de
infantia aan het licht brengt.

De analyse die ik in het tweede hoofdstuk heb doorgevoerd van
le temps op6ratif (Guillaume/Agamben)  en van the genetic division
of time (Whitehead), is significant om het passage-karakter van de
infantia te verhelderen. De operatieve tijd is volgens Guillaume de
'tijd' die nodig is om een voorstelling van de tijd (concrete,
gerepresenteerde tijd) te be8indigen. De concrete tijd getuigt
daarmee van een tijd van haar eigen wording (chronothese). De
conclusie was dat de concrete tijd in zoverre ze in relatie blijft
staan tot de eigen wording, niet samenvalt met zichzelf. Evengoed
wordt deze constatering verwoord door Whitehead in de breuk
tussen de genetic  division  Of time  en de coordinate division  Of time,
waarbij de wording een passage weerspiegelt tussen deze twee
tijdsperspectieven en waardoor het gerealiseerde  van de wording
blijft getuigen. De vraag naar de infantia peilt echter meer
specifiek naar de taal dan naar de tijd. Guillaume legde de link
tussen de operatieve tijd en de taal. De operatieve tijd was de
overgang tussen de langue puissanciel (langue) en de langue
efective (parole). Toegepast op de infantia betekent dit dat iedere
spreekact in zijn realisering een relatie blijft behouden tot de
wording van dit spreken; i.e. van de geboorte in de taal. Deze
verhouding tot de wording verdwijnt niet 66ns men in de orde van
de taal is ingesloten, maar wordt meegenomen en resteert.

De verhouding van deze infantia tot de taal is dubbel. Enerzijds
is ze fine exp6rience pure et, pour ainsi dire, Inuette:517

Anderzijds is deze ervaring toujours daja parole'. Het is in deze
tussen-ruimte tussen het gesproken en betekenisdragende woord
(b.v. een vaststaande talige entiteit en betekenis; een substantief)
en een stomme, onuitsprekelijke niet-talige betekenis dat deze
complexe ervaring zich afspeelt. In een overgang-passage-transitie
waarin de onuitsprekelijkheid niet langer iets is dat de taal (als
langue) zelf kan betekenen.

De vraag naar de onuitsprekelijkheid is de vraag naar het stom-
zijn van de infantia. Waaruit bestaat dit stom-zijn en tot wat geeft
het aanleiding? Bij Agamben vindt men een aantal aanduidingen
om de betekenis ervan te omschrijven. Het gaat meerbepaald om
een betekenis die zich niet volledig kan identificeren met een talige
betekenis. Ze blijft een 'op weg zijn naar' en ze draagt in zichzelf de

517 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 61.
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onontkoombare vraag naar de aard van de betekenis.518 In die zin
is de infantia geen 'nulpunt aan betekenis' als dusdanig, maar het
'voorgeborchte' van een zich realiserende betekenis.

4.2. De geboorte van het talige subject

Een geboorte brengt iets ter wereld wat er aanvankelijk niet was.
Agamben's reflectie over de infantia probeert dit ter-wereld-
brengen te beschrijven. Is er een wezen - vraagt hij zich af - dat in
zijn bestaan in den en dezelfde beweging ook van deze infantia
getuigt? Is er met andere woorden een wezen dat betrokken blijft
op zijn eigen geboortelijkheid? Aangezien de infantia een
gebeurtenis is, die niet los kan gedacht worden van de taal, moet
het een wezen zijn dat quasi-ononderscheidbaar is van zijn talige
bestaan. Dit talige 'wezen' - zoals als ik het voorlopig genoemd heb
- is voor Agamben niemand anders dan de mens. Niet de mens als
een zijnde, maar als een talig subject die eerst pas geboren wordt
in en doorheen de taal. De mens die altijd al - om het
Heideggeriaans te formuleren - unterwegs zur Sprache is.

Aristoteles definieerde de mens als dat wezen dat het vermogen
tot de taal bezit. Deze talige conditie radicaal doordenken
impliceert het zoeken naar de oorsprong van de mens in de taal.
Deze zoektocht - die we hier aanvatten - speurt naar linguistische
elementen of entiteiten die naast zichzelf, ook de mens of het
menselijke veronderstellen. Op linguistisch vlak is er een klasse
van woorden, namelijk de voornaamwoorden, die in die richting
wijzen. Maar, zoals ik zal aantonen, kan deze klasse niet afdoende
verklaard worden door de taal en roept ze op tot een filosofische
beschouwing. De klasse van de voornaamwoorden duidt immers
een linguistische categorie aan, die terzelfder tijd 'buiten-
categoriaal' is of de gebruikelijke categorie8n van de taal lijkt te
transcenderen.

De Franse linguist Emile Benveniste heeft deze speciale klasse
van de voornaamwoorden uitvoerig bestudeerd. In het vijfde
hoofdstuk, L'homme dans la langue uit ProbMmes de linguistique
gtnerale, exploreert Benveniste de verhouding tussen de
voornaamwoorden en de subjectiviteit van de mens.519 De
mogelijke verhouding staat ingebed in het grote kader van zijn
onderzoek waarbij Benveniste de gemeenzame voedingsbodem van

518 Een dergelijk betekenisveld werd ook in het tweede hoofdstuk ge6xploreerd
doorheen de termen intensity en insistens.
519 E. BENvENISTE, Problames de linguistique gandmle 1, Paris, Gallimard, 1966.

309



les cat6gories de penste et les cat6gories de langue' blootlegt. 520
Vertrekkende van Aristoteles' categorie8n toont hij aan dat elk van
deze categorieen een linguistische basis heeft.521 Het aangeven van
een gemeenschappelijkheid is op zich geen afdoende verklaring
zonder dat er ook daadwerkelijk gezocht wordt naar het
knooppunt/breekpunt tussen het linguistische en het filosofische
denken. De verknoping van de subjectiviteit met taal en denken is
voor Benveniste het breekpunt bij uitstek.

Binnen de linguistiek wordt het statuut van  de
voornaamwoorden bediscussieerd, maar in de meest gevallen
worden ze als een aparte klasse naast die van de naamwoorden en
de werkwoorden gelokaliseerd.522 Deel van deze klasse zijn de
persoonlijke voornaamwoorden   'ik'   en   'jij'. In tegenstelling  tot   'hij'
zijn  'ik' en jij' voornaamwoorden  die een bijzondere verhouding tot
de taal onderhouden. Ik focus op de 'ik'-vorm. Het 'ik' is een
grensgeval dat naast zijn linguistische vorm nog iets anders lijkt te
veronderstellen: een spreker. Het 'itc' betekent daarom - volgens de
definitie van Benveniste - «1'individu qui 6nonce la pr6sente
instance de discours contenant l'instance linguistique je."

Wanneer men deze definitie goed bekijkt, gebeurt er heel wat. lk'
is een conglomeraat van een linguistische vorm 6n van een
individu/persoon die met deze vorm lijkt samen te vallen. Het
punt dat Benveniste maakt is dat deze constatering consequenties
heeft voor zowel de talige vorm als voor het individu. Voor de talige
vorm betekent het dat de langue doorheen het persoonlijke
voornaamwoord een transformatie ondergaat naar parole:   «(...)   la

forme je n'a d'existence linguistique que dans l'acte de parole qui
la proftre."523 De taal wordt geschiedenis en verwijst niet langer
enkel naar zichzelf maar naar 'objects r6els' en naar 'temps et
lieux historique'.524 Voor de persoon (het individu) betekent het
dat zijn bestaan quasi-ononderscheidbaar samenvalt met de talige
vorm 'itc' en de act van het uitspreken zelf: «Chaque je a sa
rtftrence propre, et correspond chaque fois h 6tre unique, post
comme tel."525

De vraag naar het statuut van dit lik' wordt hoogst interessant
wanneer men het 'object' van het persoonlijke voornaamwoord
probeert te omschrijven. Stellig beweert Benveniste dat er geen
eigenlijk 'object' is waar het 'ik' naar verwijst. Het heeft enkel een

520 E. BENVENISTE, Probltmes de linguistique g5ndrale 1, p. 63-75.
521 E. BENVENISTE, Problames de linguistique gantrale 1, p. 68.
522 2. BENvENISTE, Probltmes de Zinguistique gtntrale 1, p. 251.
523 2, BENvENIS'IE, Problomes de linguistique gtndrate 1, p. 252.
524 2. BENVENISTE, Probl mes de linguistique gentrale 1, p. 253-254.
525  2.  BENvENISTE,  Problemes  de  linguistique generate  1,  p.  252.
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'r6alitt de discours'526, het bestaat enkel in de voltrekking van de
act van het spreken. In dit spreken kan geen object gevonden
worden dat reeds voor dit spreken zou bestaan. Evenmin kan het
geformuleerd worden als een linguistisch object als dusdanig.

Een gelijkaardige verhouding tot de taal vinden we bij de
demonstratieven (deze, dit) als bij sommige bijwoorden (in het
bijzonder: hier, nu). Ook al behoren genoemde voorbeelden
linguistisch gesproken tot andere klassen, in hen ziet men een
bijzondere 'talige conditie' in het licht treden. Allen situeren ze
zich op het grensgebied van de langue en de parole en markeren ze
de overgang. Roman Jakobson heeft hen de naam shi ers
toegewezen. Benveniste gebruikt de term indicateurs om hun
functie te duiden. Het zijn die elementen uit de taal die het
grensverkeer tussen langue en parole mogelijk maken. In die zin
zou men ze samen onder een bepaalde klasse van woorden
kunnen plaatsen, uitgaande van hun specifieke functie. Toch zou
een dergelijke indeling het uitzonderlijke van deze indexicals geen
recht doen. Het is briljant van Benveniste dat hij Als linguist het
tekortschieten van een louter linguistische indeling inziet. Dat
maakt zijn denkwerk tot een schat voor de filosofie. Agamben heeft
dat zeker gezien. Er gebeurt m66r doorheen de indexicals: ze zijn
het punt waarop de taal geschiedenis wordt.

De indicateurs zijn lege tekens, die door iedereen kunnen
opgenomen en gevuld worden. In het geval 'ik' maakt dit
persoonlijke voornaamwoord het mogelijk om een niet
reduceerbare individualiteit aan te geven. Wat Benveniste aldus
onderstreept is dat de taal (langue) de eerste plaats is waarin de
menselijke subjectiviteit zich kan vestigen. Hij schrijft:

«C'est dans et par le langage que l'homme se constitue comme
sujet; parce que le langage seul fonde en rBalitt, dans sa rtalitt
qui est celle de 1'6tre, le concept d'ego'. La 'subjectivit6' dont nous
traitons ici est la capacite du locuteur A se poser comme 'suject'.
(...)    Or nous tenons que cette 'subjectivita',    qu'on    pose    en
phenomenology ou en psychologie, comme on voudra, n'est que
1'6mergence dans 1'6tre d'une propritte fondamentale du langage.
Est 'ego' qui dit 'ego'."527

Het zijn en de realiteit van de subjectiviteit worden zodoende
afhankelijk gemaakt van een talige gebeurtenis.

Als een leeg teken verschilt het 'ik' sterk van andere
linguistische tekens van de langue. Het beantwoordt noch aan een

526 E. BENvENISTE, Problames de linguistique gunarale 1, p. 252.
527  2. BENvENISTE,  Probltmes de linguistique gXndmle  1, p. 259-260.
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concept, noch aan een individu. Het woord 'boom' bijvoorbeeld
verwijst naar het concept 'boom' en elke individuele boom refereert
aan dit concept. Bij 'ik' ligt dat anders. Indien 'ik' een concept zou
belichamen of een bepaalde linguistische entiteit, kon het zijn
functie niet uitoefenen. Indien het 'ik' enkel zou verwijzen naar
een concreet en specifiek individu zou het al beperkt zijn en niet
door andere kunnen opgenomen worden.

Agamben leest bij Benveniste het 'overstijgende' statuut van de
indexicals en van het persoonlijke voornaamwoord. De vreemde

analogie tussen zijn en taal die zich in hen toont, werkt hij verder
uit. In Language and death spint hij verder op hun filosofische
betekenis.528 In de rniddeleeuwse theologie en logica werd ruim
aandacht besteed aan de transcendentalia (ens, unum, aliquid,
bonum, verum). Deze transcendentalia overstijgen elke categorie
van de denk- en zijnscategorie. Buiten de transcendentalia om
kan niets gekend worden, noch geprediceerd worden. Ze zijn altijd
al verondersteld in alles wat is, zonder dat ze afzonderlijk als een
normale 'gevulde' zijnscategorie kunnen apart gezet worden. De
transcendentalia staan voor het zuivere zijn in zijn

ongedetermineerdheid, dat in iedere gedetermineerdheid
geimpliceerd is en deze gedetermineerdheid werkelijk laat zijn.
Onder deze transcendentalia zijn het vooral unum en aliquid die
onmiddellijk herinneren aan de voornaamwoorden. Deze
voornaamwoorden - zo luidt zijn redenering - transcenderen zelf
iedere talige categorie en presenteren ons binnen de taal een
element zonder welk de taal nooit gerealiseerd en gedetermineerd
zou kunnen worden. Zonder de voornaamwoorden zou de taal
nooit de overgang naar een zijn kunnen maken. Het zijn van het
cogito wordt immers mogelijk gemaakt door het voornaamwoord.

Indien men, zoals Benveniste, in de gedaante van de
voornaamwoorden een mogelijkheidsvoorwaarde formuleert voor
de menselijke subjectiviteit, hoe kan deze subjectiviteit dan nog
iets meer zijn dan de lege talige vorm 'ik7 Is het 'ik' dan niet terug
een gewoon effect van een op zich niets betekenende langue? Of: is
wat hier zonet beschreven is geen reductie van het zijn tot de taal?
Deze vragen liggen in het hart van Agamben's denken. Zowel voor
Agamben als Benveniste toont het boven-categoriaal zijn van de
voornaamwoorden hun grensstatuut. Ze begeven zich op de grens
van de langue zelf, een grens waar ze - eens er voorbij -
getransformeerd worden tot parole. De lege vorm is niet alleen een

528 G. AGAMBEN, Ikinguage and death· the place of negativity Translated by K.E.

Pinkus, ITheory and HistoIy of Literature, 78), Minneapolis, University of Minnesota,
1991, p. 20-21.
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grens voor de menselijke subjectiviteit als dusdanig (wanneer men
zou   pogen   haar   los   van   de   taal te scheppen), maar evenzeer   een
echte grens van de taal als langue. Dit inzien, betekent zich
confronteren met lincontournable m6me', aldus Agamben.529

De wording van het talige subject is geen inwisseling van de
taal onder gedaante van langue naar de gedaante van parole.
Parole op zich is negatief gebonden aan de langue als
mogelijkheidsvoorwaarde. Ieder poging om een historisch 'ik' te
vinden (bijvoorbeeld als psychisch wezen) dat zich enkel in de
parole situeert, is gedoemd te falen. De wording valt niet samen
met een historisch feit als dusdanig. Agamben schrijft: «L' origine
d'un tel '6tre' [het subject, JDMI ne peut 6tre historiciste, parce
qu'elle est elle-m6me historicisante; c'est elle qui fonde la
possibilite de quelque chose comme une 'histoire:"530 De zich
historizerende subjectiviteit realiseert zich doorheen de taal zonder
dat het al in de taal (onder beide gedaanten) geimpliceerd is.

De infantia had ik aangeduid als die ervaring die de grens van
de taal blootlegt en die de geboorte van het subject als geboorte
thematiseert. Wat zijn de subjecttheoretische gevolgen om de
subjectiviteit op die manier te beschrijven? De subjectiviteit wordt
nu zelf een grensbegrip dat voortdurend in verhouding staat tot de
geboorte in de taal. Deze geboortelijkheid kan het subject niet a
priori postuleren, maar kan enkel als een overgang van niet-
subject naar subject bestaan. Daarom noemt Agamben de infantia
zowel subjectiverend als de-subjectiverend. Positief geformuleerd
opent deze belichting van de subjectiviteit de vraag naar het
subject-zijn zelf, eerder dan haar te sluiten als een niet-
verondersteld principe.

4.3. Het niet-vooronderstelde principe

In Modes Of Thought schrijft Whitehead dat men dient te zoeken
naar datgene 'what language itself presupposes'.531 Deze zoektocht
vormt de leidraad van dit punt. Wat is het dat de taal altijd al
koor'-onderstelt.1 De taal zal ondervraagd worden op de voor-
onderstelling die ze voortdurend introduceert. Het raadsel van de
taal is daarmee het raadsel van haar eigen 'hypothese: Ik knoop
aan bij Plato's 'niet-vooronderstelde principe' om de gedachtegang
te verduidelijken (cf. hoofdstuk 2).

529 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 63.
530 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 64.
531 A.N. WHITEHEAD, Modes of Thought, p. vii.
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In het voorgaande punt zijn we, via de fascinerende shifters en
voornaamwoorden, elementen in de taal tegengekomen die door
hun lege' talige vorm gevuld kunnen worden. Via deze weg kan de
taal een thuishaven worden voor het andere dan zichzelf, voor iets
wat buiten haarzelf lijkt te vallen. Dat er zich iets' doorheen de
taal presenteert, is de veronderstelling van de taal. Het is het
'ongedachte' dat de taal moet voor-onderstellen, wil ze werkelijk
iets betekenen. Daarom is het zo verleidelijk om deze hypothese -
datgene wat de these al voor waarheid aanneemt - eenvoudigweg
te bevestigen. In praktijk werkt het ook: de taal functioneert als
een communicatiemiddel onder mensen. Het gevoel wordt gewekt
dat er geen enkel mysterie is van de taal omdat ze nu eenmaal
keurig bemiddelt tussen onszelf en de werkelijke wereld. De taal
lijkt zich zodoende onproblematisch te vereenzelvigen met deze
hypothese, het is immers verondersteld als haar eigen principe.

Anders wordt het echter wanneer we Plato's uiteenzetting over
de hypothese en de dialectiek andermaal belichten en deze in
verband brengen met de taal. Plato maakte een onderscheid
tussen de functie van een hypothese binnen de filosofie
(dialectische denken) en binnen de geometra. Beiden deden aan
hypothesevorming, maar hun verhouding tot de hypothese is
totaal anders. Voor het dialectische denken is de hypothese geen
'ongedachte' die buiten het denken valt, maar precies datgene
waar het denken voortdurend in verhouding mee staat. Het
mathema (een zeker fundament van het weten en de kennis) wordt
een pathema: iets wat fundamenteel 'geraakt' wordt door door de
spanning tussen de these en de hypothese. Geen van beide, these
en hypothese, zijn van elkaar te scheiden in de beweging van het
dialectische denken. Het 'ongedachte' wordt zodoende niet in het
ongewisse gelaten, maar wordt in de beweging van het denken
mee ingesloten. In deze beweging is het te overdenken fenomeen
niet op voorhand postuleerbaar en wordt het een origineel
fenomeen waarachter niets verder kan verondersteld worden.

Volgens Agamben moet men ingaan op 'what language always
already presupposes' en de taal betrekken op haar niet-
veronderstelde principe. De hypothese van de taal is dan niet een
element dat volstrekt buiten de taal staat (een definitieve niet-
talige betekenis) of iets dat volstrekt binnen de taal valt
(bijvoorbeeld een linguistische entiteit op zich). Het 'ongedachte'
principe van de taal is het oorspronkelijke fenomeen: i.e. een
ervaring van de taal als gebeurtenis. Als ervaring (infantia) grijpt
de taal de mogelijkheid om zichzelf uit te spreken. Deze ervaring
meemaken (pathema, faire une experience) van de niet-
voorondersteldheid van de taal is mogelijk voor een wezen dat zijn
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bestaan te danken heeft aan de geboorte in de taal: het subject als
'ik', de singulariteit als dusdanig.

Het niet-vooronderstelde principe van de taal realiseert zich
wanneer het zich uitdrukt in de taal. Het valt samen met zijn
expressie en deze expressie is de realisering van het vermogen van
het spreken.

4.4. Taal en expressie: de oorspronkelijkheid van de geste

De taal spreekt, de taal drukt iets uit. Agamben wil het spreken
van de taal en de expressie ervan in zijn volle radicaliteit
doordenken. Het mysterie van de taal begrijpen - lijkt hij te willen
zeggen - is haar niet in de eerste plaats vanuit haar
onuitsprekelijkheid belichten, maar haar expressie bejubelen. De
mogelijkheid voor een ander denken over de verhouding tussen
zijn en taal zit in de 'expressie-gedachte' besloten. Doorheen deze
studie is mij ook helder geworden dat de 'expressie' de meest
stringente resonantie tussen het Whiteheadiaanse denken en het
Agambeniaanse denken. Beiden wijzen in dezelfde richting naar
een oorspronkelijke 'geste', 'gebaar', koor-stel', 'exhibitie' of
'expressie'. De singulariteit wordt door beiden als een expressie
gelezen.

In Modes Of Thought ziet men dat Whitehead's visie op de taal
ingebed staat binnen een theorie van de expressie.532 De taal is
een uitgelezen vorm van expressie, zij het niet de enige. Taal is
echter enkel gegeven aan de hogere levensvormen omdat de
communicatie van de taal een zekere abstractiegraad
veronderstelt. Onder de taal zit er volgens Whitehead een diepere
expressie-laag, die niet vanuit de taal te verklaren is. De taal,
gedacht als een abstract systeem dat reeds bewustzijn
veronderstelt, is bijgevolg niet primair. De expressie wordt niet
uitgeput door het bestaan van de taal.

Whitehead's theorie van de proposities (cf. hoofdstuk 2) getuigt
van dit dieper gewortelde niveau van expressiviteit die v66r de orde
van de taal lijkt te liggen. De proposities zijn voor Whitehead geen
exclusief onderdeel van de taal, maar worden een categorie van
existentie; een zijnscategorie. Het 'zijn' van deze proposities is hun
voor-stel, hun presentatie, hun exhibitie. Hun betekenis is niet
gegrond   in een vaststaande entiteit (substantie),   maar   in   hun
mededelende kracht. Deze proposities hebben wij in verband
gebracht met het id quo en met de concreetheid die zichzelf te kijk

532 A.N. Whitehead, Modes of Thought, p. 34.
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of ten-toon-stelt. Ze confronteren ons met een pure presentatie
(geen  representatie).

Benveniste stelde de analogie tussen de zijnscategorieen en de
taalcategorie8n vast. Whitehead alludeert ook op een analogie
tussen de singulariteit van een actuele entiteit en een taalvorm:
het is het this' (een demonstratief) onder de vorm van een 'any'
(onbepaald voornaamwoord).533 Via deze beschrijving kan hij de
actuele entiteit denken in de spanning tussen tussen feitelijkheid
en mogelijkheid. Dit' is een aanwijzend voornaamwoord. Als 'lege'
talige vorm zit de spanning tussen het singuliere en het universele
er ingebakken. Hegel omschreef het 'diese' in de Phdnomenologie
des Geistes als een Allgemeines, een universele.534 Zou het
werkelijk toevallig zijn dat Whitehead dit voorbeeld plukt als
illustratie van zijn proposities? Op zijn minst laat dit zien dat er
een analogisch verband te leggen is tussen zijn 'zijnscategorie' en
een gebeurtenis die dicht tegen de taal aanleunt. Dicht -
misschien zeer dicht - maar we mogen niet vergeten dat voor
Whitehead proposities primair buiten de taal te sitlleren zijn.

Bij Deleuze was sens l'exprimt de proposition'535, het
uitgedrukte in tegenstelling tot de uitdrukking.536 Ook bij hem
vindt men met andere woorden een soort voorrang van de
expressie. Wanneer Deleuze over proposities spreekt, zijn altijd
talige proposities bedoeld. Maar het uitgedrukte van de propositie
lijkt niet tot de taal op zich te behoren, maar tot iets wat de taal
begeleidt.

Zodoende krijgen we verschillende rijke interpretaties van een
gelijkaardig fenomeen. Elk van deze theorieen hebben wel een
gemeenschappelijke inzet: het aantonen van de primordialiteit en
het   belang   van een expressie. De vraag   naar de precieze
verhouding van deze expressie tot de taal lijkt secundair. Twee
perspectieven zijn echter mogelijk: de expressie is voor-talig
(Whitehead) en de expressie drukt zich doorheen de taal uit
(Deleuze, Agamben).

Minstens op ten gewichtig punt voor de problematiek van dit
hoofdstuk zou men kritisch ten aanzien van Whitehead's buiten-
talig perspectief moeten staan. De vraag is of met het ontstaan van

533 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality,   p.   2 1. Dit opent  een  interessant  perspectief
op de bepaling van de singulariteit van een actuele entiteit. Door haar in de grenszone
van het 'this' en het 'any' te beschrijven, lijkt deze singulariteit de basistrekken van
een propositie te krijgen.
534 G.W.F. HEGEL, Phdnomenologie des Geistes (A. Arndt, Herausg.) (Hegel-Jahrbuch),
Berlin, Akademie Verlag, 2002.
535  G.  DELEUZE,  Ingic Of sense. Translated by M. Lester, (Continuum Impacts),  New
York, Continuum, 2004, p. 30
536 Zie hoofdstuk  2.
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de mens, de taal geen zwaarder gewicht nnoet krijgen en of de
existentie van de mens niet radicaal in de taal is verankerd. Is de
menselijke sfeer geen levensvorm die zodanig met de taal is
verankerd zodat de menselijke expressie (te lezen als: de expressie
van het menselijke) niet los van de taal kan gedacht worden en dat
een voor-talige expressie - voor het menselijke althans - niet
volstaat? Een soortgelijke vraag wordt ten aanzien van
Whitehead's denken ook met betrekking tot het bewustzijn
gesteld. Vanaf het moment dat men een menselijk zelfbewustzijn
poneert, verandert dat niet de hele zaak? Is the Rubicon not
crossedP, vraagt ook Whitehead zich af. Op deze vraag meen ik
echter een intrigerend antwoord te kunnen geven. Het 'menselijke'
als infantia begrijpen, impliceert dat de Rubicon inderdaad is
overgestoken, dat taal en zelfbewustzijn inderdaad een revelerende
betekenis hebben voor de mens. Maar dit zelfbewustzijn en de
talige conditie van de mens als infantia denken, betekent dat de
Rubicon niet eens en voor altijd is overgestoken, maar dat de
mens dat wezen is dat voortdurend betrokken is op zijn oversteek
(zijn  geboortelijkheid  en zijn wording).537

Wat we bij Agamben - die in de eerste plaats de 'menselijke'
talige conditie voor ogen heeft - zien gebeuren is het op elkaar
ingrijpen van zijn en taal, van een oorspronkelijke gegevenheid
van de twee aan elkaar in de expressie. De expressie voert naar de
taal en voert naar een specifiek 'talige' zijnsvorm.

In een studie, gewijd aan Kommerell, geeft Agamben een aanzet
om het veld van de expressie als een pure geste te interpreteren.
Hij schrijft: «Gesture is not an absolutely nonlinguistic element
but, rather, something closely tied to language."538 Daarmee is het
eerste baken in zijn analyse van de expressie uitgezet. Enerzijds
situeert de geste zich dicht tegen de taal, ze kan er niet los van
beschouwd worden. Anderzijds is de geste meer dan een
linguistisch gebeuren: de geste verwijst naar een non-linguistic
element. Maar een dergelijk niet-linguistisch element is geen
absoluut buiten de taal'. Het bestaat niet onafhankelijk van de
taal. De relatie tussen het niet-linguistische element en de taal is
revelerend omdat  de taal zelf betrokken wordt OP een

oorspronkelijk 'tonen' dat nog geen intern-talige betekenis heeft.
De pure geste is voor Agamben een gebeurtenis waarin wht

gebeurt precies nog geen significatio heeft, maar de zuivere

537 Anderzijds kan ook gesteld worden dat bij Agamben de problernatiek van de taal
zich in een regionale ontologie situeert: in een ontologie die specifiek het tnenselijke'
wil beschrijven. Terwijl Whitehead daarentegen een generale descriptieve metafysica
betracht, die ook de niet-menselijke sfeer insluit.
538 G. AGAMBEN, KommereH on Gesture, in G. AGAMBEN, Potentialities, p. 77.
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indicatio presenteert. Deze gebeurtenis is niet ingekaderd als een
reeds voor-onderstelde betekenis, maar de betekenis treedt zelf
aan het licht als een niet-voorondersteld principe. Door de pure
geste wordt met andere woorden de pure 'wil tot betekenen'
geopenbaard.

Waar Agamben dus primair op wijst is dat er een breuk is
tussen het gebeuren van de betekenis en de betekenis als
dusdanig. Een onderscheid installeert zich daarmee tussen
'showing' en 'saying' In de geschiedenis van de metafysica wordt -
op het niveau van het zijn - een onderscheid gemaakt tussen
indicatio en signijicatio. Agamben schrijft: «Every ontology (every
metaphysics, but also every science that moves, whether
consciously or not, in the field of metaphysics) presupposes the
difference between indicating and signifying, and is defined,
precisely, as situated at the very limit between those two acts."539
De relatie tussen de indicatio en de sign ficatio begrijpen - lijkt
Agamben te willen zeggen - is tevens de hele metafysische
onderneming begrijpen.

De klassieke metafysica had oog voor de deixis of de
demonstratio van het zijn.540 Het Griekse deixis betekent
'aanwijzen' en 'tonen', het Latijnse demonstmtio is een afgeleide
van de Griekse term. Ook het Latijnse indicatio begeeft zich in
hetzelfde semantische veld. Deze deixis viel niet samen met de
signijicatio, met de betekenis. Wanneer Aristoteles zijn prote ousia,
het eerste zijn of de eerste karakterisering van het zijn, definieerde
hij het als een dit of een dat. Als voorbeeld geeft hij: deze man, dit
paard. De eerste essentie wijst met andere woorden altijd op een
concreetheid. De tweede-orde essenties daarentegen kunnen meer
algemeen beschreven worden aan de hand van een universele
definitie (hun wat-zijn). Deze tweede-orde essentie bezitten  een
significatio, een betekenis die samenvalt met wat ze zijn. De eerste
essenties ontbreken zulk een dergelijk mogelijke definitie: ze
bestaan in relatie tot hun 'dit' of 'dat'-zijn en zijn bijgevolg enkel
als een indicatie achterhaalbaar. Agamben citeert ter

ondersteuning van deze stelling een vroeger Aristoteles-
commentator Ammonius: «The 'this' signifies indication.".541
Volgens Aristoteles start iedere verdere categorisering van zijn van
deze proto ousia. Metafysisch gesproken start het zijn met andere
woorden vanuit de indicatie nog voor er een verdere definiering
kan van gegeven worden. The proto ousia is 'the supreme genus

539 G. AGAMBEN, Language and death, p. 18.
540 Hier weze opgemerkt dat de deixis waar de metafysica het over heeft, feitelijk stamt
uit de Griekse grammatica.
541 G. AGAMBEN, Language and death, p. 17.
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beyond which no definition is possible'.542 Dit superieure genus
kan niet uitgezegd worden via zijn wat-zijn, enkel in de indicatie
dit of dat-zijn. Hoe moet men haar statuut dan opvatten? Van deze
proto ousia schrijft Aristoteles verder dat de eerste essentie niet
kan uitgezegd worden van een subject, noch dat het kan
gelokaliseerd worden in een subject. Het is dus noch een predikaat
dat aan een subject zou kunnen toegeschreven worden, noch is
het het bezit van het subject zelf. De proto ousia gaat daarom
uooraf aan het subject en presenteert zijn mogelijke definiering en
kan daarom niet zijn definitie zelf zijn. Datgene wat aan de
subjecten, en de zijnden, voorafgaat wordt zo, volgens Agamben,
in verband gebracht met hun 'dit' of 'dat' zijn, met hun pure
indicatie.

De middeleeuwse scholastiek doet de discussie omtrent dit
vreemde statuut van de essentie als primair behorend tot de
indicatio heropleven. Het is een discussie die vorm krijgt binnen de
context van het opkomende nominalisme. Roscellinus - over wie
Otto van Freisingen schreef dat deze de 'primus nostris
temporibus sententiam vocum instituit'543 was - noemde de
universele essenties fatus vocis, te vertalen als 'het blazen van de
stem' of 'stemgeluid'. Met deze omschrijving verbindt Roscellinus
de universele essenties met het uitspreken ervan door de stem. De
meest universele betekenis van het zijn wordt geconnecteerd aan
de stem. Maar wat is de 'sententiam vocum', de betekenis van deze
stem? Wordt hier een louter fysisch stemgeluid bedoeld? De
Catholic Encyclopedia interpreteert Roscellinus gedachte van het
stemgeluid in deze richting. Hij zou gewoon een herhaling bieden
van Boethius, die stelde dat 'nihil enim aliud est prolatio (vocis)
guam aeris plectro linguae percussio'.544 De universele essenties
koppelen aan het stemgeluid is een reductie van de essentie tot
een onbepaalde trilling van de stembanden. De Catholic
Encyclopedia noemt de theorie van de fzatus vocis daarom 'a
rudimentary, even childish, solution does not compromise the
value of universal concepts'. Op tan punt heeft de Encyclopedia
gelijk: indien met de flatus vocis het fysische stemgeluid op zich
bedoeld wordt, is deze oplossing kinderlijk. Maar wat als de
bedoelde 'stem' op iets anders wijst, dan zomaar een
luchtverplaatsing? Wat is de 'betekenis' van deze stem? Wat
Roscellinus probeert te vertellen is dat er een verschil is tussen
deze 'universale in voce' met het gebruikelijke alternatief tussen

542 G. AGAMBEN, Language and death, p. 17.
543 C.G. HERBERMANN & E.A. PACE (eds.), The catholic encyclopedia, New York,
Appleton/Century/Crofts, 1907-1922, p. 189.
544 C.G. HERBERMANN & E.A. PACE (eds.), The catholic encyclopedia, p.  190.
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'universale in re' en *universale in intellectu'. Op een mysterieuze
wijze lijkt de stem een universele betekenis te dragen die niet kan
gereduceerd worden tot het fysische geluid op zich. Deze betekenis

is, volgens Agamben, ook niet die van de stem als een vox

articulata of van de zinvolle gearticuleerde talige vormelementen

(grammatica), dan zou de functie van de stern immers enkel een

uitdrukking zijn van wat reeds a priori bestaat. De ,#atus vocis
betekent eerder een iets dat alleen bestaat in de act van het
spreken en dat zijn betekenis ook alleen heeft in zoverre het tot

spreken komt. De 'betekenis' is in deze 'no longer the experience of
a mere sound, and not yet the experience of meaning'.545

Roscellinus kreeg op die manier voeling met datgene wat zich als
een pure betekenis of een puur voter-dire aandient. Het feit dat hij
met de flatus vocis de meest algemene betekenis van het zijn
typeerde, voert het zijn in zijn oorspronkelijkheid terug naar

datgene wat zich toont, met de prioriteit van de indicatio en de
demonstratio. Het 'universale in voce' is de pure geste, pure
expressie of het pure zich-tonen van het zijn.

Dat zijn oorspronkelijkheid vanuit de deixis dient gedacht te
worden en dat deze door de -flatus vocis verbonden kan worden
aan een factum loquendi, een act van het spreken, heeft voor
Agamben verregaande gevolgen. De verhouding tot de taal en de
expressie legt immers bloot wat in het hart van de metafysica leeft.
De analogie tussen taal en metafysica is niet van de tweede orde,
maar het 66n lijkt niet denkbaar zonder het andere. De speurtocht
van Agamben naar een 'ervaring van de taal' schuurt zeer dicht

aan tegen een oorspronkelijke ervaring van het zijn. Maar het
bedoelde zijn is een 'zijnsvorm' die boven iedere zijnscategorie te
plaatsen is en die enkel kan gevat worden in relatie tot de pure
geste.

In de ervaring van het spreken, in de infantia, krijgt de
metafysische voorrang van de deixis op de significatio vaste grond.

Agamben stelt de pregnante vraag: waar beter dan in het spreken
van de taal is er een getuigenis van een pure geste? Deze geste

voegt niets 'extra' toe aan het zijn - het laat zich niet vatten als

bepaalde eigenschappen die door het zijnde kunnen opgenomen
worden - buiten de geste zelf. Het is niets meer en niets minder
dan de expressie van het zijn zelf. Ondanks het feit dat er niets
'extra' wordt toegevoegd is deze pure geste geimpliceerd in ieder
uitspreken (zoals de transcendentalia).

De 'talige' subjectiviteit - die ik hogerop heb besproken - staat
in het teken van deze pure en oorspronkelijke geste. Deze

545 G. AGAMBEN, Language and death, p. 34.
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subjectiviteit valt niet samen met een vooraf bestaande
zijnstoestand (signijicatio), noch met een betekenis die exclusief en
intern talig zou zijn (talige signWcatio), maar bestaat en 'is' als
pure expressie in de act van het spreken. En zoals Agamben
schrijft: «Only then does the subject rediscover its original and - in
the etymological sense of the word - speculative purity."546

4.5.  Semiotiek en semantiek

De breuk tussen de demonstratio en de signijicatio resulteerde in
een betekenis van een puur voter-dire. Het linguistische veld
veronderstelt, aldus Agamben, een breuk binnen de taal die haar
eveneens openstelt op een dergelijke betekenis. Deze breuk
situeert zich tussen de semantiek en de semiotiek.

De breuk tussen semiotiek en semantiek weerspiegelt de breuk
tussen langue en parole. De semiotiek is de studie van de tekens
en van de tekensystemen. De semantiek bestudeert de betekenis
van talige constructies (woorden, zinnen). Voor Benveniste    -
waarop Agamben zich beroept - is er altijd een onderscheid tussen
de taal als een puur tekensysteem (langue, semiotiek) en de taal
als concrete en historische bemiddelaar van betekenissen (parole,
semantiek). Benveniste schrijft: «Le samiotique se caract6rise
comme une propri6t6 de la langue, le s6mantique r sulte d'line
activit6 du locuteur qui met en action la langue. Le signe
s6miotique existe en soi, fonde la rtalitt de la langue, mais il ne
comporte pas d'applications particulitres; la phrase, expression
du stmantique, n'est que particulitre ..."547 De semiotiek bestaat
alleen op zichzelf, en soi. Het is een systeem van tekens die enkel
in relatie tot zichzelf gedefinieerd kunnen worden. Anders gezegd:
de betekenissen van langue zijn systeemintern. Binnen de
semantiek is de betekenis altijd verbonden met het particuliere
omzetten van de semiotische tekens in het concrete taalgebruik
(parole, discours).  Deze twee luiken van  de  taal zijn gescheiden van
elkaar en kunnen zelf niet de overgang rechtvaardigen van langue
naar parole. De Saussure vroeg zich daarbij ook af: «Qu'est-ce qui
stpare le discours de la langue et qu'est-ce qui, A un certain
moment, permet de dire que la langue entre en action comme
discours?"548 Wat te doen met deze dubbele gestalte van de taal,
met haar dubbele betekenis? Als puur tekensysteem kan de

546 G. AGAMBEN, Aby Warburg and the Nameless Science, in G. AGAMBEN, Potentialities,
p. 102.
547 Benveniste geciteerd in G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 70.
548 De Saussure geciteerd in G. AGAMBEN,  Enfance et histoire,  p.  71.
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langue immers niet de overgang naar de parole rechtvaardigen. En
de parole, in zoverre deze het bestaan van een langue
veronderstelt, kan op zich ook geen legitimatie zijn.

Volgens Agamben is deze impasse die de dubbele gedaante van
de taal oproept significant te noemen. Precies het gegeven dAt de
taal in twee gedaante verschijnt, is volgens hem opmerkelijk.
Precies de onmogelijkheid om de ene gedaante te reduceren tot de
andere openbaart de betekenis van de taal voor ons mensen. De
'ervaring van de taal' wordt geboren uit deze breuk tussen langue
en parole, tussen semiotiek en semantiek. De mens is immers
diegene die de overgang van pure semiotiek naar semantiek
voltrekt. Gedacht vanuit het menselijke, is het onmogelijk dat de
mens al bij voorbaat over een langue beschikt: de taal ontvouwt
zich voor hem in een dubbele gedaante. Agamben schrijft: «Il s'agit
plut6t de d'une impossibilit6 de parler d partir d'une langue; il
s'agit, via cette enfance qui reside de 1'6cart entre langue et
discours, d'une exp6rience de la facultd meme de parler, ou de la
puissance de parole elle-meme."549 De infantia is de getuigenis dat
de mens zich in de taal moet vestigen en dat hij er niet
onmiddellijk mee samenvalt. De mens heeft 'besoin pour parler de
s'exproprier de l'enfance, afin de se constituer comme sujet dans
le langage:550 De schijnbaar mysterieuze dubbele gedaante van de
taal is dan ook gelijkoorspronkelijk met de infantia van de mens.
En in de zin dat de mens dient geboren te worden in de taal, en in
de zin dat deze geboorte enkel in een act van het spreken kan
gebeuren, in die zin wordt de 'gesloten wereld' van de semiotische
langue opengebroken en zichtbaar als parole.551

In tegenstelling tot de gangbare opvatting - die teruggaat op
Aristoteles - dat de mens het dier is dat begiftigd is met de taal,
verdedigt Agamben een positie waarin de taal voor de mens geen a
priori gegeven is, maar een gebeurtenis. Als gebeurtenis en als
ervaring van de taal voert ze de mens in de geschiedenis en is ze
de oorsprong van de geschiedenis. De mens is daarmee een wezen
voor wie de taal letterlijk betekenis schept, een betekenis die er
voorheen niet was. Deze betekenis is op zich genomen niet een
iets', een significatio die door de taal zelf kan verwoord worden,
maar het pure feit dat de mens in relatie tot een betekenis staat.
Zijn bestaan (existentie) is gelijkoorspronkelijk met deze betekenis
die zich 'vervult' in het spreken zelf.

549 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 12.
550 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 71.
551 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 71.
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4.6. Infantia ten opzichte van het naakte leven

In mijn analyse en kritische doorlichting van 'de wet van de taal' -
exemplarisch belichaamd in de deconstructie - bleek de
taalgebruiker in een negatieve verhouding te staan tot de taal.
Deze laatstgenoemde is 'in de ban van de taal', gevangen in haar
soevereiniteit doordat ze zich terzelftier tijd als

mogelijkheidsvoorwaarde 6n onmogelijkheidsvoorwaarde opwierp.
Van deze vorm van soevereiniteit werd gesteld dat het een
producent van het 'naakte leven' was, een leven dat vanuit zijn
privatio ten aanzien van dit soevereine principe verscheen. In dit
punt wil ik wijzen op het verschil tussen de infantia-opvatting en
het naakte leven.

Het is niet zo dat ik met deze gedachtelijn alle zinvolle pogingen
om met de deconstructie en met Derrida op weg te gaan, een
ethische, politieke of religieuze houding wil uitsluiten. Diverse
studies hebben inderdaad voorgesteld dat er wel degelijk kansen
in zitten. Ook de theologische doorwerkingen van dit denken
kunnen mijns inziens wel een waarde hebben. Maar de stringente
analyse is hier doorgevoerd om toch de grenzen van dit denken
aan te tonen, om te laten zien dat dit op zijn beurt niet het laatste
'woord' kan zijn en dat er aan 'de rand van dit spreken' in naam
van de transcendente wet toch een aantal vraagtekens rijzen.

Het naakte leven is het leven dat gecre8erd wordt door de
terugtrekking van de soeverein. Het bestaat met andere woorden
door een uitzondering, een ecceptio. Over de exceptio - afkomstig
van het Latijnse ex-capere dat uitnemen betekent - schrijft
Agamben dat het ontstaat en bestaat doordat de positieve
betekenislaag van de wet, de nomos, er is uit-genomen. Wat
resteert, heeft een louter negatieve relatie tot zijn dragende grond.
Het is, zoals ik hogerop omschreven heb, een relatie tot het
ongerelateerde. De kritiek van Derrida op die 'paradigma's van de
negativiteit'552, die toch nog doorheen de duisternis en de
afwezigheid van de grond een super-essentialiteit ontsluieren, laat
zien dat deze negatieve relatie tot het ongerelateerd niet kan/mag
overschreden worden. Deze bitzonderingstoestand' viordt
uitgeroepen tot de normale toestand. Iedere concrete gebeurtenis,
iedere singulariteit, iedere particulariteit leeft op die manier in een
'buiten de wet', dat precies wordt ingesloten door de uitsluiting. De
toestand van de mens voor de taal omhelst een onontkoombare

552  Zie: J. DERRIDA, Comment ne pas parler
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bannelingschap dat onderworpen is aan de hele wet, het absolute
van  de wet (J.-L. Nancy) of'de wet van  de wet'  (J.  Derrida).

Een centrale voor-onderstelling van deze schets van de
verhouding tot de taal is dat de taalgebruiker banneling is van de
taal. Verder doorgedacht betekent dit dat de taalgebruiker altijd al
in relatie staat tot de langue, nu begrepen als het formele en lege
overkoepelende veld van de taal. De toestand voor de taal' dient -
vanuit deze optiek - ontmaskerd te worden als in het verlengde
liggen van het verlangen dat de taal zelf oproept. Een 'werkelijke'
buiten-talige situatie is er niet: «il n'y a pas de hors-texte".553 Tot
het raadsel van de bemiddeling van de taal kan er geen toegang
gevonden worden. De sprekende mens is dan bij voorbaat al
binnen de taal in zijn poging om er zich als individu, als
singulariteit, buiten te plaatsen. Het naakte leven zal en kan op
ieder moment teruggeroepen worden tot de uiteindelijke leegheid
van zijn bestaan.

Aan de hand van Agamben kan het naakte leven nader bepaald
worden. Het naakte leven verschijnt vanuit een afgrenzing tussen
twee vormen van het leven: de zot en de bios. De zoe is het pure
zo6logische leven en de bios is het gevormde leven dat de zod
overstijgt door het vormende principe. Het naakte leven is het
resultaat van de afwezigheid van de vorm en staat van in het begin
in relatie tot deze vorm. Het is oorspronkelijk gedefinieerd vanuit
zijn tegenstelling, het gevormde leven. Het naakte leven wordt
daarrnee een grensfiguur  van het gevormde leven (bios)  en  een
leven dat gelijkoorspronkelijk lijkt te zijn met het gevormde leven
zelf. In deze constellatie verschijnt het naakte leven als
mogelijkheid die verbonden is met het gevormde leven en
impliceert dat, in een uitzonderingssituatie, de vorm altijd aan dit
leven kan ontzegd worden. Deze vaststelling zet Agamben aan tot
het formuleren van een gedachte-experiment. Is er zoiets te vinden
als een leven dat niet kan gescheiden worden van zijn vormp554 Is

er met andere woorden een levensvorm - une forme de vie - waarin
deze scheiding zich niet kan voltrekken? Nog anders geformuleerd:
bestaat er een leven dat op geen enkele manier kan gereduceerd
worden tot een 'naakt leven?

De hier bedoelde forme de vie kunnen we in relatie tot de
infantia expliciteren. Doorheen de infantia constitueert de ervaring

553 J. DERRIDA, De la grammatologie, Paris, Editions de Minuit, 1967, p. 227.
554 Een soortgelijke reactie doet Whitehead tegen het dominante modern-

wetenschappelijke materie-begrip. Het leven wordt daarin omschreven als bestaande
kacuous actualities' of als inere stuff' dat wacht op een vormend principe. De actuele
entiteiten echter dragen hun vorm in zichzelf of kunnen er op zijn minst niet van
gescheiden worden. Zie: A.N. Whitehead, Science and the Modern World.
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van de taal een levensvorm die niet als een naakt leven kan
aangemerkt worden. Het naakte leven - begrepen vanuit de
houding tot de taal - veronderstelt immers dat dit leven altijd al
voor zijn vorm afhankelijk is van de langue. Het faktum echter dAt
er voor de mens een ervaring van de taal mogelijk is, weerspreekt
dit restloze samenvallen met de taal als lege vorm als dusdanig (cf.
supm: de geboortelijkheid in de taal). Dat inzien, impliceert mijns
inziens een metanoia, een bekering ten aanzien van de verhouding
tot de taal. De 'ervaring van de taal' is de inzet van een betekenis
die zich doorheen en in dit spreken vervult. Ze kan niet
losgekoppeld worden van dit getuigende spreken en heeft in die
zin een relatie tussen de inhoud en de vorm. De inhoud van dit
spreken is niet los te koppelen van de vorm waarin het zich
aandient. Het tot uitdrukking brengen (expressie, propositie) van
deze vorm is tevens de betekenis van dit leven.

4.7. De vlieg uit de fles?

Wittgenstein schreef ooit dat het de taak is van de filosofie om een
uitweg te vinden uit de taalproblemen. Elk probleem is immers
een probleem van de taal. Door een verkeerde formulering van
deze problemen raakt de filosofie verstrikt in haar eigen vertoog.
Wittgenstein geeft daarbij het voorbeeld van een vlieg in een fles
die er niet in slaagt een uitweg te vinden.555 De vlieg vindt de
uitweg niet omdat ze niet in staat is de schijn van het glas van de
werkelijkheid te onderscheiden. De grens van haar wereld wordt
gevormd door het glazen omhulsel, verder raakt ze niet. Dit zet
ons op het juiste been om de spreker te zien als de vlieg die in de
fles blijft rondcirkelen zonder ooit een uitweg te vinden.556 De taal
lijkt een zuiver middel te zijn dat enerzijds mogelijk maakt dat
particuliere betekenissen kunnen ontstaan, maar dat anderzijds -
op zich beschouwd als pure vorm - even koud en ongenaakbaar is
als glas. Perfect glas wordt gekenmerkt door een hoge graad van
transparantie. Het laat al hetgene dat zich 'buiten' situeert,
verschijnen doorheen zichzelf. Glas is ook indifferent voor datgene
wat er precies verschijnt. In het glas kan men de contouren van de
taal als langue aftezen: de absolute indifferentie ten opzichte van
elke concrete betekenis, maar toch h6t medium waardoor een
betekenis kan verschijnen. Eens men in het glas zit - of in dit

555 L. WrrrGENsTEIN, Filoso»che onderzoekingen, Vertaald door M. Derksen & S.
Terwee, Meppel, Amsterdam 2002, p. 168 - Par. 309: 'Wat is je doel in de filosofie7 -
De vlieg de weg wijzen uit de vliegenfles."
556 Zie ook: G. AGAMBEN, The Idea OfLanguage, in G. AGAMBEN, Potentialities, p. 46.
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geval: binnen de orde van de taal zit - is er geen enkele uitweg
meer.

Wittgenstein volgend, wil ik de volgende kwestie naar voren
schuiven: is er filosofisch gezien een uitweg uit de problematiek
van de taal? Meer nog: indien zo'n filosofische uitweg bestaat,
biedt die dan openingen en kansen voor het theologische vertoog?
Vooral de eerste vraag is beargumenteerbaar vanuit Giorgio
Agamben. De tweede, meer theologische, vraag wordt het voorwerp
van het volgende punt. Ook daarvoor vindt men een zinvolle
aanzet in het denken van Agamben.

Ondertussen is duidelijk geworden dat een uitweg uit de
filosofische problematiek niet kan gevonden worden in het
postuleren van een volledig 'buiten' de taal. De taal zou immers
ook dit 'buiten' in haar ban houden. De vraag is dus of er iets te
vinden is in de taal of in de ervaring van de taal zelf die breekt met
de uitzonderingsrelatie en met de macht van de insluitende
uitsluiting. Agamben bouwt in deze verder op volgende uitspraak
van Walter Benjamin: «Alleen de kristalheldere eliminatie van het
onzegbare in de taal, kan ons brengen tot datgene waaraan de taal
ontzegd is."557 De eliminatie van het onuitsprekelijke van de taal
wil zeggen dat er verhinderd wordt dat de taal zich kan
manifesteren als de pure inhoudsloze vorm. Het betekent een
arrest van de soevereiniteit van de taal zelf. Datgene waaraan de
taal ontzegd is, is precies dat er iets mogelijk is dat niet in relatie
staat tot haar zuivere vorm, maar ook niet volledig buiten de taal
ligt. Het gaat met name om iets wat zich in de taal manifesteert
zonder dat deze er, onder de vorm van langue, greep op heeft.

Agamben noemt dit element 'het in-de-taal- zijn van het niet-
linguistische:558 Het niet-linguistische element is niet een 'iets',
een substantie of een zijnde dat niet door de taal bemiddeld is en
dat een rechtstreekse toegang tot zichzelf zou bezitten. Het niet-
linguistisch bestaat daarentegen enkel en alleen doorheen de taal.
Het is datgene wat zich doorheen de taal uitdrukt zonder dat de
taal het zelf kan uitdrukken (noch onder de vorm van langue,
noch     onder     de     vorm van parole).     In dit verband herinnert
Agamben aan de paradox van de taal die Wittgenstein als volgt
verwoordt: «Was sich in der Sprache spiegelt, kann sie nicht
darstellen. Was sich in der Sprache ausdruckt, k6nnen wir nicht

557   G.  AGAMBEN, Homo Sacer,   p.   60; W. BENJAMIN, Briefe 1910-1928, Frankfurt  am
Main, Suhrkamp, 1966, p. 127.
558 T.C. WALL, Radical pc:ssivity. Levinas, Blanchot, and Agambeg New York, State
University of New York,  1999, p.  126.
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durch sie ausdrucken."559 De onmacht van de taal is te vinden in
haar onvermogen om in de taal uit te drukken wat zich doorheen
haar uitzegt. Om zelf zin te kunnen dragen, dient de taal met
andere woorden woning te verschaffen aan iets wat niet door
haarzelf als een uitsluitende insluiting kan gegrepen worden.

Dit inzicht leidt tot een herdefiniering van de verhouding van de
mens tot de taal en van de relatie tussen het talige en het nog
niet-talige (de kindsheid, enfance). De gevestigde opvatting dat de
overgang naar de taal een onherroepelijk verlies van de kindsheid
en een volledige opname van de mens in de taal betekent, wordt
bestreden door Agamben. De mens is immers, volgens hem, de
voortdurende passage van het niet-talige (kindsheid) naar het
talige. Dat wil zeggen dat de mens noch samenvalt met het talige
als dusdanig, noch samenvalt met het niet-talige.560 De mens kan
daarom nooit volledig in de ban van de taal zijn. Er is een rest en
die rest herbergt het menselijke. Agamben schrijft:

«C'est le fait que l'homme a une enfance (autrement dit, qu'il a
besoin pour parler de s'exproprier de l'enfance, afin de se
constituer comme sujet dans le langage) qui brise le «monde clos"
du signe et transforme la pure langue en discours humain, le
sumiotique en stmantique. En tant qu'il y a une enfance, en tant
qu'il n'est pas toujours deja parlant, l'homme ne peut entrer dans
la langue comme systeme des signes sans la transformer

"561radicalement, sans la constituer en discours.

En hier zit meteen het grote knooppunt tussen Agamben en
Derrida. Waar Derrida en de deconstructie heil zien in de
voortdurende onbeslisbaarheid alsook de absolute soevereiniteit
van de taal prediken, ziet Agamben een uitweg in het doorbreken
van de cirkel van de taal die pendelt tussen langue en parole. De
kindsheid - in de interpretatie van Agarnben - is niet een toestand
die letterlijk koor' de taal ligt, noch is het een toestand die volledig
in de insluitende uitsluiting van de taal valt, maar het is datgene
wat zich binnen de orde van de taal toont dat niet van de orde van
de taal is. De mens blijft getuigen van datgene wat zich doorheen
de taal uitzegt, maar niet door de taal zelf kan uitgedrukt worden.
Zo geraakt de sprekende mens (vlieg) toch nog bij de flessenhals,
aangezien deze in zijn spreken getuigt van een zin die niet door de
taal kan gevat worden. De mens is de getuige van het feit dat,

559 L. WIrrGENSrEIN, Tractatus Ingico-philosophicus. Isgisch-philosophische
Abhandlung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1989: Par. 4.121
560 G. AGAMBEN, Enfance et histoire, p. 66-67.
561  G. AGAMBEN, Enfance et histoire,  p.  71.
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indien de taal iets wil betekenen, er een barst in de fies is en deze
barst is te vinden in het niet-samenvallen van de mens met de
taal.

In het spreken blijft de mens in relatie staan tot de kindsheid.
Dit betekent dat het werkelijke spreken - niet het zwijgen of het
'onuitsprekelijke' - het kruispunt is tussen het reeds en het nog
niet. Dit tlog niet' is geen tekort dat verschijnt tegen de
achtergrond van de betekenisloosheid van de langue, maar is de
overstijgende betekenisvolheid waar het concrete spreken van
getuigt. Agamben schrijft:

«L'experience est le mysterion qu'institue tout homme du fait qu'il
y a une enfance. Ce mystere n'engage pas l'homme au silence ni
A une mystique de l'ineffable, mais le voue au contraire h la
parole et A la vtritt. "562

Het onuitsprekelijk en het mystieke is dan geenszins een ervaring
van de leegte of de afwezigheid van de taal, maar van een exces of
een overschrijding van de talige orde. Dit exces is zodoende een
arrest van de taal als lege betekenisvorm zelf. De ervaring van de
taal is de manifestatie van deze mogelijkheid van te kunnen
spreken en van een betekenis-vol spreken. De revelatie of de
openbaring is niet hoe de wereld is, maar dAt de wereld is. Of zoals

Wittgenstein het schreef in de Tractatus: «Nicht wie die Welt ist, ist
das Mystische, sondern dass sie ist."563 Dat er zich iets van
betekenis aandient.564 Dat is hetgene dat zich toont in de taal,
zonder dat het kan gereduceerd worden tot de taal.565

4.8. Het evangelie volgens Giorgio Agamben

Op die manier hoopt Giorgio Agamben een blijde boodschap uit te
spreken naar diegenen die onder de 'wet van de tad' leven.
Tegenover deze 'wet van de taal' plaatst deze denker vanuit een
Paulinische inspiratie 'de wet van het geloof. De 'wet van het
geloof is - net zoals bij Paulus - geen negatie van de oude wet,
maar de vervulling ervan. De vervulling van de wet ligt er precies

562 G. AGAMBEN, En/ance et histoire, p. 66.
563 L. WITTGENsTEIN, Tractatus Logico-philosophicus. Par. 6.44.
564 Agamben vergelijkt het met de christelijke manifestatie van het mysterie Gods in
Christus (Kol. 1,26).
565 In A Wittgenstein Dictionary vindt men onder de entry 'mystical' een
ondersteunende interpretatie:  It is the paradigm of what is inexpressible and shows

itself; it is the content of an attitude, experience or feeling; it is the existence of the
world." H.-J. GLOCK, A Wittgenstein Dictionary, Oxford, Blackwell, 1996.
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in dat zich iets toont in de taal dat haar transformeert van een
betekenisloze lege vorm naar een zinervaring of een 'ervaring van
de taal'. Deze zinervaring wordt door Agamben ook de Messiaanse
ervaring genoemd (die we in hoofdstuk 2 in relatie tot de tijd
hebben belicht). Deze Messiaanse ervaring ontplooit zich doorheen
en naast het gebeuren van de taal. Het is de pure affirmatie van
het feit dAt er zin is en dAt deze meegedeeld kan worden. In wat
volgt probeer ik de specificiteit van deze ervaring te belichten en
hoe in haar een blikveld op de geloofstaal geopend wordt.

In Le temps qui reste - een boek dat een filosofische
doorwerking is van de Romeinenbrief - brengt Agamben deze
zinervaring in verband met het evangelie. Het evangelie is het
overbrengen van de blijde boodschap. Vandaag de dag associeren
wij het evangelie met de gezaghebbende tekst die op schrift gesteld
is en in deze tekstuele vorm overgedragen wordt van gelovige
generatie op generatie. De oorspronkelijke betekenis van
euaggetion ent zich echter niet op deze tekstuele basis. Wanneer
Paulus spreekt over het evangelie, bedoelt hij daarmee het hele
actuele geloofsleven van de gemeenschap en zijn persoonlijke
toewijding aan deze boodschap. Het evangelie is de inzet van zijn
leven, in het volle besef dat Christus reeds gekomen is. Het
evangelie is niet iets wat zich buiten hem aankondigt, maar net
iets wat zich doorheen zijn eigen spreken en handelen aandient. In
de oorspronkelijke betekenis van euaggetion kunnen vorm, inhoud
en uitzegging niet van elkaar losgesneden worden. Het is een
totaalpakket: het uitspreken en de inhoud horen fundamenteel bij
elkaar.566

De noodzakelijke afstand, die in de hermeneutische relatie
verondersteld wordt tussen persoon en tekst, dreigt hiermee te
vervallen. Wat zich in het evangelie immers toont, is de niet-
differentie567 van de act van het spreken en de betekenis, van de
spreker en de boodschap die zich doorheen deze vertolkt. Spreker
en het uitgesprokene zijn hier in een onscheidbare constellatie (of
relatie) betrokken. Het 'ik' en de boodschap verdichten zich. Deze
verwevenheid drukt Paulus uit door te schrijven: «Ikzelf leef niet
meer, Christus leeft in mij.« (Gal. 2, 20). Agamben schrijft: «Se
mtsurer    avec l'euaggelion signifie obligatoirement s'aventurer
dans une experience de langage dans laquelle le texte de 1'6pitre se

566 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 142-143.
567 Hierbij wens ik te wijzen op de notie 'nicht-differenz' van de Zwitserse theoloog
Roland Faber. 'Nicht-differenz' is volgens hem niet gelijk aan een volstrekte identiteit
en is anderzijds ook geen oorspronkelijk nooit te achterhalen differentie. R. FABER,
Proze«Btheologie. Zu ihrer Wurdigung und kritischen Emeuerung, Mainz, Matthias-
Grunewald, 2000, 483-486. Cf. inf>·a (6.3).
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confond en tout point avec l'annonce, et celle-ci avec le bien
annonct."568

De openbaring van het evangelie is het in de openbaarheid
brengen van de 'persoonlijke' getuigenis.569 Het is dan ook
verbonden met de act van het uitspreken en het meedelen en vindt
in dit spreken vervulling. Dit impliceert dat het 'nu' gebeurt en de
tegenwoordigheid van de tijd de inzet is: het is het present stellen
van deze zinservaring in het eigen leven. Vandaar dat het
evangelie, volgens Agamben, fundamenteel verschilt van de
profetie. De profeet spreekt in naarn van een komende of nog niet-
aanwezige toekomst, terwijl de voedingsbodem van het evangelie
het 'nu' is als het moment van de parousie. De apostel Paulus - in
tegenstelling tot de profeet - legt zijn vertrouwen in het ho nun
kairos, het kairologische moment van het heden waarin hij zelf
betrokken partij is. Origines schreef in dit verband:

«Euaggetion est un discours (logos) qui contient pour celui qui
croit la prasence (parousia) d'un bien, ou un discours qui
annonce qu'un bien attendu est prdsent (pareinai)."570

Deze vervullings- en voltooiingsgedachte is mijns inziens van
fundamenteel belang om in onze huidige cultuur de eigenheid van
de christelijke godsdienst te blijven uitspreken. Het christelijk
geloof, dat zijn grond heeft in het Christusgebeuren, belijdt
bovenal dat er met en door Christus betekenis in de wereld is
gekomen die leidt naar voltooiing.

4.8.1.  Pistis en het performativum jidei

Het   evangelie kan echter niet zonder het geloof (pistis). Geloof  en
het evangelie veronderstellen elkaar. Aanvaarden dat deze twee

samenhangen, betekent dat geloven niet in de eerste plaats een
aanname is van een bepaalde waarheid (een geloven dat, een
klassieke waarheidsclaim die aanvaard wordt aluorens te geloven),
maar dat in het geloof zelf het evangelie pas tot uitdrukking kan
komen. De verkondiging van het geloof (euaggelizetai ten pistin)  is
- voor Paulus - het omzetten van de revelatie in daden.571 Het

geloof is de realisatie van het evangelie en staat niet buiten het

568 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 144.
569 Om alle verwarring te vermijden dient gesteld te worden dat de term 'persoonlijk
hier niet wijst op een ervaring die een eigenschap is van een specifieke persoon als
dusdanig. Het is eerder zo dat de persoon maar bestaat in het ervaringsgebeuren zelf.
570 Origines in G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 143.
571 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 145.
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gebeuren van het evangelie. De specifieke werkdadigheid van het
evangelie kan met andere woorden niet verhelderd worden buiten
het geloof. Men zou kunnen zeggen dat het geloof de inhoud is van
het evangelie, net zoveel als het evangelie de inhoud vormt van het
geloof. Deze relatie tussen het geloof en het evangelie dient verder
ge6xploreerd te worden. Hoe kan het dat deze twee fundamenteel
op elkaar aangrijpen en dat het geloof zelf al een realisering en
voltooiing van het aangekondigde evangelie kan zijn7 Om welke
vorm van werkdadigheid draait het hier? Het euaggelion en de
pistis brengt Agamben in verband met een ervaring van de taal,
met de ervaring van het punnen' spreken.

De verwevenheid van boodschap en act van uitspreken en van
het geloof dat zich realiseert in het belijden, werpt andermaal -
zoals vele taalkundigen reeds hebben belicht - een blik op de
performativiteit van de taal. J.L. Austin betoogde in zijn How to do
things with wordsP verschillende vormen van taalgebruik. Naast
de constaterende taalfunctie, schonk hij ook aandacht aan
performatief taalgebruik. Het performatief taalgebruik constitueert
een bepaalde stand van zaken door het uitspreken zelf. Binnen
diverse domeinen is deze performatieve taal effectief (b.v.
rechtspraak). De effectiviteit   is   in dit geval   af te meten   aan   het
daadwerkelijk genereren van standen van zaken. Een stand van
zaken kan men binnen het talige domein als de denotatie zien.
Maar hier is de denotatie iets niet waaraan de taal zich uiteindelijk
aan afmeet (en wat een garantie biedt voor haar juiste beschrijving
van de werkelijkheid),  maar de denotatie wordt een linguistisch
feit, uit wat door de taal zelf wordt tot stand gebracht.

Vaak wordt, aldus Agamben, performatieve taal dan ook
afgemeten op deze effectiviteit om een bepaalde stand van zaken in
het leven te roepen. Men kan daar echter tegen in brengen dat dit
enkel werkt en effectief is binnen een specifieke 'voorgegeven'
context. Bijvoorbeeld zeggen 'je bent geslaagd' op een cocktailparty
heeft een andere impact dan op een proclamatie. Zo zou men ook
de performativiteit van de geloofstaal kunnen beperken tot een
bestaande religieuze context. De context legt op die manier de
betekenis van de performatief vast.572 De constitutie van
werkelijke stand van zaken is dan pas mogelijk binnen een
welomschreven en voorgegeven talige context. De rechtspraak en
haar performatieve vonnis veronderstellen al de institutionele
omkadering en zowel de legitieme figuur van de rechter als de
figuur van het rechtssubject. De revelatie van deze performatieven
is bijgevolg niet meer dan dat menselijke betekenissen door de taal

572 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 206-207.

331



gelegitimeerd worden en door de arbitraire contexten waann deze
taal zich aan ons aandient. Deze relatie tot de taal is perfect
deconstrueerbaar omdat de taal als langue geen uiteindelijke
'grond' voor deze betekenissen kan geven. Dit wordt zichtbaar
wanneer de perforrnatieve kracht niet blijkt te werken wanneer ze
buiten de geijkte omstandigheden dienst weigert (de psychiatrie
spreekt  hier over waanzin).

Waar Agamben echter op aanstuurt, is om het performatieve in
relatie tot zichzelf te beschouwen, los van een contextuele
beperking. Wat er in pelformativum jidei gebeurt, is immers dat
het sprekend subject zich blootstelt aan een zin en een waarheid
over zichzelf die niet contextueel is op te vangen, nog te vatten is
in een bestaande 'talige' betekenis. Hij stelt zich open voor een
waarheid die breder is dan zichzelf, maar waar hij
onvoorwaardelijk is in verwikkeld. Agamben schrijft: «A travers la
confession, le sujet se lie A sa propre v6rit6 et modifie aussi bien
son rapport aux autres que son rapport A soi."573 In de
geloofsbelijdenis stelt de gelovige zich open voor een zin/betekenis
die iedere bestaande of reeds gerealiseerde betekenis (betekenis
binnen de taal) overschrijdt. Maar deze betekenis is niet, zoals in
de deconstructie en de 'negatieve' theologie, het zichzelf
terugtrekken van de taal tot een formeel nulpunt aan eender welke
betekenis, maar iets wat zich doorheen de taal uitdrukt maar niet
tot de orde van de taal behoort (als pure langue of parole).   Deze
specifieke ervaring van de taal, die ik hier in verband breng met de
geloofstaal, confronteert de gelovige met zijn niet-samenvallen met
een specifieke, gedetermineerde talige betekenis, en doet hem
getuige en werktuig zijn van een 'meer' en een 'exces' aan zin die
leidt naar voltooiing.

Hoe kan de effectiviteit van het performatieve in dit geval
omschreven worden? Waar verwijst een werkelijke performatief in             , 1
de eerste plaats naar? In geen geval valt het onmiddellijk samen
met de talige denotatie. Het verwijst naar iets dat dieper ligt dan
de relatie tussen de woorden en de dingen of dieper dan de
denotatieve gestalte van de taal. Het verwijst naar een relatie die
zich afspeelt tussen de taal en diegene/datgene wat zich doorheen
haar uitdrukt.

573 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 209.
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4.8.2. Excursus: 'Ex opere operato'

Wat Agamben beschrijft in termen van pe,formativum jidei, is te
verbinden aan een zeer boeiende sacramentologische discussie die
in de geschiedenis van de christelijke theologie gevoerd is. Het
betreft de vraag naar de werking van de sacramenten en hoe het
sacrament een effectiviteit verkrijgt. De discussie spits zich
hoofdzakelijk toe op twee alternatieve visies: het ex opere operato
en het ex opere operantis.

Het principe ex opere operato staat voor de gedachte dat het
sacrament zijn werkdadigheid nooit mist als het wordt uitgevoerd
volgens de voorgeschreven regels. De genadegave voltrekt zich
indien aan de voorwaarden voldaan wordt. De vertaling van deze
Latijnse uitspraak luidt: uit het werk zelf volgt de bewerking.
Christus werkt doorheen het sacrament zelf. De werkdadigheid en
de genade-gave zijn in geen enkel opzicht afhankelijk van de
morele gesteldheid van de ontvanger. Het feit zelf dat de actie of de
handeling wordt uitgevoerd, leidt tot de vervulling ervan. De
voorwaarden en de ingesteldheid van diegene die de handeling
stelt, is niet de oorzaak van de genade: de genade ligt bij God.

Het ex opere operantis daarentegen beklemtoont de morele
gesteltenis van de persoon die de handeling stelt als noodzakelijke
voorwaarde voor de genade-gave. De sacramentele handeling moet
met andere woorden met de juiste innerlijke en subjectieve
instelling uitgevoerd worden. De werkdadigheid wordt zodoende
afhankelijk gemaakt van een innerlijke dispositie. Of ze ontlenen,
aldus P. Moyaert, 'hull betekenis aan de intenties en de
godsvruchtige beleving van een persoon en ze richten alleen iets
uit voor diegene die er in zijn gebed een gepast gebruik van
maakt'.574

Het theologische debat over de verschillende belichting van de
werkdadigheid van het sacrament was grotendeel een antwoord op
de vraag of de bedienaar van het sacrament de heilsgave kon
verstoren. Kan een moreel verwerpelijke priester, of een priester
die onder suspensie van zijn sacramentele macht staat, de
geldigheid van het sacrament schaden? Het antwoord van
bijvoorbeeld - en niet in het minste - Thomas van Aquino was het
principe ex opere opemto. In een discussie met de Reformatie
worden de twee principes tegen elkaar uitgespeeld. De Reformatie
schaarde zich meer aan de zijde van de ex opere operantis, de

574 p, MOYAERT, De mateloosheid van het Christendom. Over naastenliefde,
betekenisincarnatie en mystieke ziefde, Nijmegen, Sun,  1998, p.  170.
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katholieke zijde vond zich meer in de ex opere operato. 'rrente

( 1547)    bezegelde dit laatste    als de katholieke stellingnarne    met
betrekking tot de sacramenten.

Ook al is er ontzettend veel meer over deze theologische
discussie en haar historische context te schrijven, wil ik me vooral
op een intrigerend aspect richten: de gedachte van de
werkdadigheid zelf. Het ex opere operato zet de deur open naar een
objectieve werking van de sacramenten, terwijl het ex opere

operantis het subjectieve beklemtoont. In het eerste geval lijkt de
sacramentologie af te stevenen op een fysicalistische en objectieve
belichaamde betekenis van het sacrament. In het tweede geval
krijgt men een meer interne, subjectieve, geestelijke betekenis.
Anders geformuleerd: in de ex opere operato is sprake van een

betekenis die de intenties van het subject grondig overstijgt. Het
voltrekken van de sacramentele handeling is dan geen puur
subjectieve gebeurtenis, maar in de handeling wordt diegene die
handelt, zelf opgenomen in het gebeuren van de genade, los van
welke intentie ook.

Agamben heeft geen nieuwe sacramentologie geschreven. Maar
in zijn denken over de ervaring van de taal ontmoet men wel een
zekere optie voor het ex opere operato. De performatieve
taalhandeling brengt volgens hem de vervulling, de realisering en
de voltooiing. Zich voortdurend bezinnend over de werkdadigheid
en de effectiviteit van het vermogen tot spreken laten een spoor na
dat deze effectiviteit niet zonder meer afmeet aan de intenties van
een subject. Eerder is het zo dat zijn Messiaanse subject maar
bestaat in het tot uitdrukking brengen van de act. Dus ook degene
die het werk verricht, maakt deel uit van het ex opere operato. Het

subject zelf is niet te onderscheiden van het werk dat verricht
wordt. In tegenstelling tot de fysicalistische achtergrond - die vaak
samenhangt met de objectieve werkdadigheid van het ex opere

operato - legt Agamben de klemtoon op datgene wat zich toont in
het realiseren. Net zoals bij le temps operatif leidt het uitvoeren
van de handeling tot een realisatie (een representatie) die men in
fysische termen en concreetheid kan beschrijven, maar primair
verwijst de handeling naar de tijd van haar realisering of het
realiseringsproces.

Zoals eerder vermeld, is de expressie-gedachte fundamenteel
voor het Agambeniaanse en het Whiteheadiaanse denken. De
werkdadigheid en effectiviteit worden dan ook in die termen
gedacht. In Religion in the making noemt Whitehead de expressie
het fundamentele sacrament, de uitwendige uitdrukking van een
inwendige realiteit. Het sacrament is een expressief teken.
Whitehead grijpt naar de theologische conceptualisering van het
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ex opere operato om te verhelderen hoe men deze expressiviteit
dient te begrijpen. Hij schrijft: «Om het nog eens in theologische
taal uit te drukken: het teken werkt ex opere operato (...). "575 Van
Whitehead weten we ook dat deze expressiviteit niet restloos
samenvalt met het uiterlijke teken alsdusdanig, maar als een vorrn
van indicatio van de significatio dient begrepen te worden.

Concluderend stel ik dat de problematiek van het ex opere
operato de weg opent naar een vorm van effectiviteit die gelegen is
in het uitvoeren van de handeling.

4.9. Het woord is dicht bij u (Rom. 10, 8)

De specifieke relatie tot de taal die in de geloofstaal uitgestippeld
wordt, kan dus niet opgevangen worden door te verwijzen naar een
denotatieve toestand. Waar het om draait is het effectieve
vermogen van de taal te belichten. Een vermogen dat qua
vermogen een effectiviteit draagt. In hoofdstuk 2 had ik kort
aandacht besteed aan Guillaume's onderscheid tussen de langage
puissanciel en de langage effectif Deze linguist beklemtoonde dat
het noodzakelijk is om de overgang tussen beiden te valideren.
Deze overgang is de effectiviteit van le puissanciel, een vermogen
dat zijn eigen werkdadigheid impliceert. Deze overgang, of rand
van het spreken, speelt zich binnen het gebeuren van de taal nog
voor het zich realiseert in een specifieke talige betekenis. Agamben
put een intrigerende passage uit de Romeinbrief om deze vorm van
effectiviteit te illustreren.

In Rom. 10, 8-10 staat te lezen:

"Nee, zegt de Schrift, het woord is dicht bij u, in uw mond en in
uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.
Want als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft
dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden.

Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid en de belijdenis
van uw mond brengt de redding." (Rom. 10,9-10).

Paulus geeft in deze te kennen wat hij verstaat onder de
'rechtvaardiging door het geloof. Het geloof en de belijdenis ervan
in woorden brengen gerechtigheid en redding. Het heil wordt
bewerkstelligd door het gegeven dat het woord dicht bij ons is; het
is een genade-gave. Maar deze gave lijkt zich niet terug te trekken
in de absolute onherkenbaarheid van de Gever - iets waar in de

575 A.N. WHITEHEAD, De dynamiek van de religie. Vertaald door J. Van der Veken,
Kapellen/Kampen, Pelckmans/Agora, 1988, p. 153.
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contemporaine theologle soms een overdreven kiemtoon wordt op
gelegd - maar sit:ueert zich ook in de gave van het geloof zelf. In
deze bijbelpassage lokaliseert Paulus dit 'nabije woord' tussen het
hart en de mond. Het geloof van het hart en de belijdenis van de
mond verdichten zich. De spanning die als zodanig wordt
opgeroepen is een dynarniek tussen het woord, het geloof en het
hart, de zetel van de overtuiging. Het geloof van het hart - iets wat
we vandaag de dag al te exclusief als een psychisch interne
overtuiging zouden karakteriseren - bestaat niet los van het
uitspreken en het belijden.

In commentaar op Rom. 10 schrijft Origines:

«C'est ainsi que le Christ lui aussi, qui est le Verbe de Dieu selon
la simple possibilit6 est proche de nous, c'est-&-dire de chaque
homme, comme le langage est proche de l'enfant; mais selon
l'efficacite, on dit que Jesus Christ est en moi a chaque fois que
je l'aurai confesse dans ma bouche et que j'aurai cru dans mon
coeur que Dieu l'a ressuscit6 des morts."576

Origines' interpretatie van de nabijheid van het woord valt
uiteen in twee vormen: een vorm volgens la simple possibilitt en
een vorm volgens l'ellicacitt. In deze twee vormen leest Agamben
het onderscheid tussen het generische vermogen en het effectieve

vermogen van Aristoteles. Het generische vermogen is inderdaad,
zoals Origines het schrijft, te vergelijken met het kind dat het
vermogen tot de taal bezit. Maar het generische vermogen

verdwijnt eens het geactualiseerd wordt. De overgang naar de
actualisering is de onmogelijkheid om terug te keren naar de
potentialiteit. Als effectief vermogen echter betekent de overgang
naar de actualiteit een conservatie van de potentialiteit. Origines
roept daarbij het gegeven in dat iedere keer wanneer men Jezus
Christus belijdt - met het geloof van het hart en het verkondigen
van de mond - Christus in mij is als een effectief vermogen.

De geloofstaal wordt gevoed door een effectief vermogen van het
punnen spreken'. In en doorheen de belijdenis verbindt de mens
zich aan een talige act (performatief) waarin hij zichzelf mededeelt
als een ervaring van de taal. In deze ervaring is de mens
verknoopt. Dit wil zeggen dat hij in zijn spreken toegewijd is aan
een gebeuren dat zich doorheen hem voltrekt. Dit gebeuren
openbaart de waarheid als een waarheid die niet buiten het
vermogen van het spreken staat, maar in dit spreken aanwezig en
present wordt. De waarheid is dan geenszins een uitspraak over

576 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 213.
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een  stand van zaken  of  over een geloofszaak (het geloven  dat   ...;
een reeks proposities over God en over Christus), maar het is het
waarheid worden van datgene wat zich dicht tegen mond en hart
begeeft: het woord. Op die manier wordt begrijpelijk wat de kracht
van het geloof is in de Paulinische theologie en de paradoxen die
dit geloof in het leven roept.

Paulus schrijft in 1 Kor. 1, 25-28:

"De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de
zwakheid van God is sterker dan de mensen. Denk maar aan uw
eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf
waren daar niet veel geleerden bij, niet veel machtigen, niet velen
van hoge alkomst. Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God
uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak
is, heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen; wat voor de
wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God
uitgekozen; wat niets betekent koos Hij uit, om teniet te doen wat
wel iets betekent."

De theologie van Paulus roept het zwakke uit boven het sterke.
Deze zwakke kracht is een kracht die zich in het geloof
manifesteert en de meest geeigende openbaring is van God, die
zich niet aan de zijde van de sterken heeft verschanst, maar wat
'niets is' heeft uitgekozen. De dwaasheid wordt wijsheid, de
zwakheid wordt sterkte (dynamis); een omkering of metanoia die
niet los van het geloof zelf kan gedacht worden. Wanneer we nog
eens diep ingaan op de laatste zin uit het citaat van Paulus 'wat
niets betekent koos Hij uit, om teniet te doen wat wel iets
betekent', komen we dicht in de buurt van de gedachte over de
geloofstaal zoals ik die heb neergezet. De vraag van het niets waar
Paulus het over heeft, zou men nogal snel kunnen identificeren
met de zwakke, de mindere, de geringe als dusdanig. In die
interpretatie zou het gaan om een wisseling van de macht tussen
de sterken en de zwakken. Nietzsche's kritiek op de slavenmoraal
van het christendom is hieruit af te leiden. Het christendom zou
zich, volgens laatstgenoemde, sterk hebben gemaakt door het
zwakke te verheerlijken.577 Het punt is hier echter of de zwakheid,
waar Paulus op doelt, een 'iets' is waar men zich kan op beroepen.
Wordt de zwakheid dan niet terug een soort van identiteit, iets
waar men zich totaal mee kan identificeren, en dus andermaal een
eigenschap die geconstrueerd is naar analogie van het bezit van de

577 Zie ook: G. Vanheeswijck, die onderzoekt hoe een dergelijke dispositie enkel en
alleen in het kader van een gevoel van ressentiment opereert. G. VANHEESWIJCK, Voorbij
het onbehagen. Ressentiment en Christendom, Leuven, Davidsfonds, 2002.
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meester7 De omkering billit dan bmnen dezelide logica staan, zil
het onder een gedaanteverwisseling. De metanoia of bekering die
door Paulus wordt aangekondigd, is mijns inziens een doorbreken
van de logica van het zich toe8igenen, die op een paradoxale wijze
toch een toegang verschaft tot het heilsgebeuren. Datgene 'wat
niets betekent', de zwakheid die tevens kracht is, wijst naar
datgene wat voorbij elke identiteit ligt. Wat niets betekent, is
precies datgene waarvan de betekenis zich niet op voorhand laat
begrijpen, maar waarvan de betekenis zich aan het realiseren is.
Het is een betekenis die maar bestaat als een flatus vocis, geen
fysisch stemgeluid, maar ook nog geen bestaande talige betekenis.
De zwakheid en de kracht zijn een toelaten van datgene wat zich
als een pure 'wil tot betekenen' aandient.

Volgens Agamben is de bekering een toewending naar dit
zwakke vermogen en naar dit woord dat dicht bij ons woont. Deze
bekering impliceert dat 'alle heerschappij en macht en kracht
wordt onttroond' (1 Kor. 15, 24). Het maakt een ruimte vrij voor
een levenshouding die in het teken staat van deze revelerende
betekenis en niet langer in termen van juridische en factische
identiteiten. De roeping van dit leven is op paradoxale wijze het
herroepen van iedere mondaine of wereldse situatie waarin men
leeft.

5. DE MESSIAANSE ERVARING ALS EEN TOEGANG NAAR EEN ANDERE
LEVENSHOUDING

In wat volgt werp ik een ruimere blik op de Messiaanse ervaring.
De Messiaanse ervaring is immers geen louter intern-talige
gebeurtenis. Deze 'ervaring van het woord' omvat het hele leven
van diegene die door haar wordt geraakt. Ze vormt de toegang
naar een specifieke levensvorm, die pas verschijnt in het
voltrekken van de ervaring zelf. De toewending naar 'het woord dat
dicht bij ons woont' opent daarom de mogelijkheid van een andere
levenshouding.

Het leven dat vorm krijgt vanuit dit zwakke vermogen leidt zijn
waarde niet af uit een bezit van bepaalde eigenschappen of uit een
bepaalde identiteit. Onze hedendaagse cultuur daarentegen lijkt
echter maar te kunnen functioneren als iedere vorm van leven
bepaald kan worden. De bepaling van het statuut van een vorrn
van leven staat of valt met de omschrijving van 'wat iets is':
man/vrouw, werkzoekende, actieve werkkracht, politieke
minderheid, herkenbaar lid van een levensbeschouwelijke
strekking    . . .     .    Voor    elk    type van leven wordt een 'juridische
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denotatie' gezocht ter rechtvaardiging van een specifieke
levensvorm. Het leven wordt in die zin gereduceerd tot een 'object'
van ervaring; een welomschreven conglomeraat van bepaalde
eigenschappen. Op die manier wordt het 'object' afgesneden van
haar bron, namelijk de ervaring zelf. Het terug aanknopen bij deze
overschrijdende bron zorgt ervoor dat het Messiaanse leven nooit
restloos samenvalt met haar denominatie of met haar factische
gestalte. Dit betekent niet dat het Messiaanse leven een totaal
ander leven is, maar een andere verhouding naar het leven toe
impliceert. Een leven dat niet te onderscheiden is van een ervaring
van  leven....

In 'Het appel van het appel'    (5.1.)    bespreken   we    hoe    de
Messiaanse ervaring een her-roeping is van iedere juridische-
factische toestand en van iedere wereldimmanente roeping. We
zullen tonen hoe zich net daarin een andere houding naar de
wereld toe openbaart. Het Paulinische 'alsof niet' (1 Kor. 7, 29-30)
wordt het onderwerp van het volgende punt (5.2.). In het 'alsof
niet' treedt een spanning op tussen de factische invulling van het
bestaan en de ervaring van deze facticiteit. In 'het leven in
religieuze zin als propositie' (5.3.) breng ik de Messiaanse ervaring
in verband met Whitehead's propositieleer. De proposities begeven
zich op het grensvlak van realiteit en mogelijkheid en wijzen
zodoende op een andere verhouding tussen beiden. In de
propositie wordt de relatie tot de eigen mogelijkheid beleefd. Door
in te gaan op de initial aim en de subjective aim van een actuele
entiteit openen we een mogelijk religieuze interpretatie van deze
ervaringscapaciteit: het Messiaanse subject als een imago Dei.

5.1. Het appel van het appel

In onze dagen staat de kwestie van de roeping en het appel nneer
dan ooit op de agenda, zij het dan binnen een specifieke
configuratie. Voortdurend worden we aangesproken om te
rechtvaardigen en te verklaren waarvoor we staan en wat
wenselijk is voor ons. Niet meer of nauwelijks nog gehinderd door
het gewicht van het verleden (traditie) schreeuwt de toekomst ons
toe om ons eigen project te realiseren. Functioneringsgesprekken,
zelfrealiseringstherapieen en verantwoordelijkheidsverslagen
behoren tot de dagelijkse kost. Gemeenschappelijk kenmerk is dat
alles staat of valt met een zingevend subject. Roeping' en 'appel'
hebben binnen een meer religieuze setting nochtans een andere
betekenis gehad. Het subject werd uit zichzelf getrokken met het
oog op een grotere bestemming.
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Wanneer Agamben opnieuw een plaats zoekt voor de roeping,
horen we daarin de kritiek op een samenleving die gestoeld is op
absolute zelfrealisering. De roeping waar Agamben op doelt, is
immers het herroepen van iedere mondaine of wereldse situatie
waarin men leeft. Alles waar men voor leeft, wordt in relatie
gebracht met de Messiaanse gebeurtenis, en net door die
gebeurtenis worden alle wereldlijke activiteiten gerelativeerd.
Volgens Agamben is het de 'onteigening van elke juridisch en
feitelijk statuut' waarop een mens zich zou kunnen beroepen.578
De juridisch-factische eigendom verliest haar geldigheid in het
aanschijn van de Messiaanse gebeurtenis. Deze gebeurtenis is
eerder een gebeurtenis van ont-eigening dan van toe-eigening.

In zijn analyse van de hedendaagse cultuur maakt Agamben
aannemelijk dat onze cultuur naar een cultuur van identiteiten en
opeisbare rechten is ge8volueerd. Het juridische domein heeft zich
zo ingenesteld dat alles in termen van rechten wordt gezien: recht
op vrije meningsuiting, recht op arbeid, recht op vrije tijd,... . De
roeping, of in het Grieks kletos, doorbreekt dit. De geroepene heeft
zijn rechten afgestaan, leeft rechteloos en heeft geen identiteit die
hij of zij kan verzilveren. De Messiaanse roeping staat bijgevolg
niet in voor een bepaalde inhoud of waardepakket met
uitzonderlijke garanties. De enige identiteit die rest is de niet-
identiteit. De Messiaanse roep veroorzaakt dan ook een breuk in
het subject. Die breuk zorgt voor een fundamenteel verschillende
verhouding tot zichzelf en tot de feitelijke conditie waarin men zich
bevindt. Het is een transformatie van al datgene waarvan men
dacht dat men er zich op zou kunnen beroepen.

Voor Agamben leidt Paulus' kletos-opvatting niet tot
indifferentie of totale onverschilligheid met betrekking tot de
wereld. De kletos relativeert wel elke wereldlijke toestand, maar
schept terzelfder tijd een openheid op die wereld en op de
toekomst. Hij roept op om de wereld niet langer in termen van
bezit, eigendom of identiteit te zien, maar als iets dat klaar ligt
voor gebruik. 'Gebruik' heeft doorgaans een pejoratieve bijklank.
lets zien in gebruikstermen lijkt dan ook onmiddellijk afbreuk te
doen aan de waarde ervan. Het zou mijn vrouw bijvoorbeeld niet
gunstig stemmen indien ik haar als een gebruiksvoorwerp zou
omschrijven. Maar Agamben zoekt aansluiting bij de Romeinse
gedachte van usus, die hij ook in de franciscaanse
gemeenschappen terugvindt.

De Messiaanse gebeurtenis zorgt niet voor een uitzonderlijk
zicht op een boventijdelijke wereld. Het introduceert wel een

578 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 42.44.
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compleet nieuwe verhouding met de wereld: de wereld ligt klaar
voor 'gebruik'. Net zoals de slaaf heeft de geroepene geen
eigendommen en geen rechten. De slaaf werkt voor de meester, hij
bewerkt zijn land en gebruikt zijn werktuigen. Het enige wat de
slaaf rest, is dus het 'gebruik'. Maar dat 'gebruik' is geen absoluut
recht en hangt af van de goodwill van de meester die de enige
rechthebbende is.

Ook de Franciscanen hebben zich verzet tegen bepaalde
opvattingen van eigendom. Als men binnentreedt in hun
gemeenschap, stapt men tegelijk in een novitas uitae, een nieuw
leven, dat niet langer gebonden is aan een juridische omkadering.
Usus pauper (letterlijk 'arm gebruikl is hun nieuwe wijze om
leven' aan te duiden. Kleren en voedsel worden niet beschouwd
als eigendommen. Herinner u bijvoorbeeld de briljante discussie in
Umberto Eco's Naam van de roos tussen de Franciscanen en de
Dominicanen over het feit of Jezus al dan niet zijn eigen kleren in
bezit had.

Resumerend bestaat het appel van het appel in het herroepen
van elke juridisch-factische toestand en van elke

binnenwereldlijke roeping. Net daardoor komt er een mogelijkheid
vrij om zich op een andere manier te verhouden tot het
binnenwereldse in termen van authentiek 'gebruik'.

5.2. 'Alsof niet' en de Messiaanse ervaring

Het vreemde statuut van de roeping wordt onderstreept in het hos
me, het alsof niet uit de eerste brief aan de christenen van
Korinthi8. Aan de hand van deze typische Paulinische formulering
illustreert Agamben het spanningsveld tussen mogelijkheid en
actualiteit dat we in het tweede hoofdstuk aantroffen als htt
basiskenmerk van de Messiaanse ervaring. Dit overkoepelende
spanningsveld gaf aanleiding tot een herbelichten van de
gelijkenissen en de proposities. Ook hier zullen we een vorm van
gelijkenis ontmoeten die de potentialiteit van de gebeurtenissen
verder draagt.

In 1 Kor. 7, 29-30 staat te lezen:

«Laten daarom
zij die een vrouw hebben, doen alsof zij er geen hadden;
zij die huilen, alsof zij niet huilden;
zij die zich verheugen, alsof zij niet verheugd waren;
zij die kopen, alsof zij geen eigenaar werden."
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In deze bijbelpassage contrasteert Paulus de actuele bestaande
en wereldse situatie met het tegendeel van die situatie. In de
Messiaanse tijd wordt de wereldlijke toestand beleefd alsof deze er
niet was. In tegenstelling tot de gelijkenissen uit de synoptische
evangeli8n worden er geen twee verschillende concepten tegen

elkaar uitgespeeld, maar wordt een bepaald concept of een
bepaalde eigenschap (b.v. vrouw-zijn, slaaf-zijn) met zichzelf onder

spanning gebracht. In wat volgt verklaar ik deze gedachte verder.
Het Nieuwe Testament staat bol van de vergelijkingen en

gelijkenissen. Bijvoorbeeld «In dit opzicht gaat het met het
koninkrijk der hemelen als met een koning die met zijn dienaren
afrekening wilde houden." (Mt. 18, 23). In deze bijbelpassage
vergelijkt Mattees het koninkrijk der hemelen met het verhaal van
een aardse koning. Zo wordt er een spanning opgeroepen tussen
twee concepten, namelijk het hemelse koninkrijk en het aardse, in
de hoop dat de confrontatie tussen beiden iets duidelijk maakt. In
en door de vergelijking wordt er niet gezocht naar een identiteit of
een gelijkschakeling van de twee concepten, alsof het rijk der
hemelen volledig zou opgaan in een aards koninkrijk. Nee, het is
enkel in de uitgehouden spanning van niet-identiteit dat de
vergelijking zin heeft. Dus: het spreken in gelijkenissen is een
eerste stap in het afbreken van een spreken in termen van
identiteiten.

Het Paulinische alsof niet intensiveert deze vorm van spreken.
De spanning speelt zich niet af tussen twee verschillende
concepten, maar met het concept zelf.579 De huilenden worden
niet gecontrasteerd met de niet-huilenden, maar met zichzelf: «zij
die huilen alsof  ze niet huilen"   ( 1   Kor.   7). De Messiaanse roeping
roept dan ook tot een bepaalde onteigening en opent een
spanningsveld. Daarbij is het niet zo dat iets wordt vervangen door
iets anders. Bijvoorbeeld dat iemand die door het Messiaanse

gegrepen wordt, in een hogere staat wordt gebracht met een
arsenaal aan goede waarden zoals rechtvaardigheid, moed en
mededogen. Het Messiaanse zorgt veeleer voor een loskoppeling
van de persoon met zichzelf, zonder iets aan de feitelijke toestand

te wijzigen. De slaaf blijft slaaf, de getrouwde man blijft een
getrouwde man, de econoom blijft econoom. Maar - en daarin ligt
de vreemde beweging - men leeft alsof men niet langer slaaf,
econoom of getrouwd is.

De gestalte van de roeping, die terzelfder tijd een terugroepen is
van iedere mondaine invulling, keert in het alsof niet terug. De
Messiaanse evaring openbaart een andere houding naar het leven

579 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 45.
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toe, waarbij leven niet zornaar kan samenvallen met de
representatie van een bepaalde identiteit. Het alsof niet laat de
rest aan potentialiteit aan de orde komen die zich naast het zelf
toont (paradigma, het ding zelf, het originaire voorstel of de
propositie).

Wat zijn nu de gevolgen van dit alsof niet-perspectief? Voert het
naar een soort fictionele rest van het bestaan? In het boek Die
Philosophie des Als-Ob. System der theoretischen, praktischen und
religiOsen Fiktionen der Menschheit stelt Hans Vaihinger dat de
mens noodzakelijk gebonden is aan fictionele idee6n met
betrekking tot zichzelf, de wereld en God. De noodzaak om tot de
zogenaamde 'werkelijkheid' van deze ideeen te besluiten, is eerder
te vinden in de mens dan in de werkelijkheid zelf. Op die manier
werkt Vaihinger verder op de kantiaanse gedachte dat we - in
tegenstelling tot de natuur - de uiteindelijke teleologische
vervulling van het rijk van de vrijheid moeten veronderstellen,
anders is het morele leven zinloos. Het denken vertrouwt zich
daarom toe aan een fictie, ook al weet het dat het fictie is. De
vraag die wij hierbij stellen is of het Paulinische 'alsof niet' ook
binnen een dergelijk fictioneel perspectief staat?

Het verschil tussen het 'alsof en het 'alsof niet' impliceert een
ander houding ten aanzien van de zogenaamde fictionele ideeen.
In dit Messiaanse perspectief verschijnt de idee niet als een fictie
die niet in de wereld terug te vinden is, het is eerder de bestaande
wereld zelf die fictionele vormen aanneemt. De feitelijkheid wordt
immers belicht als de realisering van een idee, als de contingente
manifestatie en uitdrukking van een idee. In de Messiaanse
ervaring is het feitelijke niet radicaal onderscheidbaar van het
idee. Dat zorgt ervoor dat er altijd een ontmaskering mogelijk is
van de feitelijkheid op zich als maar een partiele, contingente
realisering van de idealiteit. Maar andersom gesteld, wil dat tevens
zeggen dat aan het idee zelf evenveel bestaanrecht en
werkelijkheid kan toegekend worden als aan de pure feitelijkheid.
Het Messiaanse leven heeft immers een ontological commitment
met datgene wat zich toont in de pure fenomenaliteit. Het
impliceert het bestaan van het idee als idee.580

De houding van het 'alsof niet' ontkent niet de factische
toestand (bijvoorbeeld het slaaf-zijn, het bezit-hebben). Eerder
beaamt het deze seculiere gestalten en plaatst ze in een nieuw

580 Deze gedachte is gegrond in het feit dat volgens Agamben the Idea Of language
noodzakelijk  tot het bestaan leidt (cf. supra). Het verwijst   ook  naar  the  non-linguistic
element of language. Vanuit deze optiek is het ook zeer relevant dat Whitehead de
proposities een ontologische categorie noemt. Whitehead heeft het ook over de
werkelijkheid van the idea Ofa particular existent.
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perspectiet een andere houding ten aanzien van de wereidse

eigenschappen is zo mogelijk. Deze andere houding is geen utopie,
noch een fictie die men nodig heeft om verder te leven, maar de
werkelijke thuishaven van het Messiaanse subject. In de
Messiaanse ervaring wordt men blootgesteld aan het gegeven dat
de wereld er is en dat er zich een zin ter realisering aangeeft. Net
zoals onze refiectie op de taal liet zien, is het feit dat de taal er is,
geenszins een fictionele onbeslisbaarheid (J. Derrida) maar een
ervaring die werkelijk toekomt.

5.3. Leven in religieuze zin als propositie

De Messiaanse ervaring en de ervaring dicht bij het Woord te zijn,
is een ervaring waarin het 'zelf Chet subject) betrokken partij is.
Maar het bedoelde 'zelf lijkt niet restloos met zichzelf samen te
vallen, maar verwijst naar een originair beeld van het zelf. Het is
naar dit beeld dat ik in het volgende punt op zoek ga.

In de joods-christelijke traditie wordt de mens getypeerd als
beeld en gelijkenis   van   God   (Gen   1,   26).   De   mens   is   in   zijn
geschapen-zijn deelachtig aan een beeld en een gelijkenis van de
Allerhoogste. R. Burggraeve becommentarieert de dubbelheid van
beeld en gelijkenis als volgt.581 Het beeld wijst er volgens hem op
dat de mens naar God verwijst. Het is een soort theologisch
voorschot dat de mens al lijkt te 'bezitten: De gelijkenis echter
treedt pas verder aan het licht indien de mens zijn leven naar God
toewendt. Het leven van de mens is een beweging die alsmaar
meer gelijkenissen kan bevestigen. In de dynamiek tussen beeld
en gelijkenis zit een beweging vanuit God en een beweging naar
God toe. Fundamenteel lijkt mij echter te zijn dat de mens in deze
visie in verband gebracht wordt met een beeld dat de aanzet vormt
om dit beeld-zijn in een verder om zich heen grijpende gelijkenis te
verwerkelijken.

In Origines' theologie is het imago Dei een fundamentele

gedachte. Doorheen het imago Dei is God's genade dicht bij de
mens aanwezig als een werkelijke mogelijkheid. De vrijheid van de
mens bestaat er volgens hem in om deze genade te beamen. Het
voorschot op de genade deed Origines een gevaarlijk pad
bewandelen: de theorie van de apokatastase die de totale redding
van de wereld als een genadevolle verworvenheid voorzag. Wat zich
mededeelt in het beeld - zo zou men verkort of samengebald
kunnen stellen - kan niet tenietgedaan worden! In het beeld is de

581 R. BuRGGRAEVE, De bijbel geeft te denken, p. 53.
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redding al geimpliceerd. Een dergelijke gedachte probeer ik ook te
schetsen als 66n van de kernpunten van de Messiaanse ervaring,
die filosofisch vertolkt wordt door Agamben en Whitehead.

Het beeld dat diep in het 'zelf geworteld is, is een centraal
aanknopingspunt voor laatstgenoemde denkers. Dit beeld - dat
voorbij de oevers van de representatie dient gedacht te worden - is
co-existentieel met de gerepresenteerde, actuele gestalte van het
subject. Men zou dus kunnen stellen dat het 'zelf zich altijd in een
dubbele gedaante aandient. Maar net deze dubbelheid en die niet
reduceerbaarheid van beiden gedaanten tot elkaar, getuigt van een
spanning binnen het 'zelf tussen het op de gelijkenis gestoelde
beeld en de representatie. Het 'zelf is bijgevolg terzelfder tijd bij
zichzelf als naast zichzelf (paradigma, super-ject). Het ontdekken
van en de blootstelling aan dit beeld' van het zelf, mobiliseert het
subject in een richting die de vervulling van het subject-zijn in
zich draagt. In wat volgt, krijgt men te zien hoe Agamben en
Whitehead een Messiaans leven weerspiegelen.

De vervulling van de Messiaanse ervaring is het culminatiepunt
tussen de actualiteit en de mogelijkheid waarin datgene wat
actueel is terug mogelijk wordt. Deze overgang tussen het actuele
en het mogelijke vormt the core business van Whitehead's
propositieleer. De verschuiving die in de propositie optreedt, is er
66n  van het logische subject  naar het predikaat (cf. hoofdstuk  2).
Radicaal doorgedacht betekent dit dat het eigene van het subject
beleefd wordt als een mogelijk predikaat en dat wat zogezegd als
bezit van het subject kan aangemerkt worden terug verschijnt als
een mogelijke gestalte van het subject. In deze visie wordt het
subject betrokken op het beeld van het subject dat zich enkel in
de propositie laat gelden. In zoverre dat de propositie letterlijk een
voor-stel is en geen voorstelling (representatio) verschijnt ook het
subject in termen van dit originaire voorstel. De betekenis van het
subject is dan meegegeven als een pure indicatio, in contrast met
zijn sign(ficatio.

Voor Whitehead is er in zijn filosofische vertoog ruimschoots
aandacht voor de subjectiviteit. Maar zijn bepaling van deze
subjectiviteit staat in het teken van een vorm van subjectiviteit die
zich opent naar een andere levenshouding. Op ontologisch vlak is
het subject niet betrokken op een vaststaande essentie of
substantie, maar op een voorstel. Wat het subject samenhoudt en
tot eenheid brengt, is niet een reeks kwaliteiten noch een
bundeling van exclusieve eigenschappen (ook al kan het daar niet
los  van  bepaald  worden), maar eerder een subjective aim, een
subjectieve zinsrichting. Hoe moet men deze subjective aim nu
begrijpen? Ter defini6ring van de term schrijft Whitehead: «The
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subjective aim which controls the becoming of a subject, is fhar
subject feeling a proposition with the subjective form of purpose to
realize it in that process of self-creation."582 De subjective aim is de
basis van de wording van het subject. Het subject wordt gedacht
als de realisering van een propositie. Daarmee lijkt de hele basis
waar het subject op gegrondvest wordt een opname te zijn van een
mogelijkheid die het subject op zich neemt. Voor Whitehead is er
dan ook een verschil tussen deze subjective aim en de subjective
form. De subjective form is de specifieke wijze waarop het subject
het voorstel met betrekking tot zichzelf voelt. De distantie tussen
de  subjective form en de subjective aim wijst op  een  rest  die  in  het
subject zelf bewaart blijft: een rest waardoor het originaire voorstel
van het subject niet samenvalt met zijn contingente vormgeving.
Deze rest draagt het subject verder in de richting van een
superject. Het superject is datgene wat het concrete subject
overschrijdt in de mate dat het het subject terug verwijst naar zijn
oorspronkelijke subjective aim: «The concrescence is dominated by
a subjective aim which essentially concerns the creature as a final
superject."583

Mijns inziens kan Whitehead's theorie van de subjectiviteit - de
reformed subjectivist principle zoals hij het noemt - in contact
gebracht worden met de propostie-leer. Onmiskenbaar lijkt te zijn
dat de subjective aim herkenbaar wordt als een propositie.  Dit wil
zeggen dat het subject niet naadloos samenvalt met een
feitelijkheid, maar zich net op het spanningsveld tussen actualiteit
en mogelijkheid begeeft. De subjectiviteit dient dan eerder belicht
te worden als een 'voorstel' met betrekking tot het zelf, als een lure
forfeeling of als een intensiteit van het zelf.

De verder gecompliceerde terminologie van Whitehead buiten
beschouwing gelaten, wil ik focussen op de fundamentele
gedachtelijn dat wat het subject is, niet losstaat van een
propositional feeling of anders geformuleerd: van een 'beeld',
theorie' of een 'idee' van het subject. Het is aan de hand van dit
beeld van het zelf dat de Messiaanse ervaring bij Whitehead
gedacht kan worden.

Het leven van het subject komt in een ander teken te staan en
grijpt voorbij elke essentie en elke kwaliteit naar een diepere vorm
van ervaring. De quasi-volledige identificatie met een idee van het
zelf impliceert een andere levenshouding die gedragen wordt door
de intensiteit van dat wat zich toont. Wanneer Whitehead in
Adventures Of Ideas schrijft «We enjoy the green foliage of the

582 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 25.
583 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 69.
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spring greenly",584 dienen we daarin een transformatie te lezen van
de normale kijk op de dingen.585 Het betekent dat in deze ervaring
het object en het subject van de ervaring aan elkaar blootgesteld
worden, zodanig dat groen niet langer een kwaliteit is die
onafhankelijk van de ervaring bestaat, maar enkel in de ervaring
van het groen-zijn en groen-worden gedeeld en medegedeeld
wordt.

Een quasi-identieke beschrijving van een dergelijke ervaring
beschrijft Agamben in de geloofshouding:

«Mais alors, qu'est-ce donc le monde de la foi? Un monde qui
n'est pas fait de substance et de qualitts: pas un monde ofi
l'herbe est vete, le soleil chaud, la neige blanche. Non, ce n'est
pas un monde de predicats, d'existenes et d'essence, mais un
monde d'dvtnements indivisibles dans laquel je ne juge pas et je
ne crois pas que la neige est blanche et que le soleil est chaud,
mas au contraire dans lequel je suis transportd et dtplac6 dans
1'6tre-la-neige-blanc et dans 1'6tre-le soleil-chaud. Enfin, un
monde dans lequel je ne crois pas que Jasus, cet homme-la, est
le messie, fils unique de Dieu, engrendrd et non crte, co-
substantiel au Pere; mais je crois seulement en Jesus messie, je
suis entraind et transportd en lui, de telle manitre que 'ce n'est
pas moi qui vit, mais c'est le messie qui vit en moi'."586

De mogelijkheid dat de Messias in mij leeft, is de mogelijkheid dat
het religieuze subject in de Messiaanse ervaring open staat voor
het gebeuren van zin in de wereld. In dit gebeuren is men als
subject betrokken en wordt het getransponeerd in een zijnsvorm
die een belichaming is van de werkelijkheid van een idee.

Whitehead verknoopt de subjective aim aan de intitial aim die
van Godswege komt. Het mysterie van het oorspronkelijke voorstel
waarin het subject is geworteld, verwijst naar het oorspronkelijke
voorstel van God. God lijkt voor hem dan van meet af aan
verbonden met deze vorm van intensiteit. Terugkomend op onze
initiele gedachte van het imago Dei, verschijnt het subject hier in
een gemeenzaamheid met het goddelijke gebeuren van zin in de
wereld.

De denkfiguren van de subjective aim, subjective form en initial
aim zijn getuige van het feit dat voor Whitehead dat ervaring altijd
subjectief meegedeeld wordt. Maar eerder dan dat de ervaring

584 A.N. WHITEHEAD, Adventures OfIdeas, p. 250.
585 Mike Halewood wijst op de verwantschap met Deleuze's pleidooi voor 'a green shade
of thought'.
586 G. AGAMBEN, I£ temps qui reste, p. 201-202.
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verschijnt aihankelijk van een subject, is de ervaring zeii
constitutief voor het subject: daarin ligt de zin besloten. Dat
impliceert dat het subject in een zin geboren wordt en dat er geen
ervaring is zonder de mededeling van zin. Als men deze laatste
gedachte nu doortrekt, meen ik dat we op een dieper niveau
Whitehead's intuities kunnen doordenken. De 'ervaring van de
taal' waar Agamben over schrijft, is net die mededeling van de zin
doorheen die ervaring. Agamben opent hier een visie op de taal die
verder gaat dan de 'systematisering van de expressie' die
Whitehead als de primaire functie van de taal ziet.587 Wat zou er
gebeuren met een Whitehead die de taal niet langer denkt in
termen van die systematisering zelf, maar met de mogelijkheid van
de meer originaire mededeling van zin? Is de zwakke betekenis van
het zijn dat Whitehead vooropstelt, aangezien de ervaring rneer

een feeling van intensiteiten is dan een zaak van substanties, niet
op  te  vatten in termen  van een talige gebeurtenis,  van  iets  dat
reikt naar betekenis? Is het 'bestaan' van iets als een zuivere
indicatio, als een wil tot betekenen, niet een pleidooi voor een
ervaring van de taal en de mededeling? De subjective aim lijkt op
een zuivere mededeling en aankondiging van een subjectiviteit die
bestaat als de 'intensity' van de expressie.588 Voor Whitehead is
het precies daarin dat God en de initial aim ter sprake komen.
Daarmee geeft Whitehead echter geen sterk bewijs van God als
dusdanig, maar brengt hij Hem in verband met de gentile force of

persuasion die in de werkelijkheid werkend is.589
Zou het kunnen dat deze pure persuasion - een ontologische

vorm van voorstel met betrekking tot de wereld - van God in
verband te brengen is met een ervaring die we in de taal
ontmoeten? En dat het leven van de gelovige een ingaan en
getuigenis is van deze zwakke kracht of dit zwakke vermogen? Dat
zou betekenen dat God te maken heeft met een zin die zich naar
de wereld ontvouwt. God en wereld vallen geenszins met mekaar
samen, maar God hoort wel primair bij een ervaring dat de wereld
er is en dat er zich zin aankondigt. Deze gedachte werken we in
het volgende punt verder uit.

587 A.N. WHITEHEAD, Modes of Thought, p. 34.
588 R. Faber schrijft: .Diese eschatologische 'satisfaction' wird in der Verwendung des
Gottesbegriffs adventisch, i.e. im 'subjective aim', schon IEreignis; und jedes solche
Ereignis prAgt die eschatologische Volledung, i.e. die 'satisfaction" R. FABER,
Proze«Btheologie, p. 449.
589 Whitehead noemt God ook de 'poet of the world'.

348



6. DE MESSIAANSE ERVARING ALS EEN TOEGANG TOT EEN ANDERE
GODSRELATIE

In dit punt vormt de Messiaanse ervaring de basis om op een
andere manier over God en het goddelijke mysterie na te denken.
De klemtoon komt andermaal te liggen op de toegang' en op de
'passage' die in de ervaring wordt gevonden. Het goddelijke
gebeuren is geen accident de route, maar diep geworteld in een
overstijgend zingebeuren waar de wereld getuige van mag zijn. De
'toegang' waarover ik het heb, wijst op een oorspronkelijke deling
tussen God en mens: een gemeenzaamheid en een wederzijdse
doordringing van God. en wereld. Anders dan in een symbiotisch
in-elkaar-vallen van God en wereld, markeert de 'toegang' de grens
beiden elkaar ontmoeten zonder restloos in elkaar op te gaan. God
en mens zijn wel degelijk te onderscheiden, maar niet radicaal te
scheiden: divisi, sed non separatur naar de woorden van
Tertullianus.

De Godsrelatie verschijnt ons inziens op een totale andere
manier wanneer het goddelijke mysterie niet naar analogie van de
'wet van de taal' gedacht wordt. God wordt niet langer het
omgekeerde sluitstuk van een radicaal immanente wereld.
Voorbijgaan aan de 'wet van de taal' impliceert God bevrijden uit
het keurslijf van een volstrekt lege transcendentie die enkel door
middel van een uitsluiting het leven kan insluiten. Mijn perspectief
druist aldus in tegen de actuele gestalte van de negatieve
theologie. Het door mij geintendeerde alternatief is geen simpele
omkering van de problematiek: dat zou betekenen dat de
uitsluitende insluiting wordt omgedoopt tot een insluitende
uitsluiting. Deze laatste zou eruit bestaan dat God en mens
volstrekt ononderscheidbaar worden en dat precies de
mogelijkheid van eender welke vorm van transcendentie wordt
uitgesloten. Deze weg lijkt mij evenmin vruchtbaar. Wat met
andere woorden moet gevonden worden, is een perspectief dat ook
aan dit tweede alternatief voorbijgaat. Deze zoektocht zal ons
leiden naar een ander verstaan van de begrippen immanentie en
transcendentie.

Agamben kadert zijn idea Of language tegen de achtergrond van
de christelijke openbaring van het woord. De christelijke
openbaring is volgens hem een radicaal nieuwe ervaring, die
voorheen nooit gethematiseerd werd. Door een analyse komt hij de
bijzondere karakteristieken van deze openbaringsgedachte op het
spoor. De openbaring is een origineel gebeuren dat niet op zijn
beurt nog eens kan gereveleerd worden door iets dat 'buiten' de
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openbaring zeli ligt. De openbanng is met andere woorden een
niet-voorondersteld principe dat met de ervaring zelf is
meegegeven. Het openbaringsgebeuren veronderstelt daarom een
eigen vorm van kenbaarheid. Agamben's bespiegelingen over de
openbaring zijn echter filosofisch van aard, ze getuigen niet
onmiddellijk van een theologische interesse. Zijn denken deelt in
het laatmoderne paradigma dat God dood heeft verklaard. De
conclusies die Agamben uit dit overlijdensbericht trekt, zijn echter
verschillend van de gangbare laatmoderne interpretaties. In 'de
revelatie  van  het  idee  van  God  en  de  taal'  (6.1.)  zal ik daarom
aantonen hoe er - mits theologische duiding - in Agamben's
'ervaring van de taal' een hoopvol perspectief op religieuze
betekenisgeving kan verschijnen.

In 'Perichoresis en de categorie van de relatie' (6.2.) wordt het
filosofische perspectief op de categorie van de relatie in verband
gebracht   met de perichoresis   uit de trinitaire theologie. Beide
verdedigen de gedachte dat de relationaliteit meer is dan de som
van de afzonderlijke delen. De categorie van de relatie en het
mysterie van de perichoresis openen het pad voor een andere vorm
van transcendentie.

In het volgende punt (6.3.) komt Roland Faber's begrip nicht-
diferenz aan bod. De nicht-differenz is een vorm van
transcendentie die voorbijgaat aan de wet van de scheiding. Met
deze vorm van transcendentie zet Faber Whitehead's denken terug

op de theologische agenda op een niet-reductionistische wijze. In
deze nicht-differenz wordt de spanning tussen immanentie en
transcendentie niet opgeheven, noch wordt de hoop op een
eschatologische vervulling van de immanentie ontkend.

In een laatste stap (6.4.) breng ik de Messiaanse ervaring
vanuit een Johanneische inspiratie in verband met het goddelijke
mysterie. Het draait om een onmiddellijke bemiddeling van een zin
die voor de wereld,  maar  niet 'van de wereld' is  (Joh.   17,16).

6.1.  De revelatie van de idee van God en de taal

De filosofie leeft op gespannen voet met de openbaringsgedachte.
Rede en openbaring zijn niet onmiddellijk met elkaar te rijmen.
Een zuiver geopenbaarde waarheid lijkt zich te onttrekken aan
iedere redelijke verantwoording. Daarom is vanuit filosofische
hoek bekeken, het kritiekloos aanwenden van

openbaringsgegevens minstens verdacht te noemen. Nochtans, en
dat is de stelling van Agamben die ik verder exploreer, is de
'ervaring van de taal' te begrijpen als een openbaringsgebeurtenis
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'that conditions the very possibility of knowledge in general'.590
Deze gedachte strookt met de revelatie van het woord van God
binnen het christelijke geloof die een voorwaarde is voor iedere
verdere kennis. Schipperend tussen een geopenbaard woord en de
hedendaagse afwezigheid van een goddelijke grond (die culmineert
in het fameuze dictum 'God is doodl, zal ik het punt aanwijzen
waar Agamben mijns inziens een opening laat naar een
fundamentele idee van God.

In The Idea Of Language analyseert Agamben de
openbaringsgedachte.591 Hij vraagt zich af wat er op het spel staat
bij een openbaring? Wat maakt haar zo bijzonder? Waarom lijkt
openbaring omgeven door een duister mysterie dat ze voor de
Grieken 'een dwaasheid' kan zijn? Wanneer men de precieze
structuur van de openbaring onderzoekt, komt men tot een
diepgaande conclusie. De openbaring is iets wat voorbij gaat aan
elke inhoudelijke bepaling en toch is het een voorwaarde om het
geopenbaarde te kennen. Voor degenen die open staan voor de
openbaring is het zelfs onmogelijk om maar iets te kennen buiten
de openbaring om. Dat de openbaring niet perst in een
inhoudelijk gegeven dient gezocht te worden, demonstreert dat
openbaring ook geen 'vreemde', 'onbegrijpelijke' betekenis
impliceert, die via een toepassing van het correcte interpretatie-
instrument (of via een vooruitgang van interpretatieve methoden)
zou kunnen gedecodeerd worden. Agamben schrijft:

«If the content of revelation were something, however absurd, that
human reason and language could still say and know with their
own strength (for example, that «pink donkeys sing in the sky of
Venus"), this would not be revelation. What revelation allows us to
know must, therefore, be something not only that we could not
know without revelation but also that conditions the very
possibility of knowledge in general."592

Wanneer de zoektocht gestaakt wordt naar een mysterie dat
een waarheid over iets uitzegt, treden in het gebeuren van de
openbaring de waarheid en de kenbaarheid zelf aan het licht. Deze
waarheid wordt nu geopenbaard en manifest gemaakt. Het is een
waarheid die niet voomndersteld kan zijn, maar juist met het
gebeuren zelf tot stand komt. In de christelijke theologie wordt
verdedigd dat de inhoud van de openbaring Christus zelf is. In en
door Christus wordt het 'woord van God' geopenbaard. De

590 G. AGAMBEN, The Idea of·Language, p. 39.
591 G. AGAMBEN, The Idea OfLanguage, p. 39.
592 G. AGAMBEN, The Idea ofLanguage, p. 39.
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verregaande identiticatle van het woord en Christus heeft, voigens
Agamben, geleid tot een radicaal nieuwe ervaring van het woord in
de christelijke religie. Het Johanneische 'In den beginne was het
woord en dit woord was bij God' is fundamenteel doortrokken van
deze ervaring van het woord. Deze revelatie van het woord is
datgene wat precies gereveleerd wordt: het woord dAt het begin is.
Dat wil zeggen dat het woord oplicht nog voor het een bepaalde
expliciete denotatie heeft, nog voor het zelf ondervangen kan
worden door een bepaald concept! Het woord verwijst in deze naar
niets anders dan zichzelf en naar zijn intentie tot betekenen.
Agamben lijkt te willen zeggen dat het mysterie van Christus in die
mate een oorspronkelijk gebeuren van waarheid reveleert waarin
de pure geste van het woord verschijnt. Deze ervaring zet al het
reeds gewetene in een ander perspectief, namelijk in het medium
van zijn eigen kenbaarheid.

De paradoxen die door het geloof in de openbaring gegenereerd
worden - zoals de verborgenheid van de Gever in wat gegeven
wordt - hangen wezenlijk samen met de ontvouwing van deze
ervaring  van het woord.  Al  te vaak wordt de kracht  van  de
openbaring gerelateerd aan een radicaal 'buiten' van de ervaring.
Dat impliceert dat er nog 'iets' zou zijn dat aan de openbaring zelf
voorafgaat of dat de openbaring zelf op haar beurt nog
geopenbaard zou moeten worden. Dit laatste is - filosofisch en
theologisch gezien - een verkeerde diagnostiek van de
openbaringsgebeurtenis. De openbaring zelf is immers datgene
wat aan het begin ligt en deze veronderstelt niets anders dan
zichzelf. Een gedachte van de 'openbaring van de openbaring'
dient men dus met klem af te wijzen. Of zoals Agamben het stelt:
'it has nothing before itself that can explain it or reveal it in
turn'-593

De vraag die nu rest is: wat gebeurt er in de openbaring, die
een originaire gave van het woord is? Wat zijn de gevolgen en wat
is de impact? Indien de openbaringsgebeurtenis te denken is als
een niet-voorondersteld principe dan is wat zich in die gebeurtenis
aankondigt niet vooraf bestaand, maar ligt het bestaan gelijktijdig
in deze gebeurtenis zelf. Het gebeuren heeft met andere woorden
een ontologische implicatie: het is de existentie van de
openbaringsgebeurtenis. In de redetwist die ontstond rond het
ontologische realisme van Anselmus en diens godsbewijs, ziet
Agamben een inwijding in deze zijnsproblematiek. Anselmus
verdedigde dat de gedachte van God - waarboven niets groter
gedacht kan worden - noodzakelijk leidde tot het aanvaarden van

593 G. AGAMBEN, The Idea ofLanguage, p. 41.
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het bestaan van God. In reactie op Anselmus werd tegengeworpen
dat Anselmus op die manier een ongeoorloofde overstap van de
gedachte van God naar de existentie ervan maakte. De idee van
God zou onmiddellijk het bestaan ervan omhelzen. De monnik
Gaulino reageerde in die tijd heftig tegen Anselmus in zijn Reply
on  behalf of the Fool. Hij toonde de absurditeit  van de positie  aan
door het voorbeeld van een eiland te nemen in plaats van God.
Stel je het grootst mogelijk denkbare eiland voor, zo redeneert
Gaulino. Het eiland is dan hetgene waarboven niets groter kan
gedacht worden. Dat eiland bestaat in het denken. Maar in dat
geval - Gaulino volgt hier de redenering van Anselmus op de voet -
moet het eiland ook echt bestaan (buiten het denken) anders zou
er nog een groter eiland moeten bestaan en dat is een contradictie
en dan zou het grootst denkbare eiland niet het grootst denkbare
eiland zijn. Met dit voorbeeld wou Gaulino de absurditeit van de
redenering aantonen, want het is absurd dat een dergelijk eiland
effectief zou bestaan. In een reactie op Gaulino kan aangevoerd
worden dat de vergelijking tussen een eiland en God niet echt
passend is en dat het bestaan van God op een andere wijze dient
verstaan te worden. Toch heeft de positie van Gaulino gevolgen
voor de gelovige: ze brengt de gelovige, die het bestaan van God wil
bevestigen, in verlegenheid. Het begrip van het 'bestaan' en de
'existentie' moet daarom verder uitgeklaard worden.

De probleemstelling waar Anselmus' positie naar toe leidt, is de
vraag of er iets te denken is wat onmiddellijk het bestaan ervan
impliceert. Is er iets waarvan het idee onlosmakelijk verbonden is
met een existentie? Op deze vraag antwoordt Agamben met een
volmondig  ja: De idee is the Idea Of Language. In de ervaring van
het spreken wordt naast hetgene wat gezegd wordt (de talige
inhouden) ook altijd geopenbaard dAt er taal is en dAt de taal
bestaat. Het 'idee' van de taal is noodzakelijk verbonden met het
'bestaan' van de taal. Met het uitspreken van deze 'idee' ontstaat
een werkelijkheid die er voorheen niet was maar die, eens ze
gereveleerd wordt, de absolute vooronderstelling van ieder spreken
mee communiceert en overdraagt. Agamben schrijft:

«There is a being whose nomination implies its existence, and
that being is language. The fact that I speak and that someone
listens implies the existence of nothing-other then language.
Language is what must necessarily presuppose itself "594

594 G. AGAMBEN, The Idea OfLanguage, p. 41.
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Het sprekende wezen staat daarom niet alleen in verhouding Ioi
dat wat precies gezegd wordt, maar ook tot dit revelerende
betekenisvolle gebeuren. Het gegeven dat de taal geexisteerd
wordt, aldus Agamben, wordt present gesteld in de act van het
spreken. Deze presentie is echter van een aard dat ze niet kan
vastgehaakt worden aan een definitieve particuliere talige
betekenis, maar gelijktijdig verschijnt met die particuliere
betekenis.

Agamben's denken richt zich met volle aandacht op deze
openbaring van de taal en de Godsproblematiek lijkt daarbij in te
schieten. Hij suggereert dat het ontologische argument met
betrekking tot God (of datgene waar de naam God op duidt)
misschien enkel maar in de zin van het 'idee van de taal' kan
begrepen worden. De ervaring van de openbaring behoort volgens
hem niet rechtstreeks tot een talig betekenende orde dat een vaste
grond voor de betekenis zou kunnen vinden in het
transcendentaal betekenende 'God'. Anselmus had een dergelijke
grond voor de betekenis nog voor ogen. Agamben verlaat die
gedachte. Wordt daarmee niet terug alle betekenis van het
religieuze perspectief gereduceerd tot taal? Is het theologisch en
godsdienst-filosofisch gesproken niet verdacht om nog verder in te
gaan op de positie van Agamben?

Een genuanceerd antwoord op bovengestelde vragen is mijns
inziens noodzakelijk. Men kan deze verbinding (of misschien net
daardoor de ont-binding) tussen God en de taal minimalistisch of
maximalistisch interpreteren. In minimalistische zin opgevat, lijkt
de gelijkstelling tussen taal en God recht af te steven op een
reductieve benadering. Aangezien taal meer des mensen en beter
bevattelijk lijkt, zou de gelijkstelling tussen het taalgebeuren en
het openbaringsgebeuren God letterlijk de mond kunnen snoeren.
Het zou enerzijds de taal als een linguistische eigenschap van de
mens kunnen beschouwen en daarmee iedere mogelijkheid van
transcendentie kunnen uitschakelen. Anderzijds is de optie re8el -
zoals we gezien hebben - om een soevereine 'wet van de taal' te
aanvaarden waardoor God enkel nog de absoluut lege plek
vertegenwoordigd. Maximalistisch geinterpreteerd    -    de

interpretatie die ik voorsta - is de suggestie die door Agamben
gedaan wordt om God en de 'ervaring van de taal' te verbinden een
openheid op een daadwerkelijke existentie van een 'betekenis' die
theologisch zeer relevant is. Ik zal deze laatste stap verder
rechtvaardigen.

Zoals voor de meeste continentale filosofen neemt ook Agamben
de gedachte dat 'God dood is' ernstig. In deze ervaring van de
afwezigheid van God, schrijft Agamben, «contemporary thought
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has approached a limit beyond which a new epochal-religious
unveiling of the word no longer seems possible".595 Het denken
stoot op een echte grens die verhindert om nog onomwonden een
toegang te vinden tot een betekenisdragende grond. God, die lange
tijd garant stond voor de betekenisvolheid als dusdanig en dus
ook als een grond voor de taal, valt nu samen met de absolute
anonimiteit en openheid van de taal. Er is geen naarn voor de taal
of geen exclusieve betekenis ('Godl die het hele betekenisgevende
karakter van de taal zou onderstutten.

Het nihilisme, dat in onze tijd opgang maakt, is te beschrijven
als de volledige acceptatie van de afwezigheid van deze grond voor
de taal. De onontkoombaarheid van een dergelijke perspectief
wordt met een gelatenheid verdragen. De openbaring of de
revelatie laat uiteindelijk enkel de leegheid zien van het raadsel
van de taal. Het uiteindelijke 'niets' dat zich ooit achter een sluier
bevond, wordt nu pijnlijk in het voetlicht geplaatst. De openbaring
is dan niets meer dan wat Scholem het Nichts der Offenbarung'
noemde (cf. hoofdstuk 1).

In de acceptatie van deze vorm van nihilisme echter ontkent de
filosofie, volgens Agamben, haar taak. Deze taak van de filosofie
zou moeten opgenomen worden 'exactly at the point at which
contemporary thought seems to abandon it.'596 Een nieuwe
taakomschrijving van het denken ontvouwt zich in het doorbreken
van deze absolute vooronderstelling en nietigheid van de taal. De
radicale hermeneutiek die hoog aangeschreven staat op de
hedendaagse filosofische agenda slaagt er, vanuit deze optiek, niet
in om deze taak te volbrengen. Door het ongedachte, het
onuitsprekelijke, het cniets' als het ongedachte, het

onuitsprekelijke, het 'niets' te laten voortbestaan - met andere
woorden als vooronderstelling te blijven cultiveren - wordt deze
vorm van hermeneutiek on-filosofisch. Ware filosofie duldt immers
geen vooronderstelling, maar is een kritiek van
vooronderstellingen. Dit niet met het oog op het vormen van een
nieuwe vooronderstelling die meer waar of beter gepast zou zijn,
maar om datgene te belichten wat de vooronderstelling zelf
veronderstelt. Deze doorbraak zet dan het vooronderstelde zelf op
het spel: het gegeven dat het ongedachte ongedacht blijft en het
onuitsprekelijke onuitsprekelijk wordt, volgens Agamben, zelf
gedeconstrueerd.

Het onuitsprekelijke verandert fundamenteel wanneer het in de
ervaring opgenomen wordt. In de ervaring van het spreken wordt -

595 G. AGAMBEN, The Idea ofLanguage, p. 45.
596 G. AGAMBEN, The Idea ofLanguage, p. 46.
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hier ontmoeten we terug Agamben's basisgedachte - her
onuitsprekelijke immers uitgesproken. Naast het communiceren
van iets in de taal, wordt terzelfder tijd de overkoepelende
mededeelbaarheid overgedragen, 'the fact that language speaks'.
Deze mysterievolle ervaring maakt dat er Qberhaupt zin is waarvan
het leven getuigt, een zin die zich in dit leven voltrekt. Indien een
theologische toegang naar God gezocht wordt, zal deze zich
kunnen enten op deze uitsprekelijkheid van zin.

Wat is de precieze hermeneutische vertaalslag die in het
Agambeniaanse denken wordt gemaakt? Hoe voltrekt er zich een
metanoia in zijn denken, die de oorspronkelijke manier van
denken radicaal veranderd? Deze metanoia is het gevolg van een
vision Of language, het is een visie op de aard van de bemiddeling
die in de taal gebeurt.597 De taal is voor Agamben niet langer een
instantie die als pure mogelijkheidsvoorwaarde de bemiddelaar is
van elke particuliere betekenis en zich daarbij voortdurend
terugtrekt. De ervaring van de taal is zowel bemiddeld als
onbemiddeld. Het is het moment waarop de spreker zijn
bemiddeld-zijn op een onbemiddelde wijze grijpt. Agamben schrijft:
«Nothing immediate can be reached by speaking beings - nothing,
that is, except language itself, mediation itself.598 Taal, het
principe van de voortdurende bemiddeling van het leven van de
taalgebruiker, is zelf fundamenteel onbemiddeld. Het is tot deze
onbemiddeldheid van de taal dat de spreker zich een toegang
verschaft en die door zijn act van spreken de taal tot voltooiing
kan gebracht worden.

Het voorgaande impliceert dat de zin pas geboren wordt in de
confrontatie van de spreker en de taal. De genadegave van de taal
in de ervaring van het kunnen spreken is van meet af aan
verbonden met de concrete, zich-historiserende uitdrukking van
die zin. Men bereikt hier een stadium dat verder reikt dan een
reRectie over de taal of over de wereld, maar die een demonstratie

is van de taal en van de wereld.
Een theologie denken gebeurt op verschillende manieren: sinds

het concilie van Nicea dat besliste dat Jezus Christus zowel mens
als God was, is de redetwist binnen de theologie hoofdzakelijk de
vraag naar de verhouding tussen twee naturen. Vaak wordt ofwel

de goddelijkheid van Jezus Christus beklemtoond ofwel de
menselijkheid. Maar een theologie op een radicalere wijze
doordenken, zou het staken betekenen van een conceptueel
ontwerp over God: een God waarvan de betekenis al

597 G. AGAMBEN, The Idea ofLanguage, p. 47.
598 G. AGAMBEN, The Idea OfLanguage, p. 47.
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voorondersteld wordt (en dus in zekere zin al als een tegen-over en
als een ob-ject verschijnt) alvorens ze zich manifesteert. Naar
analogie van de 'ervaring van de taal' zou ook een 'ervaring van
God' kunnen gedacht worden die net in het worden van die
ervaring geboorte geeft aan een religieus subject. Voor dit religieus
subject is God geen object van zijn ervaring, maar die zin waarmee
hij in zijn bemiddeld zijn onbemiddeld mee in relatie staat. Enkel
een dergelijk subject kan ook een 'werktuig zijn van God', zoals
Eckhart zo mooi omschreef. Wil dat zeggen dat deze gelovige God
zelf is en dat de mens een soort zelfuitgeroepen God wordt, de
blasfemische nieuwe vervanger van Christus? Nee, in geen geval.
Het wil wel zeggen dat dit religieuze subject in alles wat hij doet en
zegt, getuigt van het feit dAt God er is. En dit mysterie, dat zich
doorheen hem uitzegt, is de bron van zijn leven.

6.2. Perichoresis en de categorie van de relatie

Agamben's experimentum linguae staat binnen het kader van een
onmiddellijke toegang tot de bemiddeling. Deze moeilijke gedachte
wil de spanning behouden tussen de onmiddellijkheid en de
bemiddeling, de spanning tussen de differenties en de eenheid.
Het gaat om een ervaring waarin doorheen de verschillende
onderscheidingen een niet-onderscheidenheid aanwezig gesteld
wordt. De inzet van mijn ingaan op de filosofische positie van deze
Italiaanse auteur is dat een dergelijke eenheid-in-differentie een
belangrijke stap is om terug aan te knopen bij het goddelijke
mysterie. Het opent een weg naar een perichoretisch denken
waarin het being-in-relation naar voren treedt. In wat volgt, zal ik
tonen dat het pas in het overschrijden van het principe van de
scheiding (wet) is dat de perichoresis denkbaar wordt. In deze
perichoresis wordt een ruimte blootgelegd tussen mensen
onderling en theologisch gedacht tussen God en de mens.

In Le temps qui reste werkt Agamben de problematiek van de
niet-onderscheidenheid Uit aan  de hand van Paulus'
Romeinenbrief. Paulus' kritiek op de wet is volgens Agamben
gedreven door een deconstructie van 'het principe van de
scheiding', die een aanzet geeft om 'voorbij' de scheiding te
denken. Concreet gezien functioneert de wet in de Romeinenbrief
als de demarcatielijn tussen de joden en de niet-joden, tussen de
besnedenen en de onbesnedenen, tussen zij die vallen binnen de
genade Gods en zij die daarbuiten vallen. Paulus voegt aan de
joodse scheiding een andere scheiding toe: die van het leven naar
de geest versus het leven naar de letter/vlees. Vaak heeft men dit
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geinterpreteerd alsof Paulus een oud paradigma Uoods) door een
nieuw (christelijk) heeft vervangen. Paulus' tekst is dan ook een
dankbaar instrument geweest om anti-joodse gedachten te
formuleren. Volgens Agamben is Paulus echter secuurder te werk
gegaan dan dat. De toevoeging van een nieuwe scheiding is niet
het naar voren brengen van een nieuwe scheidingslijn of een
nieuwe wet, die terugvervalt in de insluitende/uitsluitende kracht
van de wet. Paulus maakt de wet immers inoperatief: hij schakelt
hem niet uit, maar ontdoet hem van zijn geldingskracht, alsof de
wet niet meer van betekenis is. Hij scheidt de scheiding zelf en
houdt zodoende een rest over. Het volgende schema maakt dit
visueel zichtbaar:

joden niet-joden

joden volgens joden volgens niet-joden volgens niet-joden volgens
de geest het vlees de geest het vlees

niet niet-joden niet niet-joden

De oorspronkelijke scheiding tussen niet-joden en joden wordt
verder onderverdeeld. Zo krijgt men joden die niet besneden zijn,
maar naar de geest leven of niet-joden, die hun geloof afzweren
maar wel besneden zijn (volgens het vlees). De grens tussen niet-
joden en joden lijkt daarmee te vervagen en er verschijnt een rest
die niet meer past binnen het uitgestippelde onderscheid: namelijk
de 'niet niet-jood'. Is dat een jood of niet? Hij is niet helemaal jood,
maar ook niet helemaal niet-jood.

Paulus schrijft op die manier een theologie van de rest, aldus
Agamben. Daarmee druist hij in tegen de heersende opvatting om
Paulus als de uitvinder van de katholieke, in de zin van
'universele', religie te zien. Deze heersende opvatting wordt
ondersteund door de van oorsprong Marokkaanse filosoof Alain
Badiou, die lange tijd aan de universiteit Vincennes-Saint Denis te
Parijs heeft gedoceerd. Zijn boek Sint Paulus. De stichting van het
universalisme vormt een andere opmerkelijke filosofische
benadering van Paulus. Voor Badiou ontdoet Paulus zich van het
onderscheid joods/niet-joods en plaatst daar een universele figuur
tegenover: de christelijke godsdienst die voor iedereen toegankelijk
is. Die religie is dan een religie die wijst op de gelijkheid en de
gedeelde universele essentie van de mens. Maar, en dat is het
grote bezwaar van Agamben tegen Badiou, een universele essentie
geeft pas zin als ze een inhoudelijke invulling krijgt. Wat de mens
is, wordt in dat geval gedefinieerd als dit en niet dat. Zodoende
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dreigt men opnieuw een scheiding te introduceren tussen wat
menselijk en niet-menselijk is en bijgevolg valt men terug in de
klauwen van de wet als principe van scheiding.

Echter, volgens Agamben is Paulus veel te goed op de hoogte
van de wet om in deze val te trappen. Door een scheiding uan de
scheiding door te voeren, opent Paulus de mogelijkheid voor wat
niet binnen de insluitende/uitsluitende wet kan gevat worden. De
'niet niet-jood' is noch jood noch niet-jood. Daarmee wordt elk
identiteitsdiscours doorbroken. De jood valt niet samen met
zichzelf, evenmin als de niet-jood dit doet. In iedere mens blijft er
een 'rest' aanwezig die niet zomaar kan ingevuld worden. En het is
deze rest die zich toont in de Messiaanse ervaring.

Deze rest, die 'voorbij' de oevers van de wet te sitlleren is, is
hetgeen waar het experimentum linguae van getuigt. Het is een
ervaring die doorheen de differentie een niet-onderscheidbaarheid
aanwezig stelt: een alsof niet dat niet een eigenschap onderscheidt
en valideert, maar een zuiver bestaan-in-relatie impliceert. Het is
dit bestaan-in-relatie dat in een onmiddellijke verhouding tot de
eigen bemiddeling treedt. De categorie van de relatie kan
uiteindelijk niet door iemand of iets volledig opgenomen worden,
noch kan ze volledig ongerelateerd beschouwd worden. Daarin ligt
misschien haar mysterium en arcane aanblik. Op bestemde wijze
lijkt ze al het gebeurende gelijktijdig te introduceren en te
transcendenderen. Maar nogmaals: deze vorm van transcendentie
kan niet anders dan terzelfder tijd radicaal immanent aanwezig te
treden in en doorheen de letterlijke beleving van het zijn-in-relatie.

Terecht schrijft Alexander G. Dllttmann dat Agamben de 'relatie
van de relatie' blootlegt. Van daaruit verschijnt een ander
perspectief op de bemiddelingsproblematiek. Dllttmann schrijft:
«The notion of a remainder in Agamben designates the relation of
the relation, the fact that the relation relates. Here, it is not a
matter of relating to something, but of being a relation, of entering
the relation and touching its factuality, its that-it-relates."599 Een
'iets' beschrijven in zijn relaterende activiteit, is het 'iets' ervan
onherroepelijk verliezen, maar het terugvinden op een andere
wijze, als een andere vorm van leven. «In this sense", merkt
DOttmann op, «that which constitutes a remainder is relational
because it is nothing but an openness through which something
relates to something which is not, ceasing to be what it is without
turning into what it is not."600 De categorie van de relatie is

599 A.G. DOTTMANN, Never before, always already: notes on Agamben and the category
ofrelation, in Angelaki 6/3 (2001), p. 5.
600 A.G. DerrMANN, Never before, always already, p. 5
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daarom noch een zuivere affirmatie, noch een pure negatie. Ze
neemt de vorm aan van een dubbele negatie: niet-niet, niet
radicaal eigen, noch radicaal anders. Het impliceert een houding
naar het eigene als een 'alsof niet', maar bevestigt daarin ook de

singulariteit van het eigene. De factische vorm van het eigen zijn
wordt fundamenteel relationeel.

De eenheid en de gemeenschappelijkheid probeert Agamben
primair te denken vanuit de categorie van de relatie. Expliciet
wordt deze idee van het gemeenschappelijke uitgespit in een apart
boek, namelijk The Coming Community.601 De basislijn van deze
vorm van gemeenschap is niet opgebouwd rond 'iets' bepaald dat
gedeeld wordt, maar is opgebouwd rond de deling zelf. Het
werkelijke delen staat niet toe dat er een indiuidum - een
ondeelbaar gegeven - ontstaat. Anderzijds is de gemeenschap en
de relatie die ze tentoonspreidt niet op zich bestaande zonder
verschillende personen en leden, maar in hun deling wordt hun
onderscheid overschreden: niet in de richting van een
gemeenschappelijke en universeel doel, maar in de richting van de
gemeenzaamheid zelve. De coming community is met andere
woorden een gemeenschap die zijn in-relatie-zijn tot uitdrukking
brengt.602

De idee8n van Agamben kunnen mijns inziens verbonden
worden aan de perichoresis, die vooral in de Oosterse theologie
ingang heeft gevonden. Aan de hand van de perichoresis probeerde
men het mysterie van de triniteit theologisch te denken. De
kerkvaders Johannes Damascenus, Ireneus, Tertullianus en

Gregorius van Nanzianze hebben elk een belangrijke aanzet
gegeven om de triniteit en om de binding tussen de drie goddelijke

persona op deze manier te verhelderen. De Griekse term

perichoresis wordt in het Latijn vertaald door circumincessio.
Afgeleid van de dominante Engelse vertaling 'InUtUal

interpenetration', vertaal ik het door 'wederzijdse interpenetratie of
indringing'. Alister E. Mc Grath schrijft dat 'an image often used to
express the idea Ivan de wederzijdse indringing, JDM] is that of «a
community of being", in which each person, while maintaining its
distinctive identity, penetrates the others and is penetrated by
them'.603 Naast het bewaren van de persoonlijkheid is er een
wederzijdse beinvloeding. Deze indringing constitueert een

601 G. AGAMBEN, 7'he Coming Community. Translated by M. Hardt (Theory out of

Bounds, 1), Minnesota, University of Minneapolis Press,  1993.
602 Zie ook de intrigerende studie van R. Esposrro, Communitas: Origine et destin de la
communaute (Les Essai du College internationale de philosophie), Paris, PUF, 2000.
603 A.E. Mc GRATH, Christian Theology. An Introduction, Massachusetts/Oxford,
Blackwell Publishers, 1997, p. 289.
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'gemeenschap van zijn', een gemeenschappelijkheid die meer is
dan het product van de individuele personen, maar het in-elkaar-
zijn van de personen verbeeldt. Dit beeld van de perichoresis heeft
in de geschiedenis van de theologie naast een expliciet trinitaire
uitwerking ook gediend om de menselijke relationaliteit te duiden.
Mc Grath schrijft dat het idee functioneerde als 'a model for both
human relationships within communitues and for Christian
political and social theorizing'.604

Joseph Bracken s.j. herkent heden ten dage een 'shift to
intersubjectivity within Catholic theology'. De aandacht voor de
intersubjectiviteit wordt begeleid door het beklemtonen van de
relationaliteit van het bestaan. Ons interesseert vooral de manier
waarop deze relationaliteit doorwerkt op de band tussen God en
mens en hoe de triniteits-opvattingen in dit kielzog worden
meegenomen. Bracken verwijst onder meer het voorbeeld van
theologe Catherine Laguna. Laguna bestrijdt de scholastieke
gewoonte om de triniteit te behandelen alsof het enkel over de
interne relatie tussen de drie goddelijke personen - Vader, Zoon en
Geest - zou betreffen. De trinitaire slagkracht dient volgens haar
veel ruimer gedacht te worden. Door het onderscheid tussen
theologia en oikonomia probeert ze twee aandachtsvelden van de
triniteitsleer te schetsen, maar tevens ook aan te geven dat beide
velden op elkaar aangrijpen. De theologia staat eerder voor het
interngoddelijke gebeuren van de triniteit en de oikonomia voor de
meer uitwendige mede-deling van dit gebeuren naar de wereld en
de schepselen toe. Zoals het volgende citaat aantoont, probeert ze
echter een doorgedreven polarisatie tussen beide velden te
doorbreken:

«Oikonomia is not the Trinity ad extra but the comprehensiveplan of God reaching from creation to consummation, in which
God and all creatures are destined to exist together in the
mystery of love and communion. Similarly, theologia is not the
Trinity in se, but much more modestly and simply, the mystery of
God   . . . An immanent theology of Trinity   is thus ineluctably   a
theology of the 'internal' structure of the economy of
redeInption."605

De wijze waarop Agamben de gemeenschap denkt is op inter-
menselijk en politiek vlak. De revelatie van het woord en de

604 A.E. MC GRATH, Christian Theology. An Introduction, p. 289.
605 J.  BRACKEN,  The one  in  the many: a contempomry reconstruction Of the  God-world
relationship, Grand Rapids, Eerdmans,  2001,  p.  39.
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bijhorende ervanng van de taal is volgens hem niet vreemd aan
een trinitair perspectief. Hij schrijft:

«(...)  the Trinitarian theology appears  as  the most rigorous  and
coherent way to consider the paradox of the word's primordial
status, which the prologue to the gospel of John expresses in
stating,  (...), «In the beginning was the Word."606

En verderop verduidelijkt Agamben:

"The word that is absolutely in the beginning, that is therefore
the absolute presupposition, presupposes nothing if not itself; it
has nothing before itself that can explain it or reveal it in turn
(there is no word for the  word); its Trinitarian structure is nothing
other than the movement of its own self-revelation."607

In een perspectief zoals dat van Agamben gebeurt de
doorwerking van dit inzicht buiten een theologische en religieuze
context, ook al gebruikt hij theologische terminologie. In mijn
onderzoek wordt echter de kans van dit denken voor de theologie
opengelegd. De vraag naar de gemeenschap en de wederzijdse

indringing biedt kansen om ook de band tussen God en het
menselijke te exploreren. Een bontgenoot op deze interpretatieve
weg is het procesdenken dat voorrang geeft aan de relatie tussen
God en de wereld als een mutual inte,penetration.

Roland Faber schrijft: «Es ist genau jene Theologie der
gattlichen Perichorese, welche flar Whitehead den entscheidenden
Impuls zur Weiterentwicklung siener Theorie der Welt' in die
Richtung einer 'mutual immanence' gegeben hat."608 Deze
gedachte van een wederzijdse immanentie leidt tot een aantal
antithesen waarop Whitehead meermaals op is afgerekend. Aan
het eind van Process and Reality schrijft Whitehead immers: «It is
as true that the world is immanent in God, as that God is
immanent     in the world".609     h. Kung reageert:     d...     daB     er

[Whiteheadl das Verhaltnis von Gott und Welt zu sehr vereinfacht,
wenn er es auf v611ige Gegenseitigkeit abstellt."610 De reactie van
Kung miskent wat er werkelijk op het spel staat in de
Whiteheadiaanse antithesen. Het is niet het eenvoudig in-elkaar-
opgaan van wereld en God dat de doorbraak geeft. Het crux

606 G. AGAMBEN, Potentialities, p. 40.
607 G. AGAMBEN, Potentialities, p. 41.
608 R. FABER, ProzeBtheologie, 9 278.
609 A.N. WHrrEHEAD, Process and Reality, p. 348.
610 R. FABER, ProzeBtheologie, p. 467.
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inte,pretum is dat het vooropstellen van de categorie van de relatie
een transformatie van het normale begrip van de verhouding
tussen de transcendentie en de immanentie impliceert. God kan
daarom niet eenvoudigweg gereduceerd worden tot een pure
immanentie. Dat ZOU immers betekenen dat de relatie

onherroepelijk is opgegeven door 66n van beide partijen.611
Omgekeerd kan gesteld worden - daarbij aangrijpend op de
volgende antithese die Whitehead formuleert 'It is as true to say
that God transcends the World, as that the World transcends
God'612 - dat de vorm van transcendentie radicaal wijzigt en niet
langer een pure transcendentie als exterioriteit kan betekenen.
Daarmee is tevens gezegd dat een perspectief op de wederzijdse
indringing toch een transcendentie bezit en dat deze
transcendentie het transcenderende gegeven van de categorie van
de relatie zelf is. Een Agambeniaans perspectief op de categorie
van de relatie als rest is in staat om de spanning tussen
immanentie en transcendentie uit te houden.

De radicale verknoping van immanentie 6n transcendentie
culmineert in het volgend brilliante citaat van Whitehead: «The
concept of'God' is the way in which we understand this incredible
fact - that what cannot be, yet is."613 God in verband brengen met
datgene 'wat niet kan zijn' omhelst een waarschuwing tegenover
ieder reducerende, immanentiserende beweging, maar God in
verband brengen met 'wat toch is' impliceert de mogelijkheid van
een werkelijke toekomende belofte en immanente ervaring.

6.3. Roland Faber's begrip van nicht-diferenz en 'absolute
transcendentie'

De theoloog Roland Faber schetst in zijn boek ProBestheologie. Zur
ihrer Wurdigung und kritischen Emeuerung verschillende
procestheologische typologie6n. In zijn evaluatie van de
verschillende typologie8n kiest hij een duidelijke richting. Het is
zijn fundamentele overtuiging dat Whitehead's denken niet
66nduidig naturalistisch en monistisch hoeft geinterpreteerd te
worden. Faber breekt een lans voor een 'reformiertes

proBestheologisches Projekt' dat een opening houdt naar de

611 Cf. De kritiek van I. Verhack op het procesdenken: hij noemt het een
geammendeerde vorrn van denken.
612 A.N. WHITEHEAD, p. 348.
613 A.N. WHITEHEAD, Process and Reality, p. 350.
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transcendentie van de Godsrelatle.614 lk ga dieper in op zijn begrip
nicht-dijferenzi de specifieke vorm van transcendentie waarmee
Faber 'God' wil aanduiden.

De vorm van transcendentie die Faber bij Whitehead terugvindt
onder de vorm van nicht-diferenz noemt hij 'absolute
transcendentie'. De absoluutheid wordt niet gedacht in
afzonderende zin, in een uitzonderende en scheidende zin. Deze
transcendentie is immers de grens zelf van de differenties en wijst
een 'gebeurtenis' aan 'voorbij' elk structurerend onderscheid
tussen immanentie en transcendentie. De 'absoluutheid' is
betrokken op de overschrijding van de grens.

Alvorens specifiek in te gaan op de 'absolute transcendentie'
moet uitgeklaard worden waartegen ze afgezet wordt; i.e. tegen het
dualistische oppositiepaar immanentie en transcendentie.
Immanentie en transcendentie zijn dan tegengestelden en het tne
perspectief sluit het andere uit. Om die reden schrijft Faber over
een 'relatieve' transcendentie en een 'relatieve' immanentie: ze
bakenen de hlimte' ten opzichte van elkaar af. De transcendentie
wordt binnen een degelijk kader extern gedacht: ofwel omdat ze
een entiteit (zijnde) betreft die volledig is afgezonderd van de rest
ofwel omdat ze een niet-entiteit betreft die op geen enkele manier
toegankelijk is (b.v. difSrance).615 De grens scheidt en de
transcendentie zelf bewaakt iedere illegitieme doorgang.

Doorheen zijn filosofische werken plaatst Whitehead iedere
externe vorm van transcendentie voortdurend onder kritiek. Het
Semitische concept van de persoonlijke God wordt in Religion in
the Making afgedaan als een extreme vorm van transcendentie.616

614  Vooral  in zijn latere werk Adventures Of Ideas  is deze openheid  op een theologisch
relevante transcendentie te vinden. De conceptie van God in Process and Reality
verschijnt vanuit een algemene speculatieve poging om de ervaring te denken. In deze
ervaring kan een openheid naar God gevonden worden, maar die opening is er maar in
zoverre de concrete ervaring die toelaat.  "God no exception" In Adventures of Ideas
overstijgt Whitehead in zekere zin dit perspectief en denkt hij God's overstijgende
betekenis. Faber volgend, durf ik zelfs te stellen dat het perspectief op God voorbijreikt
aan iedere kosmologie. Blasfemisch als dit mag klinken voor Whiteheadianen - omdat
God hier eerder als een exception van de metafysische principes wordt gedacht - is dat
geen verwonderlijke conclusie als het 'gebeuren van God' in verband wordt gebracht
met het gegeven dAt de wereld (of dat de kosmos) is. Deze ervaring impliceert de
mogelijkheid van nieuwheid en betekenis van deze wereld.
615 De aanduiding 'extern' kan met andere woorden ook gelezen worden als een
aanduiding voor de instuitende uitsluiting. Dit maakt de problematiek complexer dan
Faber aangeeft, maar uiteindelijk valt de transcendentie volledig buiten de
immanentie. Het is wel zo dat het moeilijker is om in het geval van Derrida
eenvoudigweg over een dualisme te spreken. Aan de andere kant veronderstelt de
gedachte van het logocentrisme - omgekeerd - wel een doorgedreven en afgesloten vorrn
van immanentisme waartegen het alteriteitsdenken zich afzet.
616 A.N. WHITEHEAD, De dynamiek uan de reUgie, p. 77.
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De extreemheid en de radicale externaliteit van deze God lijken
afbreuk te doen aan het mysterie van het Godsgebeuren.617 Snel
wordt duidelijk dat Whitehead's kritische evaluatie van de
Semitische transcendentie steunt op een voorkeur voor de
Christus-ervaring. Door Jezus Christus ontmoet men een
liefhebbende God die zich naar de wereld toewendt en bijgevolg
niet extern transcendent blijft. Dit inzicht vertaalt zich in het feit
dat 'men een immanentie van God kan ontdekken, maar niet een
God die helemaal transcendent is'.618 Indien God van belang is -
onderstreept Whitehead - moet zijn betekenis op een bestemde
wijze in de wereld zijn meegegeven. Deze afwijzing van de extreme
transcendentie dreigt om te slaan in het tegendeel: een radicale
optie voor de immanentie. Maar naast de kritiek op de Semitische
transcendentie, bekritiseert Whitehead de extreme immanentie
van het 'Oost-Aziatische concept van een onpersoonlijke orde' even
resoluut (idem voor het pantheistische alternatief).619 Hoe moet
men nu de optie voor een immanentie van God wegen, als deze
toch niet kan resulteren in een extreme immanentie? Is er een
tussenpositie mogelijk in het filosofische begrippenpaar?

Roland Faber interpreteert Whitehead's 'immanentie van God,
die niet helemaal transcendent is' op eigenzinnige wijze. Eigenlijk
is het citaat een vreemd gegeven. Op het eerste zicht lijkt het
citaat op een ondubbelzinnige logische formulering: wat immanent
is, is niet transcendent en omgekeerd (het principe van identiteit
en  differentie).  Door de woorden 'niet helemaal'  toe te voegen,
wordt een spanning opgeroepen. Niet helemaal wil zeggen dat er
toch nog een vorm van transcendentie is, ook al verschijnt die
binnen een zekere immanentie. Daarmee wordt het hele verstaan
van beide begrippen op de helling gezet. Volgens Faber betekent
dat God terzelfder tijd 'ganz immanent und ganz transcendent'
is.620 Het wijst erop dat God Yenseits der Unterscheidung von
relativer Immanenz und relativer Transzendenz' te verstaan. De
ervaring van God moet bijgevolg gelokaliseerd worden in dit
jenseits dat merkwaardiger wijze zich in de immanentie
aankondigt. Naast de vele louter immanente interpretaties van
Whitehead's godsleer, lijkt mij dit interpretatieve spoor heilzaam.
Het voorbij immanentie-transcendentie spoort naar een rijker

617 Hier dient bij vermeld dat Whitehead hoofdzakelijk de metafysische
gevolgtrekkingen uit deze religieuze voorstelling van God bekritiseerd. Het is
gemakkelijk aantoonbaar dat de transcendente God van het jodendom veel meer
omhelst - vanuit een religieus oogpunt - dan een boven-alles-verheven zijnde.
618 A.N. WHITEHEAD, De dynamiek van de religie, p. 81.
619 A.N. WHITEHEAD, De dynamiek van de religie, p. 77.
620 R. FABER, Proze Btheologie, p. 483.
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verstaan van het goddelljke mysterle en zijn zeif-mededeiing in de
wereld.

Het jensseitige van deze andere conceptie van transcendentie
valt samen met haar 'absoluutheid'. Ook al gebruikt Faber de term
zelf, hij mist een belangrijke semantische laag van het woord. Het
woord 'absoluut' - stammend van het Latijnse zelfstandig
naamwoord 'absolutus' en het werkwoord 'absolvere'- draagt zelf al
ten dele een antwoord in zich op de nieuwe constellatie waarin de
transcendentie verschijnt. 'Absolvere' betekent letterlijk losmaken,
losweken en meer vrij vertaald: vrijmaken voor, bevrijden van een
verplichting, vergeven. Kirchner's Worterbuch der philosophischen
Grundbegrife reikt zes betekeniscontexten aan waarin het
losmaken zich kan sit:ueren: losgemaakt «von jeder Verbindung,
von jeder Bedingung, von jeder Abhiingigkeit und EinschrAnlcung,
von jeder Empfindung, von jeder Raum- und Zeitbeziehung, von
jeder subjectiven Beimischung, von allen Schranken der Zeit."621
Het 'absolute' is met andere woorden on-voorwaardelijk en niet
afhankelijk van tijd, ruimte, subjectieve vermenging, enz. Kirchner
zet tegenover iedere bepaling van het 'absolute' het tegendeel:
voorwaardelijkheid, relativiteit, afhankelijkheid van tijd en ruimte,
subjectieve vermening. Ten dele kan een dergelijk perspectief het
'absolute' schetsen, maar precies deze schets steunt op een
negatio. Het 'absolute' gestalte geven, moet de tegenstelling zelf
kunnen voorbijgaan. Niet de tegenstelling als zodanig is
belangrijk, maar de instelling van de vrijheid. Het 'absolute' maakt
datgene vrij wat onder een bepaald opzicht enkel voorwaardelijk
was; anders gesteld: het bestaat niet in zuivere tegenspraak en
weerlegging van het beperkte, maar opent in de beperking een
'vrije' ruirnte en ontdoet het van een verplichting en van zijn
conditie. Een ware overschrijding van de tegenstelling is in die zin
tevens een 'absolutie', een vergeving als een genade-gave.
Vergeving blijft nooit extern, maar voert naar het andere toe om
het zijn eigenheid te schenken. De vergeving maakt vrij voor een
nieuwe kans en bevrijdt het andere van zijn conditionering. Vanuit
die hoek bekeken, is het 'absolute' geenszins een afsluiten van de
immanentie, maar een toewending naar de immanentie die deze
immanentie zelf vrijmaakt. Het is een betrokkenheid die zich
tussen immanentie en transcendentie afspeelt.

De absolute transcendentie presenteert zich voor Whitehead in
'einer relationalen Konzeption, die er im Christlichen Gott der

621 F. KIRSCHNER, C. MICHAELIS & J. HOFFMEISTER, W6rterbuch der phnosophischen
Begrijfe, Hamburg, Meiner, 1998, p. 342.
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Ziebenden Zuwendung findet'.622 De grond van het perichoretische
verstaan van het Godsgebeuren ligt in Jezus Christus. Daar zet
zich de relationele conceptie uit. Uitgaande van onze analyse van
de categorie van de relatie moeten we de diepgang van deze
relationaliteit beschouwen. De relationaliteit kan niet in een
beperkende/conditionerende/scheidende vorm gedacht worden,
maar reikt naar een wezenlijke deling van een communitas. De
categorie van de relatie overstijgt een 'tegenover'-positie en maakt
de relatie als relatie zichtbaar. In zekere zin bewoont ze zelf de
grens die de relatieve immanentie en de relatieve transcendentie
voor-onderstellen zonder ze ooit te kunnen bevatten. God
verschijnt hier niet als een object van ervaring, noch als een
buiten-grens van ervaarbaarheid die niet toekomt, maar als
immanente grens van de ervaring zelf. Als niet-voorondersteld
principe openbaren God en wereld zich in deze gemeenzaamheid
noch voor hun onderscheidenheid de scheiding installeert. De
kerkvader Tertullianus had het in dit verband over discreti non
separati, verschillend maar niet gescheiden, en over distincti non
divisi, onderscheiden maar niet verdeeld.

Faber's verdienste - en de reden waarom ik met hem op weg ga
- ligt in het feit dat hij deze vorm van relationaliteit met de
transcendentie in verband brengt. Indien de transcendentie zinvol
gedacht kan worden, zo onderstreept Faber, dan manifesteert ze
zich niet in een reeds op voorhand uitgetekend veld van relationele
betrekkingen, maar betekent ze de geboorte van de relatie.
Wittgenstein parafraserend zou men kunnen toevoegen: men kan
niet in termen van relatieve immanentie of transcendentie
uitdrukken, wat zich doorheen deze transcendentie uitdrukt.
Faber schrijft:

«Gott kann weder mit Identitat noch mit Differenz fa13bar werden.
De Gott 'absoluter Transzendenz' vollzieht sich nicht in der
Unterscheidung von Gott und Welt oder von (relativer) Immanenz
und Transzendenz, sondern als die Unterscheidung von Gott und
Welt und (relativer) Immanenz und Tranzendenz. Gerade diese
'absolute Transzendenz la t Gott relational verstehen: als 'groBen
Begleiter', als Weg- und Leidensgenossen, dessen Verstandnis
uns naher steht als wir uns selbst. Als Liebender ist Gott nicht-
different.   Es gibt keine Differenz (und keine Identitht), die diese
absolute Differenz Gottes zur Welt als de Zuneigung fassen
k6nnte, als die sich verwirklicht."623

622 Cf. A.N. WHITEHEAD, Religion in the Making, p. 69-70; R. FABER, Proze,Btheologie, p.
483.
623 R. FABER, ProzeBtheologie, p. 485.
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De nadruk op de relationaliteit is de basis voor wat Whitehead
de immanence Of God noemt. Maar in zoverre deze immanentie
betrekking heeft op de relatie als relatie, impliceert ze geen toe-
eigening en grijpt ze aan op iets transcendent.

De categorie van de relatie veronderstelt met andere woorden
een rest die al het gegevene transcendeert, maar die niet
ondervangen kan worden door extern principe dat uit de relatie
zelf zou stappen. De 'absolute' transcendentie laat zich herkennen
als een non-aliud, een niet volstrekt anders maar toch anders: het
raadsel van de relatie. Faber schrijft:

«Gegenuber einem Monismus des Zusammenfallens oder einem
Dualismus des Auseinanderfallens verwirklicht Whitehead   (...)
ein nicht-dualistische Theologie des non-aliud, der Nicht-
Differenz von Gott."624

De niet-differentie treedt buiten de vatbaarheid van alle
differenties, dus ook die van immanentie en transcendentie. Als
non aliud maakt zij echter de ruimte vrij tussen beiden om dit
onvoorwaardelijke in het voorwaardelijke los te weken. Deze vorm
van vrijheid hebben we ook ontmoet in Agamben's 'alsof niet' en in
het vrije gebruik.

6.4. Gezonden naar de wereld, maar niet van de wereld

Agamben's notie rest en Faber's notie nicht-transzendenz wijzen
beide in de richting van een overschrijdend zinsgebeuren. Deze
overschrijding wordt niet gedacht als een ontkenning van de
wereldse betekenis, maar als een erkenning van een transcendent
perspectief op die wereld. Dit transcendent perspectief presenteert
geen radicale alteriteit, maar het non-aliud van de wereld. Door
middel van de 'categorie van de relatie' slagen zij erin om een
genadevolle toegang te vinden tot het mysterie van de taal
(Agamben)  en het mysterie  van God (Faber). In confrontatie  met
deze transcenderende relationaliteit verschijnt de wereld als het
knooppunt van de ontvouwing van deze zin. Deze zin wil immers
niet in een radicale verborgenheid blijven, maar openbaart zich
naar de wereld toe als een beloftevol perspectief.

Het 'raadsel' van deze zinservaring ligt in de bekendmaking en
in de openbaring, niet in de afwezigheid als dusdanig. Deze
radicaliteit kunnen we benadrukken door hier (cf. hoofdstuk 2)

624 R. FABE:R, Proz€Btheologie, p. 164.
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terug het Messiaanse motief ter sprake te brengen. De Messiaanse
ervaring is innig verbonden met de parousia, het present-komen
van de belofte. Ze onderstreept het belang van het heden in
tegenstelling tot een zich steeds uitstellende toekomst. De
Messiaanse ervaring grijpt in op het heden door het onvoltooide te
voltooien en het voltooide terug onvoltooid te maken. Daarin geeft
de Messiaanse ervaring te kennen dat de wereld niet samenvalt
met zichzelf, maar in het teken staat van een overstijgende, maar
toegankelijke zin.

Bij Johannes vinden we een bijzondere gedachte die deze
dubbele relatie naar de wereld toe uiteenlegt. Het betreft
meerbepaald de verhouding van de Messias en de gelovigen ten
aanzien van de reeds bestaande, vormgegeven wereld:

«Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Maak
hen toegewijd aan U in de waarheid; uw woord is waarheid. Zoals
U Mij naar de wereld hebt gezonden, zo heb Ik hen naar de
wereld gezonden, en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U, opdat ook
zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid." (Joh. 17, 16-19).

In deze passage is de opdracht van de Messias, Jezus Christus,
zijn zending naar de wereld. De werkdadigheid van het geloof
houdt zich op in de wereld, zo dicht mogelijk tegen deze wereld
aan. Maar deze verwereldlijking leidt niet tot een volledige
identificatie tussen de wereld en de waarheid van het geloof. Zoals
Johannes meerdere malen schrijft, is Hij niet 'van de wereld'.
Toegewijd zijn aan de waarheid betekent naar de wereld toegaan
op een wijze die niet zomaar 'van de wereld' is. Deze toewijding
transformeert de wereld van een plaats met bestaande,
uitgetekende posities en identiteiten - waarin vastligt 'wat' de
wereld en haar betekenis is - tot een 'plek' waar de zin van de
wereld vervuld kan worden. Het kunnen spreken en het vermogen
van de taal opent, volgens mij, deze dubbele gave naar de wereld
toe. Dat 'uw woord waarheid is' wijst dan niet op een pre8xistentie
van een 'koninkrijk van zin en betekenis', maar op de waarheid die
zich in en doorheen het woord manifesteert. Deze waarheid kan
niet door de taal zelf gedetermineerd worden. Hier bereikt men
letterlijk de grens van de taal, maar niet de grens van de zin.

De geloofstaal die in deze Messiaanse ervaring geboren wordt, is
een getuigenis van dit zinvolle exces. Maar dit exces is niet 'iets'
wat het sprekende subject bezit: het is geen eigenschap van een
subject. Het zet zelfs de 'eigenheid' van het subject op het spel en
is de terugroeping van iedere vaststaande binnenwereldse
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identiteit die het zich zou willen toedichten.625 De categorieen van
bezit en eigendom zijn niet langer van toepassing. De spreker
bestaat niet als afzonderlijke instantie buiten het uitspreken van
de boodschap en de overtuiging, maar bestaat enkel in relatie
daarmee. In het spreken stelt de spreker zich met andere woorden
bloot aan de waarheid en de waarachtigheid van datgene wat zich
door hem meedeelt.

Paulus noemt zichzelf een slaaf of een dienstknecht van Jezus
Christus en zijn evangelie. In het slaaf-zijn komt de spanning
tussen het eigene en het niet-eigene tot uitdrukking. De slaaf kan
geen immers geen recht of fundament opeisen over datgene wat hij
doet. Het land waarop hij werkt, is van de meester en de
werktuigen waarmee hij werkt zijn van de meester. Dat wil echter
niet zeggen dat de slaaf niets om handen heeft. Hij beschikt over
het vermogen tot gebruik. Zijn bewerken van het land, werpt
ontelbare vruchten af, ook al kan hij ze naderhand niet in eigen
naam opeisen. Het is deze houding die bij de Franciscanen
vertolkt wordt in het usus pauper, dat een soort van 'vrij gebruik'
is van wereldse goederen.626 Dit krij gebruik' manifesteert zich
telkens daar waar men in de act van het spreken getuigt van een
zin, die daadwerkelijk vrucht draagt in de wereld, maar geen bezit
is van die wereld. Dit exces uitspreken zonder het ooit te kunnen
overmeesteren, maar dat zich vrij laat gebruiken, is, volgens
Agamben, de taak van de geloofstaal.627

Geloven is, volgens mij, dan ook geen vorm van 'naakt leven' die
voortdurend onder dreiging staat van zinverlies op basis van de
'wet van de taali maar een blijvende getuigenis van de zin die niet
zomaar van de wereld is, maar wel voor de wereld die haar fragiele
thuishaven' is. Dit is de 'wet (taal) van het geloof. Theologen
kunnen zich in dit perspectief herkennen door wat in de 'ervaring
van de taal' geschiedt te verbinden aan Gods reddende
aanwezigheid in de wereld:

"Als solche soteriologische Tmnszendenz ist Gott in der Welt
prasent - in der Vermittlung eines 'Sinns', des 'Sinns' fur
Perichorese, mutuelle Immanenz, RelationalitAt, Friede."628

625 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 44.
626 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 49-50.
627 G. AGAMBEN, Le temps qui reste, p. 212.
628 R. FABER, Proz€Btheologie, 9 506.
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7. HET SLUITEN VAN DE POORTEN VAN DE WET: MESSIANISME M£T
MESSIANISME

In dit laatste punt wil ik het godsdienstfilosofische voorstel van dit
hoofdstuk nogmaals resumerend kaderen. Door een klemtoon te
leggen op het godsdienstfiloso»che gehalte van deze gedachten
onderken ik expliciet een vornn van beperking.
Godsdienstwijsbegeerte is niet onmiddellijk gelijk te stellen aan
theologie, maar als discipline probeert zij een wijsgerige
confrontatie te zijn met de fenomenen religie en godsdienst. Op
meesterlijke wijze interpreteerde Harald van Veghel ooit de
welbekende uitdrukking 'vrees de Grieken, zeker wanneer zij
geschenken brengen' als een waarschuwing aan het adres van de
theologie. De Grieken symboliseren het filosofische denken. Een
geschenk van de filosofen aan de theologie, verduidelijkt van
Veghel, hoeft niet onmiddellijk tot een onkritische aanname te
leiden. Men dient de afstand tussen beide vertogen te respecteren.
Mijn kritische bedenkingen bij een theologie die zichzelf onder de
'wet van de taal' plaats, kunnen vanuit die hoek begrepen worden.
Maar het zou unfair zijn om dezelfde kritiek niet op ons eigen
perspectief toe te laten. Het 'voorbij de wet' wil een geschenk zijn
aan de theologie, maar behoeft nog verder theologische weging.
Deze interntheologische evaluatie van dit nieuwe denken reikt
echter verder dan de opzet en de omvang van deze studie. Om het
'geschenk' zichtbaar te maken en aldus de evaluatie te stimuleren,
schets ik daarom de eigen insteek op de problematiek. De centrale
uelplaatsing die door ons wordt voorgestaan is een Messianisme
mat Messianisme te denken, met een daadwerkelijke belofte aan
zin.

Om zijn eigen interpretatie van het Messianisme te
ondersteunen, verwijst Agamben naar een parabel van een
rabbi.629 Deze parabel vertelt dat het koninkrijk van de vrede niet
komt door alles te vernietigen en geheel opnieuw te beginnen,
maar door een kleine verplaatsing waardoor desalniettemin alles
verandert. Deze kleine, subtiele verplaatsing markeert volgens mij
het verschil tussen een Messianisme zonder Messianisme
(Derrida)  en een Messianisme m6t Messianisme (Agamben).  Het
Messianisme ligt dan niet buiten iedere concrete historische
realisering, maar is het moment van vervulling ervan dat niet op
zijn beurt als een element van de historische tijd mag begrepen
worden. Agamben schrijft: «Only in this way can the event of the
Messiah coincide with historical time yet at the same time not be

629  G.  AGAMBEN,  Potentialities,  p.   174.
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identified with it, (...)."630 Het moment van de vervulling bleef
echter niet afwezig, maar wordt present: 'One of the paradoxes of
the messianic kingdom is, indeed, that another world and another
time must make themselves present in this world and time:631
Rekeningschap afteggen van deze subtiele paradox van de
Messiaanse gebeurtenis, verandert het aangezicht en de gestalte
van de Messiaanse verwachting.

Wanneer de Messiaanse ervaring vanuit deze kleine
verplaatsing wordt beschreven, ontvouwt er zich een andere
dynamiek. Het Messiaanse knooppunt is niet hoe iets radicaal
transcendent en afwezig blijft aan de wereld, maar hoe de wereld
verlost wordt en vergeving kan vinden (absolutie). Deze ervaring is
niet, zoals Derrida schreef, 'une evenement qui arrive A ne pas
arriver', maar eerder het omgekeerde.632 Het is een ervaring dat er
werkelijk iets gebeurt, terwijl er schijnbaar niets (of beter: niet
'iets') veranderd is.633 Wat er gebeurt, is dat de wereld in relatie
treedt tot de overstijgende vervulling.

Deze omkering komt tot uitdrukking in Agamben's alternatieve
interpretatie van Kafka's verhaal van de wet. Het is de Messiaanse
gebeurtenis die net de mogelijkheid opent dat de poort van de wet
uiteindelijk gesloten wordt. Waar de meeste interpreten van het
verhaal overlezen, is, aldus Agamben, precies het slot van het
verhaal. Na de eindeloze onderhandeling voor de poort van de wet
- een wet die altijd open staat en net daardoor on-toegankelijk is -
wordt gesteld dat de poort gesloten wordt. De vraag van Agarnben
is of deze act van het sluiten niet meer relevant is om de
Messiaanse gebeurtenis te begrijpen? Staande voor de 'wet van de
taal' hebben wij ons afgevraagd hoe er een antwoord zou kunnen
geboden worden op de schijnbaar onontkoombare leegheid van
deze taal. Het antwoord ligt in de toegang die in de 'ervaring van
de taal' gevonden wordt, een toegang die niet langer door de taal
zelf kan gedefinieerd worden. Vanuit dit inzicht kan ook Cacciari's
patstelling anders uitgespeeld worden. Cacciari schrijft:

«Hoe kunnen we hopen de poort te 'openen' als die al open staat?
Hoe kunnen we hopen in het opene te komen? Het opene is de
plaats waar je bent, waar de dingen gegeven zijn - je kunt er niet
binnengaan. Alleen een plaats die we la. nnen openen, kunnen we
binnengaan."634

630 G. AGAMBEN, Potentialities, p. 174.
631 G. AGAMBEN, Potentialities, p. 168.
632 J. DERRIDA, Prajuges, p. 128.
633 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 174.
634 G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 174.
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Niet het filosofische relaas over de openheid die niet geopend kan
worden, roept de vraag naar het Messianisme op, maar eerder de
plaats die naar binnen kan gegaan worden. Deze 'plaats' of deze
'toegang' is de bijzondere bijdrage van het Messianisme. De
mogelijkheid tot een toegang, betekent gelijktijdig de sluiting van
de ontoegankelijke openheid. Deze sluiting is niet zomaar een
vernietiging van de wet en de installatie van een nieuwe wet, noch
het begin van een totaal andere wereld, maar het gebeuren waarin
de wet tot vervulling wordt gebracht. «Denk niet dat Ik gekomen
ben om de Wet of de Profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om
ze op te heffen, maar om ze te vervullen", verklaart de Messias in
Mt. 5, 17. Deze betekenis heb ik in verband gebracht met de
ontsluiting van een zin voor de wereld die de transcendentale
openheid van de taal voorbijgaat door haar te voltooien.

Origines' parafraserend, stelt Giorgio Agamben: «Wee gij, die
de poort van de Wet niet hebt willen binnengaan, maar ook haar
sluiting niet toelaat."635 Het denken over deze sluiting en de
vervulling introduceert een Messianisme nndt Messianisme dat
zich doorheen de menselijke linguistische conditie aandient. Alain
Gignac schrijft:

"Messianic faith does not envision salvation as an unrealizable
«impotential" utopia, which would imply acting as ifit were true.
Neither does it envision salvation as the ineluctable necessity of
what is to come. Neither does it feed on resentment against the
world. Messianic faith envisions salvation instead as an exigency
for this world now."636

Giorgio Agamben is primair gericht op een politiek denken en
probeert met deze vorrn van Messianisme een zin-volle menselijke
gemeenschappelijkheid te denken. Maar voor christenen lijkt mij
dit Messianisme m6t Messianisme te verwijzen naar de komst van
de Messias zelf, Jezus Christus, in wie de hele wet zijn vervulling
heeft gevonden. Een denken dat verder wil gaan dan een formele
religie als de formele structuur van een Messiasverwachting die
een on-eindig uitstel voorondersteld, lijkt in dit Messianisme nndt
Messianisme een echte thuishaven te vinden. In 2 Kor. 6, 10 komt
de Messiaanse geloofshouding goed tot uitdrukking: «we bezitten

635 Het oorspronkelijke citaat van Origines is: 'Wee gij, rechtsgeleerden, want ge hebt
de sleutel tot kennis weggenomen: gij zijt zelf niet naar binnen gegaan en laat hen die
naar binnen willen niet toe". Zie: G. AGAMBEN, Homo Sacer, p. 64.
636 A. GIGNAC, Taubes, Badiou, Agamben Reception ofpaul by non-Christian
Philosophers Today.
(http: / /www.vanderbilt.edu/AnS/religious studies/SBL2002/Philos.htm)

373



niets, maar toch hebben we alles". Het Woord is onder ons komen
wonen.
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BESLUIT: DE 4ERVARING VAN DE TAAL'

Dit hoofdstuk is de confrontatie aangegaan met de problematiek
van de taal zoals deze zich in haar onontkoombaarheid laat voelen
in de hedendaagse laatmoderne cultuur. De armoede aan ervaring
(cf. hoofdstuk 2) loopt door in een onvermogen om de zin van de
taal te ontsluiten.    De   taal   zelf, h6t medium bij uitstek   om
menselijke en religieuze betekenissen uit te drukken, lijkt ons
uiteindelijk te confronteren met een onuitsprekelijkheid. Ons eigen
betekenisarsenaal wordt hiermee voortdurend op de helling
geplaatst.

Deze centrale probleemstelling is verder uitgediept aan de hand
van het denken van Jacques Derrida over de 'wet van de taal'.
Derrida's interpretatie van Kafka's Vor dem Gesetz bleek
exemplarisch om de onmogelijke verhouding tot de taal te
schetsen. In de 'wet van de taal' manifesteert zich een relatie tot
het volstrekt ongerelateerde. In de deconstructie wordt de
'onuitsprekelijkheid van de taal' en het lege transcendentiebegrip
radicaal tot laatste waarheid uitgeroepen. Het totale leven wordt
onder de allesoverheersende 'wet' geplaatst.

In de radicale 'onuitsprekelijkheid' openbaart de taal zich in
haar meest soevereine gestalte; dat is de centrale stelling die naar
voren werd geschoven. Op een negatieve wijze weet de taal (onder
de vorm van een zwijgzame, volstrekt lege langue) elke concrete,
singuliere betekenis aan zich te binden. In de taal ontrnoet men
een volstrekt lege vorm van transcendentie, die geen enkele
toegang lijkt te verschaffen. Deze gestalte van de taal heb ik
omschreven als 'de wet van de taal'.

Aan de hand van een politieke constellatie - de banrelatie - die
een dergelijke transcendentie in het leven roept, is getoond dat de
taalgebruiker tot banneling uitgeroepen wordt wiens leven
gereduceerd wordt tot een 'naakt' en 'betekenisloos' leven. Dit wil
zeggen dat zijn leven in het teken staat van een wet waar hij of zij
zich op geen enkele positieve manier toe kan verhouden. De wet
zelf - die de betekenis en het geheim van het leven lijkt te bezitten
- komt nooit in het zicht. Het is zoals Jacques Derrida schrijft 'een
ervaring die er niet in slaagt toe te komen'. Maar toch omvat en
omkadert deze raadselachtige wet het hele leven van de banneling.
Uit de analyse is gebleken dat de banrelatie gekenmerkt wordt
door een insluitende uitsluiting, waardoor de totaliteit van het
leven ingesloten wordt door deze terzelfder tijd uit te sluiten.

Tegen een dergelijke wet die het hele leven insluit door er zich
uit terug te trekken lijkt niets opgewassen. Zelfs datgene wat
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'buiten' de wet valt, blijft in verhouding tot deze wet staan. In
confrontatie met deze radicale alteriteit en transcendentie, lijkt
geen wederwoord mogelijk. De patstelling van de laatmoderne
cultuur is dat ze voortdurend botst op het 'onuitsprekelijke' van
haar eigen betekenisfundament. In deze radicale

'onuitsprekelijkheid' toont de taal haar absolute soevereine

gestalte.
Niet alleen op cultureel en politiek vlak, maar ook op

theologisch vlak laat deze vorm van soevereiniteit sporen na. In dit
hoofdstuk ben ik daarom ingegaan op de hernieuwde aandacht
voor de 'negatieve theologie'. De actuele gestalte van de 'negatieve
theologie'   ziet   in   de    'wet   van    de    taal'   een    kans    om    de
transcendente God te loven. God verschijnt als radicaal Andere,
die de hele wereld op een negatieve wijze aan zich verbindt. De
negatieve theologie roept een voortdurende staat van uitzondering
uit waardoor iedere menselijke betekenisgeving radicaal
onderbroken kan worden. De prijs die de theologie daarvoor
betaald is mijns inziens hoog. De menslievende God - die zich in
Jezus Christus heeft geopenbaard en waar de christelijke
godsdienst wil van getuigen - lijkt samen te vallen met de duistere,
ondoorgrondelijkheid van de lege vorm van transcendentie. Zijn
daadwerkelijke liefde voor de wereld wordt gemaskeerd onder een
paradigma van negativiteit. Het is niet mijn bedoeling om de
intenties van deze 'negatieve theologie' te onderschatten. Het hoeft
niet in twijfel getrokken te worden dat men doorheen deze via
negationis een vruchtbaar perspectief op God wil vinden. Echter
de vraagstelling is of het Qberhaupt mogelijk is om, na het
aanvaarden van de 'wet van de taal', nog een surplus aan
religieuze betekenis te ontdekken. Uit een analyse van Jacques
Derrida's bespiegelingen over de verhouding van zijn denken met
oorspronkelijke christelijke negatieve theologie8n, is gebleken dat
zijn vorm van negatieve theologie volledig valt binnen het kader
van een algemene karakteristiek van de taal. Zijn denken
verwelkomt geen perspectief op God, maar wil radicaal ohne Gott
zijn. De oorspronkelijk christelijke negatieve theologie6n verdenkt
hij ervan om achter iedere 'onuitsprekelijkheid' van de taal nog
een religieuze super-essentialiteit te veronderstellen. Staande
onder deze premissen is het voor de actuele vormen van 'negatieve
theologie' zeer moeilijk om het mysterie van de taal aan het
goddelijke mysterie te koppelen.

Het denken van Giorgio Agamben stelt mij in staat om voorbij
de 'wet van de taal' te denken. Een poging werd ondernomen om
de taal - als de lege vorm van betekenis - te arresteren en een halt
toe te roepen. In de taal wordt immers een betekenis geboren die
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niet langer samenvalt met de talige betekenis als dusdanig. De
'ervaring van de taal' - het experimentum linguae - getuigt van een
zin die niet tot de orde van de taal te reduceren is. De zin van de
taal voor de mens wordt pas ontsloten in de overgang van langue
naar parole. In de act van het spreken maakt de mens deze
overgang mee (letterlijk: er-fahren). Dit gegeven maakt zichtbaar
dat de geboorte van het talige subject in het teken staat van een
zin die de taal als lege betekenisvorm voorbijschiet. Het openbaart
aan het sprekende subject het gegeven dAt de wereld er is en dAt
de wereld zin vraagt. In de 'ervaring van het spreken' heeft dit
subject toegang tot een betekenis die niet zomaar van de wereld is,
maar wel voor de wereld is. Deze ervaring (infantia) voert niet naar
een 'onuitsprekelijkheid', maar naar een zinsmededeling die
realisering verwacht.

Deze alternatieve schets van de linguistische conditie van de
mens verkondigt een blijde boodschap. Het leven van de mens
vindt vervulling in de daadwerkelijke aankondiging van een
overstijgende zin. De Paulinische frase 'Het woord is dicht bij u'
(Rom. 10, 8) beklemtoont de nabijheid en de presentie van deze
zinsmededeling. Deze zin is niet vreemd aan het menselijke
bestaan, maar begeleidt en modereert ons leven. De geloofstaal
legt volgens Agarnben hiervan precies getuigenis af.

Het nieuwe perspectief op de 'nabijheid' van een zich
realiserende zin is echter geenszins de ontkenning van een zekere
transcendentie. De zin valt nooit rechtstreeks samen met het
reeds gerealiseerde (noch valt ze samen met een voortdurende
uitstellende beweging).  Deze zin kan men niet als een identiteit of
als een bezit claimen. De 'ervaring van de taal' - zoals we die in het
denken van Agamben hebben teruggevonden - bezit aldus
potentialiteit om een andere manier van leven te introduceren.
Deze nieuwe levenshouding hebben we afgegrensd ten opzichte
van het 'naakte leven' dat voortdurend onder dreiging van een
totaal zinverlies staat. In de 'ervaring van de taal' kondigt zich
immers een leven aan dat niet langer van zijn vorm kan
gescheiden worden: een waarachtige levensvorm. Het aldus
ontstane subject leeft vanuit de belofte van een zich
aankondigende zin. Dit subject is een werktuig van een
overstijgende zin. Het eigen leven wordt niet in termen van
identiteit of van bezittelijke eigenschappen beschreven, maar als
een eindige realisering van een onuitputtelijke mogelijkheid. Deze
levensuorm leeft vanuit een roeping die de herroeping van elke
juridisch-factische legitimering impliceert. Zonder dat we de
ruimte hadden om dit in alle details uit te werken, kan men hierin
een kritiek lezen ten opzichte van ieder denken dat de eigenheid
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van de religieuze dispositie in termen van identiteitsontwikkeling
of religieuze competenties ziet. Het pregnante van deze levensvorm
is dat deze haar enige ankerpunt vindt in het zwakke vermogen
van deze wereldoverschrijdende zin. Door in te gaan op
Whitehead's propositieleer, toonde ik aan dat een dergelijke vorm
van leven eerder in het teken staat van een esthetische intensiteit
in plaats van een ontologische identiteit. Met de proposities
beschrijft Whitehead immers een zijnsvorm die zich tussen de
pure mogelijkheid en de eindige realisering situeert. Het 'zijn' van
een propositie bestaat als een puur voor-stel, niet als een factische
eigenschap. Deze manier van denken schept volgens mij kansen
om de religieuze dispositie anders te denken. Analoog aan Paulus'
forrnulering 1kzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij' beleeft
het religieuze subject de nabijheid van deze overkoepelende zin die
zich doorheen zichzelf openbaart. Deze zin vormt de inzet van het
hele leven.

Het experimentum linguae is een kritiek op de heerschappij van
een volstrekt lege vorm van transcendentie die volledig
ontoegankelijk blijft. De 'ervaring van de taal' wijst op een ervaring
waarin de zin niet voortdurend uitgesteld wordt of verplaatst wordt
naar een niet-toekomende toekomst, maar zich vermengt met de
actuele situatie. In de tegenwoordigheid - in de jetzzeit - dient
aansluiting gevonden te worden met deze inspirerende bron.
Vanuit een theologische inspiratie vroegen we ons af of het
mysterie van God en zijn liefdevolle gave naar de wereld toe niet
beter kan begrepen worden vanuit deze nieuwe ervaring. Dringt
God's liefde niet door tot in het hart van de wereld? Wat is de
betekenis van God indien hij zich enkel als uitzonderingsrelatie of
als een ongerelateerdheid laat verstaan? In dit hoofdstuk heb ik
God proberen te denken vanuit de 'categorie van de relatie'. De
'categorie van de relatie' primair stellen, betekent voorbij gaan aan
de ontoegankelijkheid en in de relationaliteit het mysterie tussen
God en de mens ontsluiten. Recente procestheologische
uitwerkingen slagen er volgens ons in om zowel de afstand Als de
nabijheid van God te vrijwaren. De perichoretische doordringing
van God en mens hoeft daarom niet te leiden tot een
immanentiserende reductie van de andersheid van God. Vooral
Roland Faber's begrip nicht-diferenz lijkt de gemeenzame grens
tussen immanentie en transcendentie te kunnen belichten. God
wordt dan niet langer als de totaal andere begrepen, maar als een
meer' van iedere immanente duiding die getuigt van de liefdevolle
toewending naar de wereld. Het mysterie van God en het mysterie
van zin breng ik op Johanneische wijze in verband met een zin die
niet 'van' de wereld is, maar wel koor' de wereld is. In het
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daadwerkelijke beleven van deze zin kan Gods' rijk gestalte
krijgen.
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UIT-LEIDING

We zijn dit proefschrift begonnen met de vraag: 'Wat zou er
gebeuren wanneer de Messias werkelijk toekomt?'In confrontatie
met deze vraag heb ik het 'raadsel van de ervaring' en het 'raadsel
van de taal' op een andere manier willen duiden. Mijn poging
bestaat en bestond er vooral in om de passage te gedenken. Een
Messias die daadwerkelijk toe-komt, zo heb ik betoogd, verbeeldt
geen radicale opschorting, maar een vervulling.

In confrontatie met het deconstructieve denken is vooral dit
vervullingsperspectief voor het voetlicht gebracht. Het tweede
hoofdstuk heeft aangetoond dat de 'ervaring' daadwerkelijk haar
pleroma kan vinden als een gemeenzame 'tussen-ruimte' en
tussen-tijd: Als 'tussen-ruimte' is ze de plek waar het eigene en
het andere elkaar ontmoeten. Als 'tussen-tijd' is ze de tijd waarin
het voltooide en het onvoltooide op elkaar ingrijpen en waarin het
kairologische moment van het 'nu' mogelijk wordt gemaakt. In het
derde hoofdstuk werd een beloftevol perspectief op de taal
gevonden. De 'ervaring van de taal'- het experimentum linguae -
staat in het teken van een mededeelbaarheid. Het is een mysterie
dat maar kan gedeeld worden in het uitspreken en dat voorbij
iedere mystiek van het 'onuitsprekelijke' ligt.

Bij wijze van uitgeleide ga ik nog een laatste maal bij Paulus te
rade:

«Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen,
maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog
slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf
gekend ben." (1 Kor. 13, 12-13).

Wat Paulus beschrijft in zijn prachtige Hooglied, kan als aanzet
dienen voor de conclusie van dit proefschrift. Paulus heeft het over
een overgang tussen de manier van kijken 'nu' en het toekomstige'
zien. De eerste kijkvorm is vertroebeld: het is als kijken in een
spiegel, waarbij men een vreemde gelijkenis ziet verschijnen. Er
wordt gesteld dat het resultaat leidt tot het zien van
'raadselachtige dingen', dingen die een vreemdheid etaleren waar
men niet goed vat op kan krijgen. Zij wijzen misschien op de
zwakte van ons kennen, op de onmogelijkheid om het
raadselachtige te ontsluieren. Of zoals Paulus enkele regels
hogerop schrijft: 'Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons
profeteren.'  (v.  9).  Toch laat Paulus de mogelijkheid  open  naar  een
andere wijze van zien. Het is een zien van 'aangezicht tot



aangezicht'. Een zien dat ten volle zal kennen, op de wijze waarop
ook 'ik zelf gekend ben'. Een mooie gedachte, maar waarschijnlijk
moeilijk te begrijpen zonder het begeleidend christelijk-religieuze
kader van waaruit Paulus spreekt. Toch mag men er niet naast
lezen dat Paulus precies in dit Hooglied geen al te hoge
theologische begrippen hanteert, zelfs de naam van de
Allerhoogste wordt niet expliciet aangebracht. Het Hooglied gaat
over geloof, hoop en liefde, woorden die, ook al worden ze
goddelijke deugden genoemd, innig verbonden lijken met de
menselijke conditie. Kan het zijn dat het geloof, de hoop en de
liefde een soort verbinding leggen tussen het verstoorde kijken van
het 'nu' en het zien van het 'straks?

Probeer ik Paulus in zijn tegenwoordigheid te lezen, dan
schieten mij na het schrijven van deze studie volgende gedachten
te binnen. In laatmoderne tijden worden we geconfronteerd met
'raadselachtige dingen'. In contrast met de schijnbare harde
feitelijkheden waar sommige wetenschappen naar verwijzen als
hun bestaansreden, wordt het menselijke leven omgeven door
beelden. Beelden die een wazige schijn nalaten en die niet
onmiddellijk hun geheimen prijsgeven. De ontdekking van het
'raadsel van de taal' - het besef dat alles bemiddeld is door de taal
- is sterk doorgedrongen. De taal wordt een grondeloze grond, net
zoals de spiegel de vreemde oorzaak lijkt te zijn van het beeld of
van datgene wat er doorheen verschijnt. Het engagement om in
het raadsel van deze bemiddeling een verwijzing naar een radicale
open structuur te zien zoals de deconstructie doet, is een
fascinerende poging om met dit mysterie om te gaan. Zo kan men
perfect laten zien dat 'alle kennen stukwerk is, en stukwerk ons
profeteren'. Achter de coulissen van de zovele bouwsels verschijnt
dan de uiteindelijk lege' kern. Zo kan een vorm van hoop gestalte
krijgen in het uitstel van ieder definitief bouwwerk. Het is de hoop
van een 'Messianisme zonder Messianisme'. De theologie heeft
altijd al een dubbele verhouding gehad ten aanzien van het beeld.
Enerzijds is er het beeldverbod, maar anderzijds heeft zij het nooit
nagelaten beelden volop te benutten. In een laatmoderne tijd
wordt de theologie ook op een andere manier met de
'raadselachtige' aard van de taal geconfronteerd. Een mogelijke
vluchtroute is 66nzijdig het beeldverbod gaan beklemtonen. Een
radicaal transcendente God - voorbij elke beeltenis - is dan de
uiterste consequentie.

Maar wat met Paulus tweede mogelijkheid - het zien van
aangezicht tot aangezicht, het volledige kennen? Hoe staat deze
manier van zien ten opzichte van de eerste wijze? Betekent het dat
alle sluiers wegvallen, dat er een volledig opgaan in is? Het zien
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van aangezicht tot aangezicht treedt volgens mij op wanneer het
beeld als beeld mag verschijnen. Dat wil zeggen dat het nog steeds
erkend wordt en dat het nog steeds om een beeld gaat, maar dat
het beeld in zijn verbeelding reeds zijn mogelijke lege' kern
overschrijdt als een werkelijke toekomst.

Het beeld dat zich aandient, is niet zomaar een geconstrueerd
beeld. Het beeld kennen betekent, zoals Paulus schrijft, een 'ten
volle kennen, zoals ik zelf [als beeld, JDMI gekend ben'. Leven
vanuit de zwakke Messiaanse kracht is in een zeer nauwe
nabijheid vertoeven van dit heilzame beeld. Geloof, hoop en liefde
kondigen zich in de realisering en in de passage aan. Dit
perspectief wens ik de theologie toe.
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