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Hoofdstukk 6 

Engagementt in Babel 

WanneerWanneer men zonder meer kan vertalen dan is 
erer geen engagement, wanneer men niet kan 
vertalenvertalen is er evenmin engagement. Opdat er 
engagementengagement is, is een babylonische situatie 
vereist. vereist. 

Jacquess Derrida 

1.1. Het strategische voorrecht van de literatuur 
Derrida'ss literatuuropvatting hangt onlosmakelijk samen met zijn 
notiee van schrift of tekst, die alle structuren omvat die we werkelijk 
noemen:: economie, geschiedenis, cultuur, recht, ethiek en politiek. 
Hett spel van entingen beperkt zich derhalve niet tot intertekstuele 
verwijzingenn naar romans, verhalen en gedichten. Onder 'literaire 
tekst'' wordt hier meer verstaan dan alleen een specifieke taaluiting of 
taaldaadd in de vorm van een verhaal, roman of gedicht. Ieder literair 
werkk beweegt zich altijd al in een sociaal-economisch-politiek-
juridischh netwerk, dat concreet wordt belichaamd door schrijvers, 
dichterss en uitgevers, redacteuren en boekverkopers, recensenten, 
criticii  en literatuurwetenschappers, en niet te vergeten het lezerspu-
bliek,, die op hun beurt allemaal knooppunten in het netwerk zijn. 
Binnenn dit literaire netwerk, dat allesbehalve homogeen is, ontstaat 
eenn institutioneel knooppunt, waarbinnen een tekst op grond van con-
ventiess en regels als literair wordt erkend, geclassificeerd en inge-
schrevenn en vervolgens al dan niet goed bevonden. De classificatie en 
inschrijvingg zijn niet gebaseerd op een ontologische bepaling van de 
literatuurr die onafhankelijk van het literaire instituut zou bestaan: 
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"Err is geen wezen noch substantie van de literatuur; de literatuur is niet, 
zijj  bestaat niet, zij handhaaft zich niet permanent (a demeure) in de 
identiteitt van haar natuur of vann een historisch zijnde, dat volkomen ge-
lij kk is aan zichzelf. (...) Dezelfde uitspraak kan hier, in een situatie en 
volgenss bepaalde conventies, als literair worden beschouwd, en elders 
alss niet literair. Dit duidt erop dat de literariteit geen intrinsieke eigen-
schapp is van deze of gene discursieve gebeurtenis" (DEM 22). 

Aangezienn een tekst zijn literaire statuut niet ontleent aan intrinsieke 
kwaliteitenn of op het wezen van de literatuur, is zijn statuut supple-
mentairr en een tekst zogenaamd literair. 

Sprekendd van teksten die zogenaamd literair zijn - '7 'écriture dite 
littéraire*littéraire*  (DP 443) - doelt Derrida enerzijds op het moment van 
institutiee en anderzijds op het fictieve, want supplementaire karakter 
vann het literaire statuut of moment van institutie. Het woord 'instituti-
on'' verdisconteert zowel het moment van institutie of oprichting, als 
hett resultaat daarvan: het instituut. Als moment en als resultaat is 
'institutie'' een vorm en effect van oorspronkelijk geweld. Dit impï-
ceertt dat het literaire statuut van een tekst zogenaamd en institutioneel 
vann aard is, waardoor de ontologische vraag naar het wezen van de 
literatuurr zich verplaatst naar politiek-juridische vragen: wie beslist, 
opp grond van welke criteria wat literatuur is; wie maakt, op grond van 
welkee regels en wetten uit hoe we literaire teksten moeten lezen; wie 
steltt de regels van het literaire genre op? Wat bij deze vragen voor 
Derridaa in het geding is, is niet alleen de legitimatie van het literaire 
instituut,, als wel de legitimatie van de institutie in het algemeen: elke 
institutiee is altijd al verwikkeld in de vraag naar haar eigen legitimatie, 
datdat wil zeggen in de vraag naar de wet van de wet. Het gebruik van 
hethet woord 'instituut' benadrukt, dat hij zowel afstand neemt van het 
ideee dat literatuur (of kunst in het algemeen) een autonome kunstui-
tingg of privé-uiting is, als van het idee dat de ervaring van het schrij-
ven,, zoals Blanchot stelt, haar 'eigen autoriteit is'. 
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Opvallendd is dat Derrida het literaire instituut verbindt met twee 

(politieke)) motieven die we eerder in het werk van Blanchot zijn te-

gengekomen:: het voorrecht van de literatuur en het 'alles zeggen': 

"Enn wanneer literatuur hier in mijn ogen een bepaald privilege bezit dan 
iss dat enerzijds omdat zij de gebeurtenis van het schrift thematiseert en 
anderzijdss om wat haar, in haar politieke geschiedenis, lieert aan deze 
principiëlee toestemming om alles te zeggen, die haar op een unieke wij-
zee betrekt op wat men de waarheid, de fictie, het drogbeeld, de weten-
schap,, de filosofie, de wet, het recht en de democratie noemt" (PS 357). 

Literatuurr geniet een "bepaald" voorrecht, omdat zij de gebeurtenis 
vann het schrift thematiseert en toestemming heeft alles te zeggen. De 
vraagg is nu wat de aard of het statuut van dit voorrecht is en hoe het 
zichh verhoudt tot het spel van entingen en de beweging van supple-
mentariteit,, die elke bevoorrechte positie lijken uit te sluiten. En wat is 
dee aard van het 'alles zeggen'? Duidt dit op een beweging van het 
schrijvenn dat alles aanvecht en in niets uitmondt? Op welke unieke 
wijzee betrekt het 'alles zeggen' de literatuur op wat "men de waarheid, 
dee fictie, het drogbeeld, de wetenschap, de filosofie, de wet, het recht 
enn de democratie noemt"? 

Dee vraag naar de aard van het voorrecht kruist de vraag naar de 
verhoudingg tussen filosofie en literatuur. Zoals we al hebben gezien 
gaatt Derrida's interesse in de literatuur vooraf- "wanneer dit moge-
lij kk is" - aan de filosofie. In het interview met Attridge weigert hij 
nietteminn om het belang dat hij aan literatuur hecht, te kwalificeren als 
eenn "primair belang". Hij zegt te aarzelen tussen filosofie en literatuur, 
geenn van beide op te willen geven en te zoeken naar een plaats van 
waaruitt de grens tussen filosofie en literatuur kan worden gedacht en 
verplaatst.. Deze plaats ligt niet in de historische of filosofische reflec-
tiee - dat zou namelijk een metapositie impliceren - maar "in het 
schriftt zelf' (Attridge 1992:34), dat wil dus zeggen in het spel van 
entingenn zelf. De verhouding tussen literatuur en filosofie laat zich 
daaromm niet als een hiërarchische oppositie denken, mede omdat beide 
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geenn identiteit of wezen hebben die aan die verhouding voorafgaat. 
Hebbenn beide ten opzichte van elkaar een bepaalde identiteit, dan is 
diee zogenaamd, want een effect van een supplementaire bemiddeling. 
Hett verschil noch de verhouding tussen literatuur en filosofie kan 
wordenn vastgesteld aan de hand van hun identiteit die aan deze be-
middelingg vooraf zou gaan. Het belang dat Derrida aan literatuur toe-
kent,, kan dan ook niet betekenen dat hij haar bevoorrecht boven de 
filosofie.. Hij verleent geenszins, zoals Habermas1 ons wil doen gelo-
ven,, voorrang aan literatuur, fictie en retoriek boven filosofie, waar-
heidd en logica. Daarmee zou hij de metafysische onderschikking van 
literatuurr aan filosofie alleen omkeren en andermaal vasthouden aan 
hethet denken in hiërarchieën en ontologische bepalingen, dat zo ken-
merkendd is voor het logocentrisme dat hij nu juist wil deconstrueren. 
Bovendien,, wanneer literatuur op grond van een ontologische bepa-
ling,, dus op grond van wat zij in wezen is, voorrang krijgt boven de 
filosofie,filosofie, dan is het nog altijd de filosofie die haar die voorrang ver-
leent,, temeer daar de vraag naar het wezen tot de privileges van de 
filosofiefilosofie behoort - een privilege dat zij overigens zichzelf heeft toege-
kendd (cf. DP 19). En dit voorrecht kan de filosofie enkel aan de lite-
ratuurr verlenen, wanneer zij in hiërarchie boven de literatuur staat. 

Hett voorrecht dat Derrida aan literatuur of bepaalde literaire 
tekstenn hecht, is niet ontologisch, maar strategisch van aard, omdat 
literatuurr "exemplarisch" is voor deconstructie van de metafysica. Dit 
will  niet zeggen dat literatuur een voorbeeld is van de werking van het 
schrift,, het spoor of de diffèrance, maar wel dat zij in de reflectie op 
zichzelff  het moment van institutie en de legitimatie van de wet in het 
algemeenn problematiseert en dat zij onlosmakelijk is verbonden met 
hett recht alles te zeggen. Evenals voor Blanchot, is het engagement in 
spiegelschriftt voor Derrida gelieerd aan het 'alles zeggen', maar dit 
rechtt is geen exclusief literair voorrecht. Behalve literatuur worden de 
democratiee (Bennington 2001:206), de wet (Davies 2001:223) en de 
religiee (De Vries 1999:90) als exemplarisch gezien. Ik geloof niet dat 
dezee 'exemplaren' elkaar om de eerste plaats bestrijden. Wat litera-
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tuur,, democratie, de wet en religie exemplarisch maakt, is de strategi-

schesche functie die zij in de deconstructie van de metafysica hebben. 

2.2. Literatuur : een vreemd instituut 

Derridaa kent in zijn deconstructie van de metafysica aan literatuur een 
voorrechtt toe, omdat zij zich onttrekt aan de metafysische vraag naar 
haarr wezen, naar wat zij is.2 Hij beschouwt literatuur als een recente 
uitvinding,, die onlosmakelijk is verbonden met sociaal-politiek-
juridischee instituties en met het recht alles te zeggen. Literatuur is niet 
alleenn een "instituut van fictie", maar ook een "fictief instituut dat in 
principee iemand toestaat om alles te zeggen" (Attridge 1992:36). Dit 
'alless zeggen' is een democratisch recht - "Geen democratie zonder 
literatuur,, geen literatuur zonder democratie" stelt Derrida in Passi-

ons.ons. In een recent artikel, "The university without condition"3, wordt 
duidelijk,, dat Derrida het democratische recht alles te zeggen, niet 
exclusieff  aan literatuur toekent. Het democratische recht alles te zeg-
gen,, stelt hij hier gelijk met de "universiteit zonder voorwaarde", die 
hett onvoorwaardelijke recht zou moeten hebben alles te onderzoeken 
enn ter discussie te stellen zonder dat daarbij economische belangen 
vooropp staan. Daarin onderscheidt de universiteit, en Derrida staat 
daarbijj  vooral voor ogen wat wordt gerekend tot "the Humanities", 
zichh van andere onderzoeksinstituten. Deze "new Humanities" waar-
toee de literatuurstudie behoort, onderzoekt met name "het moderne 
instituutt literatuur" en haar relatie tot het democratische recht alles te 
zeggenn (Derrida 2002:232). 

Literatuurr is voor Derrida onlosmakelijk verbonden met conven-
tiess en instituties die haar het recht toe kennen alles te zeggen, die haar 
vrijwarenn van iedere vorm van censuur en die haar in staat stellen alle 
mogelijkee vragen te stellen, heersende conventies en grenzen, incii-
sieff  die van de literatuur zelf, ter discussie te stellen en elke vooron-
derstellingg die het literaire instituut organiseert, te problematiseren: 

"Zijj  is tegelijkertijd institutie en contra-institutie, geplaatst op afstand 
vanvan het instituut, in de hoek die het instituut met zichzelf maakt (a 
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Tanglee que 1'institution fait avec elle-même) om zich van zichzelf te 
verwijderen"verwijderen" (PS 357). 

Hierr ligt een overeenkomst met Blanchot, die literatuur privilegieert 
omdatt zij zichzelf op het spel zet en alles aanvecht. Dit neemt niet 
weg,, dat in deze overeenkomst tegelijkertijd een belangrijk verschil 
ligtt besloten. Anders dan voor Blanchot is voor Derrida het voorrecht 
nietniet ontologisch, maar strategisch van aard, omdat er buiten de reeks 
vann supplementen en het spel van entingen geen onafhankelijke posi-
tiee kan worden ingenomen van waaruit het literaire instituut kan wor-
denn bestierd en bevraagd. De literaire strategie die er in bestaat zich 
vann zichzelf te verwijderen en zich tot vraag te maken, is een ongelei-
dee strategie, een strategie die niet door een vooropgezet doel wordt 
georiënteerd,, niet anticipeert op wat komen gaat en die "een blinde 
tactiek""  (M 7) volgt. Hierbij moet worden benadrukt dat Derrida ner-
genss zegt dat literatuur een blinde tactiek zou moeten volgen om lite-
ratuurr te zijn. Hij beperkt zijn aanspraken tot "bepaalde teksten" (POS 
20)) die literatuur worden genoemd en die tegelijkertijd de institutio-
nelenele voorwaarden ter discussie stellen waaraan zij hun literaire statuut 
ontlenen.. Als gevolg daarvan blijf t literatuur een "instabiele functie" 
enn hangt zij af van een "onzeker juridisch statuut" (DEM 22). Het is 
immerss niet de vraag of een tekst al dan niet literair is, maar of de 
voorwaardenn waaronder en de gronden waarop we over het literaire 
statuutt van een tekst beslissen, rechtsgeldig en uiteindelijk substanti-
eell  zijn. 

Derrida'ss notie van tekst en zijn stelling dat alles begint met het 
intermediairr indachtig, is de positie van de literatuurkritiek en van de 
literatuurstudiee niet die van een 'cultureel makelaar', zoals Blanchot 
beweert,, maar die van een 'cultureel supplement'. Spreekt Blanchot 
vann de literaire gemeenschap, dan doelt hij beslist niet op het (institu-
tionele)) netwerk van schrijvers, redacteuren, uitgevers, boekverkopers 
enn recensenten en literatuurwetenschappers. Zoals we hebben gezien 
realiseertt 'oeuvre' volgens hem zich, door zich van iedere (institutio-
nele)) bemiddeling te ontledigen. Bovendien maakt hij van deze ontle-
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digingg uiteindelijk toch een intrinsieke kwaliteit, die voorbij elke h-
stitutionelee inbedding ligt. Derrida laat daarentegen zien dat de ontle-
digingg als specifieke literaire kwaliteit bij voorbaat en altijd al institu-
tioneell  en dus zogenaamd is. 

Nuu gaat ook Derrida's belangstelling uit naar die teksten, die de 
grenzenn van het literaire instituut ondermijnen. Deze ondermijning en 
ditt instituut zijn beide een vorm en effect van het oorspronkelijke 
geweldd en dat maakt hun onderlinge verhouding uiterst complex. De 
institutiee vestigt een bepaalde disciplinaire literaire ruimte: het insti-
tuutt dat andere teksten van deze ruimte uitsluit en waarbinnen een 
contra-institutioneell  geweld kan opkomen dat het instituut openbaart 
alss fictief, want niet geworteld in het eigene van de literatuur. Het 
momentt van contra-institutie is het geweld van reflectie, waarin de 
tekstt afstand neemt van zichzelf en zich van zichzelf verwijdert. Dit 
contra-institutionelee geweld van reflectie, van het spiegelschrift, ver-
wijstt altijd naar de andere twee lagen van geweld. De contra-institutie 
vann het spiegelschrift is altijd al geïnstitutionaliseerd. En omgekeerd is 
hett moment van institutie altijd al een moment van contra-institutie. 
Dezee beweging, waarin institutie en contra-institutie elkaar omvatten, 
iss constitutief voor hoe Derrida het engagement in spiegelschrift door-
denkt. . 

Dee literaire ondermijning van zowel de metafysica als van 'zich-
zelff  kan niet als het wezen van de literatuur worden gekenmerkt. Er 
zijnzijn natuurlijk genoeg teksten te noemen die gebruik maken van hun 
democratischee recht om alles te zeggen, zonder hun statuut op het spel 
tee zetten en zonder de metafysica te ondermijnen. Zo beperkt het recht 
omm alles te zeggen zich in realistische en naturalistische romans van 
bijvoorbeeldd Charles Dickens en Emile Zola tot een vorm van maat-
schappijkritiek.. Maar dit is niet de voornaamste reden waarom de 
zelfondermijningg van de literatuur niet als het wezen van de literatuur 
kann worden bepaald. Wordt de ondermijning van de literatuur gezien 
alss haar wezen, dan wordt andermaal uitgegaan van metafysische 
categorieënn als wezen, identiteit en eenheid, die zij nu juist ontwricht. 
Zodraa de ondermijning of subversie als het wezen van de literatuur 
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wordtt bepaald, verliest zij paradoxaal genoeg haar subversieve karak-
ter.. Dit betekent dat, zoals Rodolphe Gasché4 opmerkt, er in strikte zin 
niett van een literaire subversie kan worden gesproken. 

Hett engagement in spiegelschrift is subversief, omdat het de gren-
zenn als deelbaar en twijfelachtig openbaart. En zoals Derrida in zijn 
intervieww met Richard Kearny zegt is het werk van Blanchot daarvoor 
bijzonderr gevoelig. In zijn lezing van Blanchot interpreteert hij het 
spiegelschriftt niet als een beweging naar een uiterste grens, waarop de 
schrijverr en het werk zichzelf verliezen. Sterker nog, Derrida besteedt 
niett of nauwelijks aandacht aan het zelfverlies van de schrijver en het 
werk.. Niet het 'oeuvre', maar de 'tekst', niet het zelfverlies, maar de 
deconstructiee van het literaire instituut bepalen zijn Blanchot-lezing. 
Nemenn we dit verschil van benadering in ogenschouw, dan dringt de 
vraagg zich op, hoe hij de deconstructie van het literaire instituut en 
vann de metafysica aan het werk ziet in de verhalen van Blanchot en 
hoee hij daarin een ander engagement in spiegelschrift ten tonele voert. 
Hoee denkt hij de subversie van het spiegelschrift? En hoe komt in 
dezee subversie reflectie van het spiegelschrift, die de grenzen als deel-
baarr openbaart, het engagement met de andere tot uiting? Legt het 
spiegelschriftt getuigenis af van het andere? Bij het uitwerken van deze 
vragenn zal ik andermaal wijzen op een aantal cruciale verschillen 
tussenn Blanchot en Derrida. Tevens zal ik het engagement in spiegel-
schriftt zoals dat door Derrida wordt gedacht, confronteren met zowel 
Sartre'ss idee van geëngageerde literatuur als Camus' roman in opstand 
enn laten zien dat hij een andere positie tegenover beiden inneemt dan 
Blanchot. . 

Tott nu toe heb ik de verhouding tussen institutie en contra-
institutiee slechts formeel aangegeven en met de gelaagdheid van het 
oorspronkelijkee geweld in verband gebracht. Het contra-institutionele 
geweldd van het spiegelschrift komt met name terug in Derrida's lezing 
vann Blanchots verhaal La folie du jour waarin hij de verhouding van 
dee literatuur tot de wet problematiseert. De problematische verhou-
dingg tussen literatuur en de wet maakt hij tot onderwerp van "Titre a 
préciser""  en "La loi du genre", waarin hij La folie du jour leest in een 

237 7 



"politiek-juridischee context". Deze essays kunnen in nauwe samen-
hangg worden gelezen met zijn essay "Préjugés: devant la loi" (1985), 
waarinn hij dezelfde thema's ter sprake brengt, ditmaal naar aanleiding 
vann Franz Kafka's "Vor dem Gesetz". In deze essays onderstreept en 
deconstrueertt Derrida een viertal "axiomatische trivialiteiten" (DL 
101)) of wetten van de literatuur die het literaire instituut reguleren en 
organiserenn en laat hij zien hoe La folie du jour deze institutioneel-
politiek-juridischee kaders openbreekt. Ik zal eerst deze politiek-
juridischee context uitwerken, een context waaraan Blanchot bij mijn 
wetenn nooit aandacht heeft besteed. Vervolgens stel ik mij de vraag 
hoee deze deconstructie van politiek-juridische kaders zich verhoudt tot 
dee ethisch-politieke thematiek van rechtvaardigheid. De vraag die 
hierbijj  centraal staat, is hoe het contra-institutionele geweld van het 
spiegelschriftt samenhangt met het democratische recht alles te zeggen 
enn met het getuigenis van de andere. 

3.3. Vier 'axiomatische trivialiteiten' 
Hett literaire instituut wordt geregeerd door een aantal 'axiomatische 
trivialiteiten',, die de identiteit van de auteur, van de tekst en van het 
genree bepalen. In zowel "Titre a préciser" als "La loi du genre" maakt 
Derridaa ons erop opmerkzaam dat de titel van La folie du jour (1973) 
gewijzigdd is. In 1949 verschijnt precies dezelfde tekst onder verschil-
lendee titels in het tijdschrift Empédocle. Op de omslag van dit tijd-
schriftt staat het verhaal aangekondigd onder de titel "Un récit", in de 
inhoudsopgavee staat het verhaal vermeld als "Un récit?", terwijl boven 
dee tekst zelf weer "Un récit" staat. Ik merk hier wellicht ten overvloe-
dee op, dat La folie du jour geen verhalenbundel is waarin meerdere 
verhalenn onder verschillende titels: "Un récit" of "Un récit?" zijn 
opgenomen.. Of het weglaten, dan wel het plaatsen van het vraagteken 
all  dan niet opzet is, is volgens Derrida van weinig belang. Waar het 
hemm om gaat, is dat deze variaties enkel tot vraag kunnen worden 
dankzijj  de institutionele structuren, die de eenheid van de tekst en de 
identiteitt van de schrijver (en daarmee het auteursrecht) garanderen en 
diee het genre bepalen waartoe de tekst behoort. 
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Dee titel is, zo zegt Derrida, een institutioneel gegeven. Hij ge-
hoorzaamtt aan bepaalde topologische voorschriften waaraan we hem 
alss titel herkennen: hij staat aan het begin van een tekst en onder-
scheidtt zich door een tussenruimte; hij maakt deel uit van een tekst, 
zonderr er werkelijk toe te behoren, en bakent zowel de tekst als het 
onderwerpp af. Op grond van deze topologische voorschriften en deze 
verwijzingsstructuurr kunnen we een woord of een aantal woorden als 
titell  'waarmerken'. De titel is aan wetten gebonden en dit brengt Der-
ridaa tot de vraag naar de titel van de titel, dat wil zeggen naar het sta-
tuutt of waarmerk van de titel. De vraag naar de titel van de titel is 
meerr dan alleen een spel met de verschillende betekenissen die het 
Fransee 'titre' heeft: statuut, kwalificatie, waarmerk, waardestuk en 
opschrift.. Derrida laat zien, dat La folie du jour de afgrenzende en 
verwijzendee functie van de titel problematiseert, ondanks, of juist 
dankzij,, dat de titels als titel gewaarmerkt en dus als zodanig te her-
kennenn zijn. Maar wat zich hier bovenal aankondigt, is het raadsel van 
dee "illegale fundering van de wet". 

Aangezienn de titels "Un récit", "Un récit?" en La folie du jour te-
gelijkertijdd hun voorschriften overtreden en gehoorzamen, introdu-
cerenn zij "een abnormale verwijzende functie en een geweld, een 
illegaliteitt die het recht en de wet fundeert" (PAR 225). Dit geweld 
datt de wet instelt, is legaal noch illegaal, rechtvaardig noch onrecht-
vaardig.. Het geweld is oorspronkelijk, omdat het "slechts de wet 
voorschrijftt vanuit een geweld vooraf aan de wet (d"avant la loi)" 
(PARR 231). Het geweld omschrijft hij vervolgens nader als een "ge-
welddaadd die de wet instelt in de loop van een schending (viol), en 
vann een schending die niet ophoudt, die dwars door de wet heen voort 
bestaatt (se perpétue a travers la loi)"  (PAR 231). Uit deze woorden 
vann Derrida wordt duidelijk, dat de contra-institutie van het spiegel-
schriftt in een merkwaardige verhouding tot de wet staat. Zij staat niet 
tegenoverr de wet, noch weigert zij haar. De contra-institutie of de 
subversiee van het spiegelschrift hangt samen met het geweld, dat de 
wett in- én uitstelt. 
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Dee vraag dringt zich op, hoe we dit merkwaardige geweld moeten 
begrijpen.. Hoe manifesteert deze 'eventuele' contra-institutie zich 
volgenss Derrida in Blanchots verhaal? Waaraan refereren de titels "Un 
récit?",, "Un récit" en La folie du jour? Is hier sprake van twee, of 
mogelijkk zelfs drie verschillende verhalen? Of verwijzen de drie titels 
naarr één en hetzelfde verhaal? Duiden "Un récit?" en Un récit" het 
genree aan en La folie du jour de inhoud van het verhaal? Of is het 
verhaall  zelf het onderwerp en stelt het de vraag naar wat een verhaal 
is?? En wanneer er verschillende verhalen worden verteld, waar begin-
nenn en eindigen deze dan? En hoe verhouden zij zich tot elkaar? Slui-
tenn zij op elkaar aan of weerspreken zij elkaar? Liggen zij in eikaars 
verlengdee of staan zij volkomen los van elkaar? Om een antwoord op 
dezee vragen te geven, volstaat het niet om de inhoud van Blanchots 
verhaall  of verhalen weer te geven. De problematiek van de verhou-
dingg tot de wet en het geweld van het spiegelschrift manifesteert zich 
namelijkk niet alleen in de inhoud, maar ook in de vorm en structuur 
vann La folie du jour, of, preciezer gezegd, in de problematische ver-
houdingg tussen vorm en inhoud van dit verhaal. Ik doel hier op "de 
dubbelee kruislingse instulping" (PAR 277) die Derrida herhaaldelijk 
terr sprake brengt. Deze 'kruislingse instulping' of plooiing markeert 
hett geweld van reflectie, oftewel het geweld van het spiegelschrift. 

Dee 'kruislingse instulping' die Derrida in "Titre a préciser" en 
"Laa loi du genre" ter sprake brengt, plooit het buiten in een binnen, 
hett geheel in een deel en voltrekt een onvoorstelbare en onnavolgbare 
bewegingg die zich misschien laat omschrijven als een in zichzelf ge-
keerdd zijn (feploiement) dat tegelijkertijd een binnenstebuiten keren 
is.66 Deze beweging doorkruist de lineaire orde waarin gebeurtenissen 
elkaarr topologisch en chronologisch opvolgen en maakt van La folie 

dudu jour een verhaal dat zich deconstrueert (un récit de la déconstruc-

tiontion en dé construction [PAR 146])": 

"Menn had me gevraagd: Vertel eens hoe het 'echt' is gebeurd. - Een 
verhaal?? (Un récit?) Ik begon: ik ben niet knap, maar ook niet dom. Ik 
weett wat vreugde is. Liever gezegd. Ik vertelde hen het hele verhaal 
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(l'histoire)(l'histoire) waarnaar zij met belangstelling luisterden, lijkt me, tenmin-
stee in het begin. Maar het einde werd voor ons allemaal een verrassing: 
'Naa dit begin zeiden ze, moet u ter zake komen.' Hoezo! Het verhaal (Ie 
récii)récii) was af' (FJ 36). 

Derridaa merkt op dat in deze voorlaatste alinea van La folie du jour de 
zinn - "Ik ben niet knap, maar ook niet dom. Ik weet wat vreugde is" -
gelijkk is aan de eerste zin van van dit verhaal. Het is evenwel onmo-
gelijkk om te beslissen of de eerste twee zinnen van La folie du jour de 
regelss uit de voorlaatste alinea citeren, of dat de voorlaatste alinea de 
eerstee twee zinnen van La folie du jour citeren. Daarom blijf t het on-
zekerr of deze passages en gebeurtenissen die daarin worden verteld, 
elkaarr chronologisch opvolgen. Deze onbeslisbaarheid plooit het ver-
haal:: de voorlaatste alinea maakt deel uit van het verhaal La folie du 
jour,jour, dat deel uit maakt van deze alinea: "Het deel is altijd groter dan 
hett geheel, de grens van het geheel is een plooi in het geheel" (PAR 
141),, En even verder zegt Derrida over deze verhouding tussen de 
passages:: "Ze omvatten elkaar, een andere manier om te zeggen dat ze 
elkaarr niet omvatten" (PAR 145). Deze plooiing of instulping voltrekt 
derhalvee geen dialectische beweging, waarin het deel zich ontvouwt in 
enn als wording van het geheel, dat het reeds in zich sluit. De plooiing 
off  instulping ontvouwt of ont-wikkelt zich niet en voert evenmin tot 
eenn uiterste grens waarin het verhaal zich realiseert op het moment dat 
hett onmogelijk wordt. 

Hoewell  de 'ik'-figuur zegt dat het verhaal af is, gaat het verhaal 
verderr en wel met de bekentenis van de 'ik'-figuur, dat hij niet in staat 
iss een verhaal te maken van wat hem is overkomen: "Ik moest toege-
venn dat ik niet in staat was een verhaal (récit) van deze gebeurtenissen 
tee maken. Ik was de zin van het verhaal kwijt, dat gebeurt in heel wat 
ziektes""  (FJ 37). Het verhaal La folie du jour eindigt met de zin: "Een 
verhaall  {récit)l Nee, geen verhaal (récit), nooit meer" (FJ 38). Deze 
laatstee zin stelt opnieuw de vraag die in de voorlaatste alinea wordt 
gesteldd - 'Een verhaal?' - en markeert de tweede instulping die de 
eerstee doorkruist. Maar waar in de voorlaatste alinea het verhaal be-
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gintt - 'Een verhaal? Ik begon: ik ben niet knap,...' - weigert de 'ik'-
figuurfiguur in de laatste zin zijn verhaal te vertelen. Het lijk t niet aanneme-
lij kk dat deze weigering het verhaal nog eens te vertellen, volgt op het 
eerderee besluit om te beginnen. De weigering het verhaal nog een keer 
tee vertellen vooronderstelt een chronologische en lineaire opeenvol-
gingg die door de eerste instulping in de war wordt gestuurd. Het is 
heell  goed mogelijk dat deze weigering van toepassing is op het ver-
haall  La folie du jour als geheel. De titel La folie du jour verwijst dan 
niett naar het verhaal dat de verteller aan de forensische artsen vertelt, 
maarr naar het verhaal waarin de 'ik'-figuur vertelt dat hij weigert een 
verhaall  te vertellen. Onderwerp van het verhaal is dan niet wat de 'ik'-
figuurr en/of verteller is overkomen, maar het verhaal of de onmoge-
lijkheidd van het verhaal. Daaraan lijken de andere titels "Un récit" en 
"Unn récit?" te refereren. 

Vanwegee deze twee instulpingen die elkaar kruisen, blijf t het on-
zekerr of we te maken hebben met één, twee of mogelijk zelfs drie 
verhalen,, die door het corpus La folie du jour worden omvat. De gren-
zenn van het verhaal of tussen de verhalen zijn niet definitief te bepa-
len:: "Het is onmogelijk de enkelvoudige grenslijnen van dit corpus 
vastt te leggen, van deze ellips die zich onophoudelijk in haar eigen 
expansiee annuleert" (PAR 274). De instulping waarin het verhaal zich 
annuleert,, zichzelf als verhaal aanvecht, leidt tot een deling van ver-
halenn die niet tot elkaar, dat wil zeggen tot één verhaal zijn te herlei-
den.. Het verhaal vecht zich aan door zich te delen, zijn grenzen te 
splijtenn en te vermenigvuldigen: "plus de récit", dat wil zeggen "geen 
verhaall  meer", "meer dan één verhaal". 

Vanwegee zijn 'kruislingse instulping' problematiseert en ondergraaft 

hett verhaal van Blanchot vier 'axiomatische trivialiteiten' die het 

literairee instituut reguleren en de daarin geldende onderscheidingen 

bepalen. . 

Hett eerste axioma dat hier ter discussie wordt gesteld luidt, dat we 

hett als vanzelfsprekend aannemen dat de tekst die we in handen heb-

benn een eenheid is met een begin en een eind. Ook vertrouwen we 
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eropp dat de tekst die we voor ons hebben liggen, identiek is met de 
originelee versie. Als gevolg van de plooi staat de identiteit en eenheid 
vann La folie du jour niet vast en is evenmin zeker wat wel en niet tot 
hett verhaal - welk verhaal? - behoort. Behoren de opmerkingen over 
hett verhaal nu wel of niet tot het verhaal waarin de verteller vertelt 
watt hem is overkomen, behoren de reactie en de eisen van de forensi-
schee artsen nu wel of niet tot het verhaal? In feite zich dient hier de 
vraagg aan naar de grens tussen het verhaal en het commentaar of de 
reflectiee op het verhaal. In plaats van dat in deze reflectie het verhaal 
zichh ontledigd, splijt het zich in meerdere verhalen en trekt het zijn 
identiteitt in twijfel, en daarmee de rechtmatigheid van het instituut dat 
dezee identiteit garandeert. Dit laatste wordt duidelijk wanneer we 
bedenkenn dat redacteuren van kritische uitgaven voor dezelfde vragen 
staan.. In feite trekken kritische uitgaven van het werk van schrijvers 
enn filosofen de identiteit en eenheid van eerder verschenen edities in 
twijfel .. Kritische edities baseren zich op de oorspronkelijke manu-
scriptenn en onderscheiden zich zo van andere of voorafgaande uitga-
ven,, door ongeoorloofde wijzigingen die anderen al dan niet opzette-
lij kk hebben aangebracht of die er in de loop van verschillende uitga-
venn en drukken in zijn geslopen, te schrappen. Zij claimen identiek te 
zijnn met de oorspronkelijke tekst - reden waarom in het Duits de kriti -
schee uitgave Orginalausgabe wordt genoemd. Aan de identiteit met de 
oorspronkelijkee tekst ontlenen de kritische edities hun referentiële 
statuss voor wetenschappelijk gebruik; wie een serieuze studie van 
Nietzschee wil maken, zal zich moeten baseren op de kritische uitgave 
vann Colli & Montinari. De oorspronkelijke identiteit van een tekst 
wordtt nog eens beschermd door de wet: geen enkele uitgave mag 
willekeurigg passages wijzigen, schrappen of toevoegen. Deze wet is 
niett in staat een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu wel 
off  niet tot het oorspronkelijke werk behoort. Moet alleen wat voor 
publicatiee is bestemd worden opgenomen in de kritische uitgave, of 
ookk alles wat niet voor publicatie is bestemd, zoals aantekeningen, 
verschillendee conceptversies, brieven, dagboeken, ansichtkaarten, 
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kattebelletjess of losse fragmenten zoals 'ik heb mijn paraplu verge-
ten'? ? 

Aangezienn het niet duidelijk is waar La folie du jour begint dan 
well  eindigt is evenmin vast te stellen waarnaar de titel verwijst of de 
titelss verwijzen. Zo problematiseert dit verhaal van Blanchot het twee-
dede axioma dat voorschrijft dat de titel zowel het begin van de tekst 
markeertt als het onderwerp van de tekst aangeeft. Daarbij blijf t het 
onduidelijkk of het verhaal gaat over een gebeurtenis die de verteller is 
overkomenn of dat het een verhaal over een verhaal is. De titels verwij-
zenn niet naar een referent in de werkelijkheid, maar naar een fictief 
referent,, dat wil zeggen een referent dat net zomin is gewaarmerkt als 
valss geld. Ik zinspeel hier op het verhaal Lafausse monnaie van Bau-
delaire,, dat Derrida eveneens in Parages en later uitvoeriger in Don-
nerner te temps bespreekt. In het verhaal van Baudelaire gaat het niet om 
"hett werkelijke valse geld", of om vals geld in het algemeen, maar om 
"ditt valse geld als geciteerde en vertelde inhoud" (PAR 228). De titel 
vann Baudelaires verhaal duidt derhalve niet op een referent in de we r-
kelijkheid,, maar refereert aan een fictief referent: "geld dat geen 
waarmerkk heeft (qui n 'a pas titre)". Het kenmerkende van vals geld is 
datt het voor echt wil doorgaan en voor echt moet doorgaan wil het 
zijnn wat het is: vals geld. Het moet zich als vals geld uitwissen, en 
zichh voor echt geld uitgeven. Omdat het onderwerp van dit verhaal 
(valss geld) niet met zichzelf samenvalt, laat het zich niet binnen een 
ontologiee vatten en blijf t het "misschien illegitiem gewaarmerkt (peut-
êtreêtre illégitimement titrée)" (DT 127). Misschien, want elke zekerheid 
omtrentt de waarde van het geld, maakt vals geld onmogelijk. Omdat 
hethet onderwerp van Blanchots verhaal niet met zichzelf samenvalt, laat 
hett zich net zomin als vals geld binnen een ontologie vatten en blijf t 
hett referent ervan "illegitiem gewaarmerkt". 

Hett derde axioma dat in La folie du jour op het spel staat, neemt 
alss vanzelfsprekend aan dat iedere tekst een auteur heeft die in tegen-
stellingg tot de personages in het boek niet fictief is. De identiteit van 
dee schrijver staat garant voor het auteursrecht en geeft hem, en 
niemandd anders, zeggenschap over de tekst. Derrida's bepaling van 
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hett schrift als een spel van entingen en beweging van supplementari-
teitt ondergraaft reeds deze vanzelfsprekendheid. Is de verteller dezelf-
dee als degene die iets is overkomen? Is de verteller de auteur? Of 
anderss gesteld, is de 'ik'-figuur Blanchot? En wanneer er meerdere 
vertellerss zijn, wie spreekt dan met de stem van Blanchot, als er al een 
mett zijn stem spreekt? 

Hett vierde axioma dat Derrida noemt, hangt samen met "de wet 
vann het genre": een literaire tekst vertelt een verhaal en onderscheidt 
zichh daardoor van andere soorten teksten. Toch wordt niet elk verhaal 
datdat wordt verteld, erkend als literatuur; historische kronieken worden 
niett tot de literatuur gerekend, historische romans daarentegen wel. 
Hett verschil tussen deze twee soorten van geschiedschrijving lijk t 
evident.. Met Aristoteles zouden we kunnen zeggen dat een historische 
kroniekk vertelt hoe gebeurtenissen in het verleden werkelijk hebben 
plaatsgevonden,, terwijl een historische roman beschrijft hoe zij mo-
gelijkk hebben plaatsgevonden. Maar bedenken we vervolgens dat de 
wetenschappelijkee geschiedbeoefening gebeurtenissen uit het verleden 
interpreteertt en dat deze gebeurtenissen eerst in en door die interpre-
tatiee de betekenis krijgen die ze nu voor ons hebben, dan beschrijft zij 
mogelijkee betekenissen die de loop der geschiedenis eventueel hebben 
bepaaldd en is zij dus een verhaal. Omgekeerd worden historische ro-
manss wel degelijk beoordeeld op het feit of ze de gebeurtenissen uit 
hett verleden weergeven zoals ze werkelijk hebben plaatsgevonden. 
Hett aristotelische onderscheid tussen werkelijk en mogelijk biedt 
kortomm geen criterium op basis waarvan we kunnen beslissen of een 
verhaall  literair is of niet. Zelf vraagt Derrida zich af waarom Kafka 's 
"Vorr dem Gesetz" wel, maar het verhaal dat hij in Praag voor de 
rechtbankk moest verschijnen op verdenking van drugssmokkel, niet 
alss literair wordt erkend, terwijl beide verhalen kunnen worden gele-
zenn als een allegorie, mythe of parabel van de wet. 

Watt hier ter discussie staat is, zoals gezegd, de wet van het genre. 
Elkk genre heeft zijn eigen regels en normen, geboden en verboden op 
grondd waarvan teksten geclassificeerd worden. Om een genre te zijn 
moett een genre zich begrenzen waardoor het zich van andere genres 
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off  tekstsoorten onderscheidt. De wet van het genre gebiedt dat genres 
zichh niet mogen vermengen en garandeert zo de eenheid en identiteit 
vann het genre. Het genre is één van die literaire instituties die door La 

foliefolie du jour worden ontregeld. Derrida toont aan, hoe La folie du jour 

inn het bijzonder Genette's onderscheid tussen 'mode' en 'genre' ont-
wricht,, dat is gebaseerd op het onderscheid tussen vorm en inhoud, die 
niett met elkaar verward mogen worden. Tot de 'mode' behoren 
tekstenn waarin de vorm centraal staat, tot het 'genre' teksten waarvan 
dee inhoud en het thema hoofdzaak zijn. La folie du jour doorbreekt de 
grenss tussen 'mode' en 'genre', omdat dit verhaal zijn eigen onmoge-
lijkheidd tot onderwerp heeft en vorm en inhoud op elkaar betrokken 
zijn.. Hiermee is niet gezegd dat het verhaal tot geen enkel genre be-
hoort,, maar wel dat het zich niet tot één genre laat herleiden. "Elke 
tekstt neemt deel aan één of meerdere genres, er is geen tekst zonder 
genre,, er is altijd genre en er zijn altijd genres, maar deze deelname is 
nooitt een toebehoren" (PAR 264). 

Inn zijn vroege werk, zo zagen we, onderscheidt Blanchot de zui-
veree roman van de realistische en de 'roman a revelation' van de ten-
densroman,, in Le livre a venir maakt hij onderscheid tussen het 'récit' 
enn de roman. De roman volgt de gebeurtenissen die tot een ontmoeting 
leidenn en is een "geheel menselijke geschiedenis (histoire tout humai-

ne)"ne)" (LV 12). Het is dit verhaal Qiistoire) dat de artsen willen horen. 
Anderss dan de roman getuigt het verhaal (récit) van een uitzonderlijke 
ontmoetingg door zich van elk decorum te ontdoen. Zo worden in de 
verhalenn van Blanchot kamers en ruimtes ondoordringbare inktzwarte 
leegtess waarin tijd en wereld afwezig zijn. Niets weten we van de 
ruimtess waarin de personages elkaar ontmoeten, niets van de persona-
ges:: noch hun uiterlijk, noch hun innerlijk, noch de omstandigheden 
waarinn zij verkeren, noch de motieven die hen drijven worden be-
schreven.. Personages vervloeien met die lege ruimte en worden figu-
renn zonder figuur die iedere beschrijving of karakterisering tarten. Het 
verhaall  beschrijft de ontmoeting niet, het voltrekt haar en is "deze 
gebeurteniss zelf', "de opening van deze oneindige beweging die de 
ontmoetingg zelf is"; het verhaal beweegt zich naar een ontmoetings-
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puntt waar het zich in zijn onmogelijkheid realiseert. Deze beweging 
waarinn het verhaal zich ontledigt, verschilt niet van de beweging die 
dee zuivere roman en de 'roman a revelation' kenmerken en maakt 
volgenss Blanchot de geheime wet van het verhaal uit. De uitzonderlij-
kee gebeurtenis die de ontmoeting is, behoort niet tot de orde van de 
wereld,, maar onderbreekt die orde juist. Het onderscheid tussen 'récit' 
enn roman, of tussen 'récit' en 'histoire' gaat dus terug op het onder-
scheidd tussen oeuvre en boek, waarbij ik opmerk dat deze onderschei-
dingenn voor Blanchot niet het effect van supplementaire bemiddeling, 
datdat wil zeggen van institutie zijn. In feite markeert voor Blanchot het 
onmogelijkee verhaal de verdwijning van het genre, terwijl het voor 
Derridaa de onherleidbare heterogeniteit van genres tot uiting brengt. 

4. De4. De schending van de wet 

Nett zomin als de context, laat het genre zich definitief afbakenen. 
Wanneerr het genre zich tot zichzelf terugbuigt, plooit en deelt het zich 
waardoorr het zich aan een eenduidige inkadering onttrekt. Het genre 
deeltt in, maar laat zichzelf niet indelen.7 Het genre dat voorschrijft hoe 
eenn tekst gelezen en geschreven moet worden, wat wel en niet toege-
staann is, laat zichzelf niet de wet voorschrijven. Dat wat de wet voor-
schrijft,, dat wat insluit en uitsluit, staat zelf buiten de wet. Met deze 
'illegalee fundering' raken we aan het centrale punt in Derrida's decon-
structiee van het literaire instituut. Want wat voor de wet van het genre 
enn de titel van de titel geldt, geldt volgens hem voor de wet in het 
algemeen:: "De vraag van het literaire genre is geen formele vraag: zij 
doorkruistt door en door het motief van de wet in het algemeen" (PAR 
277).. Niet alleen de legitimiteit van de literaire genreonderscheidin-
gen,, maar de legitimiteit van de wet in het algemeen, als ook de fun-
damentelee tegenstellingen tussen nomos enphusis en tussen het zelfde 
enn het andere en de fundamenten (het eigene, het autonome subject, 
hett eigendom, de vrijheid, de wil , de intentionaliteit, de bewustzijn en 
dee gemeenschap) van het recht, van de politiek en van de morele ver-
antwoordelijkheidd staan op het spel. Zodra het moment van institutie, 
vann wet- en regelgeving gelegitimeerd wordt, raakt het verwikkeld in 
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dee vraag naar de wet van de wet, naar de uiteindelijke legitimiteit van 
dee universele wet. 

Eenn wet kan pas worden uitgeoefend wanneer zij als wet is be-
krachtigd.. Het definitieve antwoord op de vraag wat deze bekrachti-
gingg wettigt en legitimeert, blijf t echter uitgesteld, omdat de wet die 
dezee bekrachtiging legaliseert op haar beurt door weer een andere wet 
gelegaliseerdd zou moeten worden. Dit houdt in, zoals we hebben ge-
zien,, dat het moment van institutie en bekrachtiging zelf buiten de wet 
staat.. Buiten de wet wil zeggen, dat van het fundament van de wet 
allerminstt kan worden gezegd dat het legitiem of illegitiem is. Maar 
betekentt buiten de wet ook boven de wet? En is dit onderscheid tussen 
buitenbuiten en boven de wet definitief te maken? Richard Beardsworth in 
DerridaDerrida & the political noch Geoffrey Bennington in "Derrida and 
politics""  stellen zich deze vraag, die mij zo belangrijk lijk t omdat zij 
dee kwestie van de politieke onderdrukking en despotisme in het ge-
dingg brengt. In het door hen gezamenlijk geschreven L'anti-CEdipe 

voerenn Deleuze & Guattari de despoot ten tonele als een "transcen-
dentee paranoïcus", als de wetgever die zichzelf nooit als zodanig 
toont,, maar wiens woord overal opklinkt en verspreid wordt via de 
vertegenwoordigerss van de wet, als de Betekenaar die zich buiten de 
betekenisstromenn - in de woorden van Derrida buiten de reeks van 
supplementenn - plaatst om deze toe te eigenen, over te coderen en van 
eenn laatste betekenis te voorzien. Evenals de wet van de wet, de uni-
verselee wet die de bijzondere wetten legitimeert, houdt de despoot 
zichh afwezig. De vraagt dringt zich daarom op, hoe het moment van 
institutiee dat buiten de wet staat, dat de wet voorschrijft zonder dat het 
zichzelff  de wet laat voorschrijven, is te onderscheiden van de despoot 
diee zich boven de wet plaatst en zich niet aan de wet houdt die hij zelf 
voorschrijft? ? 

Inn De la grammatologie definieert Derrida het oorspronkelijke 
geweldd als een "niet ethische opening van de ethiek" (GR 202) die 
moreell  noch immoreel is. In Force de loi, waarin hij dit moment aan-
duidtt als het "mystieke fundament van de autoriteit", vraagt hij zich 
af: : 
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"Hoee kunnen we een onderscheid maken tussen de uitoefening van de 
wett door een legitieme macht (la force de loi d'un pouvoir legitime) en 
hett zogenaamde oorspronkelijke geweld dat deze autoriteit moet hebben 
gevestigdd en dat zelf niet door een voorafgaande legitimatie wordt ge-
autoriseerd,, zodat het op dit aanvangsmoment ipioment initial)  legitiem 
nochh illegitiem is" (FL 926). 

Hett is belangrijk om hierbij te benadrukken dat met de ondermijning 
vann de legitimiteit van de wet tegelijkertijd de legitimiteit en noodzaak 
vann deze ondermijning en destabilisering in het geding zijn, aangezien 
ookk zij nergens staat op kan maken. Van een revolutie is daarom geen 
sprake.. De revolutie rechtvaardigt zich vanuit de orde, die zij instelt, 
maarr erkent niet dat deze rechtvaardiging supplementair is. Het oor-
spronkelijkee geweld van de institutie, dat op zichzelf legaal noch ille-
gaall  is, ondermijnt, zoals Bennington opmerkt, de traditionele politie-
kee filosofieën, die gebonden zijn aan een teleologische structuur die 
dee archè of het telos als vreedzaam geheel tot uitgangspunt neemt (cf. 
Benningtonn 2001:203). Maar hoe vreedzaam is de vrede die zich als 
eenheidd manifesteert? Tekent de eenheid de vrede of een wapenstil-
stand? ? 

Watt aan de kaak zou moeten worden gesteld is niet, dat de wet of 
politiekee macht een beroep doet op een fundament, als wel dat zij het 
mystiekee van dit fundament verbergt en zo een "perfecte misdaad" 
pleegt.. Evenals Camus klaagt Derrida de perfecte misdaad aan, maar 
inn tegenstelling tot Camus stelt hij dat elke wet, elke politieke macht 
off  orde niet heen kan om een beroep op een fundament: een hogere 
wetgevendee macht (of dit nu God is, de mens, de natuur of de ge-
schiedenis,, is hier verder niet van belang), op een universele wet, 
oftewell  de wet van de wet. Camus, zo zagen we eerder, zoekt de 
rechtvaardigingg van de opstand in het universeel en onbepaald goede, 
datdat niet door de geschiedenis is bemiddeld. Ik heb hierbij al de kantte-
keningg gemaakt, dat wanneer het goede zich pas in en door het 'nee' 
manifesteert,, het een revolutionaire structuur behoudt. In de termen 
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vann Derrida kan ik nu zeggen dat dit universele en onbepaalbare goe-
dee een supplement van de revolte is en daarom niet buiten de geschie-
deniss staat. De universele wet ontleent haar fundamentele statuut aan 
haarr afwezigheid, dat wil zeggen aan haar transcendentie die haar 
absoluutt en onaantastbaar maakt. Camus' revolte en idee van een 
universeell  en onbepaald goede staat in deze traditie (van het natuur-
recht),, die het recht fundeert op een hogere, universele en gegeven 
ordee die transcendent, dat wil zeggen onafhankelijk van de geschiede-
niss bestaat. Sartre's revolutie staat daarentegen in de traditie van het 
positievee recht, waarin het historische en conventionele karakter van 
hett recht centraal staat. Beide posities worden door Derrida geproble-
matiseerd. . 

Hett probleem met het positieve recht is, dat de wet een uitkomst is 
vann een historische voortgang en daardoor contingent en bij wijze van 
sprekenn niet meer van onbesproken gedrag is. Het positieve recht 
legitimeertt zich op grond van het recht dat het zelf instelt. Deze "per-
formatievee tautologie" (FL 986) waarin het recht zichzelf legitimeert, 
laatt onvermijdelijk de verdenking van politieke willekeur op zich. En 
preciess deze performatieve tautologie of zelfingenomenheid motiveert 
Sartre'ss historische rechtvaardiging van revolutionaire politiek die het 
bestaann wil veranderen. Camus opteert, zo hebben we gezien, voor 
eenn moraal die wordt gefundeerd in het absoluut goede dat buiten de 
geschiedeniss staat. Daarmee plaats hij zich in een traditie van Kant die 
er,, zo herinnert Derrida ons eraan in "Préjugés: devant la loi" , als 
eerstee op wijst dat de zuivere moraal geen intrinsieke geschiedenis 
heeftt (DL 109). Evenals Kant's zedenwet, overstijgt Camus' absoluut 
goedee de geschiedenis en ontleent het aan deze transcendentie zijn 
absolutee gezag; het wordt niet door de tand des tijds aangetast en laat 
zichh niet reduceren tot de historische gestalten die het absoluut goede 
vertegenwoordigen. . 

Nietteminn houdt ook in het geval van een universele wet de no-
gelijkheidd van een politieke willekeur zich schuil. Aangezien de uni-
verselee wet wordt vertegenwoordigd door de bijzondere wet of de 
politiekee orde die zich op haar zegt te baseren, hebben we van haar 
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geenn adequate voorstelling. Buiten haar vertegenwoordigers of 
'wachters**  om, hebben we geen rechtstreekse toegang tot haar. De 
universelee wet is supplementair bemiddeld door de bijzondere wet. 
Juistt in deze onvermijdelijke en onontkoombare performatieve tauto-
logiee schuilt het gevaar dat de bijzondere wet de plaats van de univer-
selee wet inneemt, aangezien zij de tegenwoordigheid van de univer-
selee wet uitstelt. In de ruimte die ontstaat doordat de universele wet 
zichh terugtrekt, vestigt zich de macht die haar zegt te vertegenwoordi-
gen.. Om deze ruimte te bezetten en iedere schijn van zelflegitimatie 
enn politieke willekeur te vermijden, doet de macht een beroep op het 
fundamentt waarvan zij zelf de woordvoerder is. Uiteindelijk zal de 
machtt moeten erkennen dat zij zelf aan de bron staat, temeer daar zij 
niett om haar woordvoerderschap heen kan. De rechtsorde kan zich 
niett legitimeren zonder in haar eigen machtswoorden verstrikt te la-
ken.. Omdat het onzeker en onbeslisbaar blijf t of zij de universele wet 
vertegenwoordigt,, dan wel zelf instelt, kan geen enkele rechtsorde de 
verdenkingg van politieke willekeur wegnemen. Ook ingeval de uni-
verselee wet zich rechtstreeks tegenwoordig zou stellen, zou die onze-
kerheidd niet worden weggenomen, aangezien zij dan haar aanspraak 
opp absolute geldigheid verliest en niet langer onaantastbaar is. 

Derrida'ss deconstructie van het recht werpt zo een ander licht op 
dee verhouding tussen Sartre's revolutie en Camus revolte. Een revolu-
tiee die enkel gemotiveerd wordt vanuit een historisch perspectief laadt 
onvermijdelijkk de verdenking van politiek willekeur, onderdrukking 
enn 'nihilisme' (Camus) op zich. Camus meent dat de opstand geen 
despotismee inhoudt, omdat het 'nee' belangeloos is en alle mensen 
betreftt en het absoluut goede bevestigt. De vrijheid die de rebel op-
geeft,, geeft hij op voor allen, incluis zichzelf. Het gevaar van despo-
tismee schuilt voor hem in de revolutie: een revolutie zonder revolte 
eindigtt in onderdrukking. De echte opstand verzet zich daarom tegen 
dee revolutie. De omslag van revolte naar revolutie is zogezien een 
accidenteell  gevaar, terwijl Derrida laat zien dat dit gevaar inherent is 
aann de revolte. De revolte is nooit zuiver, het absoluut goede niet 
gevrijwaardd van enige historiciteit. De moraal van de opstand berust 
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daaromm enkel op het krediet dat hem wordt gegeven. Omdat het abso-
luutt goede zich niet tegenwoordig stelt, is het ontoegankelijk. Daar-
doorr blijf t het evenals de wet van de wet onaantastbaar, universeel en 
absoluut,, maar ook raadselachtig en onberekenbaar. Deze onbereken-
baarheid,, die de rechtszekerheid opschort en de rechtvaardigheid con-
stitueert,, "heeft steeds plaats en heeft nooit plaats in een tegenwoordi-

gege tijd. Het is het moment waarop de fundering van het recht in de 
leegtee of boven de afgrond hangt (...)" (FL 990). 

Duidtt dit lege en afgrondelijke moment van fundering op een 
uiterstee grens? Is de dynamiek waarin de fundering van de wet wordt 
aangevochtenn een transgressieve dynamiek, zoals Blanchot haar 
denkt.. Ik meen van niet. Voor Blanchot vooronderstellen de wet en de 
transgressiee elkaar. Deze "cirkel van de wet" (PAD 38) wil niet zeg-
genn dat er een symmetrische of wederkerige verhouding bestaat tussen 
dee wet en de transgressie of overtreding (A 190). Er is een overschrij-
dingg nodig opdat er een wet is. Enkel de transcendentie van de wet, of 
haarr ondoorzichtigheid, roept het verlangen op haar te overschrijden. 
InIn La folie du jour oefent de wet een aantrekkingskracht uit, omdat zij 
zichh heimelijk verborgen houdt: "De wet trekt mij aan" (FJ 16). Het 
verlangenn richt zich op haar tegenwoordigheid: "Om haar op de proef 
tee stellen, riep ik zachtjes de wet: 'Kom dichterbij, dat ik je kan aan-
kijken""  (FJ 16). De transgressie is voor Blanchot niet inherent aan de 
wet,, niet inherent aan het moment van haar institutie en legitimatie. 
Institutiee valt voor hem samen met de negatie. Definieert hij het no-
mentt van ontlediging als het moment dat zich van iedere negatie heeft 
bevrijd,, dan ontledigt hij het van iedere institutie. Zijn kritiek op de 
bemiddelendee rol die de literatuurkritiek in onze cultuur speelt, onder-
streeptt deze stelling nog eens. Anders dan voor Derrida is voor Blan-
chott het geweld van de institutie accidenteel en privatief: het geweld 
vann de institutie komt van buiten en berooft literatuur van haar wezen, 
datt wil zeggen van haar moment van ontlediging. 

Voorr Blanchot beperkt de contra-institutie zich tot een vorm van 
radicaall  geweld, dat in niets uitmondt, terwijl voor Derrida institutie 
eenn vorm en effect van oorspronkelijk geweld is en zo altijd contra-
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institutiee impliceert. Als vorm en effect van oorspronkelijk geweld is 
dee contra-institutie, de schending van de wet, constitutief voor en 
inherentt aan de wetgeving: "Het geweld staat niet buiten de rechtsor-
de.. Binnen in het recht bedreigt het geweld het recht" (FL 988). Dit 
geweldd van de wet, van de institutie, is tegelijkertijd een funderend en 
ondermijnendd moment binnen de wet dat buiten of boven de wet staat. 
Ookk al is het moment van institutie in tegenspraak met zichzelf toch is 
hierr niet sprake van een performatieve tegenspraak. In de performatie-
vee tegenspraak voegt de daad zich niet bij het woord, bij de vooraf 
gegevenn inhoud van de uitspraak. Maar zodra de legitimiteit van het 
momentt van institutie niet kan worden verzekerd door vooraf gegeven 
kaderss of wetten, is het moment van institutie iperverformatief,l°. 
Dezee perverformativiteit, deze perversie van het performatie f, geeft 
aann dat het moment van institutie van binnenuit wordt geperverteerd. 
Derridaa neemt daarmee afstand van de speech act theory van J.L Aus-
tinn volgens wie het welslagen van het performatief afhankelijk is van 
dee context waarin de taaldaad plaatsvindt. Is het mislukken van de 
taaldaadd voor Austin dus accidenteel, voor Derrida is het mislukken 
vann een taaldaad gegeven met het welslagen ervan. Zoals we zodade-
lij kk zullen zien tonen het getuigenis en de belofte, dat het risico van 
mislukkenn "een interne en positieve mogelijkheidsvoorwaarde" (M 
387)) is voor het welslagen van het performatief. 

Hett schenden van de wet verwijst dus niet naar de overtreding van 
eenn bepaald verbod of een toevallige bijkomstigheid die de wet on-
dermijnt,, maar naar het moment van institutie, dat zichzelf niet aan de 
wett houdt. Het mogelijke kwaad van de wet schuilt er uiteindelijk in, 
datdat zij zich niet tegenwoordig stelt, dat zij zich verbergt en haar ware 
gezichtt niet toont. In deze raadselachtige ondoorzichtigheid, deze 
transcendentiee die haar mogelijk maakt, ligt het gevaar van despotis-
mee verscholen, het risico van een wetgever die zich niet de wet laat 
voorschrijvenn en zich niet aan de wetten houdt die hij zelf voorschrijft. 
Ditt risico treedt in het bijzonder aan het licht in de eis van transparan-
tie,, in de eis van een sluitend verhaal en in het verbod om ons te ver-
bergen.. De wet eist volledige transparantie, terwijl zij zelf achter haar 
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dienarenn en wachters ondoorzichtig en onzichtbaar blijft . In dit licht 
bezienn brengt de eis van transparantie de wet in verlegenheid. Want 
zodraa de wet zichzelf gehoorzaamt en haar ware gezicht laat zien, 
verliestt zij haar absolute en onaantastbare status. En zodra zij zich 
verscholenn houdt, behoudt zij haar absoluutheid én houdt zij zich niet 
aann de wet van transparantie die zij zelf voorschrijft en stelt zij zich 
bovenn de wet. Het risico van politieke willekeur en despotisme valt 
daaromm niet uit te sluiten. 

5.5. Subversie en getuigenis 
Dee eis van een sluitend verhaal en van transparantie wordt in La folie 
dudu jour inderdaad gesteld. Ik doel hier op "de quasi-politiescène" 
(PARR 266), waarin de oogarts en de psychiater van de verteller willen 
wetenn wat hem werkelijk is overkomen: "Vertel eens hoe het 'echt' is 
gebeurd""  (FJ 36). De oogarts en de psychiaters, die als "forensische 
artsenn (des medicines légistes)" de wet vertegenwoordigen, eisen een 
sluitendd verhaal en verbieden hem, zich te verbergen. De artsen eisen 
dee waarheid en de volledige tegenwoordigheid van de verteller. Zij 
vertegenwoordigenn zo niet alleen de wet, maar ook de metafysica, die 
hett heden het primaat geeft boven het verleden en de toekomst en die 
constitutiefiss voor de politiek als kunst van het mogelijke en de geën-
gageerdee literatuur van Sartre en Camus' roman in opstand: 

"Zijj  riepen om mijn verhaal (histoire): Spreek. En het stelde zich in hun 
dienst.. Haastig beroofde ik me van mezelf. Ik deelde hen mijn bloed uit. 
Mijnn innerlijk, ik leende hen het heelal, ik gaf hen de dag. Onder hun 
doorr niets verwonderde ogen, werd ik een druppel water, een inktvlek. 
Ikk liet me tot hen herleiden, ik werdd door en door bekeken en toen eh-
delijk,, toen niets meer aanwezig was dan mijn volkomen nietswaardg-
heid,, en ze ook mij niet meer konden zien, verhieven ze zich, zeer geïr-
riteerd,, al roepend: Welnu, waar bent u? Waar verbergt u zich? Zich 
verbergenn is verboden, het mag niet, etc." (FJ 28-29). 
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Dee verteller verbergt zich niet door zich ergens achter te verschuilen 
off  door de waarheid achter te houden - daar zouden de forensische 
artsenn nog genoegen mee kunnen nemen, omdat de waarheid dan in 
principee te achterhalen is - maar door zich tot het uiterste te geven, 
doorr zich volledig naar hun eisen te schikken. De verteller schikt zich 
zonderr voorbehoud, geeft zijn bloed en zijn innerlijk en laat zich tot 
henn herleiden, door "alles [te] zeggen aan de ander en zich met alles te 
identificeren""  (DEM 21). De bekentenis en het getuigenis van de 
vertellerr voltrekt een merkwaardige beweging, waarin hij alles zegt en 
zichh zo aan de wet onttrekt. Het "getuigenis moet zich tegelijkertijd 
conformerenn aan de gegeven criteria en, op een quasi-poëtische ma-
nier,, de normen van zijn getuigenis (attestation) uitvinden" (DEM 
30).. Het moet deze regels overtreden, omdat het getuigenis onlosma-
kelijkk is verbonden met het onherleidbare unieke moment waarvan 
alleenn de getuige en niemand anders kan getuigen. 

Hett motief van het getuigenis staat niet centraal in Derrida's le-
zingg van La folie du jour, maar wel in "Demeure. Fiction et témoigna-
ge""  uit 1996 waarin hij een lezing geeft van het laatste verhaal dat 
Blanchott heeft gepubliceerd: L 'instant de ma mort (1994). Dit korte 
verhaall  vertelt hoe een jongeman in 1944 ontsnapt aan fusillade door 
dee Nazi's. Maar het gaat mL'instant de ma mort om meer dan alleen 
eenn weergave van iets wat meer dan vijfti g jaar geleden heeft plaats-
gevonden.. Wat in dit laatste verhaal op het spel staat is het getuigenis 
vann een dood die al heeft plaatsgehad, van een onheuglijke dood, 
oftewell  van een ervaring van het onmogelijke, van een "onbeproefde 
ervaringg {experience inéprouvée)". De vraag naar de mogelijkheid van 
hethet getuigenis van een ervaring die op geen enkele manier kan worden 
aangetoondd of bewezen, is dezelfde als de vraag naar de mogelijkheid 
vann het verhaal die in La folie du jour naar voren komt. Volgens Der-
ridarida markeert L 'instant de ma mortecn herhaling van wat in de andere 
tekstenn van Blanchot wordt gezegd. En inderdaad, de parallellen tus-
senn beide verhalen zijn meer dan opvallend. 

Tweee thema's komen samen in Derrida's notie van het getuigenis: 

dee deconstructie van het getuigenis in juridische zin en die van het 
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getuigeniss als belofte. Voor de rechtbank of het tribunaal staat de 
getuigee onder ede. De getuige legt de eed of gelofte af om de waarheid 
enn niets dan de waarheid te zeggen. Hij belooft de waarheid te zeggen, 
maarr zijn getuigenis levert geen bewijs, want wanneer het getuigenis 
onomstotelijkk bewezen zou kunnen worden, zou het zijn functie van 
getuigeniss verliezen. En omdat het bewijs ontbreekt, appelleert het 
getuigeniss aan het geloof en de belofte dat de getuige de waarheid 
verteltt en niet opzettelijk meineed pleegt. Van de getuige wordt, 
evenalss van de verteller in La folie du jour, geëist dat hij vertelt hoe 
hett echt is gebeurd. Geen rechter zal accepteren dat een getuige ver-
klaartt dat wat hij vertelt, fictief is. Het getuigenis voor de rechtbank 
dientt niets te maken te hebben met literatuur en met wat zich in lite-
ratuurr wijdt aan fictie of simulatie (DEM 23). 

Dee getuige belooft niet alleen de waarheid te vertellen, maar ook 
diee persoon te zijn die als getuige is opgeroepen. Niemand anders kan 
inn plaats van de getuige getuigen. Om zich van de identiteit van de 
getuigee te verzekeren, is het hem in de regel niet toegestaan via de 
telefoon,, e-mail of video te getuigen. Zonder bemiddeling van welke 
techniekk dan ook dient de getuige in eigen persoon voor de rechtbank 
tee verschijnen, want zodra de getuige niet zelf aanwezig is, kan zijn 
identiteitt niet onomstotelijk worden vastgesteld en verliest zijn getui-
geniss aan geloofwaardigheid. De identiteit van de getuige waarborgt -
althanss dat is het doel - de identiteit van degene die hier en nu, op dit 
momentt voor de rechtbank getuigt en degene die iets heeft waargeno-
menn op het moment dat de gebeurtenis plaatshad waarvan getuigenis 
wordtt afgelegd. 

LL 'instant de ma mort problematiseert zowel het onderscheid tus-
senn werkelijkheid en fictie als de identiteit van de getuige. Dit min of 
meerr autobiografische verhaal presenteert zich als een getuigenis, is 
eenn getuigenis van het ogenblik van de eigen dood: "De getuige is een 
overlevende""  (DEM 34). Derrida doelt hier niet alleen op de overle-
vendenn uit de Duitse concentratiekampen die getuigen van het onuit-
sprekelijkee dat de naam Auschwitz bespookt. Het overleven is een 
"universelee structuur" van het getuigen en onlosmakelijk verbonden 
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mett het intermediair. Alleen op voorwaarde van dat ik overleef, kan ik 
getuigenn van mijn dood. Het probleem is dat het overleven het getui-
geniss van de eigen dood tegelijkertijd onmogelijk maakt. L 'instant de 
mama mort getuigt dan ook niet van 'mijn dood', maar van een supple-
mentairee betrekking tussen, wat Derrida in "Survivre" - zijn lezing 
vann Blanchots L 'arrêt de mort, waarop ik in het volgende hoofdstuk 
nogg uitgebreid terugkom - een "arrêt décisif' en een "arrêt suspensif' 
noemt.. Ik merk hier op dat de titel L 'instant de ma mort dezelfde dub-
belheidd verraadt als L 'arrêt de mort Evenals "arrêt" verwijst "instant" 
zowell  naar een rechterlijke instantie of autoriteit die een vonnis velt 
enn een uitspraak doet, als naar "instance": naar een oponthoud van 
mijnn dood, naar "het ogenblik van mijn dood dat voortaan altijd han-
gendee is (l'instant de ma mort désormais toujours en instance)" (IM 
20),, een oponthoud dat Derrida kwalificeert als een "supplementair 
uitstel""  (DEM 34). Als getuigenis van mijn dood is L 'instant de ma 
mortmort de toegang tot het singuliere moment - en het singuliere moment 
bijj  uitstek is natuurlijk het moment van mijn dood, waarvan niemand 
inn mijn plaats kan getuigen - waartoe het de toegang tegelijkertijd 
ontzegt. . 

Hett singuliere moment is geen uniek moment. Waar het unieke 
momentt een eenmalige gebeurtenis is die plaatsvindt en daarmee in 
principee aan te wijzen en te localiseren is, daar is het singuliere mo-
mentt een eenmalige gebeurtenis die niet plaatsvindt en zich niet te-
genwoordigstelt.. In tegenstelling tot het unieke moment is de afwe-
zigheidd van het singuliere moment geen afgeleide modus van de te-
genwoordigheid.111 Hier geldt dat Blanchot en Derrida tegelijkertijd 
hetzelfdee en heel iets anders zeggen. Volgens Blanchot behoort het 
gedichtt tot "de categorie van het Unieke" (FP 128), omdat het al 
scheppendd een onbekende wereld ontdekt, die onlosmakelijk met het 
gedichtt is verbonden. Het Unieke houdt dus verband met de innerlijke 
noodzaakk en de authenticiteit die daarmee onlosmakelijk is verbon-
den.. Het Unieke wijst dus op een eigenlijkheid, een eigenlijke exis-
tentie.. In zijn lezing van Hölderlin daarentegen, wijst Blanchot het 
uniekee van de hand als een bijkomstige want uiterlijke omstandigheid. 
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Hett woord 'uniek*  komt dus in meerdere betekenissen in zijn werk 
voor.. In kritische zin wijst het op een onherleidbare uniciteit, die zich 
nimmerr tegenwoordig laat stellen; het unieke is nooit hier en nu. Het 
heeftt geen tijd, geen plaats en heeft niet plaats. Het is een leeg ogen-
blik,, een verdwijnpunt "die het eigene op zijn nulpunt, zijn punt van 
uitwissingg als het andere wil vasthouden"(Van der Waal 1997:197). 
Zogezienn is dit moment wel als een singulier moment aan te duiden. 
Dezee "singuliere afwezigheid", dit singuliere moment van mijn dood, 
wordtt door Blanchot gedacht als leeg ogenblik waarvan de herhaling 
eenn functie is, terwijl voor Derrida het singuliere moment een functie 
vann de herhaling is. Als functie van de herhaling is het singuliere zelf 
singulier,, dat wil zeggen niet meer het nulpunt van het eigene, zoals 
bijj  Blanchot het geval is. 

Will  het getuigenis als zodanig worden erkend, dan zal het zich 
aann de heersende conventies en gestelde voorwaarden moeten houden 
énn tegelijkertijd zal het "op een quasi-poëtische wijze" zijn regels en 
normenn en maatstaven moeten uitvinden, wil het getuigen van het 
singulieree ogenblik dat buiten alle regels en conventies ligt. Hier 
treedtt een aspect van het engagement in spiegelschrift expliciet naar 
voren.. In "Psyche. Invention de 1'autre" wordt deze breuk als inventie 
gedacht.. Een inventie produceert iets "unieks" en heeft eenmalig 
plaatss en breekt als zodanig met wat vooraf voor mogelijk, vanzelf-
sprekendd en volgens de regels wordt beschouwd. Een inventie voor-
ondersteltt zo een breuk met de traditie, met de gebruikelijke conven-
tiess en introduceert aldus een wanorde in "een vredige loop der din-
gen".. Deze "invention de 1'autre" onderscheidt Derrida met nadruk 
vann de traditionele "invention du même", die kenmerkend is voor de 
vooruitgangsgedachte,, waarbinnen de inventie gelijkstaat met de ont-
dekkingg van nieuwe mogelijkheden. Deze inventie van het mogelijke 
wordtt gedomineerd door heersende conventies en methodes en levert 
zoo te zeggen een bijdrage aan de gevestigde orde. De inventie wordt 
gezienn als een ontdekking, die iets constateert dat tot dan toe nog 
onopgemerktt is 'gebleven: dat wat wordt ontdekt bestaat reeds en is 
geenn effect van de constatering. De inventie van het andere is een 
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vormm en effect van het intermediair, haar breuk met de geldende con-
ventiee een repeterende breuk. De inventie en de institutie baseren zich 
niett op vooraf vastgelegde regels. Evenmin kunnen zij zich uiteinde-
lij kk legitimeren op grond van regels die zij zelf instellen. De inventie 
enn de institutie, als het getuigenis en de belofte ondermijnen de per-
formatiee ve tautologie. Zij zijn voorbeelden van eenperverformativiteit 
waarvann het mislukken als een positieve mogelijkheid hun welslagen 
parasiteert. . 

Dezee breuk met de heersende conventies hebben het getuigenis, 
dee literatuur of literaire fictie (en het moment van institutie) met el-
kaarr gemeen. L 'instant de ma mortis een literaire getuigenis, wat niet 
will  zeggen dat het getuigenis louter verzinsel is. Sterker nog, Derrida 
citeertt uit een brief waarin Blanchot hem schrijft dat hij vijfti g jaar 
geledenn bijna was gefusilleerd. Deze brief, dit niet-literaire document, 
getuigtt van een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden, een 
gebeurteniss waaraan ook het verhaal L 'instant de ma mort refereert. 
Hett punt dat Derrida hier naar voren wil brengen, is dat het getuigenis 
alss belofte altijd de mogelijkheid van fictie, simulatie of simulacrum 
insluit.. Wil het getuigenis getuigenis zijn, dan moet het zich door de 
mogelijkheidd van fictie, van literaire fictie laten bespoken: "Het dient 
zichh te laten parasiteren door dat wat het in zijn binnenste uitsluit, de 
mogelijkheid,, ten minste, van de literatuur" (DEM 23). Met de nood-
zaakk van herhaling dient aan de oorsprong van het getuigenis de mo-
gelijkheidd van leugen, van fictie en van literatuur zich aan (DEM 31). 
Alss belofte en als herhaling is het getuigenis oorspronkelijk door fictie 
bewerkt.. De belofte die de getuigenis doet, schrijft de mogelijkheid 
vann fictie, van literatuur, van leugen en meineed bij voorbaat in het 
getuigeniss in: zonder de mogelijkheid vals te zijn, is het getuigenis 
onmogelijk.. Het gaat hier dus niet om het opzettelijk plegen van 
meineed.. Een getuigenis kan vals zijn zonder dat de getuige opzette-
lij kk liegt of meineed pleegt, omdat de mogelijkheid van fictie, van 
literatuurr en leugen gegeven is met het afleggen van het getuigenis, 
datdat altijd een herhaling is: 
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"Wanneerr ik beloofde waarheid te zeggen, dan beloof ik het zelfde op 
eenn bepaalde manier te herhalen, een ogenblik later, twee ogenblikken 
later,, de volgende dag en voor de eeuwigheid. Welnu, deze herhaling 
brengtt het ogenblik buiten zichzelf. Bijgevolg is het ogenblik ogenblik-
kelijk,, op het ogenblik zelf, gedeeld, vernietigd door wat het evenwel 
mogelijkk maakt - het getuigenis" (DEM 26). 

Hett getuigenis belooft de singuliere gebeurtenis te herhalen, de getui-
gee belooft te herhalen wat hij heeft waargenomen. Deze belofte van 
herhalingg brengt de identiteit van de getuige in het geding. Zo kan van 
dee 'ik'-figuur of de verteller in L 'instant de ma mort noch. met zeker-
heidd worden gezegd dat zij identiek zijn, noch dat de verteller of de 
jongemann Blanchot is. Aangezien de verteller zich een jongeman 
"herinnert""  die aan het vuurpeloton van de Nazi's is ontsnapt, blijf t 
hett onzeker of de verteller degene is die bijna gefusilleerd is, ook al 
vergezeltt de verteller de jongeman als zijn alleswetende schaduw en 
zitt hij als het ware in de huid van de jongeman. Is de verteller de 
overlevendee en dus dezelfde persoon als de jongeman, maar dan vijf -
tigg jaar ouder? Is de verteller Maurice Blanchot die zichzelf als jon-
gemann herinnert? Ook al zijn zij dezelfde persoon, dan nog staat de 
geloofwaardigheidd van het getuigenis op het spel, omdat de intentie 
diee elke uiting, dus ook het getuigenis, bezielt nooit volledig aan zich-
zelff  tegenwoordig is. 

Watt zowel in de kwestie van het getuigenis, als van het genre en 
vann de titel naar voren komt, is dat zij de wet ondermijnen door zich 
aann haar te conformeren. Het is niet zo, dat de titels "Un récit", "Un 
récit?""  als La folie du jour hun functie problematiseren door zich niet 
aann de voorschriften houden en ergens midden in of onderaan de tekst 
staan.. Zou dit het geval zijn, dan zou hun eventuele ondermijning 
makkelijkk zijn te corrigeren. Waar het Derrida om gaat, is dat zij in 
hunn subversie volledig gehoorzamen aan de voorschriften die voor 
titelss gelden. In de eerder geciteerde passage uit La folie du jour trekt 
dee 'ik'-figuur zich terug door zich te schikken, zich "tot hen te herlei-
den".. Het gaat in deze - wat ik noem - subversieve inschikkelijkheid 
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niett om een schijnheilige houding waarin iemand ja zegt, ergens mee 
instemtt en vervolgens niet doet wat hij heeft toegezegd of belooft. 
Dezee eigenaardige subversieve inschikkelijkheid voltrekt een geheel 
anderee beweging en volgt een heel andere strategie dan Blanchots 
terreur,, Sartre's revolutie en Camus' revolte. Waar de terreur een 
overgavee aan de duisterste duisternis is en de wet weigert, waar de 
revolutiee de orde aanvecht op grond van een andere orde en waar de 
opstandd 'nee' zegt en daarin een grens bevestigt, daar engageert deze 
subversievee inschikkelijkheid zich met het singuliere en conformeert 
zijj  zich tegelijkertijd aan de eisen van de wet. Hoe eigenaardig en 
paradoxaall  ook, zich verzetten door tegemoet te komen aan de eisen 
vann de wet, ontneemt de wet de mogelijkheid daar adequaat tegen op 
tee treden. Daarom zijn bijvoorbeeld stiptheidsacties van douaniers zo 
effectief:: door de wet tot op de letter na te leven, wordt het internatio-
nalee goederenverkeer volkomen ontregeld.12 

Dezee subversieve inschikkelijkheid doet onwillekeurig denken 
aann wat Jean Baudrillard heeft beschreven als de transpolitieke ver-
dwijningswijzee van de dingen. Het transpolitieke is de wijze waarop 
inn onze cultuur de zichtbare dingen niet verdwijnen in de duisternis, 
maarr in hun transparantie of obsceniteit: in dat wat zichtbaarder is dan 
zichtbaar.. Wanneer de Amerikaanse regering aan Exxon vraagt om 
eenn rapport over al haar activiteiten - dus vraagt wat zij echt doet -
dann levert zij twaalf delen van elk duizend bladzijden in, waarvan het 
lezenn en analyseren jaren kost. De eis van transparantie leidt tot een 
overvoeringg en wildgroei van informatie die door niemand meer is te 
overzien.. Deze transpolitieke verdwijningswijze is een "fatale strate-
gie""  van het object, die erin bestaat "samen te vallen met het begeerde 
object""  (Baudrillard 1983:138) en die triomfeert boven die van het 
subject,, omdat het geen verlangen kent, maar enkel verleiding13 en 
onverschilligg en indifferent staat tegenover de zin die het wordt gege-
ven.. Door steeds opnieuw samen te vallen met de (veelal aan elkaar 
tegengestelde)) betekenissen die aan hem worden toegekend, blijf t het 
objectt ondoorzichtig en ondoordringbaar. 
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Maarr waar voor Baudrillard het object enkel indifferent is en geen 
enkell  verlangen kent, daar blijf t Derrida's deconstructie en het getui-
geniss verbonden met de differentie en een verlangen naar rechtvaar-
digheidd en het 'alles zeggen'. Als een verlangen alles te zeggen, treedt 
inn het getuigenis een heterogene verhouding tegenover de andere en 
tegenoverr de wet aan het licht, die Derrida als rechtvaardigheid be-
schouwt.. Om te zien hoe Derrida de relatie tot de andere denkt, geef ik 
eerstt kort zijn discussie met Levinas weer. In deze discussie decon-
strueertt hij de heterogene verhouding tot de ander als ethische relatie, 
zonderr evenwel uit te komen op een leeg tussen of inter-esse, waarop 
Blanchotss gesprek met Levinas uitloopt. De heterogene relatie tot de 
anderr zoals zij door Derrida wordt doordacht, staat, zo wil ik laten 
zien,, niet gelijk met het neutrum van Blanchot. 

5.5. De ander in oorlog 

Evenalss in Derrida's politiek-juridische motieven, keert in zijn 
ethisch-politiekee motieven steeds weer de gelaagdheid van het oor-
spronkelijkee geweld terug. Ik breng hier in herinnering dat hij al in De 

lala grammatologie opmerkt, dat er geen ethiek is zonder zowel de 
tegenwoordigheidd als de afwezigheid en veinzerij van de ander en dat 
hett oorspronkelijke geweld van het intermediair een gewelddadige 
openingg van de ethiek is (GR 202). In De la grammatologie explic i-
teertt hij de ethisch-politieke consequenties van zijn opmerking niet 
nader.. Deze explicitatie vinden we wel in zijn eerste essay over Levi-
nas:: "Violence et métaphysique", dat voor het eerst in 1964 wordt 
gepubliceerdd en drie jaar later wordt opgenomen in L'écriture et la 

differencedifference (1967), dat in hetzelfde jaar verschijnt als De la gramma-

tologie.tologie. In latere teksten, als "Préjugés: devant la loi" , L 'autre cap, 

ForceForce de loi, Spectres de Marx en Politiques de l 'amitié, werkt Derri-
daa vanuit zijn deconstructie van de metafysica ethisch-politieke cate-
gorieënn als verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, democratie en 
gemeenschapp verder uit. Deze uitwerking staat in het teken van een 
rechtvaardigheidd die Derrida naar eigen zeggen graag in verband 
brengtt met de heterogene en onherleidbare relatie tot de andere. 

262 2 



Inn zijn doordenking van deze onherleidbare relatie tot de andere 
keertt het schema van het oorspronkelijk intermediair terug: "Ik geloof 
datt zonder een beweging van narcistische hertoe-eigening (réapprop-
riation)riation) de betrekking tot het andere absoluut zou worden vernietigd, 
vann tevoren zou worden vernietigd" (PS 212). In dit "van tevoren" 
gaatt een belangrijk verschil tussen Blanchot en Derrida schuil. In zijn 
discussiee met Levinas denkt Blanchot de ander als een mens zonder 
horizon,, terwijl Derrida in zijn lezing van Levinas daarentegen be-
toogt,, dat de ander zich altijd en bij voorbaat al binnen een horizon 
bevindt.. De "kritiek"14 die hij in "Violence et métaphysique" aan het 
adress van Levinas richt, is - naar ik denk - dan ook van toepassing op 
Blanchotss neutrum, op de verhouding van de derde soort. Om mijn 
stellingg te onderbouwen bespreek ik "Violence et métaphysique", voor 
zoverr het de verschillen tussen Blanchots en Derrida's denken van het 
anderee articuleert. 

Inn tegenstelling tot Blanchot entameert Derrida in "Violence et 
métaphysique""  wel een uitgebreide discussie tussen aan de ene kant 
Levinass en aan de andere kant Husserl en Heidegger, die hij verdedigt 
tegenn de kritiek van Levinas. In deze discussie keert het oorspronke-
lijk ee geweld terug onder de noemers van het ontologische en het 
transcendentalee geweld. Als we Levinas mogen geloven reduceert 
Husserll  de ander tot een negatief moment van het Zelf door hem als 
eenn alter ego te bepalen. De gerichtheid op de ander is zo enkel inten-
tioneell  en beperkt tot een bewustzijn van. Levhas denkt daarentegen 
dee verhouding tot de Ander als een metafysisch verlangen, dat zich 
richtt op de Ander als een positieve oneindigheid zonder context of 
horizon.. Dit verwijt aan Husserl is volgens Derrida onterecht. Inder-
daad,, de ander doet zich voor binnen een horizon, maar die horizon 
zelff  kan niet definitief worden bepaald, "omdat hij de niet te objecti-
verenn bron van elk object in het algemeen" (ED 177) is. De horizon is 
niett onbepaalbaar omdat hij op het moment dat we hem naderen voor 
onss uitschuift, maar omdat - en dit zijn de woorden van Derrida - de 
bepalingg van de horizon hem splijt. En deze oneindigheid van hori-
zontenn beschermt Husserls fenomenologie zowel tegen elke totalis e-
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ringg als tegen de illusie van de onmiddellijke aanwezigheid van een 
positieff  oneindige Andere. 

Dee ander is mij in zijn positieve oneindigheid niet onmiddellijk, 
maarr onvermijdelijk langs de omweg van "analoge appresentatie" 
oftewell  van een bemiddeling gegeven. Deze appresentatie houdt naar 
Derrida'ss overtuiging geen gewelddadige assimilatie in. Langs de 
omwegg of bemiddeling van de analoge appresentatie (h)erken ik de 
anderr als ego - dus niet als steen - en kan ik hem als ander erkennen 
enn respecteren. De ander kan enkel absoluut anders zijn, omdat hij een 
anderr ego is en onherleidbaar tot mijn ego. Het is volgens Derrida 
onmogelijkk de ander te ontmoeten en een ethische relatie te denken, 
zonderr dat die ander in zijn andersheid als een ander ego aan een ego 
verschijnt: : 

"Indienn ik niet naar de ander ging via een analogische appresentatie, h-
dienn ik, zwijgend en communicerend met zijn eigen belevenissen, een 
onmiddellijkee en oorspronkelijke toegang tot hem zou hebben, dan zou 
dee ander niet langer de ander zijn" (ED 182). 

Dee (h)erkenning van de ander als een ander ego maakt dat hij gelaat is 
enn mij kan aanspreken: "De ander is voor mij een ego van wie ik weet 
datt hij met mij een verhouding heeft als met een ander" (ED 185). 
Zonderr die symmetrie zou er geen (h)erkening en dientengevolge geen 
dissymmetriee mogelijk zijn. 

Dezee dissymmetrie is een effect van het intermediair, van de %>-

presentatie,, terwijl voor Blanchot de dubbele dissymmetrie onmiddel-
lij kk en onbemiddeld is en iedere horizon uitsluit. Evenmin als voor 
Levinas,, is de Ander voor Blanchot een ander ego. Met enig voorbe-
houd,, dat nauwelijks een naam mag hebben, volgt Blanchot Levinas in 
zijnn lezing van Husserl zonder ook maar een spoortje van kritiek: 
"Wanneerr ik mij niet vergis, is voor Husserl enkel de sfeer van het ego 
oorspronkelijk,, die van de ander is voor mij slechts 'gepresenteerd' 
('apprésentée7)""  (EI 74). Voor Derrida is geen enkele dissymmetrie, 
duss ook niet de dubbele dissymmetrie van Blanchot, mogelijk zonder 
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symmetrie:: zonder te weten dat de ander een ego is en ik een ego voor 
dee ander. De ander gaat niet aan de appresentatie vooraf, maar ver-
schijntt als ander, als ander ego eerst in en door de appresentatie. Deze 
appresentatiee is gewelddadig, omdat zij de ander noodzakelijk en 
onvermijdelijkk tot een fenomeen (van de niet-fenomenaliteit) herleidt, 
zijj  is transcendentaal, omdat zij de ontmoeting met en de ethische 
relatiee tot de ander mogelijk maakt. Het verschijnen en het doorbreken 
vann die verschijning zijn de twee werkingen van het transcendentale 
geweld,, dat de andere niet van buiten maar van binnenuit aantast: "de 
oorlogg is geen accident" (ED 213). De ander is daarom altijd al in 
oorlog:: "De oorlog - want er is oorlog- is dus het verschil tussen het 
gelaatt en de eindige wereld zonder gelaat" (ED 158). De oorlog gene-
reertt het verschil tussen het Zelfde en het andere. Zonder oorlog is een 
ethischee relatie daarom onmogelijk. 

Voorr Derrida is zuivere geweldloosheid, evenals zuiver geweld, 
mett zichzelf in strijd. In een wereld waarin het gelaat volledig wordt 
gerespecteerdd is er geen oorlog. Maar ook geen gelaat, omdat, zo zegt 
Levinass zelf, het gelaat het geweld opwekt. Anders gezegd, waar geen 
oorlogg is, daar is geen gelaat. Derrida concludeert hieruit, dat de ethi-
schee relatie en eschatologie van de messiaanse vrede als zuivere ge-
weldloosheidd gewelddadig is: "Het zuivere niet-geweld, niet verhou-
dingg tussen het zelf(de) en de andere (in de zin van Levinas) is zuiver 
geweld""  (ED 218). Zonder oorlog wordt de Ander volkomen gene-
geerdd en ondenkbaar en onzegbaar. Zonder oorlog, zonder oorspron-
kelijk-transcendentaall  geweld, zonder het "pre-ethische geweld" is er 
geenn geweldloze verhouding tot de ander mogelijk. Zonder het minste 
geweldd zou er geen ethiek mogelijk zijn: "Want deze transcendentale 
oorsprongg is als het onherleidbare geweld van de verhouding met de 
anderr tegelijk een niet-geweld, aangezien ze de verhouding met de 
anderr opent" (ED 188). Omdat het geweld de verhouding tot de ander 
opent,, beschouwt Derrida het als het "minste geweld", dat noodzake-
lij kk is om het "ergste geweld" te vermijden: het geweld namelijk van 
dee primitieve en pre-logische stilte, van een onvoorstelbare nacht, die 
zelfss niet het tegendeel van de dag zou zijn" (ED 191). Het ergste 

265 5 



geweldd is precies de ervaring van het il  y a en van Blanchots andere 

nacht,, waarin het gelaat verdwijnt. Hoe kan het ergste geweld van de 
zuiveree geweldloosheid worden onderscheiden, wanneer beiden het 
verdwijnenn van het gelaat impliceren. Het valt daarom niet uit te slui-
ten,, dat de idee van de vrede in stilte samenwoont met het ergste ge-
weld. . 

Omgekeerdd geldt dat waar geen gelaat is, geen oorlog is. In een 
regimee waarin het gelaat, dat het geweld opwekt, volkomen wordt 
genegeerd,, zou er geen sprake zijn van oorlog. Dit brengt mij op 
Blanchotss neutrum zonder gelaat. Zoals ik eerder heb laten zien, ont-
ledigtt Blanchot de betrekking tot de ander van iedere subjectiviteit en 
transformeertt hij die verhouding tot een neutrum zonder gelaat. Waar 
Levinass de relatie tot de Ander als een zuivere geweldloosheid denkt, 
daarr denkt Blanchot die relatie vanuit een radicaal geweld, als een 
radicalee onderbreking en aanvechting die zich niet onderscheidt van 
hett neutrum als ervaring van het onmogelijke. Volgen we de redene-
ringg van Derrida dan blijkt dit radicale geweld met zichzelf in strijd, 
aangezienn er geen sprake kan zijn van geweld wanneer het gelaat 
ontbreekt:: "Het zuivere geweld, de verhouding tussen wezens zonder 
gelaat,, is nog geen geweld, is zuiver niet-geweld" (ED 218). 

Voorr Derrida is het gelaat is altijd al in het vizier. Het vizier ver-
wijstt niet zozeer naar het richtmiddel waarmee ik de Ander traceer om 
hemm te doden, dat wil zeggen tot het Zelfde te herleiden, maar naar het 
vizierr (de vorm het gezicht) dat het gelaat tegenwoordig stelt. In 
SpectresSpectres de Marx stelt Derrida het effect van het vizier nagenoeg 
gelijkk met Foucaults panoptische blik, wanneer hij dit effect beschrijft 
alss "dat wij niet zien wie er naar ons kijkt" (SM 26). Dit effect wordt 
niett opgeheven met het opheffen van het vizier. Het gelaat gaat niet 
achterr het vizier schuil; het effect van het vizier is geen maskerade. In 
tegenstellingg tot Levinas is het spreken geen strijd "met open vizier" 
(Levinass 1961:38). Het gelaat is altijd al in vizier, altijd gezicht, altijd 
all  geschonden. Daarom zouden we in plaats van het gelaat beter kun-
nenn spreken van een interface. De Ander wordt een 'spectre', een 
spook;; alteriteit gaat over in spectraliteit. Als 'spectrale virtualiteit' is 
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hethet gelaat van de Ander een effect van het vizier, van zijn actualis e-
ringg en beweegt het zich tussen de tegenstellingen van werkelijk en 
onwerkelijk,, raadsel en fenomeen, alter ego en de Ander, maar ook 
tussenn goed en kwaad. Is de Ander een spectrale virtualiteit en toont -
mett andere woorden - het gelaat zijn ware gezicht niet, omdat het 
altijdd al bemiddeld is, dan kan op voorhand niet met zekerheid worden 
uitgeslotenn dat het gelaat dat van een despoot is. Het gebod 'Doodt me 
niet'' geeft daarover evenmin uitsluitsel, omdat dit gebod in feite de 
afstandd in stand houdt, waardoor de Ander uit zicht blijft . 

6.6. Appèl of bevel? 

Derridaa problematiseert zowel Levinas' ethische relatie, als Blanchots 
radicaliseringg van deze relatie tot inter-esse. Dit neemt niet weg dat de 
deconstructiee als beweging van onteigening en als voorbereiding op 
dee komst van het andere verbonden blijf t met het verlangen naar 
rechtvaardigheid.. Sterker nog, "Deconstructie is rechtvaardigheid'' 
(FLL 944). Deze rechtvaardigheid staat niet gelijk aan de berekenende 
vormm van distributieve rechtvaardigheid die is gebaseerd op het ge-
lijkheidsbeginsell  (iedereen gelijke kansen) en die het politieke debat 
nogg altijd domineert. Derrida onderscheidt het recht als instituut, als 
eenn geheel van wetten en regels, voorwaarden en voorschriften, van 
rechtvaardigheidd die zich engageert met wat zich niet laat bepalen, 
waaroverr we geen zekerheid hebben, wat niet te bewijzen of te bere-
kenenn is. Wat Derrida hier en elders verdedigt, is dat een beslissing 
diee enkel een model, een vooropgezet plan of programma volgt en 
zichh geen rekenschap geeft van het onbeslisbare en onberekenbare of 
singulieree niet rechtvaardig of verantwoordelijk is. Een rechtvaardige 
beslissingg verhoudt zich tot het singuliere, tot dat wat zich niet op 
voorhandvoorhand onder algemene regels laat vangen, tot dat waarop niet 
vooruitt kan worden gelopen. Een politiek handelen dat zich alleen laat 
leidenn door programma's, verwordt tot een instrumenteel handelen dat 
eenzijdigg is gericht op het beheersen en oplossen van maatschappelij-
kee problemen en is daarom in de ogen van Derrida niet rechtvaardig. 
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Maarr het omgekeerde - en dat wordt vaak uit het oog verloren - is 
ookk waar. Net als het getuigenis, conformeert een rechtvaardige be-
slissingg zich aan gegeven criteria en vindt zij op quasi-poëtische wijze 
nieuwee normen uit. Rechtvaardigheid vooronderstelt een breuk met 
hett recht zoals dat is vastgesteld, maar deze breuk mag niet als alibi 
dienenn om ons afzijdig te houden van juridisch-politieke twisten bin-
nenn de bestaande rechtsorde. Het onbeslisbare mag dan ook zeker niet 
wordenn verward met besluiteloosheid. Rechtvaardigheid vereist een 
beslissing.. Zonder beslissing blijf t de rechtvaardigheid in het luchtle-
digee hangen en kan het een functie van het kwaad worden: 

"Wanneerr ze aan zichzelf wordt overgelaten, komt de onberekenbare, 
rechtvaardigheidsschenkendee idee steeds vlak bij het kwaad, vlakbij het 
allerergstee zelfs, want ze kan altijd worden toege-eigend door de meest 
ontaardee berekening. (...) Een absolute verzekering tegen dit risico kan 
dee opening van het appèl tot rechtvaardigheid - een appèl dat steeds 
gewondd is - alleen maar verzadigen en dichtnaaien. Maar de onbeie-
kenbaree rechtvaardigheid beveelt te rekenen" (FL 970). 

Wee moeten de relatie tussen het onberekenbare en het berekenbare 
berekenen,, maar dit "moeten" behoort "noch tot de rechtvaardigheid 
nochh tot het recht" (FL 970). Het onberekenbare, het onbeheersbare 
dwingtt een berekening af, omdat met geen enkele zekerheid kan wor-
denn gezegd of de ander goed of kwaad in de zin heeft. Zolang de an-
derr zijn ware gezicht niet toont, kan hij zowel de kwetsbare als de 
despoott zijn. Juist omdat niet kan worden uitgesloten dat de ander een 
despoott is, blijf t het de vraag of het hier gaat om een appèl tot recht-
vaardigheid,, dan wel om een bevel gaat, in de gedaante van een appèl 
tott rechtvaardigheid. 

Dezee onzekerheid wordt nog eens versterkt doordat het appèl niet 
rechtstreekss doorklinkt. In Force de loi en "Comment ne pas parier" 
steltt Derrida dat het appèl altijd al een weerklank is van een ander 
appèl,, dat in deze weerklank opklinkt én verstomt: "Daar dit appèl van 
dee ander altijd al is voorafgegaan aan het spraakgebruik, waaraan het 
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appèll  dus nooit voor een eerste keer tegenwoordig is geweest, kondigt 
hett zich tevoren al aan als een rappel" (PSY 560). Deze stelling, die 
naa het voorafgaande niet echt verrassend is, vinden we verwoord in 
Parages,Parages, met name in "Pas" naar aanleiding van de slotpassage uit 
LL 'arrêt de mort, die ik hier in extenso citeer: 

"Ikk zelf ben niet de ongelukkige boodschapper geweest van een ge-
dachtee die sterker was dan ik, ookk niet haar speelgoed of haar slachtof-
fer,, want ét gedachte heeft me overwonnen, maar heeft alleen door mij 
overwonnen;; ze is tenslotte, altijd aan mij gewaagd geweest, ik heb haar 
enn alleen haar bemind, ik heb alles wat plaatsgevonden heeft gewild, en 
doordatt ik alleen oog voor haar had, heb ik haar, waar zij ook was en 
waarr ik ook kon zijn, in de afwezigheid, in het onheil, in de noodlottig-
heidd van de dode dingen, in de hoofdzaak van de levende dingen, in de 
vermoeieniss van het werk (travail), in de gezichten geboren uit mijn 
nieuwsgierigheid,, in mijn onwaarachtige woorden, in mijn bedrieglijk 
beloften,, in de stilte en in de nacht, al mijn kracht gegeven en zij mij al 
dee hare, zodat deze te grote kracht, die door niets vernietigd kan wo r-
den,, ons misschien tot een mateloos leed bestemd, maar, als dat zo is, 
neemm ik dat leed op mij en verheug ik er mij er mateloos over, en, tot 
haar,, zeg ik voor eeuwig: 'Kom', en voor eeuwig is ze er" (LAM 127). 

Inn zijn commentaar op deze passage vestigt Derrida er de aandacht op 
datdat het appèl 'Kom' in de indirecte rede is gesteld en dus een citaat is. 
Hett 'Kom' citeert een ander 'Kom' dat eveneens in de indirecte rede 
iss gesteld en op zijn beurt weer herinnert aan een ander 'Kom': "de 
herinneringg van het 'Kom' dat ik tegen haar gezegd had" (LAM 117). 
Hett 'Kom' dat hier in herinnering wordt geroepen, is eveneens in de 
indirectee rede gesteld. Op het moment namelijk dat de verteller ver-
slagg doet zegt de verteller niet 'Kom', maar zegt hij dat hij het heeft 
gezegd:: "Maar op een gegeven moment, ik zag dat ze nog steeds do-
delijkk koud was, kwam ik nog dichter bij haar en zei: 'Kom'" (LAM 
111).. Dit reciteren van het 'Kom' volgt niet op een appèl dat zich 
rechtstreekss tot mij richt. Het appèl is indirect, want altijd al geciteerd. 
Eerstt in en door het citaat klinkt het appèl op. Anders gezegd, het 
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appèll  is allereerst een rappel, het 'Kom' "allereerst geciteerd" (PAR 
23)) en daarom altijd en bij voorbaat al gedeeld (PAR 22). 

Alss rappel is het appèl van de ander altijd al bemiddeld en kan het 
slechtss indirect opklinken. De betekenis van het 'Kom' blijf t daardoor 
uitgesteldd en laat zich niet herleiden tot een modaliteit van het werk-
woordd 'komen'. Het 'Kom' gaat, zo zegt Derrida, op een merkwaardi-
gee manier aan het werkwoord 'komen' en afgeleiden daarvan vooraf. 
Alss singuliere gebeurtenis doet het appèl geen beroep op een specifiek 
persoon.. Het verplicht niet iemand om hier te komen en is geen bevel 
datt door een autoriteit wordt gegeven, door een wet wordt gelegiti-
meerdd of, zoals bij de Levinas van Totalité et Inflni, uit de Hoogte 
wordtt gegeven. Evenmin doet het een dringend beroep frrière) om 
hulp,, stelt het een eis, verlangt het iets, beschrijft of constateert, toont 
off  bepaalt het iets. Het 'Kom' wisselt geen gedachte uit en communi-
ceertt niet met iemand die vóór het appèl aanwezig is. Zou het 'Kom' 
gerichtt zijn aan een specifiek persoon, dan zou het iets kunnen uitwis-
selenn en, al naargelang de context waarin en de toon waarop het wordt 
uitgesproken,, één van de functies van het werkwoord 'komen' ver-
vullen,, dat wil zeggen, een bevel, een verzoek, een verlangen of een 
uitnodigingg kunnen zijn. In plaats van een beroep te doen op iets of 
iemand,, doet het appèl een appèl aan zichzelf: "Het zou juister zijn om 
tee zeggen dat het appèl een appèl aan zichzelf doet, dat het zich be-
noemtt (i7 s'appellè), vooropgesteld dat men dit niet opvat als een 
speculairee reflectie" (PAR 26). Anders gezegd, eerst door zich een 
naamm te geven, door zich uit te wissen in de herhaling, kan het appèl 
opklinkenn en een aanspraak doen. 

Hett appèl verbindt Derrida met de dubbele affirmatie, oftewel het 
'ja,, ja' dat erop of eraan antwoordt. Deze dubbele affirmatie is per-

verformatief,verformatief, omdat het 'ja' als een singuliere en onherleidbare ge-
beurteniss en onvoorwaardelijke overgave altijd al herhaald moet zijn. 
Daardoorr blijf t haar betekenis uitgesteld en loopt het 'ja' altijd het 
risicorisico niet onvoorwaardelijk en vol overgave te zijn. Van het 'ja, ja' 
kann evenmin met zekerheid worden gezegd of het een oprecht enga-
gementt aankondigt, dan wel een verveelde en vermoeide, of zelfs 
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onverschilligee instemming met, of ongeloofwaardige weigering van 
hethet appèl van de andere. Dit risico is niet accidenteel, noch een gevolg 
vann de weigering in te stemmen met het volo van het werk. Er gaat 
geenn oorspronkelijk 'ja' aan het tweede 'ja' vooraf: het tweede 'ja' "is 
allereerstt tweede (d 'abord second), komend na een eis, een vraag of 
eenn ander ja" (PSY 649). En tegelijkertijd is dit tweede 'ja' a priori 
omvatt door het eerste (PSY 649). De dubbele affirmatie antwoordt 
niett op het appèl met een 'ja, ik kom', met een 'ja, ik heb je begrepen, 
ikk kom eraan en doe wat je wilt' . Evenmin is de dubbele affirmatie 
eenn onvoorwaardelijke overgave aan het appèl. 

Inn "Pas" brengt Derrida de dubbele affirmatie in verband met het 
matelooss leed waarop de verteller zich in de slotpassage van L 'arrêt 
dede mort verheugt. Dit mateloos leed hangt samen met de eeuwige 
wederkeerr die tot uiting komt in de "verdubbeling van de kracht" 
(PARR 24): met een kracht die geeft en een kracht die gegeven wordt. 
Maarr in deze krachtenverhouding wordt de ene kracht niet tegen de 
anderee ingeruild. Zij onttrekt zich aan de economie van de ruil en is 
nimmerr in balans, aangezien het evenwicht de verhouding tussen 
krachtenn onmogelijk zou maken. Een kracht vereist een verschil, en 
daarbijj  gaat het niet om een verschil tussen twee op zich staande 
krachten,, maar om een kracht die afstand van 'zichzelf neemt - "dif-
ferenteferente de sof' (PAR 34) - afstand van zichzelf moet nemen, wil het 
eenn kracht kunnen zijn. Nooit in evenwicht en identiek met zichzelf 
blijf tt de kracht onberekenbaar. Het 'ja, ja' affirmeert zowel dit onbe-
rekenbaree verschil tussen krachten, als de onherleidbare verschillen 
tussenn talen. 

Omdatt het appèl altijd al een rappel is en niet rechtstreeks maar 
indirectt opklinkt is het altijd mogelijk dat het beveelt, verzoekt of 
uitnodigt.. Omdat zij allereerst herhaald zijn, blijf t het statuut van z>-
well  het appèl als van de dubbele affirmatie radicaal onzeker en onbe-
rekenbaar.. Is het appèl oorspronkelijk een rappel, dan is het altijd al 
besmett door de betekenis die wij gewoonlijk hechten aan het werk-
woordd 'komen'. Het is onmogelijk 'Kom* te zeggen, of eraan te ant-
woorden,, zonder van tevoren te weten wat het betekent en waartoe het 
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oproept.. Het appèl is eveneens onmogelijk wanneer van tevoren de 
betekeniss ervan vastligt. Want alleen als een singuliere gebeurtenis, 
waaropp we niet vooruit kunnen lopen, is het appèl een appèl van het 
anderee en een appel tot rechtvaardigheid, dat voorbij de berekening 
vann het recht ligt. Als rappel kan het appèl zich noch bekennen tot het 
singulieree moment noch tot een modaliteit van het werkwoord 'ko-
men'.. Het appèl houdt zich op tussen deze beide momenten; het is een 
vormm en effect van het oorspronkelijke geweld, waarin het zich uitwist 
opp het moment dat het zich een naam geeft: 'Kom'. 

Hett rappel is dus geen functie van een oorspronkelijk appèl dat 
zichh verborgen houdt achter de mogelijke betekenissen van het werk-
woordd 'komen'. Is dit wel het geval zijn, dan is het rappel een functie 
vann een eigenlijk appèl en blijf t de mogelijkheid, zoals bij Blanchot, 
vann een authentiek 'Kom' bestaan. Het 'Kom' klinkt voor Blanchot op 
hett moment dat L/Eurydice zich geeft in haar nachtelijke duisternis, 
waarinn zij "volkomen zichzelf' (LAM 36), dat wil zeggen authentiek 
is.. Blanchots negatieve ontologie en inter-esse of betrekking zonder 
betrekkingg laat de mogelijkheid niet toe dat J./Eurydice veinst en 
Orfeuss misleidt en het spel van de verleiding speelt. Het is Orfeus die 
tee kwader trouw is, want noodzakelijk liegt, niet Eurydice. Maar is 
afwezigheidd een functie van de herhaling, dan staat de authenticiteit 
opp het spel en bestaat de mogelijkheid dat Eurydice te kwader trouw is 
enn zich voorgeeft zich te geven in de nacht en als de nacht. Die moge-
lijkheidd heeft Blanchot nimmer ingecalculeerd. Gezien vanuit zijn 
negatievee ontologie gaat het appèl vooraf aan zijn (oneigenlijke) en 
indirecte,, want afgeleide betekenis. Als differentie is het onmiddellij-
kee en rechtstreekse appèl een effect van het intermediair: enkel in de 
herhalingg doet het 'Kom' rechtstreeks een beroep op mij. Daarmee 
staatt de authenticiteit van meet af aan op het spel en kan niet worden 
uitgesloten,, dat het 'Kom' de eis van de wet vertegenwoordigt: 'Kom 
hier.. Laatje zien. Zich verbergen is verboden'. Aangezien de identiteit 
enn intentie van degene die een beroep op ons doet niet vastgesteld kan 
worden,, kan het 'Kom' als eis van transparantie vooraf noch achteraf 
wordenn onderscheiden van het appèl tot rechtvaardigheid. De radicale 
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onzekerheidd die hiervan het gevolg is, maakt enerzijdsde authenticiteit 
vann het appèl mogelijk, in de zin dat zijn betekenis niet vaststaat en 
hett voorbij de rechtsorde opklinkt en ons oproept te oordelen voorbij 
dee algemeen vastgestelde normen en maatstaven, wetten en voor-
schriften,, regels en formaliteiten. Anderzijds ligt in deze radicale 
onzekerheidd tegelijkertijd de mogelijkheid besloten dat we misleid 
worden,, dat het 'Kom' zich voorgeeft authentiek te zijn en deel uit 
maaktt van een politiek machtspel en dat de belofte die het doet een 
valsee belofte is. 

Inn dit risico ligt tegelijkertijd de mogelijkheid van het appèl tot 
rechtvaardigheidd besloten. Zouden we op voorhand met zekerheid 
wetenn dat het 'Kom' een appèl tot rechtvaardigheid is, dan zou het 
niett opklinken voorbij de wet en zou ons antwoord daarop enkel 
plichtmatig,, want berekenend zijn. Wil een beslissing rechtvaardig 
zijn,, dan dient zij zich tot deze radicale onzekerheid te verhouden. Dit 
will  niet zeggen dat de beslissing die volgt, een juiste beslissing is. 
Omdatt het onmogelijk is om vast te stellen, of het singuliere recht dan 
well  onrecht wordt gedaan, kan de rekening niet worden vereffend. 
Dezee radicale onzekerheid tekent geen vrijbrief voor een postmodern 
'anythingg goes', waarin alles mogelijk is. Wat zich hier aftekent is de 
onophefbaree spanning tussen het singuliere en het algemene, tussen 
hett universele en het historische, tussen recht en rechtvaardigheid, 
tussenn legitimatie en subversie. 

7.. Een babylonische situatie 

InIn de motieven die ik heb besproken, keert steeds opnieuw het oor-
spronkelijkee geweld van het intermediair en de iteratie terug. Het 
appèl,, het getuigenis, de dubbele affirmatie, de verhouding tot de wet 
enn tot de ander vooronderstellen alle een moment van institutie, dat 
henn tegelijkertijd mogelijk en onmogelijk maakt. In dat opzicht biedt 
zijj  geen verrassing. De vraag is, of de deconstructie daarmee niet 
voorspelbaarr wordt? De vraag in hoeverre zijn eigen deconstructies 
beantwoordenn aan een "invention de 1'autre", zichzelf legitimeren dan 
well  buiten of boven de wet staan, lijk t mij een legitieme, maar ook 
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eenn moeilijk eenduidig te beantwoorden vraag. In de beweging van 
perverformativiteitt is de mogelijkheid van een performatieve tautolo-
giee en despotisme niet zonder meer uit te sluiten. Net zoals de zuiver-
heidd van Blanchots getuigenis in L 'instant de ma mort kan de zuiver-
heidd van Derrida's getuigenis in twijfel worden getrokken. Decon-
structiess bieden op voorhand geen enkele garantie tegen politieke 
willekeur,, dan wel politieke onderdrukking. Dit risico dat hen blijf t 
bespoken,, behoedt deconstructies misschien juist voor zelfingeno-
menheid. . 

Mett haar gebaar het buiten buiten te houden, het andere tot het-
zelfdee te reduceren en haar waarden te universaliseren, vindt de meta-
fysicaa de politieke onderdrukking in haar centrum. Hetzelfde geldt 
voorr de democratie als belichaming van westerse waarden als zelfbe-
schikkingg en individuele vrijheid. De universalisering van de demo-
cratiee en van westerse waarden impliceert een hiërarchische verhou-
dingg en onderschikking van niet-westerse waarden en bedreigt het 
democratischee recht alles te zeggen. De zelfingenomenheid van de 
democratiee vormt de grootste bedreiging voor die democratie. Daar-
meee wil ik niet beweren dat we de democratische verworvenheden 
zoudenn moeten opgeven, maar wel dat deze verworvenheden hun 
democratischee recht verspelen, zodra zij voorrang krijgen boven ande-
ree politieke verworvenheden of culturele en maatschappelijke waar-
den. . 

Spreektt Derrida in onder meer L 'autre cap en Spectres de Marx 

enn Politiques de l 'amitiè van democratie, dan doelt hij niet op het idee 
vann politieke vertegenwoordiging dat het staatsbestel in westerse lan-
denn organiseert, maar op een democratie die de structuur van de be-
loftee heeft. Zijn kritiek op de hegemonie van de democratie motiveert 
hijhij  evenwel niet onder het motto van 'het beste van het slechtste' van 
allee politieke systemen'. Een democratie die zichzelf presenteert als 
vertegenwoordigerr van waarden die zij zelf universeel heeft verklaard 
enn zich op grond van die waarden legitimeert - een performatieve 
tautologiee - mondt uit in een verlicht despotisme, want overheersing 
vann andere culturen en samenlevingen. Ze vestigt een hegemonie van 
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vrijheidd en zelfbeschikking en dringt deze met een beroep op demo-
cratischee waarden, maar in feite uit economische belang en financieel 
gewin,, op aan andere beschavingen. Zo wijst Derrida erop hoe de 
Verenigdee Staten het principe van de soevereine natie-staat verdedi-
genn wanneer het henzelf betreft en beperken wanneer het andere staten 
betreftt (Derrida 2002:262; SM 73).'6 Wat hij wil benadrukken is dat 
dee democratie niet gegeven, tegenwoordig of identiek aan zichzelf is, 
maarr uitgesteld of "verdaagd" en "te komen". Een democratie die haar 
eigenn gelijk vooropstelt, is in strijd met het recht om alles te zeggen 
(cff  Attridge: 1992:37-38). Dit recht om alles te zeggen verwijst niet 
zozeerr naar een parlementaire democratie, als wel naar een "verdaag-
de""  of "te komen democratie", een "democratie a venir", waarvan de 
aankomstt radicaal onzeker, want uitgesteld blijft . De 'te komen demo-
cratie'' is een gegeven, noch een mogelijkheid die zich in de toekomst 
(futur)(futur) realiseert en wordt gedacht voorbij het aristotelische schema 
vann dunamis en energeia. Evenmin is het een regulatief idee of utopie 
waaropp we ons kunnen oriënteren. Het recht alles te zeggen, hangt 
voorr Derrida samen met de verantwoordelijkheid en de plicht de axi-
oma'ss en fundamenten van de democratie te bevragen, het "dogmati-
schee totalitarisme" dat de democratie vernietigt te kritiseren, om dat 
watt geen plaats heeft onder de autoriteit van de rede te tolereren (cf. 
CAPP 75-76; SM 110-11). De 'te komen democratie' is geen gegeven, 
maarr een beloftevolle spanning tussen enerzijds zowel het berekenba-
ree en het voorwaardelijke - als bepaalde vormen die de democratie 
manifesterenn (zonder dat we er zeker van zijn dat deze manifestaties 
dee belofte van democratie inlossen) - en anderzijds het onberekenbare 
enn onvoorwaardelijke, dat "een auto-deconstructieve kracht inschrijft 
inn het motief van democratie zelf, de mogelijkheid en de plicht van de 
democratiee om zichzelf te ont-grenzen (de dé-limiter elle-même)" 
(POLL 129). Het "dé-limiter" duidt hier op de verstrengeling van het 
begrenzenn en ontgrenzen: elke bepaling van de democratie stelt haar 
aankomstt uit. Er is geen democratie zonder respect voor het singuliere 
enn de onherleidbare, onberekenbare andersheid, noch zonder bereke-
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ningg en vertegenwoordiging van identificeerbare groepen of gemeen-
schappenn (POL 40). 

Hett strategisch voorrecht dat Derrida aan bepaalde literatuur toe-
kent,, heeft betrekking op de democratie, dat wil zeggen op het demo-
cratischh recht alles te zeggen, alles ter discussie te stellen, inclusief de 
eigenn wetten, grenzen en axioma's. In zoverre literatuur haar eigen 
statuutt ter discussie stelt en het oorspronkelijke geweld van de wet 
openbaart,, lijk t het te antwoorden aan het appèl tot rechtvaardigheid, 
aann het 'Kom'. Het blijf t onzeker of het 'Kom' een appèl tot recht-
vaardigheidd is, juist omdat rechtvaardigheid onberekenbaar is. Recht-
vaardigheidd laat zich niet afdwingen en regelen in wetten en regels, in 
normenn en waarden. Rechtvaardigheid is alleen mogelijk als een ge-
beurenn dat onherleidbaar en onberekenbaar is. 

Hett spiegelschrift dat de grenzen als deelbaar openbaart, enga-
geertt zich met deze radicaal onzekere gebeurtenis. Het geweld van 
reflectiee dat zich in het spiegelschrift manifesteert, volgt geen pro-
gramma,, maar een ongeleide strategie. Het engageert zich in een "ar-
chi-engagement""  (PSY 647), dat voorafgaat aan het intentioneel be-
wustzijnn en dat zich niet betrekt op een specifieke situatie met het doel 
dezee te veranderen. Op dit punt verschilt het natuurlijk van Sartre's 
notiee van engagement en vertoont het een overeenkomst met Levinas' 
desinteressee en Blanchots inter-esse. Het 'alles zeggen' vecht welis-
waarr de wetten van de literatuur en democratie aan, maar dit betekent 
niett dat het in niets of een leeg tussen uitmondt, als wel dat het ver-
schillendee tot elkaar onherleidbare talen op elkaar ent. Het 'alles zeg-
gen'' is een act van deling. Dit wordt onder meer duidelijk wanneer 
Derridaa betoogt dat het engagement met het andere een "babyIonische 
situatie""  (OA 166) vereist, een "Babel binnen een taal", dat wil zeg-
gen,, een veelvoud van talen die niet tot elkaar zijn te herleiden. Kan 
dee ene taal gemakkelijk en restloos in de andere worden vertaald, dan 
iss het engagement met het andere onmogelijk. Maar wanneer omge-
keerdd de vele talen niet tot elkaar herleid kunnen worden, is het enga-
gementt eveneens onmogelijk. Engageer ik mij met het andere, dat 
onberekenbaarr en onvoorspelbaar is, dan kan ik geen vooropgezet 
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programm volgen of één taal spreken. Ik verplicht mij de taal van de 
ander,, een andere taal te spreken, in het besef dat die taal altijd al 
bemiddeldd is door mijn taal. De verschillende talen zijn in elkaar ge-
vlochten:: de vertaling is een supplementaire bemiddeling, die de toe-
gangg tot het andere geeft én verspert. Babel is "het paradigma van de 
situatiee van de veelvuldigheid van talen, van een noodzakelijke en 
onmogelijkee vertaling" (OA 138).17 Babel staat voor de "hele nieuwe 
Aujklarung\Aujklarung\ de repeterende breuk, het spel van entingen en de bewe-
gingg van supplementariteit, die alle uitingen en ervaringen markeert, 
Babell  staat voor een deling die de veelheid van talen op elkaar ent 
zonderr hen tot elkaar te herleiden. 

Derrida'ss notie van 'tekst' leert ons dat tot die talen ook al die 
talenn behoren die we alledaags, economisch, historisch, bureaucra-
tisch,, technologisch en socio-institutioneel, politiek, ethiek en weten-
schappelijkk noemen. Daarin ligt een belangrijk winstpunt ten opzichte 
vann Blanchots oeuvre. In plaats van dat het engagement in Babel zich 
vann al die andere talen ontledigt, ent het deze talen op elkaar. En enten 
betekentt niet de taal tot haar uiterste grens voeren, evenmin de ene 
taall  tot de andere herleiden, maar wel een 'babyIonische situatie' 
affirmeren.. Deze 'babylonische situatie' beperkt zich niet per definitie 
tott het domein van wat literatuur wordt genoemd. Wat we hoogstens 
kunnenn zeggen, is dat bepaalde teksten die tot de literatuur worden 
gerekend,, deze 'babylonische situatie' affirmeren en zich engageren 
mett wat in deze entingen van talen onherleidbaar blijft : oftewel met 
hett perverformatieve moment van het intermediair dat deze entingen 
produceert.. Dit onherleidbare moment legt het geweld van reflectie 
bloot.. In de reflectie op haar eigen statuut openbaart literatuur de on-
beslisbaree grens van haar institutie en van de wet in het algemeen. Dit 
onherleidbaree of perverformatieve moment van institutie is geen zui-
verr moment dat aan de herhaling of vertaling voorafgaat. Zoals we 
hebbenn gezien is dit contra-institutionele geweld van reflectie altijd al 
geïnstitutionaliseerd.. Deze reflectieve beweging is op zichzelf recht-
vaardigg noch onrechtvaardig en vervlochten met de andere lagen van 
geweld.. Het engagement in Babel bekent zich niet alleen tot een sh-
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gulieree gebeurtenis die van elke grens is ontledigd en die aan het en-
gagementt als een oorspronkelijk en authentiek moment vooraf zou 
gaan.. Hier ligt een belangrijk onderscheid tussen het engagement in 
Babell  dat het verschil en de andersheid affirmeert en het engagement 
uitt inter-esse dat als een mystiek zonder mystiek het verschil en de 
andersheidd uitsluit. Het engagement in Babel ontledigt de taal niet, 
maarr deelt haar. Het geweld van reflectie is inventief, een "invention 
dee 1'autre", voor zover het nieuwe en andere maatstaven genereert en 
zoekt,, zonder daarbij uit te gaan van een gewenste en vooropgestelde 
uitkomst. . 

Hoee hangt het engagement in Babel samen met de onvoorwaarde-
lijk ee gastvrijheid waarmee Derrida het engagement in Adieu in ver-
bandd brengt (AD 133), dat wil zeggen met het appèl, het 'Kom'? Als 
onvoorwaardelijkee gastvrijheid vereist de verhouding tot de ander een 
babylonischee situatie, omdat de vreemdeling iemand is die een andere 
taall  spreekt, iemand is "die anders praat dan anderen" (HOS 13). Hier, 
alduss Derrida, begint het vraagstuk van de gastvrijheid. Hoe onvoor-
waardelijkk is de gastvrijheid, wanneer we van de nieuwkomer eisen 
datt hij ons begrijpt en onze taal spreekt? Hoe kunnen we de vreemd e-
lingg onvoorwaardelijk welkom heten, wanneer de gastvrijheid een 
rechtt wordt met alle beperkingen, normen en voorschriften die daarin 
zijnzijn vastgelegd in een taal die hij niet machtig is? Hoe kunnen we de 
vreemdeling,, de nieuwkomer ontvangen als hij geheel niet onze taal 
spreektt en ons in het geheel niet begrijpt? Als onvoorwaardelijke 
gastvrijheidd vereist het engagement een vertaling die haar tegelijke r-
tijdd mogelijk én onmogelijk maakt. Immers, spreekt de vreemdeling 
zonderr meer onze taal en is hij deze volkomen machtig, dan is het de 
vraagg of de vreemdeling nog een vreemdeling is en of er sprake is van 
gastvrijheid.. Omgekeerd geldt, dat zonder enig mogelijke vertaling de 
onvoorwaardelijkee gastvrijheid eveneens onmogelijk is. 

Kortom,, wanneer Derrida, zoals in het motto bij dit hoofdstuk, 
steltt dat engagement een 'babylonische situatie' vereist, dan geldt dit 
mutatismutatis mutandis voor de gastvrijheid. Gastvrijheid is pas werkelijk 
onvoorwaardelijk,, wanneer "ze een effectieve, concrete en gedeternï-
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neerdee wet moet worden" (HOS 75). Zonder de noodzaak haar te 
concretiseren,, blijf t de onvoorwaardelijke gastvrijheid leeg en uto-
pisch.. En omgekeerd geldt, dat wanneer het recht op gastvrijheid niet 
bezieldd wordt door de onvoorwaardelijke wet van de gastvrijheid, zij 
niett langer in het teken van rechtvaardigheid staat. De onvoorwaarde-
lijk ee en voorwaardelijke wet sluiten elkaar tegelijkertijd in én uit; zij 
omvattenn elkaar zonder elkaar te omvatten. Deze instulpende bewe-
gingg duidt Derrida aan met "pas d'hospitalité" (HOS 71). Deze "pas 
d'hospitalité",, deze aporie van de gastvrijheid, impliceert een schen-
dingg van de wet, een "invention de 1'autre" die op "quasi-poëtische 
wijze""  nieuwe regels moet vinden en wetten en voorschriften van het 
gastrechtt moet overtreden, In die zin moet de taal van de gastvrijheid 
poëtischh zijn, zonder volkomen nieuw te zijn.18 

Hett engagement in Babel, de gastvrijheid en rechtvaardigheid zijn 
onmogelijk,, zijn ervaringen van het onmogelijke. Mondt het contra-
institutionelee geweld van reflectie en het alles zeggen dan uiteindelijk 
tochh uit in een ervaring van het onmogelijke, zoals zij door Blanchot 
iss beschreven? Staat de ervaring van het onmogelijke als een limieter-
varingg gelijk met wat Derrida een ervaring van de aporie of een erva-
ringring van het misschien noemt? 
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