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Hoofdstukk 5 

Eenn deconstructieve lezing 

AllesAlles begint met het intermediair 

Jacquess Derrida 

1.1. Een deconstructivistisch geval? 

InIn Derrida, Heidegger, Blanchot stelt Timothy Clark dat Derrida 
Blanchotss werk - in het bijzonder "Pas" - leest overeenkomstig diens 
opvattingg van commentaar en schrijven. Dit betekent volgens Clark 
niet,, dat Derrida Blanchots ideeën op diens werk toepast, maar wel dat 
zijnn lezing antwoordt aan het appèl van de ander dat in de verhalen 
vann Blanchot opklinkt (Clark 1992:138). Clark denkt Derrida's lezing 
vanuitvanuit Blanchots stelling dat de lezing deel uitmaakt van het oeuvre. In 
Blanchot.Blanchot. Extreme Contemporary doet Leslie Hil l nagenoeg het om-
gekeerdee en leest hij Blanchot met Derrida. Het singuliere of idiomati-
schee van de literatuur ligt volgens Hill in de paradoxale beweging, 
waarinn literatuur - in de woorden van Blanchot zelf- "naar haar we-
zenn gaat, dat de verdwijning is" (LV 265) en waarin zij een eigenaar-
digee verhouding heeft tot haar eigen grens. Op dit punt aangekomen 
verwijstt Hil l naar Derrida, die heeft laten zien dat het bepalen van een 
grenss "een afgrondelijke en aporetische logica" (Hil l 1997:93) impli-
ceert.. Deze logica komt, kort gezegd, erop neer dat elke afbakening of 
begrenzingg op haar beurt een grens vooronderstelt. Hil l ziet deze af-
grondelijkheidd of grenzeloosheid van de grens in de literatuur van 
Blanchott werkzaam: in zijn werk worden de grenzen tegelijkertijd in-
enn uitgesteld (Hil l 1997:94). 

Zowell  Clark als Hil l gaan uit van een innerlijke verwantschap tus-
senn Blanchot en Derrida, zonder specifiek aandacht te besteden aan de 
verschillenn die tussen beiden bestaan en zonder te laten zien dat zij ten 
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aanzienn van de grens een andere houding aannemen. Mij n stelling is, 
datt de afgrondelijke en aporetische logica ,waaraan Hil l refereert, 
verschiltt van de act van aanvechting: affirmeert de act van aanvech-
tingg het moment waarop er niets meer te ontkennen valt, de aporeti-
schee logica affirmeert de oneindige splijting en deelbaarheid van 
grenzen.. Derrida's Blanchot-lezing, zo wil ik laten zien, affirmeert 
niett het moment waarop er niets meer te ontkennen valt, maar de apo-
retischee beweging die hij in Blanchots verhalen aan het werk ziet. In 
diee zin is zijn lezing deconstructief. 

Hett is waar dat zijn lezing geen vorm van deconstructieve litera-
tuurkritiekk is, maar dit neemt niet weg dat Derrida, evenals elke ande-
ree filosoof, welhaast onvermijdelijk zijn vooringenomen filosofische 
vooronderstellingenn aan Blanchot 'dicteert'. Hij , zo zegt Anne Di-
fourmantelle,, "'obsedeert' ze (de teksten van Blanchot, Kafka, Celan 
enn anderen, rdb) met het thema waar hij mee bezig is en dat vanaf dat 
momentt werkt als een fotografische ontwikkelaar" (Dufourmantelle 
1997:14).. In de inleiding tot Parages zegt Derrida weliswaar dat hij 
nuu eens deze en een volgende keer andere passages zal onderstrepen, 
zijnn onderstrepingen zijn allerminst willekeurig en viseren telkens het 
momentt van onbeslisbaarheid en aporie. Valt het verwijt dat filosofen 
literatuurr lezen en interpreteren ter illustratie en ter meerdere glorie 
vann hun eigen filosofische inzichten ook hem ten deel? Maakt hij 
Blanchott tot een 'deconstructivistisch geval'? Derrida zelf zal het niet 
ontkennen.. Over zijn verwijt aan Blanchot dat hij het werk van Artaud 
enn Hölderlin tot een 'kritisch geval' reduceert, zegt hij xnL'oreille de 

II  'autre. 

"Aann het eind van de tekst ("La parole soufflée", rdb) trek ik de ver-
meendee beschuldiging, die ik tegen Blanchot in breng, in twijfel door te 
zeggenn dat ik zelf aan dezelfde operatie ben uitgeleverd, dat wil zeggen, 
datt ik op mijn beurt een geval maak en dat dit onvermijdelijk is" (OA 
106). . 
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Hett is een eigenaardige reden die Derrida hier aanvoert. Het feit dat 
hijj  van Blanchot een 'deconstructivistisch geval' maakt, betekent toch 
niett automatisch dat Blanchot ervan wordt vrijgepleit Hölderlin en 
Artaudd tot een 'kritisch geval*  te reduceren? Wat Blanchot valt aan te 
rekenen,, is niet zozeer dat hij Artaud en Hölderlin tot een kritisch 
gevall  reduceert, als wel dat hij hun werk verheft tot het wezen van de 
dichtkunst.. Op die manier ontkent hij in feite, dat zijn lezing reductio-
nistischh en gewelddadig is, terwijl Derrida herhaaldelijk benadrukt, 
datdat hij het werk van Blanchot geweld aan doet: "Mij n gebaren zijn 
zeerr gewelddadig, ik weet het, ik geef het toe" (DEM 40).2 Blanchot 
sluitt andere dan onmogelijke literatuurkritische lezingen van Hölder-
linn en Artaud uit en eist daardoor het eigen gelijk voor zich op. Voor 
Derridaa daarentegen is een psychopathologische lezing van hun werk 
inn beginsel even gerechtvaardigd of ongerechtvaardigd is als een filo-
sofischee of deconstructieve lezing van Hölderlin of Artaud, of welke 
schrijverr dan ook. 

Derrida'ss opvatting van lezen hangt onlosmakelijk samen met zijn 
notiee van het schrift. Zijn begrip van schrift werpt tevens licht op zijn 
opmerking,, dat zijn 'gebaren', dat wil zeggen zijn lezingen, geweld-
dadigg zijn, temeer daar hij het schrift in verband brengt met het motief 
vann geweld. De relatie tussen schrift en geweld wordt voor het eerst 
expliciett ter sprake gebracht in het eerste hoofdstuk van het tweede 
deell  van De la grammatologie: "la violence de la lettre: de Lévi-
Strausss a Rousseau". Deze relatie tussen schrift en geweld biedt een 
eerstee en belangrijk aanknopingspunt om het verschil tussen Blanchots 
enn Derrida's notie van 'écriture' naar voren te brengen. Wat direct in 
hethet oog springt, is dat Blanchot in relatie tot de 'écriture' twee soorten 
vann geweld onderscheidt: het partiële en het radicale geweld en dat 
Derridaa spreekt van drie "lagen (pouches)" van geweld: "het oor-
spronkelijkee geweld", "het beschermende en herstellende geweld" en 
hett "geweld van reflectie". Ik wil laten zien, dat de twee soorten ge-
weldd die Blanchot noemt, vormen en effecten - de betekenis van deze 
woordenn zullen langzamerhand duidelijk worden en het verschil tus-
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senn Derrida en Blanchot gaandeweg specifieker markeren - van het 

oorspronkelijkee geweld zijn. 
Ikk werk de relatie tussen schrift en geweld hier ook uit, omdat het 

motieff  van geweld door Derrida in verband wordt gebracht met 
ethisch-politiekee motieven en thema's als de relatie tot de ander, de 
institutiee en de legitimering van de wet. Zo keert, onder de noemer 
vann ontologisch en transcendentaal geweld, het oorspronkelijke ge-
weldd terug in zijn essay over Levinas: "Violence et métaphysique". In 
ditt essay problematiseert Derrida de tegenstelling tussen het geweld, 
datdat de ander tot het zelfde reduceert, en de geweldloosheid, die de 
anderr als ander ontvangt en die volgens Levinas de ethische relatie is. 
Eindd jaren tachtig komt de thematiek van geweld terug in Force de 
loUloU waarin hij de tegenstelling tussen het rechtsfunderende en het 
rechtshandhavendee geweld van de wet, zoals zij door Walter Benja-
minn in Zur Kritik der Gewalt wordt gedacht, deconstrueert. Deze 
ethisch-politiekee kwesties: de relatie tot de andere en de institutie van 
dee wet, zijn voor Derrida onlosmakelijk verbonden met bepaalde lite-
rairee werken, waaronder die van Blanchot. Het motief van geweld 
vormtt zo een rode draad tussen literatuur, politiek en ethiek. 

2.2. Het intermediair 

Inn De la grammatologie thematiseert Derrida de relatie tussen schrift 
enn geweld in een cultureel-antropologische context. Aanleiding is 
Lévi-Strauss'' verslag van zijn reis naar een indianenstam, de Namb i-
kwara,, dat hij in 1955 onder de titel Tristes tropiques publiceert. Mij 
staatt hier geen reconstructie van de cultureel-antropologische discus-
siee tussen Derrida en Lévi-Strauss voor ogen, maar wel een systemati-
schee uiteenzetting van de drie lagen3 van geweld die Derrida in deze 
discussiee met met elkaar in verband brengt. In mijn uiteenzetting staat 
dee vraag centraal, hoe de verschillende lagen van geweld zich tot 
elkaarr verhouden. 

Dee eerste laag die Derrida systematisch onderscheidt (of aan-

brengt),, is die van het "oorspronkelijke geweld Violence originaire) 
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vann een taal die altijd al schrift is" (GR 156). Even later preciseert hij 
ditt oorspronkelijke geweld van het schrift in een passage, waarvan ik 
hierr het begin citeer. De rest van deze passage, waarin ook de andere 
tweee lagen van geweld ter sprake komen, haal ik in de volgende para-
grafenn aan. 

"Err is inderdaad een eerste geweld te benoemen. Benoemen, het geven 
vann namen waarvan het eventueel verboden zal zijn hen uit te spreken, 
datt is het oorspronkelijke geweld van de taal, dat erin bestaat de abso-
lutee aanspreking (Ie vocatif absolu) in een verschil in te schrijven, te 
classificerenn en uit te stellen. Het unieke in het systeem denken, het er 
inschrijven,, dat js het gebaar van het archi-schrift: archi-geweld, verlies 
vann het eigene, van de absolute nabijheid, van de tegenwoordigheid aan 
zichzelf,, in werkelijkheid een verlies van wat nooit heeft plaatsgehad, 
vann een tegenwoordigheid aan zichzelf, die nooit is gegeven, maar ge-
droomdd en altijd al gespleten (dédoubléè), herhaald, niet in staat anders 
tee verschijnen dan in haar eigen verdwijning" (GR 164/5). 

OpOp het eerste gezicht dient zich in deze passage een deconstructie van 
dee (eigen)naam en van het unieke aan. Om een eigennaam te zijn, zou 
dee eigennaam geheel op zichzelf moeten kunnen functioneren, zou hij 
eenn "vocatif absolu" moeten zijn. De eigennaam is niet zozeer een 
persoonsnaamm als wel "het unieke woord", de "eigen(lijke) naam", de 
"gebiedendee naam", waarin een verbond is gesloten tussen spreken en 
zijn,, tussen taal en werkelijkheid. Als uniek woord is de eigennaam 
innerlijkk verbonden met wat hij aanduidt en onvergelijkbaar met enig 
anderee betrekking. In "La différance" brengt Derrida tegen deze meta-
fysicaa van het unieke woord in, "dat er nooit een uniek woord, een 
gebiedendee naam is geweest, noch ooit komen zal" (M 28). De eigen-
naamnaam staat niet op zichzelf en functioneert altijd al in een systeem van 
verschillen,, classificaties en inschrijvingen. Hij ontleent zijn betekenis 
aann andere namen, die op hun beurt hun betekenis weer aan andere 
namenn ontlenen. Pas in relatie tot andere namen, waarin hij zich als 
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eigennaam,, als uniek woord uitwist, is de naam een eigennaam. Strikt 
genomenn is de eigennaam daarom geen eigennaam. 

Watt hier naar voren treedt, is dat de eigennaam onvermijdelijk en 
noodzakelijkk is uitgeleverd aan een herhaling die het unieke of het 
eigenee tegelijkertijd zichtbaar maakt en uitwist. Maar hoe kan een 
herhalingg gedacht worden als een beweging, waarin het unieke zich 
tegelijkertijdd toont en uitwist? Welke implicaties heeft deze merk-
waardigee herhaling voor het statuut van het unieke? In relatie tot het 
denkenn van Blanchot wordt gaandeweg duidelijk, dat de deconstructie 
vann de eigennaam diens 'innerlijke noodzaak' ondermijnt, alsmede de 
daarmeee samenhangende claim van authenticiteit. 

Iss het unieke eerst uniek op het moment dat het wordt benoemd, 
ingeschrevenn en veralgemeniseerd, dan gaat het niet aan de herhaling 
vooraf,, maar wordt het erdoor geproduceerd. In die zin is de herhaling 
oorspronkelijkerr dan wat het herhaalt. De herhaling is gewelddadig, 
omdatt ze het unieke uitwist en ontkent. Maar aangezien de herhaling 
tegelijkertijdd het unieke mogelijk maakt en laat verschijnen, is het 
geweldd waarmee zij het unieke uitwist niet iets dat het van buiten, als 
eenn ongelukkig toeval of toevallige bijkomstigheid, overkomt. Het 
uniekee is niet iets dat zelfgenoegzaam bestaat, als tegenwoordigheid 
aann zichzelf en in een eigenlijke en onschuldige gedaante, noch iets 
datt door de herhaling in zijn oorspronkelijkheid wordt geschonden, 
wantt veralgemeniseerd; het bestaat eerst door zich uit te vlakken. 
Daaromm spreekt Derrida van een "verlies van het eigene, van de Ab-
solutee nabijheid, van de tegenwoordigheid van zichzelf, verlies dat in 
werkelijkheidd nooit heeft plaatsgehad". Precies deze herhaling waar-
aann niets oorspronkelijks voorafgaat, wordt aangeduid met spiegele f-
fect: : 

"Enn omdat er niets aan de spiegel is voorafgegaan, omdat alles begint in 
dee plooi van het citaat (u zult verderop leren hoe u dit woord moet le-
zen),, zal het binnen van de tekst er altijd buiten liggen, in dat wat lijkt te 
dienenn als 'middelen' (moyens) tot het 'werk'" (DIS 351). 
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Dee spiegel weerspiegelt dus geen van zichzelf zinvolle werkelijkheid, 
nochh een (zelfbewustzijn dat aan hem vooraf zou gaan, hij brengt 
voortt én wist uit wat het spiegelt. 

Gaatt de herhaling aan wat het herhaalt vooraf, dan produceert zij 
niett alleen wat het herhaalt, maar tegelijkertijd een onherleidbaar 
verschill  tussen herhaling en het herhaalde. Deze herhaling, die door 
Derridaa iteratie wordt genoemd, voltrekt een splijtende verdubbeling 
enn is constitutief voor alle andere 'quasi-concepten' die hij in de loop 
vann zijn werk introduceert. In zijn vroege werk zijn de belangrijkste 
quasi-conceptenn het supplement, de différance, het hymen, het farma-
kon,, het parergon en het spoor. Deze en andere zijn, evenals de itera-
tie,, zowel vormen als effecten van het oorspronkelijke geweld.4 De 
vraagg dringt zich hier op wat het statuut van het oorspronkelijke ge-
weldd is. Heeft het oorspronkelijke geweld het statuut van een absoluut 
fundament,, van een laatste oorsprong? 

Zouu het oorspronkelijke geweld het statuut van een absoluut fun-
damentt hebben, dan zou Derrida de metafysische tegenstelling tussen 
oorsprongg en representatie enkel omkeren. Deze omkering is slechts 
eenn eerste stap in een deconstructie van een metafysica, die zich ba-
seertt op een absoluut fundament. Of het nu de naam van God, natuur, 
geschiedeniss of mens draagt, voor de metafysica is het oorspronkelijke 
fundamentt absoluut, omdat het zelfgenoegzaam en van zichzelf waar-
de-- en betekenisvol is. Dit fundament is nooit rechtstreeks gegeven en 
staatt boven of buiten zijn representaties waarin het zich voorstelt of 
wordtt voorgesteld. Het oorspronkelijke fundament bestaat onafhanke-
lij kk van zijn representaties en ontleent aan deze onafhankelijkheid of 
absoluutheidabsoluutheid zowel zijn eeuwigheidswaarde als zijn algemeen gel-
digheid.. Omdat het oorspronkelijke fundament zich niet rechtstreeks 
tegenwoordigstelt,, is het altijd en onvermijdelijk door het begrip of de 
voorstellingg die we ervan hebben bemiddeld. Wat we in handen heb-
benn is een voorstelling of een supplement van de oorsprong, niet het 
oorspronkelijkee fundament zelf. Zo doet zich het merkwaardige feit 

195 5 



voor,, dat het oorspronkelijke fundament zijn waarde en betekenis in 
zichzelff  vindt, maar desondanks een representatie nodig heeft om zijn 
betekeniss kenbaar te maken. En in deze nood van de representatie 
schuiltt een gevaar voor de metafysica. Het gevaar is niet zozeer dat 
hett supplement het oorspronkelijke fundament zelf aantast of een 
verkeerdee voorstelling van zaken geeft, als wel dat de voorstelling een 
eigenn leven gaat leiden en de plaats van de oorsprong inneemt, dat zij 
voorwendtt de oorsprong te representeren, terwijl zij daaraan mis-
schienn haar eigen zin oplegt. 

Aangezienn binnen het perspectief van de metafysica de represen-
tatiee de oorsprong zelf niet aantast, wordt zij gezien als een accident 
off  ongelukkige bijkomstigheid.5 Binnen dit perspectief geldt het alou-
dee spreekwoord waarin de snelheid van de leugen door de waarheid 
wordtt achterhaald. Een verkeerde of bedrieglijke voorstelling van 
zakenn zal uiteindelijk als onjuist of als bedrog worden ontmaskerd. 
Maarr geeft het oorspronkelijke fundament zich alleen te kennen via 
eenn representatie en wordt het dus onvermijdelijk door zijn supple-
mentt bemiddeld, dan is het niet mogelijk om onafhankelijk van welk 
supplementt ook te beslissen of de weergave van het oorspronkelijk 
fundamentt adequaat is. Derrida benadrukt, dat het supplement geen 
bijkomstigee toevoeging is, maar dat het oorspronkelijke fundament 
eenn effect van de supplementaire bemiddeling is, dat wil zeggen van 
hett intermediair: 

%..)) de supplementaire bemiddelingen (fes mediations supplementai-
res)res) die juist de zin voortbrengen van dat wat zij uitstellen (different): de 
luchtspiegelingg van de zaak zelf, de onmiddellijke tegenwoordigheid, de 
oorspronkelijkee waarneming. Het onmiddellijke is afgeleid. Alles begint 
mett het intermediair" (GR 226). 

Hett intermediair produceert niet alleen de oorsprong, maar tegelijk het 
verschill  tussen oorsprong en supplement. Het stelt niet alleen de aan-
wezigheidd van de oorsprong uit - dan zou het slechts bijkomstig of 
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vann buiten toegevoegd zijn - maar produceert dit uitstel en wat uitge-
steldd blijft . De oorsprong is zo altijd al gespleten, want supplementair 
bemiddeld.. Dit betekent dat elke positie die tegenover de oorsprong en 
hethet intermediair wordt ingenomen, op haar beurt supplementair is 
bemiddeld.. Een onafhankelijke positie van waaruit we kunnen beoor-
delenn of een supplement al dan niet met de oorsprong overeenkomt, 
behoortt dan niet meer tot de mogelijkheden. 

Ditt houdt onder meer in dat elke bepaling van (het wezen van) de 
literatuurr supplementair is bemiddeld en uitgesteld blijft . Van de D-
mans,, verhalen en gedichten die verschijnen kan daarom niet op voor-
handd en met onbetwijfelbare zekerheid worden gezegd, dat zij het 
wezenn van de literatuur manifesteren. Een dergelijke conclusie kan 
alleenn worden getrokken, wanneer we onafhankelijk van haar mani-
festatiess weten wat het wezen van de literatuur is. Dit wezen wordt 
onvermijdelijkk afgeleid uit haar verschijningen - die overigens zeer 
diverss zijn - en in onderscheid tot andere taaluitingen. Manifesteert 
literatuurr zichzelf zonder haar ware aard rechtstreeks te laten zien, dan 
iss het niet langer mogelijk een bepaling van literatuur te verifiëren of 
tee falsifiëren. Het statuut van haar bepaling is daarom conventioneel 
off  institutioneel, maar niet ontologisch van aard. Als gevolg hiervan 
blijf tt het de vraag wat we aanduiden met het woord 'literatuur'. 

Hierr moet met nadruk worden gezegd, dat het intermediair, als 
oorsprongg van de oorsprong, zich niet onttrekt aan de reeks van sup-
plementairee bemiddelingen. Wat geldt voor de eigennaam, het unieke 
enn het oorspronkelijke, geldt ook voor het oorspronkelijke intermedi-
air:: het is pas oorspronkelijk wanneer het zich uitwist en niet meer 
oorspronkelijkk gegeven is. Het intermediair stelt zichzelf nooit recht-
streekss tegenwoordig. Dit betekent niet dat het absoluut op zichzelf 
bestaat,, maar wel dat het geen enkelvoudig oorspronkelijk fundament 
is,, dat buiten de keten van supplementen en verdubbelingen om van 
zichzelff  betekenis heeft. Als oorsprong is het intermediair altijd al 
geproduceerdd door en een effect van een bemiddeling die op haar 
beurtt supplementair is. Het heeft dan ook niet het zelfingenomen sta-
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tuut,, dat de metafysica aan de oorsprong toekent, omdat het zichzelf 
ondergraaftt in plaats van fundeert en het zichzelf splijt in plaats van 
datt het met zichzelf samenvalt.6 

Alss vorm en effect van het intermediair spiegelt of reflecteert het 
intermediairr zich in zichzelf, zonder ooit volledig aan zichzelf tegen-
woordigg te zijn. Elke bewering over het intermediair maakt een 'me-
ta'bewegingg die zelf supplementair is bemiddeld. Van een metaver-
toogg is hier geen sprake (cf. PS 24). De mogelijkheid van een meta-
vertoogg impliceert namelijk, dat er buiten de supplementaire bemid-
delingg algemeen geldende uitspraken over het intermediair kunnen 
wordenn gedaan. Deze mogelijkheid wordt echter door niets gerecht-
vaardigdd en zou van het intermediair andermaal een laatste grond 
maken.. Juist omdat het intermediair zelf supplementair is bemiddeld, 
kann het niet vanuit een onafhankelijke positie worden beschreven, 
geconstateerdd of bewezen.7 Er is geen essentie, geen waarheid van het 
intermediair;; het is geen genus, geen substantie, geen transcendentaal 
betekende.. Slechts retrospectief, dat wil zeggen in de herhaling, kan 
wordenn gezegd dat het oorspronkelijk is. Als effect van het intermedi-
airr is het intermediair zichzelf niet genoeg en niet met zichzelf inge-
nomen,, want bij voorbaat gespleten en vermenigvuldigd. Het bestaat 
enkelenkel in meervoud. Als splijtende verdubbeling is het intermediair een 
actt van deling, die verhindert dat het denken zich in zijn zelf verklaar-
dee zelfgenoegzaamheid opsluit, door 'alles' tot het zelfde, dat wil 
zeggenn tot zichzelf, te reduceren. 

Hoewell  het intermediair het beroep op een oorspronkelijk funda-
mentt problematiseert en de metafysica ondermijnt, maakt het de meta-
fysicaa tegelijkertijd (quasi-)mogelijk8, voor zover het een oorspronke-
lij kk fundament bemiddelt en tegenwoordigstelt. Op dit punt tekent 
zichh een belangrijk verschil tussen Blanchot en Derrida af. Blanchot 
vechtt de gevestigde orde aan om uiteindelijk te raken aan een uiterste 
grenss tussen binnen en buiten, tussen het zeg- en het onzegbare, ter-
wij ll  Derrida laat zien dat elke bepaling al een ondermijning in zich 
draagt.. Elke bepaling van de grens voltrekt een splijting, omdat zij 
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onvermijdelijkk ingeschreven staat in de beweging van het intermedi-
air:: elke bepaling vooronderstelt een bepaling van de bepaling en is zo 
uiteindelijkk zonder vaste grond. Dit betekent niet dat elke grens wordt 
opgeheven,, maar wel dat de orde van binnenuit wordt bedreigd. De 
orde,, de heersende conventies en standaarden bestaan eerst in en door 
hethet intermediair en dragen altijd hun "negativum", hun "double 'né-
gatif",, en daarmee hun eventuele ondermijning in zich. Het begren-
zenn enerzijds en het doorbreken en overschrijden van grenzen ander-
zijds,, zijn twee werkingen van het intermediair. De drie lagen van 
geweld,, die Derrida onderscheidt, staan derhalve niet los van elkaar, 
maarr zijn in en met elkaar verstrengeld. Vervolgens is de vraag hoe zij 
inn elkaar zijn gevlochten en of, en zo ja waarin, deze vervlechting van 
geweldlagenn verschilt van Blanchots intimiteit van de strijd tussen 
evenn onverenigbare als onafscheidelijke momenten? Voor een ant-
woordd op deze vraag mogelijk is, zullen eerst de andere twee lagen 
naderr beschreven moeten worden. 

3.3. Metafysisch geweld 

Dee tweede laag die Derrida noemt, is "het herstellend en beschermend 
geweld""  dat grenzen stelt, afbakent, orde schept en zekerheid ver-
schaft: : 

"Vanuitt dit archi-geweld, dat door een tweede herstellend en bescher-
mendd geweld wordt verboden en dus bevestigt, dat de 'moraal' sticht en 
voorschrijftt het schrift te verbergen, de zogenaamde eigennaam uit te 
vegenn en uit te wissen, dat het eigene reeds splijt (...)" (GR 165). 

Ditt geweld vestigt de moraal, die voorschrijft wat goed en wat kwaad 
is;; het herstelt de rust en de orde door het oorspronkelijke geweld en 
hethet intermediair te verbergen en te verbieden. Het is een vorm van 
protectionisme,, dat constitutief is voor de westerse metafysica, en de 
daarinn gewortelde politieke orde, die streeft naar eenheid en zelfbe-
houd,, voor een totalitair denken, dat wordt beheerst door het streven 
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alless in te sluiten en een plaats te geven binnen een hiërarchisch ge-
structureerdee eenheid, die in de logos - het laatste, absolute fundament 
-- haar centrum, haar alfa en omega vindt. Als oorsprong van de waar-
heidd in het algemeen ordent de logos de veelheid van verschijnselen 
enn herleidt hij tegenstellingen tot een eenheid, door een systeem te 
structurerenn van binaire opposities tussen bijvoorbeeld aanwezigheid 
enn afwezigheid, waarheid en fictie, legitiem en illegitiem, waarbij de 
eerstee term superieur is aan de daaraan tegengestelde en daarvan af-
geleidee term. Deze hiërarchie van binaire opposities impliceert een 
afbakening,, een vernedering en morele afwijzing die gebaart het bui-
tenn buiten te houden: "Het buiten buiten houden. Dat is het inaugurele 
gebaarr van de 'logica' zelf, van de juiste 'zin', in zoverre ze overeen-
komtt met de zelfidentiteit van wat is: zijn is wat het is, het buiten is 
buiten,, het binnen binnen" (DIS 147). 

Dee oppositie tussen binnen en buiten die aan het denken van de 
moraall  ten grondslag ligt, geldt voor Derrida als de matrix van alle 
metafysischee opposities. Wat in deze geste door de metafysica wordt 
afgewezen,, is alles wat buiten haar orde valt (het vreemde en andere, 
hett onzegbare, het onberekenbare, het onmogelijke, de waanzin, etc), 
alless wat haar ondermijnt, haar ter discussie stelt en haar op haar 
grondvestenn doet schudden. Deze geste is bepalend voor het idee van 
eenn onmiddellijke tegenwoordigheid van het denken aan zichzelf, 
zoalss dat onder meer tot uitdrukking komt in Hegels dialectiek en in 
Husserlss filosofie van het transcendentale bewustzijn, die beide het 
primaatt bij het heden leggen. Het primaat van het heden hangt onlos-
makelijkk samen met zowel de identiteit (het buiten is buiten, het bin-
nenn binnen) als met het verbond dat het unieke woord sluit tussen taal 
enn werkelijkheid. Gezien vanuit het privilege van de tegenwoordig-
heid,, is de afwezigheid een afgeleide van de aanwezigheid, het buiten 
eenn afgeleide van het binnen, het andere een afgeleide van het zelfde. 
Omdatt het verleden en de toekomst van het heden afgeleide modi zijn, 
kunnenn zij tegenwoordig gesteld worden. Daardoor blijf t de mogelijk-
heidd van zekere en onbetwijfelbare kennis bestaan; het onbekende of 
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ongekendee heeft hier het statuut van iets wat nog niet gekend maar in 
principee wel kenbaar is. In het laatste hoofdstuk van dit deel kom ik 
terugg op deze thematiek en zal ik laten zien hoe Derrida in discussie 
mett Aristoteles, Husserl en Heidegger het voorrecht van het heden 
deconstrueert. . 

Hett afwijzende gebaar van de metafysica structureert de moraal in 
eenn tegenstelling tussen goed en kwaad, waarbij het kwaad wordt 
vereenzelvigdd met het buiten. Dit wil niet zeggen dat het kwaad zich 
nooitt binnen de gevestigde orde manifesteert en zich op grote afstand 
houdt,, maar wel dat het kwaad als een accidentele ontsporing wordt 
gezienn en aldus geen werkelijke bedreiging voor de orde als zodanig 
vormt.. Natuurlijk, in het geval van een geslaagde revolutie zal een 
specifiekee orde omver worden geworpen en door een andere worden 
vervangen,, maar de orde als zodanig wordt door de revolutie niet 
aangetast.. Hil l legt de vinger precies op deze zere plek wanneer hij -
zoalss ik in de inleiding tot het eerste gedeelte over Blanchot al naar 
vorenn heb gebracht - betoogt, dat Blanchot in zijn politieke teksten uit 
dee jaren dertig de toen heersende politieke orde weigert, om daar een 
anderee voor in de plaats te stellen en dat hij daarom gevangen blijf t in 
eenn politiek van representatie. Door het buiten buiten te houden, wei-
gertt de metafysica tegelijkertijd haar afbakeningen, grenzen en hiërar-
chieënn als een effect van het oorspronkelijk geweld te erkennen. Zij 
weigertt aan te nemen, dat de grenzen die zij stelt en de hiërarchische 
tegenstellingenn die daardoor worden georganiseerd, alsmede de uit-
sluitingenn die daarmee onvermijdelijk gepaard gaan, zonder vaste 
grondd zijn. De erkenning dat de tegenstellingen en uitsluitingen geen 
vastee grond hebben, wil hier niet zeggen dat zij geheel en al in (het) 
nietss verdwijnen, maar wel dat zij uiteindelijk niet kunnen worden 
gelegitimeerdd op een universele en absolute grond, omdat die grond 
altijdd al gespleten, want bemiddeld is. Daarom is de deconstructie van 
dee metafysica geen vorm van terreur, in de betekenis die Blanchot 
daaraann geeft. 
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Hett gaat er Derrida niet om dat de metafysica ontkent, dat zij ge-
weldd uitoefent, het gaat hem erom dat de metafysica haar geweld 
legitimeertt op grond van haar eigen bouwwerk van hiërarchieën. Dit 
bouwwerkk mag dan in beginsel bestaan uit filosofemen en filosofische 
categorieën,, in hun abstractie werken zij wel concreet in een sociaal-
politiekee orde door. Het primaat van het heden is niet alleen constitu-
tieff  voor de categorie van de identiteit, maar werkt ook door in hoe we 
onss tot onszelf en onze culturele identiteit verhouden. Het metafysi-
schee stelsel van normen en waarden en filosofemen is allerminst on-
schuldigg en ligt aan de basis van mogelijke repressie of wetten, veror-
deningen,, maatregelen en privileges, waardoor bepaalde groepen in de 
samenlevingg sociaal-economisch of politiek worden achtergesteld, 
anderee groepen worden bevoorrecht. De sociaal-politieke hiërarchie 
baseertt zich op een filosofische rangorde waarin de rede boven het 
gevoell  staat, het algemene boven het bijzondere, de algemeenheid 
bovenn de context en de onpartijdigheid boven de betrokkenheid. 

Tochh zou het onjuist zijn om de indruk te wekken dat Derrida en-
kell  oog heeft voor de negatieve en, politiek gezien, repressieve wer-
kingg van de metafysica. Zijn verhouding tot de metafysica is com-
plexerr dan dat. Hij wijst de grens, de rede, de berekening als zodanig 
niett af. Zo kritiseert hij in De la grammatologie Lévi-Strauss, omdat 
dezee geen verschil maakt tussen politieke heerschappij en onderdruk-
king,, tussen hiërarchiesering en overheersing. Voor Lévi-Strauss staat 
dee politieke macht per definitie gelijk met onrechtvaardigheid (cf. GR 
191).. In Limited Inc. weigert Derrida daarentegen de politie(k) te 
identificerenn met een repressieve regime. Weliswaar is de politie in 
zijnn ogen nimmer politiek neutraal, maar dat wil niet zeggen dat zij 
daaromm repressief, dat wil zeggen "fysiek onderdrukkend" en op 
voorhandvoorhand en per definitie politiek verdacht is. Hij wil niet ontkennen 
datt de politie die repressie kan uitoefenen en daadwerkelijk uitgeoe-
fendd heeft, maar wel dat ieder verbod en het toezien op de naleving 
ervann blijk geeft van politieke onderdrukking. Stelt het verbod gren-
zenn en is het om die reden gewelddadig, dan moet dit worden onder-
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scheidenn van de "brute kracht" waarmee de wet haar eigen verboden 
overtreedtt en zij zich niets aan haar legitimatie gelegen laat liggen 
(LIMM 241). 

Dee metafysica wast haar handen in onschuld, door haar hiërar-
chieënn te funderen in een absoluut fundament, dat, volgens haar zeg-
gen,, onafhankelijk van haar bestaat. Niet het geweld als zodanig, maar 
dee willekeur en de zinloosheid ervan is voor de metafysica onaan-
vaardbaar.. Zij weigert de willekeur van haar geweld, door het geweld 
datdat zij uitoefent, te funderen in een oorsprong en door het een functie 
enn een doel toe te wijzen in het streven naar zelfbehoud, het bewaren 
vann de eenheid en het herstellen van de rust. Aldus pleegt zij, om met 
Camuss te spreken, een perfecte misdaad, een misdaad die niet meer 
alss misdaad wordt (h)erkend, omdat ze het geweld dat zij uitoefent, 
legitimeertt door het een plaats te geven in de ruileconomie, waarin de 
kostenn tegen de baten worden afgewogen en de middelen door het 
doell  worden geheiligd. Het geweld dat door de gevestigde orde wordt 
uitgeoefend,, bijvoorbeeld door het uitvaardigen van wetten, is, althans 
vanuitt het gezichtspunt van diezelfde orde, geen zinloos geweld, hoe-
well  wordt ingezien dat de consequenties niet voor iedereen voordelig 
zijnn ('Ingrijpen was noodzakelijk...', 'We konden niet anders dan...'). 
Niett alleen haar eigen geweld, ook het geweld dat zich tegen haar 
keert,, krijgt een zin of een betekenis, dat wil zeggen wordt psycholo-
gisch,, sociologisch of politiek verklaard. De zinloosheid van geweld 
bestaatt er niet in, dat het geweld zich richt op een toevallige voorbij-
gangerr die met één klap tot zinloos slachtoffer wordt geslagen, zonder 
datdat de dader daarmee iets bereikt (zijn vrijheid, revanche), maar be-
staatt erin dat de oorsprong van het geweld ondoorzichtig blijf t en haar 
zinn zich niet tegenwoordigstelt, waardoor het onbeheersbaar wordt. 
Wantt zodra geweld zinloos en zonder reden is, en als gevolg daarvan 
onbegrijpelijkk en onbeheersbaar, vormt het pas een 'echte' bedreiging 
voorr de gevestigde orde. 

Binnenn het sociaal-politiek perspectief legitimeert de gevestigde 
ordee de uitoefening van geweld op grond van het algemeen belang, 
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omm vervolgens als vertegenwoordiger van dit belang het monopolie 
vann geweld voor zich op te eisen. Derrida wijst op het probleem van 
dezee zelflegitimatie. Legitimeert de orde haar geweld op grond van 
diee orde zelf, dan geeft zij impliciet, en tegen wil en dank, de wille-
keurr van haar legitimatie toe. In dat geval is de legitimatie van de orde 
eenn zelflegitimatie: zij ontvangt haar bevoegdheid tot het uitoefenen 
vann geweld niet van elders, maar kent die zichzelf toe. Een dergelijke 
zelflegitimatiee komt nog het duidelijkst tot uitdrukking op het moment 
datt een revolutie bezit neemt van de oude macht. Gezien vanuit de 
ordee die zij omverwerpt, is de revolutie illegitiem. Maar gezien vanuit 
dee orde die zij daarna vestigt, is het geweld legitiem en bovendien 
prijzenswaardig.. Om de willekeur uit te sluiten, wordt binnen de meta-
fysischee traditie een beroep gedaan op een absoluut fundament. Door 
zichh op een absoluut fundament te vestigen, legitimeert het metafysi-
schee bouwwerk en de maatschappelijke orde uiteindelijk het gebruik 
vann macht en geweld: alles wat aan het behoud van de orde bijdraagt, 
hett woord van God dient of de finaliteit van de mens verwerkelijkt, is 
goed.. Geweld is daarom niet principieel onwettig of immoreel. Staat 
hett geweld in dienst van het behoud van de maatschappelijke orde, de 
bestemmingg van de mens of het woord van God, dan is het goed, 
druistt het daar tegen in, dan staat het geweld gelijk met het kwaad. 

Ditt beroep op een absoluut fundament is niet zonder problemen. 
Evenalss Camus thematiseert en problematiseert Derrida de kwestie 
vann de legitimatie, maar anders dan Camus zal hij betogen dat de 
legitimatiee een onvermijdelijk moment is, dat - zo zullen we nog zien 
-- uiteindelijk terugvoert tot een onbeslisbaar moment dat zelf legitiem 
nochh illegitiem is en daarom het risico van politieke willekeur niet kan 
uitsluiten.. Het absolute fundament is namelijk niet rechtstreeks gege-
venn en vertegenwoordigd, dat wil zeggen supplementair bemiddeld, 
doorr de orde die zich op haar beroept. Dit betekent ten eerste dat het 
beroepp op een absoluut fundament uiteindelijk ongegrond blijft , omdat 
nochh a priori, noch a posteriori definitief kan worden vastgelegd of de 
regelss en wetten conform het fundament zijn waarop de gevestigde 
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ordee hen zegt te baseren. Ten tweede betekent dit, dat de orde, on-
dankss een beroep te doen op een fundament dat onafhankelijk van 
haarr bestaat, niettemin zichzelf legitimeert en de verdenking van poli-
tiekee willekeur en zelfverrijking uiteindelijk niet kan wegnemen. De 
legitimatiee van maatschappelijke en politieke orde noch van de moraal 
ontsnaptt aan het intermediair. De consequentie hiervan is dat de oppo-
sitiee tussen goed en kwaad geen vaste grond onder de voeten heeft. 
Nietss is voor zichzelf goed of kwaad: 

"Err is geen ethiek zonder tegenwoordigheid van de ander, maar even-
minn en bij gevolg zonder zijn afwezigheid, veinzerij, omweg, verschil 
(diffémnce)(diffémnce) en schrift. Het archi-schrift is de oorsprong van zowel de 
moraliteitt als van de immoraliteit. Een niet-ethische opening van de 
ethiekk Gewelddadige opening" (GR 202). 

Err ontbreken algemeen erkende en aanvaarde normen en waarden op 
grondd waarvan we inzake ethisch-politieke en maatschappelijke 
vraagstukkenn als euthanasie en abortus en gentechnologie kunnen 
beslissenn of zij goed dan wel kwaad zijn. Evenals Lyotard stelt Derri-
daa de autoriteit van een ieder inzake ethische kwesties ter discussie. 
Maarr beiden schuiven de ethiek niet ter zijde. Waar het Derrida om 
gaatt is te laten zien dat de ethiek grondeloos is, dat het oorspronkelij-
kee geweld haar zowel mogelijk als onmogelijk maakt en dat de 
rechtsordee niet van buitenaf maar van binnenuit wordt bedreigd.9 In 
"Violencee et métaphysique" en Force de loi zal Derrida de ethisch-
politiekee implicaties hiervan nader onderzoeken en zich de vraag 
stellenn hoe legitiem geweld kan worden onderscheiden van illegitiem 
geweld.. In het volgende hoofdstuk kom ik daar op terug. 

4.4. Geweld van reflectie 

Kerenn we terug naar de passage waarin lagen van geweld worden 
onderscheiden.. Naast de twee eerder genoemde lagen, onderscheidt 
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Derridaa een derde laag van geweld: het 'geweld van reflectie', dat 

subversiefis: : 

"Vanuitt het archi-geweld (...) kan eventueel een derde geweld opkomen 
off  niet opkomen (empirische mogelijkheid) in wat men gewoonlijk het 
kwaad,, de oorlog, de indiscretie, de verkrachting noemt: zij bestaan erin 
doorr een inbreuk de zogenaamde eigennaam, dat wil zeggen het oor-
spronkelijkee geweld te openbaren dat het eigene van zijn eigenheid en 
eigenlijkheidd heeft onthouden. Derde geweld van reflectie, zo zouden 
wee kunnen zeggen, dat de aangeboren niet-identiteit blootlegt, de classi-
ficatieficatie als denaturatie van het eigene en de identiteit als abstract moment 
vann het begrip. (...) Dit laatste geweld is des te meer complex omdat het 
inn zijn structuur tegelijkertijd verwijst naar de twee dieper gelegen lagen 
vann het archi-geweld en van de wet. In werkelijkheid openbaart het de 
eerstee benoeming die reeds een onteigening was, maar het legt ook bloot 
watt sinds dan als het eigene functioneert, het zogenaamde eigene, sub-
stituutt van het uitgestelde eigene, dat door het sociale en morele be-
wustzijnn als het eigene wordt waargenomen, als het geruststellende ze-
gell  van de zelfidentiteit, het geheim" (GR 165). 

Hett reflectieve geweld is complexer dan de act van aanvechting, om-
datt het in "zijn structuur tegelijkertijd verwijst naar de twee dieper 
gelegenn lagen". Het geweld van reflectie mondt niet uit in het niets of 
inn een leeg tussen, maar openbaart de naamgeving als een onteigening 
enn als een "luchtspiegeling". Maar waarop maakt deze openbaring, die 
zichh niet aan de keten van supplementen onttrekt en de andere twee 
lagenn van geweld in zich sluit, aanspraak? Is deze openbaring zelf 
geheell  vrij van elke smet van naamgeving of classificatie? Legt het 
geweldd van reflectie bloot wat "het geruststellende zegel van zelf-
identiteit""  verborgen houdt, of openbaart het dat het eigene zoge-

naamdnaamd eigen en de identiteit een zogenaamde identiteit is? Ontmaskert 
hett de identiteit als een valse identiteit en de naamgeving als een vorm 
vann (opzettelijk) bedrog waarin de dingen anders worden voorgesteld 
dann zij zijn? 
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Hett al dan niet opkomen van dit geweld is een "empirische moge-
lijkheid""  en daarom "eventueel". Maar 'eventueel' wil hier niet zeg-
genn 'accidenteel'. Anders dan voor de metafysica vallen beide voor 
Derridaa niet samen. Gezien vanuit het perspectief van de metafysica is 
hett geweld tegenover de orde accidenteel, een tijdelijke ontwrichting, 
diee zich daadwerkelijk empirisch manifesteert en waartegen zij zich 
mett alle geweld te weer zal stellen, door passende maatregelen te 
treffenn en wetten uit te vaardigen. Derrida nu betoogt - en hier mani-
festeertt zich het geweld van reflectie - dat de ondermijning van de 
ordee van binnenuit komt en daarin onvermijdelijk staat ingeschreven. 
Alss effect van het oorspronkelijke geweid en als supplement van het 
absolutee fundament, is de gevestigde orde niet eeuwig en onverander-
lijk ,, niet natuurlijk of onaantastbaar, maar conventioneel en "per defi-
nitiee te destabiliseren" (LIM 279). De ontwrichting komt van binnen-
uitt en is in die zin een structurele mogelijkheid, die zich 'eventueel' 
empirischh manifesteert. Het woord 'eventueel' verwijst hier ook naar 
hethet 'evenement', dat wil zeggen naar de onverwachte gebeurtenis 
waaropp we niet kunnen anticiperen. Het geweld van reflectie is even-
tueel,, omdat het zich op elk moment kan voordoen. Dit impliceert dat 
hett niet doelmatig kan worden ingezet, geen program volgt, niet de 
geijktee paden bewandelt en door geen enkel doel wordt gerechtvaar-
digd.. In dat geval namelijk, zouden we op het geweld van de reflectie 
vooruitt kunnen lopen. 

Derrida'ss deconstructie situeert zich op deze laag van geweld van 
reflectie.. Omdat dit geweld de andere twee lagen in zich sluit, voltrekt 
dee deconstructie zich niet buiten de metafysica om, maar ondermijnt 
zijj  haar van binnenuit door de metafysische vooronderstellingen tegen 
dee metafysica zelf uit te spelen. Daarom levert zij, strikt genomen, 
geenn filosofische kritiek. Anders dan de filosofische kritiek, neemt de 
deconstructiee haar maatstaf niet in het begrip van het absolute funda-
mentt of de logos en eist zij de waarheid noch een onafhankelijke po-
sitiesitie tegenover wat zij deconstrueert voor zichzelf op. Een kritiek blijf t 
aanspraakk maken op waarheid en totaliteit. Zo stelt Kant in Kritik der 
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reinenreinen Vernunft dat het 'tribunaal van de rede' moet oordelen welke 
vormenn van kennis aanspraak kunnen maken op algemene geldigheid 
enn welke vormen van kennis niet. Derrida wijst erop dat de rede tij-
denss dit tribunaal niet alleen de positie van rechter inneemt, maar 
tegelijkk die van beoordeelde. Is de rede desondanks bevoegd te oor-
delen,, dan verklaart zij zichzelf bevoegd. Hegel daarentegen zal beto-
genn dat de kritiek een maatstaf vereist die zowel onafhankelijk is van 
degenee die oordeelt, als van wat beoordeeld wordt. En deze maatstaf 
vindtt hij in het absolute, in het eeuwige en onveranderlijke oerbeeld 
vann de totaliteit. 

Dee deconstructie volgt geen algemene maatstaven, maar open-
baartt deze als vormen van onteigening. Door de mogelijkheid van een 
onafhankelijkee of transcendente positie ter discussie te stellen, decon-
strueertt Derrida tegelijk de kritiek. Door de metafysische vooronder-
stellingenn tegen zichzelf uit te spelen, toont de deconstructie de on-
mogelijkheidd aan van het systeem om zich te sluiten, van de orde 
zichzelff  te legitimeren, van de context zichzelf definitief te bepalen. 
Zijj  openbaart dat het sluiten van het systeem, het legitimeren van de 
ordee en het bepalen van de context supplementair is, dat het eigene en 
hett oorspronkelijke effecten van het intermediair zijn en dat het inter-
mediairr als oorsprong zelf supplementair is bemiddeld en een onein-
digee keten van supplementen voortbrengt, die door geen enkele oor-
sprongg tot stilstand kan worden gebracht en die niet langer kan wor-
denn beheerst door de tegenstelling tussen natuur en cultuur, moreel en 
immoreel,, politiek en apolitiek, legitiem en illegitiem, accidenteel en 
substantieell  of theorie en praktijk. Het intermediair verschuift, ont-
wrichtt en verplaatst constant de scheidslijn tussen deze en andere 
binairee opposities. De scheidslijn, de grens, is van node, maar nooit 
absoluutt of zelfgenoegzaam. Van deze principiële openheid wil de 
deconstructiee rekenschap afleggen: 

"Eénn van de definities van wat deconstructie wordt genoemd, zou kun-
nenn zijn het zich rekenschap geven van een grenzeloze context (contexte 
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sanssans bord), de grootst mogelijke en scherpzinnigste aandacht geven aan 
contextt en dus aan een onophoudelijke beweging van recontextualisa-
tie""  (LIM 252). 

Eénn van de definities, want van dé deconstructie is geen sprake. De-
constructiess bestaan niet buiten hun inscripties in verschillende en met 
elkaarr conflicterende contexten. Het ontbreken van een eenduidige 
definitiee maakt hen niet tot een obscure soort van kritiek, maar "be-
wijstt haar eerbetoon aan een nieuwe, hele nieuwe Aufkldrung' (LIM 
261).. Een "hele nieuwe Aujklarung\ omdat het niet spreekt in alge-
meenhedenn en in één taal, maar op alle mogelijke manieren en in 
verschillendee talen. Deconstructies zijn geen bewegingen van ontledi-
ging,, maar van onteigening én verplaatsing; zij waken voor het totali-
tairr worden van de context. De openheid van de context omvat meer 
dann het idee dat een woord of feit binnen verschillende contexten 
en/off  binnen eenzelfde context verschillende betekenissen kan hebben. 
Hett punt dat Derrida hier wil maken, is dat een context zich niet defi-
nitieff  laat afbakenen of omheinen. Met de onverzadigbaarheid van de 
contextt maakt de polysemie plaats voor de disseminatie, voor een 
onbegrensdee meervoudigheid waarbij betekenissen zich verstrooien en 
verschillendee talen niet tot één taal kunnen worden herleid. Vanuit 
dezee onherleidbare meervoudigheid van verschillende talen, van ver-
schillendee talen in één, doordenkt Derrida het engagement in spiegel-
schrift. . 

InIn weerwil van wat sommige critici ons willen doen geloven, be-
pleitenn deconstructies geenszins dat alles in beginsel waar of gelijk-
waardigg is. Zij breken de grens open waarbinnen een waarheid verab-
soluteerdd wordt, maar daarmee is allerminst gezegd dat de waarheid 
slechtss relatief of subjectief is. Wat daarmee wel wordt gezegd, is dat 
geenn enkele bewering, van welke aard en hoe plausibel ook, definitief 
hett laatste woord heeft. De deconstructie bepleit noch een relativisme, 
nochh een nihilisme. In zijn antwoord aan Gerald Graff, dat als "Post-
face.. Vers une éthique de la discussion" 'm Limited Inc. is opgenomen, 
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verzett Derrida zich krachtig tegen de kritiek dat de deconstructie rela-
tivistischh of nihilistisch zou zijn en dat zij waarden als waarheid, sta-
biliteit,, eenheid van betekenis, intentionaliteit en context pertinent zou 
afwijzen.. In tegenstelling tot het relativisme claimt de deconstructie 
geenn "absoluut overzicht" en erkent zij de eindigheid van haar positie. 
Hett relativisme pretendeert de eigen context geheel en al te kunnen 
ontstijgenn en de eigen waarden geheel los te kunnen laten, terwijl 
Derridaa nu juist benadrukt dat dit niet mogelijk is en dat een absoluut 
overzichtt ontbreekt. Deze stelling komt onder andere tot uitdrukking 
inn zijn uitspraak dat "de differance nog altijd een metafysische naam 
[is]]  en alle namen die zij in onze taal krijgt [...] als namen metafy-
sischh [blijven]" (M 28). De deconstructie van de metafysica betekent 
niett dat metafysische waarden als waarheid, subjectiviteit, goed en 
kwaadd worden verworpen, maar wel dat zij opnieuw worden inge-
schrevenn in "krachtigere, grote en meer gelaagde contexten" (LIM 
270).. Nergens beweert Derrida dat woorden, concepten of redenerin-
genn volkomen betekenisloos of van generlei waarde zijn, nergens zegt 
hijhij  dat de waarheid niet bestaat. Wel betoogt hij dat die betekenissen 
hunn oorsprong vinden in het intermediair en laat hij zien dat de meta-
fysischee pretentie, dat dé waarheid onomstotelijke vaststaat en voor 
eenss en altijd gekend kan worden, ongegrond is. 

Deconstructiee destabiliseert zo niet een van zichzelf stabiele orde. 
Dee instabiliteit "wordt enkel door de deconstructie geopenbaard" 
(LIMM 271). Hier lijk t te worden gesuggereerd dat de stabiliteit slechts 
schijnn is en dat deconstructies deze schijn als schijn ontmaskeren en 
latenn zien wat voor een wanorde daarachter schuilgaat. Zouden decon-
structiess slechts een onaangename waarheid onthullen en enkel laten 
zienn dat de vredelievende stabiliteit, die we voor werkelijk houden, 
slechtss in onze conservatieve en leugenachtige verbeelding bestaat, 
dann zouden zij de metafysische tegenstelling tussen wezen en schijn 
slechtss omkeren. Anders dan de onthulling, maakt de openbaring 
nergenss staat op. Zij legt geen dreiging bloot die de wereld naar haar 
ondergangg voert. De openbaring van de deconstructie is niet apoca-
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lyptisch,, omdat zij op basis van een visioen of universele aanspraak op 
dee waarheid het einde der tijden aankondigt en het laatste oordeel velt, 
alss wel omdat zij die universele aanspraak ondermijnt en het laatste 
oordeell  uitstelt. Wat zij aankondigt, ligt niet in de toekomst tfutur), 
maarr in een aankomst zonder bestemming iftvenir). Deconstructies 
openbarenn een ruimte die te denken geeft en waar we ons op de onze-
keree aankomst van de andere kunnen voorbereiden: "Zich voorberei-
denn op de komst van de andere, is wat we deconstructie kunnen noe-
men""  (PSY 53). Het geweld van reflectie biedt een eerste aanwijzing 
voorr een andere invulling van het engagement in spiegelschrift: de 
reflectiee op zichzelf is een beweging van onteigening en verplaatsing 
diee verhindert dat de context zich sluit en die een ruimte opent waarin 
dee de andere misschien aankomt. 

5.5. Ineen gevlochten 
Dee drie lagen van geweld die Derrida systematisch onderscheidt, sta-
pelenn zich niet numeriek op: de eerste laag ligt niet onder de tweede 
laagg die onder de derde laag ligt. Zij zijn zo onontwarbaar in en met 
elkaarr vervlochten, dat het onmogelijk is de oorspronkelijke laag bloot 
tee leggen door de andere twee lagen af te graven. Wat deze gelaagd-
heidd complex maakt, is dat het afgraven van deze lagen altijd al is 
verwikkeldd in en tegelijkertijd uitwist wat het blootlegt. Omdat de 
lagenn niet onafhankelijk van elkaar blootgelegd kunnen worden, is een 
archeologiee van geweld niet mogelijk. Concreet betekent dit, dat zodra 
wee een laag van geweld onderscheiden en beschrijven, we ons onver-
mijdelijkk al in een andere laag bevinden, omdat het onderscheiden en 
beschrijvenn zelf al vormen en effecten van geweld zijn. Zodra we het 
geweldd als oorspronkelijk bepalen, en we het dus afbakenen, definië-
renn en onderscheiden van andere soorten, vormen of lagen van ge-
weld,, is het niet meer oorspronkelijk. Het geweld is eerst oorspronke-
lij kk wanneer het wordt afgraven, dat wil zeggen blootgelegd én uitge-
wist.. Het uitwissen is niet iets dat het geweld ongelukkigerwijs over-
komtt - dus accidenteel - maar behoort tot de gelaagdheid van zijn 
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structuur.. Het oorspronkelijke geweld "is van zichzelf in verschil en 
geschill  verwikkeld" (M 23). Elk bepaling sluit het geweld van reflec-
tiee in. En op zijn beurt sluit het geweld van reflectie het herstellend 
geweldd in. 

Hoee en waarin verschilt deze verstrengeling van Blanchots inti-
miteitt van even onafscheidelijke als onverzoenbare tegenstellingen? 
OpOp deze vraag is geen eenvoudig antwoord te geven. Een schemati-
schee en formele voorstelling van de manier waarop beiden de verhou-
dingg tot het unieke denken is een eerste voorzichtige stap richting een 
antwoord.. In het perspectief van Blanchots negatieve ontologie - de 
vraagg hoe Derrida's denken zich tot Blanchots neutrum verhoudt, stel 
ikk nog even uit - is het unieke een buitentalig, onzegbaar zijn dat 
wordtt ontkend zodra het ter sprake wordt gebracht. In de negatieve 
ontologiee ligt het unieke aan gene zijde en gaat het vooraf aan zijn 
ontkenningg in de taal. Aldus wordt het verab-soluteerd, dat wil zeggen 
onafhankelijkk verklaard, waardoor het formeel gezien de structuur 
behoudtt van het absolute fundament dat zich verborgen houdt en zich 
aann iedere representatie onttrekt. Blanchots negatie van het unieke is 
daaromm in Derrida's terminologie accidenteel. Voor Derrida is het 
uniekee eerst uniek in en door het oorspronkelijke geweld van het in-
termediair.. Er is weliswaar een zekere uniciteit of andersheid die zich 
blijf tt onttrekken aan iedere vorm van tegenwoordigheid, maar deze 
uniciteitt of andersheid gaat daaraan niet vooraf: 

"Tenn opzichte van elke mogelijke vorm van tegenwoordigheid ligt deze 
radicalee andersheid gemarkeerd in de onherleidbare effecten-achteraf, in 
effectenn van vertraging" (M 21) 

Alss effect van het intermediair ligt het unieke niet aan gene zijde, 
maarr geeft het zich in en als uitstel, oftewel in en als differentie. Dit 
impliceertt dat het unieke net zomin als het intermediair absoluut is. 
Alss supplement van het supplement, als onderdeel van de keten van 
supplementen,, ontleent het intermediair zijn waarde aan iets anders 
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dann zichzelf. Blanchots werk is van begin af aan een poging om van 
dee onherleidbare uniciteit of andersheid van het unieke te getuigen en 
hethet in ervaring te roepen. Een poging, zo weten we inmiddels, die 
volgenss Blanchot tot mislukken is gedoemd, niet omdat zij faalt door 
gebrekk aan schrijftalent maar omdat zij zich realiseert op het moment 
datt de schrijver, het werk en de onherleidbare andersheid verloren 
gaan.. Het getuigenis van het unieke vereist een act van contestatie 
waarinn het begrip, het werk en het 'ik' op het spel worden gezet. Het 
schrijven,, de literatuur, stelt zichzelf voor de opgave te getuigen van 
hett unieke in zijn onherleidbare buitentalige uniciteit. En aangezien 
literatuurr tot het gebruik van taal is veroordeeld, zal zij in en met de 
taall  een uitweg uit de taal moeten zoeken. In tegenstelling tot de de-
constructie,, stelt deze act van contestatie, die niet van de ervaring van 
hethet onmogelijke is te onderscheiden, zichzelf als waarde en is hij zijn 
eigenn autoriteit. Door het unieke en de verhouding daartoe te verab-
soluteren,, plaatst Blanchot de act van contestatie buiten de keten van 
supplementen.. Het steeds opnieuw en vergeefs proberen het onher-
leidbaree unieke te zeggen, is een functie, want een effect van het unie-
kee dat zich afwezig houdt. 

Hett verschil tussen Blanchot en Derrida kan op dit moment als 
volgtt worden geformuleerd: voor Blanchot is de herhaling een effect 
enen functie van het unieke, dat zich afwezig houdt, terwijl voor Derrida 
hethet unieke een effect en functie van de herhaling is. In "The trace of 
trauma""  komt Michael Newman tot een vergelijkbare conclusie, wan-
neerr hij wijst op het verschil tussen Blanchots 'marque', dat de afwe-
zigheidd van de tijd inhoudt, en Derrida's 'trace', dat uitstelt wat het 
tegelijkertijdd instelt. In tegenstelling tot het spoor, dat constitutief is 
voorr het heden présent) dat het uitstelt, is Blanchots 'marque' op 
geenn enkele wijze constitutief voor welke tegenwoordigheid dan ook. 
Dee markering laat geen spoor achter en verwijst nergens naar, terwijl 
hethet spoor nu juist altijd ergens naar verwijst. Volgens Blanchot is er 
sprakee van een radicale breuk tussen 'marque' en 'trace', terwijl voor 
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Derridaa elke 'marque' altijd al 'trace' is, omdat zij altijd al in relatie 
tott een andere 'marque' staat.10 

Alss effect van het intermediair krijgt het unieke een heel ander 
statuut.. Het unieke is zogenaamd uniek, in de dubbele betekenis van 
zogenaamd:zogenaamd: het unieke is zogenaamd omdat het eerst uniek is wanneer 
hett die naam krijgt - en daarmee als iets unieks erkend wordt - én 
omdatt het als effect van die naamgeving niet van zichzelf uniek is en 
bijj  gevolg oorspronkelijk door fictie is bewerkt: 

"Wanneerr men nu aanneemt (...) dat elk teken dusdanig een oorspron-
kelijkk zich herhalende structuur vertoont, vormt dit een bedreiging voor 
hett algemene onderscheid tussen fictief en effectief gebruik van het te-
ken.. Het teken is oorspronkelijk bewerkt door fictie" (VP 63). 

Iss het unieke zogenaamd uniek, het andere zogenaamd anders, het 
oorspronkelijkee zogenaamd oorspronkelijk, dan blijven we uiteinde-
lij kk in het ongewisse over hun ware aard. En wanneer zij oorspronke-
lij kk door fictie zijn bewerkt, kan niet met zekerheid worden gezegd dat 
zijj  zogenaamd, fictief of onwerkelijk zijn. De categorie van het zoge-
naamdd laat zich niet langer bepalen vanuit de tegenstelling tussen 
werkelijkk en onwerkelijk, of die tussen fictie en non-fictie. Wat de 
consequentiess hiervan zijn voor het engagement in spiegelschrift valt 
hierr nog niet te overzien, maar het laat zich aanzien dat de verhouding 
tott de ander in de beweging van het intermediair anders gearticuleerd 
wordtt dan als een leeg tussen. Hoe, dat zullen we in de volgende 
hoofdstukkenn zien. De vraag waarop ik nu eerst een antwoord wil 
gevenn is hoe het oorspronkelijke geweld van het intermediair door-
werktt in Derrida's notie van het schrift. 

6. De6. De ervaring van het schrift 

Wanneerr Derrida spreekt van 'écriture', dan bedoelt hij daar iets ai-
derss mee dan Blanchot. Zijn specifieke notie van het schrift beperkt 
zichh niet tot het domein van de literatuur, maar geldt ook voor zoiets 
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alledaagss als een boodschappenlijstje. Het schrift strekt zich uit tot 
allee uitingsvormen, disciplines en media, zoals beeld, film, dans, the-
ater,, fotografie en internet, en doorkruist het veld van literatuur, filo-
sofie,, journalistiek en bemiddelende literatuurkritiek. Volgens Blan-
chott daarentegen staan de nieuwe, audiovisuele media, de journalis-
tiekk en de literatuurkritiek volledig in dienst van een cultuur die streeft 
naarr eenvormigheid. Kortom, waar Derrida's notie van 'schrift' zich 
uitstrektt tot alle uitingen en ervaringen, daar beperkt Blanchots notie 
vann 'schrijven' zich tot de literatuur. 

Hett schrift duidt niet (alleen) op een beweging waarin het spreken 
tott zijn uiterste wordt gevoerd, tot het punt waar het spreken onmoge-
lij kk wordt en de schrijver buiten zichzelf of in extase raakt. Weliswaar 
wordtt het bepaald door zowel de afwezigheid van de schrijver en van 
dee lezer, als door de 'oorspronkelijke' herhaling, die een breuk met de 
contextt forceert, maar dit betekent niet dat de schrijver en de lezer 
zichzelff  in het werk verliezen, noch dat de band met de wereld wordt 
doorgesneden.. Deze breuk met de oorspronkelijke context is niet spe-
cifiekk voor experimentele literatuur, maar noodzakelijk voor iedere 
vormm van communicatie, uiting, betekenisgeving en ervaring. Willen 
wee ons verstaanbaar maken, dan moet alles wat we zeggen of schrij-
venn herhaald kunnen worden en buiten zijn oorspronkelijke context en 
inn afwezigheid van de spreker of toehoorder kunnen functioneren. De 
afwezigheidd van de schrijver, en dus van zijn intentie die het centrum 
vann de context vormt, is geen modificatie van de tegenwoordigheid, 
maarr radicaal: ook na zijn dood kunnen zijn woorden worden her-
haald,, dat wil zeggen gelezen of gehoord, en betekenis krijgen. Elk 
teken,, elke gesproken, geschreven of fysieke uiting kan uit zijn con-
textt worden genomen en in een andere worden ingeschreven. Deze 
breukk is geen ongelukkige bijkomstigheid, maar vindt noodzakelijk en 
onvermijdelijkk plaats zodra we communiceren en ervaringen delen. 
Zonderr de mogelijkheid van herhaling, zou geen enkele uiting ontvan-
gen,, gehoord of gelezen, betekend of beantwoord kunnen worden en 
iederee ervaring onmogelijk zijn. 
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Dee repeterende breuk die zich hier voltrekt, haalt niet moedwillig 
eenn uitspraak uit haar context, maar openbaart dat het elke uitspraak 
aann een eigen oorspronkelijke context ontbreekt. Daarom kan niet met 
absolutee zekerheid worden gezegd of de intentie van de spreker over-
gekomenn en begrepen is. Niet alleen in het geval van een brief waarin 
eenn onduidelijke passage verkeerd kan worden begrepen en de brief-
schrijverr niet aanwezig is om het misverstand op te helderen, maar 
ookk in het geval van een gesprek, een college of een vergadering waar 
dee sprekers in levende lijve aanwezig zijn, zijn we daarvan niet zeker. 
Hett risico dat we de ander tijdens een gesprek misverstaan, wordt in 
onzee samenleving overigens wijdverbreid onderkend. De mogelijke 
juridischee consequenties en economische kosten die een misverstand 
mett zich mee kan brengen evenzeer. Elke manager, hulpverlener of 
overheidsambtenaarr leert op trainingen communicatieve vaardigheden 
hoee hij dit risico kan ondervangen door voortdurend samen te vatten 
enn te herhalen wat de ander zegt: 'Dus u zegt...', 'Wanneer ik u goed 
begrijp,, zegt u....'. Een handtekening onder het contract met de a-
kenpartnerr of met de cliënt bekrachtigt de juistheid van de samenvat-
ting.. Het misverstand wordt hier nog altijd slechts gezien als een acci-
dent,, dat door samenvatten kan worden uitgesloten en contractueel 
kann worden afgedekt. 

Derridaa gaat nog een stap verder. Niet alleen blijf t het onzeker of 
mijnn bedoeling door de ander wordt begrepen, het is zelfs de vraag of 
ikk mijn eigen bedoeling volledig begrijp. Want ook in het denkbare 
gevall  dat de spreker en de toehoorder, of de schrijver en de lezer, een 
enn dezelfde persoon zijn, staat een volledig begrip van wat hij bedoelt 
niett op voorhand en zonder enige twijfel voor hemzelf vast, aangezien 
watt hij zegt of schrijft reeds een herhaling is van wat al door anderen 
gezegdd of geschreven is. "Schrijven wil zeggen enten (greffer)" (DIS 
395)) Elk spreken en schrijven, elke uiting ent zich op wat al gezegd is. 
Ditt houdt in "dat de intentie die de uiting bezielt, gegeven deze itera-
tie-structuur,, nooit volledig aan zichzelf tegenwoordig zal zijn" (M 
389).. Derrida deconstrueert in dit verband de alleenspraak, die door 
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Husserll  wordt gezien als de expressie van een subject dat volledig aan 
zichzelff  tegenwoordig is. De alleenspraak zou een improductieve 
herhalingg en transparante zelfreflectie zijn, waarin de intentie van het 
subjectt volledig aan hetzelfde subject aanwezig is. Derrida stelt daar-
entegenn dat alleenspraak niet mogelijk is zonder de omweg via de taal, 
waarinn ik tot en in mijzelf spreek. Maar zodra ik in mijzelf spreek, 
maakk ik gebruik van een taal die niet van mij is en waarover ik bij 
gevolgg geen heer en meester ben. 

Dee iteratie-structuur van het schrift ondermijnt de autonomie van 
dee schrijver, maar van een extase op de manier waarmee Blanchot het 
verdwijnenn van de schrijver associeert is hier geen sprake. De schrij-
verr is niet gedecentreerd, omdat hij op het moment dat hij aan het 
uiterstee van zijn mogelijkheden komt, buiten zichzelf raakt, maar 
omdatt hij altijd al bemiddeld is en niet buiten de bemiddeling om aan 
zichzelff  tegenwoordig kan zijn. In de reflectie op zichzelf keert het 
subjectt niet naar zichzelf terug, maar ontdekt het zichzelf als iets wat 
vreemdd voor hem blijft . De eigen identiteit is een effect van supple-
mentairee reflecties die vandaag de dag concreet gestalte krijgen in het 
netwerkk van allerlei soorten media en verhoudingen tot anderen. Wij 
zijnzijn niet langer de spil van dit netwerk, maar een knooppunt daarbin-
nen.. We zien, lezen, denken en ervaren onze verhoudingen tot anderen 
enn tot de media weliswaar vanuit een bepaald referentiekader, maar 
wee hebben niet de beschikking over dat referentiekader. Omdat een 
overzichtt over het 'eigen' en andere referentiekaders zelf deel uit-
maaktt van het netwerk dat we willen overzien, zijn we noch de regis-
seurr van onze verhoudingen tot anderen, noch van de media. Omdat 
hett het netwerk aan een centrum ontbreekt, spreekt Derrida van 'spel': 
"dezee beweging van het spel, die door het ontbreken, de afwezigheid 
vann het centrum of van de oorsprong wordt mogelijk gemaakt, is de 
bewegingg van supplementariteit' (ED 423). Hiermee is niet gezegd 
datt wij vrij spel hebben en onbelemmerd onze gang kunnen gaan. Juist 
omdatt het centrum ontbreekt en wij bij gevolg de regie niet in handen 
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hebbenn is het spel van entingen geen vrij spel, dat wil zeggen, geen 

spell  waarover wij kunnen beschikken. 
Derridaa zelf spreekt niet van netwerk en knooppunt. Niettemin 

gevenn deze termen goed weer wat hij met 'schrift' en 'tekst' aanduidt, 
namelijkk het spel of weefsel van verwijzingen en entingen. Dit weef-
sell  - 'texture - is niet tekstueel in de zin dat het alleen betrekkingen 
tussenn geschreven uitingen omvat. Het woord 'tekst' heeft voor Derri-
daa een bredere betekenis: "Wat ik 'tekst' noem omvat alle structuren 
diee 'werkelijk', 'economisch', 'historisch', socio-institutioneel worden 
genoemd,, kortom: alle mogelijke referenten" (LIM 276). Hiermee 
ontkentt hij niet het bestaan van referenten - alsof er geen stenen zou-
denn bestaan waaraan we ons meer dan eens kunnen stoten, alsof oor-
logenn nooit hebben plaatsgehad, alsof ik niet van lij f en leden ben en 
hett niet koud heb wanneer het buiten vriest - maar wel dat woorden 
aann die referenten in de werkelijkheid hun definitieve betekenis ontle-
nen.. De werkelijkheid zelf heeft een structuur van verwijzingen en 
entingenn en is deel van de beweging van supplementariteit. De bete-
keniss van elk referent is altijd al supplementair bemiddeld en kan niet 
buitenn het intermediair om rechtstreeks in haar oorspronkelijkheid 
wordenn gekend. De ervaring van de werkelijkheid is een "interpreta-
tievee ervaring". Deze "interpretatieve ervaring" manifesteert zich niet 
alleenn in relatie tot literatuur of literaire werken, maar ook op het 
momentt dat we onszelf of anderen vragen wat de zin van het leven is, 
watt liefde en wat welzijn betekent, op het moment dat we ethisch-
politiekee kwesties en maatschappelijke vraagstukken bespreken, of op 
hett moment dat we conclusies trekken uit statistieken. Ook de financi-
eel-economischee werkelijkheid is supplementair bemiddeld. Dat is de 
redenn waarom directeuren van nationale banken weinig interviews 
geven:: hun uitspraken hebben namelijk direct gevolg voor wisselkoer-
sen,, voor de rentestand en voor de handel in aandelen op de geld-
markt. . 

Derrida'ss 'tekst' voltrekt dus een heel andere beweging dan Blan-
chotss 'oeuvre'. In plaats van een afwezigheid van de wereld duidt 
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'tekst'' een afwezigheid in de wereld aan. Het oeuvre transcendeert de 
wereldd of het gebied van zijnden, terwijl de tekst het spel is waarin 
zijndenn zich op elkaar enten. Met andere woorden, de wereld is een 
tekst,, maar geen Boek, in de zin van Hegel. Dit spel van entingen is 
'ouder'' dan het verschil tussen zijn en zijnde dat constitutief is voor 
Blanchotss oeuvre. Het zijn staat niet buiten deze beweging van sup-
plementariteit,, buiten de keten van supplementen, maar is daar een 
effectt van en is daarin altijd al opgenomen. De grens tussen af- en 
aanwezig,, tussen binnen en buiten loopt niet tussen zijn en zijnde, 
maarr tussen de zijnden. Ik maak hier niet voor niets een toespeling op 
eenn passage uit "La différance", waarin Derrida zegt dat de différance 
opp een hoogst merkwaaidige manier "ouder" is dan Heideggers onto-
logischee differentie. Het verschil tussen zijn en zijnde is een effect van 
schrift,, van différance: 

"Omdatt het zijn nooit 'zin' heeft gehad, omdat het als zodanig slechts 
altijdd gedacht of gezegd is als zich verhullend in het zijn, (is) de diffé-
rancerance (mijn curs.) op een bepaalde, hoogst eigenaardige wijze 'ouder' 
dann de ontologische differentie of dan de waarheid van het zijn. Juist op 
grondd van die leeftijd kunnen we haar benoemen als spel van het spoor" 
(MM 23). 

Omdatt de différance als niet-oorsprong van verschillen 'ouder' is dan 
hethet zijn(de), heeft zij in onze taal geen naam, dat wil zeggen geen 
eigennaamm die dekt wat het uitspreekt. Derrida benadrukt dat het on-
noembaree geen onuitsprekelijk wezen is waartoe geen enkele naam 
kann naderen - zoals God dat is voor de negatieve theologie - maar het 
spell  van het spoor waarvan ook de naam différance een effect is (M 
28).. Het ontbreken van de eigennaam dienen we zonder heimwee te 
beamen.. In Sein und Zeit bespeurt hij nog een "heideggeriaanse hoop" 
opp een eigenlijke naam van het zijn en op een eigenlijke verhouding 
vann het Dasein tot zijn Zijn. Voor Derrida is de eigenlijkheid "zelf 
nietss anders dan een effect van het schrift" (M 26). De afwezigheid in 
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dee wereld geeft zich als nimmer op te heffen differentie tussen zijn-
den,, die zich op elkaar enten; zij is daarom geen manco, in de zin die 
Sartree daaraan geeft. Het gaat Derrida om de afgrondelijkheid van 
onzee beslissingen, niet om de kansen die we noodzakelijk hebben 
gemist,, omdat we andere kansen hebben gegrepen. 

Hoewell  de verschillen nog niet in al hun finesses zijn uitgewerkt, 
wordtt hopelijk langzamerhand duidelijk dat de ervaring van het schrift 
eenn geheel andere is dan de ervaring van het schrijven. De belangrijk-
stee verschillen concentreren zich rond de positie van het subject en de 
relatiee tot de wereld. De ervaring van het schrift houdt niet in dat het 
subjectt zichzelf verliest, maar wel dat het zijn autonomie kwijtraakt. 
Hett subject verliest zijn autonomie niet, omdat het buiten zinnen raakt, 
maarr omdat het altijd al bemiddeld en bij gevolg gedecentreerd is. 
Evenminn houdt de ervaring van het schrift de transcendentie van de 
wereldd in. De ervaring van het schrift is niet zozeer sacraal als wel 
profaann - om niet te zeggen banaal of triviaal - niet mystiek, als wel 
seculier.. De ervaring van het schrift beperkt zich niet tot een literaire 
off  filosofische ervaring, maar strekt zich uit tot alle uitingen en erva-
ringen.. Om dit laatste te benadrukken heb ik een aantal keren min of 
meerr terloops verwezen naar alledaagse situaties. Maar wanneer de 
ervaringg van het schrift niet specifiek is voor literatuur, dan dringt de 
vraagg zich op of, en zo ja, hoe en waarin literatuur zich onderscheidt 
vann andere alledaagse taaluitingen. De ervaring van het schrift werpt 
tevenss de vraag op die ik nu eerst zal beantwoorden, namelijk de 
vraagg welke positie de lezer inneemt in de beweging van supplementa-
riteit. . 

7.7. Het dictaat van de lezers 
Watt betekent de stelling dat alles begint met het intermediair voor de 
verhoudingg tussen lezer en schrijver? Welke consequenties heeft deze 
stellingg voor het lezen en interpreteren van een tekst? En wat betekent 
inn het licht van de ervaring van het schrift een affirmatieve lezing? 
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Beantwoordtt deze lezing aan het volo van het oeuvre of volgt zij het 

spell  van entingen? 
Dee schrijver is niet de autonome schepper van zijn werk. Hij ver-

liestt zijn autonomie niet omdat hij, zoals Blanchot ons wil doen gelo-
ven,, buiten zinnen raakt en zichzelf verliest, maar omdat hij woorden 
gebruiktt die niet van hemzelf zijn. Schrijven is enten, niet tot het ui-
terstee gaan. Elk tekst ent zich impliciet of expliciet op andere teksten, 
tekstenn die nauwkeurig worden gelezen, teksten die worden geraad-
pleegdd of teksten waarnaar alleen wordt verwezen. Dat geldt voor een 
romancierr of dichter niet anders, dan voor een filosoof, wetenschapper 
off  beleidsmedewerker. Een tekst ent zich op andere(n) door bijvoor-
beeldd het commentaar dat lezers geven op voorlopige versies of door 
mett deze of gene van gedachten te wisselen over het onderwerp van 
dee tekst. Omdat hij door anderen gesouffleerd wordt, is de schrijver, 
dee filosoof of de wetenschapper, niet de enkelvoudige oorsprong van 
zijnn werk. Derrida illustreert dit op licht ironische wijze in Limited 
Inc.Inc. In Reiterating the differences: reply to Derrida spreekt John R. 
Searlee zijn dank uit aan D. Searle en H. Dreyfus met wie hij het werk 
vann Derrida heeft bediscussieerd. Op zijn beurt heeft Derrida met 
"zijnn oude vriend" Dreyfus samengewerkt en van gedachten gewis-
seld,, wat hem ertoe brengt te zeggen dit antwoord zo goed als (quasi-
ment)ment) te hebben gedicteerd (LIM 68). Het kan ook zijn, dat we andere 
citerenn zonder daar erg in te hebben. Wanneer Derrida in La carte 
postalepostale schrijft: "Ik huil niet meer wanneer je weggaat, ik loop, ik 
loop,, op mijn kop natuurlijk" (CP 49), dan citeert hij, wanneer we 
hemm op zijn woord mogen geloven, Büchner en Celan zonder daar zelf 
opp dat moment erg in te hebben.1' 

Aangezienn het spel van entingen geen centrum heeft en de schrij-
verr de verhouding tot anderen, andere teksten en andere media niet 
regisseert,, kan niet definitief worden vastgesteld wie schrijft of wie 
dicteert.. Deze situatie omschrijft Derrida als een verstrengeling "tus-
senn de auteur die leest en de eerste lezer die dicteert" (ED 335); zij 
vormtt het uitgangspunt van zijn reflectie op het lezen en interpreteren. 
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Hett dictaat van de lezer betekent niet dat de lezer een positie wordt 
toegekendd van betekenisgever die meer overziet dan de auteur en 
evenminn dat de lezer onafhankelijk van de auteur betekenissen aan de 
tekstt toevoegt. Net zomin als de schrijver is de lezer autonoom: de 
auteurr die leest, dicteert de lezer die hem dicteert. Hiermee is niet 
gezegdd dat de verhouding tussen lezer en schrijver wederkerig is, 
aangezienn het dictaat van de lezer op zijn beurt weer op anderen is 
geënt.. In dit spel van entingen is niet langer te bepalen waar het dic-
taatt begint dan wel eindigt. 

Niett de ontlediging van het werk, maar het intermediair, oftewel 
dee supplementaire bemiddeling, vormt de spil waarvanuit Derrida de 
onderlingee relaties tussen lezer, schrijver en werk denkt. De lezer die 
dee schrijver dicteert staat daarom niet gelijk met de 'geïmpliceerde 
lezer'' of 'toekomstige lezer', die deelneemt aan het werk op het m>-
mentt dat het zich ontledigt Het dictaat van de lezer is van een geheel 
anderee orde. Voor Blanchot heeft het lezen niet tot doel de betekenis 
vann het verhaal en de intentie van de schrijver te achterhalen. De lezer 
iss juist verwikkeld in een hevig gevecht met de auteur en tracht zich 
vann hem te ontdoen. Het lezen, zo hebben we gezien, denkt hij als een 
affirmatiee van de ervaring en ontlediging van het werk. Niet de lezer 
enn de schrijver communiceren, maar het werk communiceert en be-
trektt de lezer en de schrijver in een niet aflatende ontlediging waarin 
zijj  zichzelf verliezen. 

Dee beweging van het intermediair geeft een geheel andere inhoud 
aann het 'noli me legere'. Niet het zelfverlies verhindert dat het werk 
volledigg aan de schrijver tegenwoordig is en dat de schrijver zijn werk 
kann lezen, maar de onteigening van het woord. Zijn stelling dat het 
boodschappenlijstt voor de schrijver ervan niet hetzelfde is als voor 
degenee die het leest, ook al dragen zij dezelfde naam en zijn zij om zo 
tee zeggen dezelfde persoon (LIM 98), maakt duidelijk dat het 'noli me 
legere'' voor Derrida niet samenhangt met het verschil russen 'oeuvre' 
enerzijdss en 'livre' of 'ouvrage' anderzijds. Het boek behoort de 
schrijverr net zomin toe als het oeuvre. De schrijver heeft noch mees-
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terschapp over het oeuvre, noch over het boek. Het 'noli me legere' 
beperktt zich daarom niet tot het oeuvre, maar geldt voor alle uitingen, 
hoee alledaags en triviaal zij ook zijn, omdat de intentie niet onmiddel-
lij kk aan de schrijver zelf tegenwoordig is. Dit lijk t een absurde stel-
ling,, maar iedereen heeft wel eens ervaren dat hij het antwoord op de 
vraagg wat hij nu bedoelt of wil zeggen schuldig moet blijven. En ie-
dereenn die wordt geconfronteerd met wat hij heeft gezegd of geschre-
ven,, vraagt zich wel eens vertwijfeld af of hij dat werkelijk zelf heeft 
gezegdd of geschreven. En wie kent niet die vreemde gewaarwording 
zijnzijn eigen tekst te lezen als ware hij door een ander geschreven? 

Watt betekent dit alles voor de interpretatie van een tekst? Derrida 
deconstrueertt de interpretatie die de betekenis van een tekst herleid tot 
eenn oorspronkelijk referent of "transcendentaal betekende". Deze 
"transcendentee lezing (lecture transcendante)" (GR 229) streeft een 
sluitendd verhaal na en ziet de intentie en subjectiviteit van de schrijver 
alss een geruststellend fundament, dat een eind maakt aan het eindeloze 
spell  van entingen. Niettemin slaagt zij er niet in de beweging van 
supplementariteitt stil te zetten. Het transcendentaal betekende ligt 
namelijkk in de tekst verborgen en spreekt niet rechtstreeks van en voor 
zichzelf;; het stelt zich niet onafhankelijk van de lezing tegenwoordig. 
Dee interpretatie is het supplement van het transcendentaal betekende. 
Daaromm kunnen we van een interpretatie nooit met zekerheid zeggen, 
datt zij met de oorspronkelijke betekenis overeenkomt, dat zij met 
anderee woorden juist of rechtvaardig (fust) is. Immers, een oordeel 
overr de juistheid van een interpretatie vooronderstelt dat de oorspron-
kelijkee betekenis onafhankelijk van de interpretatie kan worden ge-
kend,, dat vervolgens een onafhankelijk standpunt kan worden inge-
nomen,, waarvanuit de interpretatie met de oorspronkelijke betekenis 
vann de tekst kan worden vergeleken. Op haar beurt zal deze onafhan-
kelijkee positie op een of andere manier gelegitimeerd moeten worden. 
Daaromm vereist een oordeel over de juistheid van een interpretatie ten 
minstee drie interpretaties: de interpretatie van het boek in kwestie, de 
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interpretatiee van die interpretatie en de interpretatie van het interprete-

renn en de mechanismen die daarin werkzaam zijn. 
Dee interpretatie vooronderstelt een beslissing over de context, 

overr wat wel en wat niet relevant is, over de verhouding tussen lezer 
enn tekst, tussen schrijver en tekst, tussen tekst en wereld. Deze beslis-
singg is niet autonoom en ligt ingebed in een structuur van aannames, 
waaraann zij getoetst wordt. Naar eigen zeggen wordt Derrida op dit 
puntt gemakkelijk misverstaan, alsof hij een volstrekte willekeur zou 
bepleiten,, alsof volgens hem iedereen het zijne in een tekst kan en 
magg lezen en iedere discussie over de betekenis van een tekst volstrekt 
zinlooss is: "Deze definitie van het deconstructionisme (deconstruct i-
onniste)onniste) is onjuist (dat is juist: onjuist, niet waar) en zwak" (LIM 270). 
Hett punt waar het hem om gaat, is dat de beslissingen die in elke h-
terpretatiee en methode van interpretatie liggen besloten, niet kunnen 
wordenn gebaseerd op het wezen van de literatuur. Anders gezegd, de 
grondd van die beslissingen is niet ontologisch maar conventioneel of 
institutioneell  van aard. In het volgende hoofdstuk zullen we zien, dat 
Derridaa literatuur beschouwt als een instituut dat wordt georganiseerd 
enn geregeerd door een aantal axioma's over de tekst en de schrijver. 
OpOp hun beurt zijn deze axioma's te herleiden tot de categorieën van 
eenheid,, identiteit en uniciteit. Het statuut van de schrijver, de tekst, 
hethet genre, de lezer en de methode van lezen zijn functies binnen soci-
aal-politiek-economisch-institutionelee structuren, die geenszins na-
tuurlijkk of substantieel in de literatuur verankerd liggen. 

8.8. Een affirmatieve lezing 
Beantwoordtt Derrida's Blanchot-lezing aan het voto van het oeuvre? Is 
zijnn lezing een vorm van onmogelijke literatuurkritiek? Realiseert zij 
zichh op het moment dat zij onmogelijk wordt? Affirmeert zijn lezing 
hett moment waarop niets meer te ontkennen valt? Of is de notie van 
'tekst'' richtinggevend voor zijn Blanchot-lezing en affirmeert hij het 
spell  van entingen en de beweging van supplementariteit? 
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Uitt het voorafgaande kunnen we concluderen, dat Derrida's Blan-
chot-lezingg niet zozeer het moment affirmeert waarop er niets meer te 
ontkennenn valt, als wel het oneindige spel van verwijzingen en entin-
gen.. Zijn deconstructieve lezing van filosofische teksten respecteert zo 
nauwkeurigg mogelijk het spel van concepten, tot het punt waarop een 
internee spanning hun ongegrondheid en hun afgrondelijkheid open-
baartt (cf. POS 14/15). Respect wil hier niet zeggen dat de lezing zon-
derr enige vorm van geweld de verborgen oorspronkelijke betekenis 
weergeeftt en recht doet aan de bedoeling van de schrijver. In zijn 
lezingg van literaire werken affirmeert Derrida de afgrondelijke bewe-
gingg die hij daarin aan het werk ziet. Het respect begint met de erken-
ningg dat de lezing of interpretatie gewelddadig is en dat zij zich niet 
kann beroepen op een transcendentaal betekende of oorspronkelijke 
betekeniss die daarin verborgen zou liggen. Stelt Derrida dat de lezing 
antwoordtt en zich zou moeten overgeven aan een onherleidbare, hete-
rogenee uniciteit, dan moeten we hierbij voor ogen houden dat de le-
zingg zelf voor dit moment tekent, dat dit moment een supplement van 
dee lezing is. In het interview met Derek Attridge zegt hij: 

"Dee lezing moet zichzelf o verge ven (se rendré) aan deze uniciteit, haar 
aann boord nemen, haar in gedachte houden, zich er rekenschap van ge-
venven (en rendre compte). Maar daarvoor, voor deze 'overgave' (rendre) 
moett je op jouw beurt tekenen, iets anders schrijven dat antwoordt en 
correspondeertcorrespondeert op een gelijke singuliere wijze, dat wil zeggen op een 
onherleidbare,, onvervangbare, 'nieuwe' manier: noch imitatie, noch e-
productiee noch metataal" (Attridge 1992:69/70; Franse woorden tussen 
haakjess zijn in Engels versie toegevoegd). 

Dee overgave van Derrida's lezing betekent niet dat zij zich ontledigt, 
maarr wel dat zij de grondeloze openheid van zijn verhalen affirmeert 
alss tekst, als onverzadigbare context, en dus niet als désceuvrement. 

Affirmeertt het 'Ja' van de lezing voor Blanchot de waanzin van het 
werk,, dat zich realiseert door zich te verspillen, voor Derrida affir-
meertt het 'Ja' van de lezing het spel van entingen en supplementaire 
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bemiddelingenn dat onophoudelijk verschillen voortbrengt. Zegt Derri-
daa dat zijn lezing gewelddadig is, dan geeft hij toe dat zijn lezing het 
werkk van Blanchot toe-eigent en dat zij tegelijkertijd door fictie is 
bewerktt en de zogenaamde oorspronkelijke betekenis van Blanchots 
werkk met uitstel produceert. En het is precies dit uitstel dat Derrida in 
zijnn Blanchot-lezing als ervaring van de aporie te pas brengt. 

Derridaa leest Blanchot niet, zoals Clark beweert, "volgens Blan-
chotss gebruik van commentaar en schrijven" (Clark 1992:138). Hij 
schrijftt geen onmogelijke literatuurkritiek die pretendeert authentiek 
tee zijn. Blanchots claim van authenticiteit verklaart zijn kritiek op de 
psychopathologischee lezing, waartegen hij het werk van Artaud en 
HÖlderlinn wil beschermen. Of anders gezegd, vanwege de claim van 
authenticiteitt resulteert zijn bescherming in de reductie van hun werk 
tott een 'kritisch geval'. Derrida's relativering van zijn beschuldiging 
aann het adres van Blanchot - in L 'oreille de I 'autre- neemt niet weg 
datt de claim van authenticiteit die met de onmogelijke literatuurkritiek 
samenhangt,, door hem indirect ter discussie wordt gesteld. Zijn kritiek 
opp Heidegger, aan het eind van "La différance", is naar mijn mening 
ookk van toepassing op Blanchot. Ondanks de verschillen tussen Hei-
deggerss ontologische differentie en Blanchots negatieve ontologie, 
wordtt zijn notie van het schrijven gevoed door een heimwee of 
nostalgischh verlangen en een (vergeefs) zoeken naar een eigen(lijke) 
naam,, of een eigenlijke want innerlijke en onlosmakelijke samenhang 
tussenn vorm en inhoud. Derrida benadrukt daarentegen dat de tekst als 
spell  van entingen een beweging van supplementariteit is en dat de 
eigenlijkheidd een effect is van dit spel en deze beweging. De conse-
quentiess van dit verschil tussen Blanchot en Derrida kunnen hier nog 
niett worden overzien en zullen in het laatste hoofdstuk worden uitge-
werkt. . 

Dee affirmatie van het spel van entingen volgt geen strategie die door 
eenn vooraf vastgesteld doel wordt gedirigeerd, maar een "strategie 
zonderr doeleinde": een strategie zonder berekening, een strategie die 
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niett anticipeert op wat komen gaat, een "onzekere strategie die toe-
geeftt niet te weten waar ze heen gaat" (DP 459). Wat in deze ongelei-
dee strategie ter discussie staat, is de eis van eenheid met een rechtma-
tigg begin en eind waarvan de intentie het centrum vormt. Als spel van 
entingenn is elke tekst een veelheid van talen en stemmen. Dit veelvoud 
vann talen komt niet alleen tot uiting in de labyrintische structuur, in 
diee onontwarbare kluwen van citaten, onderbrekingen en commenta-
renn en stemmen, maar ook in de dialoogvorm waarin "Pas" is ge-
schreven.. Het eerste wat aan deze dialoog opvalt, is dat we niet kun-
nenn uitmaken wie er aan het woord is, noch wie "dicteert". De dialo-
genn van Plato vinden bijvoorbeeld plaats tussen Socrates en Glaucon, 
maarr in "Pas" blijf t het de vraag tussen wie het gesprek wordt ge-
voerd,, wie vraagt en wie antwoordt. Gevraagd door Elisabeth Weber 
naarr de meerdere stemmen die in sommige van zijn essays12 opklin-
ken,, wijst Derrida op een aantal situaties van veelstemmigheid. Een 
vann de situaties die hij noemt, is het citaat. Zodra we iemand citeren, 
gevenn we de ander het woord. In "Pas" wordt door de sprekers veel en 
veelvuldigg uit de verhalen en romans van Blanchot geciteerd. Soms 
heeftt het er zelfs veel van weg, dat een personage uit het werk van 
Blanchott direct aan het gesprek deelneemt. Ik doel hierbij op die pas-
sagess waar citaten uit het werk van Blanchot slechts vooraf worden 
gegaann door een liggend streepje, waarmee de verschillende stemmen 
wordenn gemarkeerd (PAR 101, 102, 108, 112, 114). 

Eenn andere situatie van veelstemmigheid die Derrida naar voren 
brengt,, is een ander citeren zonder het te beseffen. Het al dan niet 
bewustt citeren is niet specifiek voor de veelstemmigheid van "Pas". 
Veelstemmigheidd verwijst allereerst naar meerduidigheid, naar de 
onverzadigbaarheidd van de context en de repeterende breuk, die elk 
citaatt voltrekt en die de communicatie zowel mogelijk als onmogelijk 
maakt.. Aangezien elke bepaling een repeterende breuk voltrekt, ver-
strooitt de betekenis zich. In elk woord kunnen verschillende beteke-
nissenn en verschillende stemmen worden waargenomen: "Er zitten al 
verschillendee stemmen in het woord" (PS 407). Het woord is veel-
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stemmig,, want deel van het spel van entingen. Maar niet alleen een 
tekstt in de vorm van een dialoog is veelstemmig. Wanneer Derrida in 
dee introductie van Parages zegt dat de stemmen zich verstrengelen 
heeftt hij het over de stemmen "in dit boek" en niet alleen die in "Pas". 

Maarr waarom is "Pas" wel en zijn de overige drie essays in Para-

gesges niet in dialoogvorm geschreven? Of een essay wel of niet de vorm 
vann een dialoog aanneemt is voor Derrida niet zozeer een kwestie van 
eenn keuze, als wel van een bepaald onvermogen een monoloog te 
houden.. De dialoog dringt zich op: "Het gesprek (/ 'interlocution), de 
veelvoudd van stemmen dringt zich in zekere zin op en ik moest het 
doorgangg verlenen (devais lui laisser Ie passage)" (PS 407). Wat in 
"Pas""  ter sprake wordt gebracht, vereist op een of andere manier de 
vormm van de dialoog. Wat dwingt "Pas" tot een dialoogvorm? Wat 
brengtt deze tekst te pas dat hij de vorm van een dialoog vereist? Laten 
wee voor een antwoord op deze vragen eerst eens kijken wie er aan het 
woordd zijn. Over de identiteit van de stemmen komen we niets te 
weten,, behalve dan dat de ene stem mannelijk en de andere stem 
vrouwelijkk is (PAR 14). 

Ditt heeft "Pas" gemeen met de andere essays, die Derrida in de 
vormm van een dialoog heeft gepubliceerd. Telkens wanneer veelstem-
migheidd de vorm van een dialoog vereist, "waren er vrouwenstemmen 
off  een vrouwenstem" (PS 408). In zijn briefwisseling met Christie V. 
McDonaldd zegt hij de noodzaak te voelen van een tekst waarin de 
veelvuldigheidd van seksueel gemarkeerde stemmen een kans krijgt 
(PSS 114). Deze "polyseksuele samenzang" wil niet zeggen dat de 
dialoogg een tweegesprek is tussen een man en een vrouw. Ook al lijk t 
"Pas""  op een tweegesprek, het valt niet uit te sluiten dat er meerderen 
aann deelnemen. De ervaring van het schrift laat eveneens de interpre-
tatiee toe, dat de verschillende stemmen tot een en dezelfde persoon 
behorenn en dat er in "Pas" sprake is van een soort innerlijke dialoog of 
innerlijkee polyloog. Dit impliceert dat de mannelijke stem niet excb-
sieff  de man en de vrouwelijk stem niet uitsluitend de vrouw toebe-
hoort.. De sekse-identiteit zit niet op het lichaam vast, maar is het re-
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sultaatt van zowel "biologische en lichamelijke" (PS 115) als histori-
sche,, sociale en culturele identificaties en classificaties. Als verschil 
tussenn vaststaande identiteiten wordt de seksuele differentie geredu-
ceerdd tot een dualiteit of binaire oppositie tussen phusis en nomos, 
tussenn natuur en cultuur. De seksuele differentie ligt "voor iedere 
bepaling,, voor iedere identificatie" (PAR 81). Derrida spreekt daarom 
niett van "la difference sexuelle", maar van "la différance sexuelle" of 
"less differences sexuelles", waarin de ware identiteit van man en 
vrouww uitgesteld blijft . Niet alleen de dualiteit, maar ook de neutrali-
seringg van de seksuele differentie wordt door Derrida ter discussie 
gesteld.. Het appèl, ('Kom') en de affirmatie ('ja, ja'), de instulping, 
hett hymen en het genre, als ook 'pas' brengt hij ten tonele als figuren 
vann de seksuele differentie. 

Desondankss zal ik de 'seksualisering' van deze figuren of quasi-
conceptenn niet nader expliciteren, door de vraag te stellen waar Derri-
daa staat in het debat over seksuele differentie en sekseverschillen.13 Ik 
beperkk mij ertoe te laten zien hoe deze figuren in een aantal verhalen 
vann Blanchot volgens Derrida de wetten van de literatuur en de ver-
houdingg tot de wet in het algemeen problematiseren en hoe zij consti-
tutieff  zijn voor een engagement, dat de onherleidbare meerduidigheid 
alss uitgangspunt neemt. Behalve de wetten van de literatuur en de wet 
inn het algemeen, problematiseren deze figuren ook de verhouding tot 
dee ander - als ethische relatie (Levinas) en als neutrum of leeg tussen 
(Blanchot).. De seksuele figuren van de instulping, het hymen en het 
genre,, alsmede het appèl en de dubbele affirmatie zijn terugkerende 
motievenn van waaruit het engagement in spiegelschrift een andere 
gestaltee krijgt dan in het denken van Blanchot. Nadat ik deze gestalte 
onderr de noemer van 'engagement in Babel' uiteen heb gezet, richt ik 
mijj  op de complexe figuur van 'pas'. Met name in deze figuur (zonder 
figuur)figuur) komt de vervlechting van de lagen van geweld tot uiting. Maar 
belangrijkerr is dat de figuur van 'pas' laat zien, hoe Derrida de erva-
ringg van het onmogelijke transformeert in een ervaring van de aporie. 
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