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WOORDD VOORAF 

Waarr bèn ik aan begonnen? Die vraag heb ik mij de afgelopen jaren 
meermalenn gesteld. Niet omdat het onderzoek bij tijd en wijl e moei-
zaamm verliep, dat hoort er nu eenmaal bij, maar omdat de twee hoofd-
personagess van deze studie, Maurice Blanchot en Jacques Derrida, me 
dedenn beseffen dat een studie naar hun onderlinge verhouding mis-
schienn enkel zou kunnen slagen wanneer zij zou mislukken. Ik zag me 
verwikkeldd in een avontuur waarvan ik van tevoren niet wist waarin 
hett zou uitmonden. In een slechte of in een goede afloop (en wat bete-
kentt goed of slecht in dit geval)? Zal ik erin slagen... Zal ik erin sh-
genn deze studie te laten mislukken... 

Zonderr de steun van anderen zou ik daar in ieder geval niet in zijn 
geslaagd.. Ik noem allereerst Hent de Vries, die mij als promotor alle 
ruimtee heeft gegeven die ik mij maar wens en die mij heeft uitgedaagd 
afstandd te nemen van en me niet mee te laten slepen door mijn onder-
werp.. Dankzij hem heeft deze studie aan helderheid en kritische dis-
tantiee gewonnen. De allereerste versies van sommige hoofdstukken, of 
gedeeltenn daarvan, werden tijdens het Collegium Philosophicum be-
commentarieerdd door andere promovendi die in de periode van 1995-
19999 aan de ASCA hun onderzoek deden. Door hun commentaar en 
vragenn om verheldering ben ik gaan beseffen dat een studie waarin de 
ervaringg van het onmogelijke een centrale rol speelt, gebaat is bij een 
systematischee uiteenzetting en ben ik behoed voor de verleiding om te 
schrijvenn zoals Blanchot en Derrida schrijven. 

Mett Joke Hermsen, Rob Moolenaar, Ank Ridderbeks en Henk van 
derr Waal deel ik de liefde voor literatuur en filosofie. Zij hebben de 
voorlaatstee concepttekst in zijn geheel en grondig gelezen. Hun onge-
zoutenn kritiek heeft er zeker toe bijgedragen mijn eigen positie een 
stemm in het kapittel te geven. Wie ik hier beslist niet mag vergeten is 
Henkk Oosterling. Zijn tomeloze gedrevenheid en filosofische verbeel-
dingskrachtt zijn voor mij al meer dan vijftien jaar een bron van inspi-
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ratiee en inzicht. Van de discussies die ik in verschillende werkgroepen 
mett hem en anderen, waaronder Piet Molendijk, Siebe Thissen, Ar-
naudd Zwakhals en Mare Schuilenburg, heb gevoerd over de relatie 
tussenn filosofie, kunst en politiek heb ik zeer veel opgestoken. De 
ledenn van het geheim filosofisch genootschap 'Okki Haptoe' mogen 
hierr evenmin onvermeld blijven. 

Wanneerr het manuscript klaar is, is het nog geen boek, zo weet ik 
inmiddels.. Paul Stoute maakte het ontwerp voor de omslag en heeft 
mijj  met raad en daad bijgestaan om het manuscript drukklaar te krij -
gen.. Jan van Seters heeft de correctie van het manuscript voor zijn 
rekeningg genomen en al mijn grammaticale blinde vlekken wegge-
werkt. . 

Gelukkigg bestaat er ook leven na(ast) de filosofie. Het doet mij 
altijdd weer enorm veel plezier om met mijn beste vriend Ardwil Goe-
degebuurr in 'de B' of tijdens onze lange fietstochten de 'toestand in de 
wereld'' door te nemen. Onze gedeelde passie heet Neil Young - it's 

betterbetter to burn out than to fade away. Zonder de belangstelling en 
aanmoedigingg van mijn naaste familie, in het bijzonder van mijn ou-
ders,, zou ik het niet hebben volgehouden. En tot slot moet ik natuur-
lij kk Yvonne van de Griendt bedanken voor haar steun. Zij weet als 
geenn ander wat doorzetten betekent. 

Richardd de Brabander 
Rotterdam,, maart 2003 
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