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Hoofdstukk 7 

Literatuurr en de ervaring van de aporie 

DeDe structuur van de oorspronkelijke tekst is 

hethet overleven. 

Jacquess Derrida 

1.1. 'Pas' en aporie 

Zoalss Derrida in Spectres de Marx expliciet opmerkt, is zijn decon-
structiee verbonden met de ervaring van het onmogelijke: "Eens te-
meer,, hier als elders, overal waar het gaat om de deconstructie, zou 
hett er op neer komen een affirmatie (in het bijzonder politiek), wan-
neerr die er is (s 'ily en a), te verbinden met de ervaring van het onmo-
gelijke,, die misschien slechts een radicale ervaring van het misschien 
is""  (SM 65). Derrida verbindt de politiek van de deconstructie met de 
ervaringg van het misschien, dat wil zeggen met een radicale onzeker-
heidd of onbeslisbaarheid van een 'te komen democratie' en een onbe-
rekenbaree rechtvaardigheid, die niet langer binnen een politiek als 
kunstt van het mogelijke kunnen worden gedacht. Zo markeert het 
misschienn in Politiques de l 'amitié de onzekere komst van Nietzsche's 
"freudigere"freudigere Stunde", waarop vriend en vijand, een tegenstelling die 
volgenss Carl Schmitt constitutief is voor het begrip van de politiek, op 
niet-dialectischee wijze in elkaar overgaan.1 De komst van het mis-
schienn desoriënteert de politiek als kunst van het mogelijke, niet z>-
zeerr omdat het de tegenstelling tussen vriend en vijand en daarmee 
allee politieke tegenstellingen ondermijnt, als wel omdat de komst van 
hett misschien zelf onzeker blijft : "Wat misschien zal komen is niet 
enkell  dit of dat, maar uiteindelijk het denken van het misschien, het 
misschienmisschien zelf*  (POL 46). Op de komst van het misschien kunnen we 
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niett anticiperen door bijvoorbeeld daarop bepaald beleid te formule-
ren. . 

Hett denken van het misschien is het werk van de "nieuwe filoso-
fen",, de filosofen van het "X zonder X", waartoe Derrida behalve 
zichzelff  Jean-Luc Nancy, Bataille en Blanchot rekent (cf. POL 56;98). 
Dezee "nieuwe filosofen", die door Nietzsche reeds zijn aangekondigd, 
affirmerenn de onberekenbaarheid, de radicale onzekerheid, de aporie 
enn coëxistentie van onvergelijkbare waarden. Zij herinneren ons aan 
dee aporieën, die de politiek als kunst van het mogelijke vergeet door 
eenn groot verhaal te vertellen of, na het failliet van de grote verhalen, 
doorr een pragmatische benadering te kiezen. Binnen deze pragmati-
schee benadering worden vragen die niet eenduidig of gemakkelijk te 
beantwoordenn zijn, ter zijde geschoven, worden (morele) dilemma's 
tott conflicten en geschillen tot gedingen gereduceerd. De pragmatiek 
vann deze Realpoïitik wordt geleid door wat haalbaar en te berekenen 
is;; zij ontkent de politieke spanning tussen het universele en het sh-
gulieree en neemt zogezegd het democratische recht om alles te zeggen 
niett serieus. Wil de democratie niet vervallen in een politiek bestel dat 
mett zichzelf ingenomen is, dan heeft zij de "plicht (devoir)" zich te 
verhoudenn tot wat zich niet laten berekenen en zich niet onder de 
autoriteitt van de rede laat plaatsen. In het werk van onder meer Blan-
chott resoneert, aldus Derrida, iets van onze tijd, van een tijd die uit 
zijnn voegen, 'out of joint' is, een tijd waaraan de tegenwoordigheid 
zichh onttrekt, of, zoals hij het in Foi et Savoir zegt, "de breuk met elke 
gelijktijdigheidd aan zichzelf, de dag die elk heden aan het oog ont-
trekt""  (FS 23). Vraagt onze tijd, die bespookt wordt door een radicale 
onzekerheid,, niet juist om een omgang met de waanzin van het onbe-
rekenbare,, van het misschien! Is deze "absolute anachronie van de 
tijd""  de "waanzin van de dag", de waanzin van vandaag de dag? Is 
dezee waanzin de ervaring van 'de andere nacht', van de duisterste 
duisternis,, die iedere tegenwoordigheid aan het zicht onttrekt? 

Behalvee als een ervaring van het misschien duidt Derrida de erva-
ringring van het onmogelijke aan als een ervaring van de aporie. In vele 
opzichtenn lijken het onmogelijke, het misschien en de aporie syno-
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niemm met elkaar, want zowel de ervaring van de aporie, als van het 
misschienn omschrijft Derrida als een ervaring 'van het mogelijke én 
hett onmogelijke, van het mogelijke als onmogelijke" (Derrida 
1998:499).. In een terugblik op zijn werk in Apories en "Comme si 
c'étaitt possible, 'within such limits'..." (1998) benadrukt Derrida dat 
zijnn denken sinds lang betrokken is op de aporie (Derrida 1998:517); 
hett hymen, het farmakon, het intermediair, de iteratie, de inventie van 
dee ander, de gebeurtenis, om er enkele te noemen, maken alle deel uit 
vann zijn "aporetologie of aporetografie" (AP 35). 

Inn "Pas" en in de andere essays uit Parages thematiseert Derrida 
'pas'' niet in termen van aporie, maar de figuur of beweging van 'pas' 
houdtt wel rechtstreeks verband met wat hij in de jaren negentig expli-
ciett als de ervaring van de aporie ter sprake zal brengen. Het directe 
verbandd tussen 'pas' en de aporie legt Derrida expliciet in Apories, 

waarr hij zegt dat het in de ervaring van de aporie om een bepaalde 
'pas'' gaat - ' i l y va d'un certain pas" (AP 26). Het is van belang hier 
opp te merken dat de ervaring waar het hier om gaat, niet duidt op een 
verhoudingg tot een aanwezigheid. In deze betekenis heeft Derrida het 
begripp ervaring overigens van meet af aan afgewezen en gemeden. 
Vanaff  het midden van de jaren tachtig3 en in Apories vereenzelvigt 
Derridaa ervaring met 'doorgang', 'passage', 'oversteek', en aporie met 
'non-passage',, 'no pasaran\ 'non-chemin'. Daarmee verdisconteert 
dee ervaring van de aporie een aantal semantische en grammaticale 
functies,, die in de figuur van 'pas' op elkaar zijn geënt. Als bijwoord 
betekentt 'pas' 'niet' of 'geen' en als zelfstandig naamwoord kan het 1. 
'stap**  of'(voet)spoor'; 2. 'doorgang' of'passage' betekenen. Kortom, 
'pas'' betekent in één woord ervaring van de aporie. 

Dee verschillende grammaticale functies van 'pas' (zelfstandig 
naamwoordd en bijwoord, enkelvoud en meervoud) en betekenissen 
(stap,, passage, doorgang) enten zich niet binnen een afgesloten con-
textt op elkaar, maar verplaatsen en overschrijden de grenzen van de 
context.. De reden dat 'pas' meerduidig en onvertaalbaar is, ligt niet 
zozeerr in de semantische gelaagdheid (polysemie), als wel in de be-
wegingg waarin 'pas' zich onttrekt aan de eenvoud van zijn semanti-
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schee en grammaticale functie. In 'pas' verstrengelen de connotaties en 
functiess zich zodanig met elkaar dat zij van elkaar gescheiden noch tot 
elkaarr herleid kunnen worden: "Er zijn altijd twee passen (toujours 
deuxdeux pas). De een in de ander, maar zonder insluiting (inclusion), de 
eenn werkt onmiddellijk op de ander in, maar om het te passeren door 
zichh van hem te verwijderen (p Ie franchir en s'eloignant de lui)" 
(PARR 59). Zij omvatten elkaar zonder elkaar te omvatten. Het gaat in 
dezee 'double pas' dus niet om een optelsom van twee of meerdere 
passen,, maar om een "pas de pas": een plooi waarin de 'pas' zich 
tegelijkertijdd prijsgeeft en terugtrekt. In deze "dubbele beweging van 
naderingg en verwijdering" (PAR 15) - "pas d'éloignemenf - of "be-
wegingg van het neutrum" (PAR 70) onttrekt 'pas' zich aan de logica 
vann de identiteit, waardoor 'pas' uiteindelijk onvertaalbaar blijft . En 
onvertaalbaarr wil hier zeggen, niet tot één taal te herleiden. Wat de 
toegangg tot 'pas' of de ervaring van de aporie verspert, is de veelheid 
vann talen in één: "Nee, ik beperk me hier tot de aporie (de versperde 
doorgang,, no pasaran: wat wil zeggen aporie). Wat de doorgang van 
dee vertaling lijk t te versperren, is de veelvuldigheid van talen in het-
zelfdee gedicht, in één" (SCH 43/44). De beweging waarin 'pas' zich 
vermenigvuldigtt en de toegang tot zichzelf tegelijkertijd mogelijk én 
onmogelijkk maakt, is de ervaring van de aporie, de ervaring van het 
mogelijkee als onmogelijke, van de toegang als versperring. 

Dee nadruk op de "veelvuldigheid in één" is hier van essentieel belang. 
Wantt dat wat de toegang verspert, is die onherleidbare veelvuldigheid 
inn het woord 'pas'. De ontoegankelijkheid van de tekst "Pas" komt 
weliswaarr tot uiting in de eindeloze digressie en labyrintische struc-
tuur,, in die onontwarbare kluwen van citaten, onderbrekingen en 
commentaren,, maar houdt in de eerste plaats verband met de labyrinti-
schee structuur van 'pas': "['pas'] verplaatst zich niet in een labyrinti-
schee plaats: het gedraagt zich als labyrint, het heeft de structuur van 
hethet labyrint" (PAR 37). Dat wat met 'pas' wordt aangeduid, is van 
zichzelff  menigvuldig; 'pas' is altijd al een 'double pas' waarin ver-
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schillendee betekenissen en grammaticale functies op elkaar worden 
geënt:: nopasardn, acces interdit,pas interdit. 

Dee figuur van 'pas' is exemplarisch - waarmee ik niet wil zeggen 
datt er geen betere naam is4 - voor zowel de perverformativiteit, de 
"perversiteitt van het performatief (pervertibilité du performatiffi 

(Derridaa 1998:521) als voor het "X zonder X". Deze perverformativi-
teitt onderscheidt de aporie van de kantiaanse antinomie en de dialecti-
schee tegenspraak. De antinomie ontstaat zodra de categorieën van het 
verstandd worden toegepast op de noumenale wereld en wijst op een 
versperdee doortocht tussen twee elkaar uitsluitende domeinen: het 
verstandd en de rede, het fenomenale en het noumenale. In de dialecti-
schee tegenspraak heft de tegenstelling zich op, zodra de opposities 
zichh herkennen als deel van een groter geheel dat zich ont-wikkelt .5 

Zoalss we hebben gezien naar aanleiding van Derrida's lezing van La 

foliefolie du jour, omvatten deel en geheel elkaar zonder elkaar te omvat-
ten.. Dat is de aporie: het deel is groter dan het geheel, het effect oor-
spronkelijkerr dan waarvan het een effect is, het "fundament van de 
wet,, - de wet van de wet, de institutie van de institutie, de oorsprong 
vann de constitutie - is een ' performatieve' gebeurtenis die niet kan 
behorenn tot wat ze fundeert, inaugureert of rechtvaardigt" (FS 32). 
Zoalss we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, is literatuur voor 
Derridaa een "vreemd instituut" omdat zij een beweging voltrekt 
waarinn het moment van institutie en van contra-institutie elkaar om-
vatten,, zonder dat het moment van institutie zich tegenwoordig stelt 
enn laat bepalen. Deze beweging, deze instulping waarin deel en geheel 
elkaarr omvatten, maakt een 'double pas' of een "pas de deux". Als 
"vreemdd instituut" is de ervaring van de literatuur een ervaring van de 
aporie. . 

2.2. "Pas " - Een performance van de aporie 

Dee perverformativiteit van *pas' mondt niet uit in een niets, maar in 
eenn veelheid van talen, in een baby Ionische situatie die de toegang 
verspertt zodra zij die opent. Deze veelheid van talen ontzegt ons tege-
lijkertij dd de toegang tot "Pas", dat van de vier essays die in Parages 
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zijnn opgenomen zonder meer het meest ontoegankelijke kan worden 
genoemd.. De titel van dit essay uit 1976 verwijst overduidelijk naar 
Blanchotss Le pas au-dela, maar merkwaardig genoeg wordt er nau-
welijkss op dit boek ingegaan. De aandacht richt zich voornamelijk op 
dee verhalen en romans van Blanchot, met name Thomas l'Obscur, 
L'arrêtL'arrêt de mort, L 'attente l'oubli, Au moment voulu en Celui qui ne 
mm 'accompagpait pas. Nu valt natuurlijk niet uit te sluiten dat "Pas" als 
ontoegankelijkk wordt ervaren om redenen die niets te maken hebben 
mett zijn onderwerp en labyrintische structuur, maar alles met het 
onvermogenn van de lezer tot de kern van deze tekst door te dringen. 
Datt een tekst als ontoegankelijk en moeilijk wordt ervaren, zegt in 
principee nog niets over de (ontoegankelijkheid van die tekst. Niette-
minn ben ik van mening dat "Pas" een ieder de toegang ontzegt en voeg 
ikk daar in alle voorlopigheid aan toe dat "Pas" het verhaal van de 
ontoegankelijkheid,, van de aporie vertelt én uitvoert. "Pas" is, met 
anderee woorden, een performance van de aporie, een perverformatief, 
waarinn de inhoud niet de vorm dicteert noch de vorm de inhoud. 

Inn deze performance zijn vorm en inhoud van "Pas" op een be-
paaldee manier op elkaar van toepassing. De vraag die ik hier wil stel-
lenn is, of in deze performance sprake is van een 'innerlijke noodzaak' 
zoalss Blanchot in zijn discussie met Sartre en Camus de unieke een-
heidd en authentieke, want onlosmakelijke samenhang tussen vorm en 
inhoudd denkt. Breekt de performance met de innerlijke noodzaak van 
vormm en inhoud of bevestigt zij deze? Is de figuur (zonder figuur) van 
'pas'' van toepassing op "Pas" én stelt zij desondanks of juist daardoor 
dee innerlijke noodzaak van vorm en inhoud ter discussie? Of maakt de 
performancee van de aporie het onmogelijk om te beslissen of vorm en 
inhoudd van "Pas" met elkaar overeenkomen? Om een antwoord op 
dezee vragen te geven, zal ik laten zien hoe "Pas" de axiomatische 
trivialiteitenn problematiseert die het literaire, maar ook het filosofische 
instituutt (de academie) organiseren. 

Kijkenn we allereerst naar de titel "Pas", die zichzelf als het ware 
alss toegangspoort aanwijst: 'Passage', 'Doorgang'. Hij geeft als eerste 
toegangg tot het onderwerp van de tekst. Zoals elke titel, staat "Pas" 
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aann de rand van de tekst en verwijst hij zowel naar de tekst, naar het 
corpuss van de tekst, als naar het onderwerp van die tekst, te weten 
'pas'.. Niettemin verraadt hij direct al een onbepaaldheid waardoor de 
betekeniss ervan zich vermenigvuldigt en nader te preciseren blijft , niet 
inn de laatste plaats omdat het bepaalde lidwoord ontbreekt. Door het 
ontbrekenn van 'Ie*  kan "Pas" zowel in enkel- als in meervoud worden 
gelezen,, zowel een zelfstandig naamwoord als een bijwoord zijn. 
Nemenn we de mogelijkheid van een meervoud en van de verschillende 
semantischee en syntactische functies in acht, dan zijn verschillende 
vertalingenn van de titel mogelijk: 'Passen', 'Doorgangen', 'Sporen' en 
'Stappen'.. Aangezien het bijwoord 'niet' geen meervoud kent, zijn 
ookk 'Loocheningen' of 'Ontkenningen' mogelijke vertalingen. En 
wanneerr 'pas' in één woord de ervaring van de aporie is, dan kan 
"Pas""  zelfs met 'Aporie' of 'Aporieën' worden vertaald. Deze laatste 
vertalingg is misschien het meest adequaat, omdat zij de verschillende 
betekenissenn en grammaticale functies van 'pas' op elkaar ent. Aange-
zienn de mogelijke betekenissen niet van tevoren bekend, noch tot een 
bepaaldee context beperkt zijn, is de meerduidigheid van 'pas' niet een 
polysemiee en evenmin een verschijning van een verborgen eenheid. 
Dee figuur (zonder figuur) van 'pas' doorbreekt de verwijzingsfunctie 
vann de titel, omdat, net zomin als het valse geld in Baudelaire 's La 

faussefausse monnaie of het verhaal van La folie du jour, het onderwerp van 
"Pas""  met zichzelf samenvalt. Als een 'veelvuldigheid in één' is 
'pasV'Pas""  misschien een "titre sans titre", die niet de ondeelbare 
buitengrenss van de tekst markeert. De titel "Pas" wijst zichzelf als het 
waree aan als doorgang en tegelijkertijd verspert hij deze doorgang en 
zegtt hij: no pasardn, pas interdit (verboden toegang/de toegang ver-
biedt/niett verboden). 

Wee bevinden ons voor "Pas", zoals de 'man van buiten' zich 
bevindtt voor de wet in Kafka's verhaal "Vor dem Gesetz", waarin de 
wachterr de man de toegang tot de wet ontzegt. De wet verbiedt en is 
verboden.. De man bevindt zich hier in een onmogelijke situatie, om-
datt hij niet anders kan dan de wet overtreden. Treedt hij binnen, dan 
overtreedtt hij het verbod binnen te treden. Maar door de eis van de 
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wett in te willigen, door buiten de wet te blijven, gehoorzaamt de man 
aann de wet, treedt hij met andere woorden de wet binnen en overtreedt 
hijj  het verbod evenzeer. Door gehoor te geven aan de wet, overtreedt 
hijj  de wet. De aporetische situatie stelt de man niet voor een moreel 
dilemma.. Van een moreel dilemma is immers sprake wanneer we een 
keuzee moeten maken tussen twee onafhankelijke wetten die we mo e-
tenn gehoorzamen of twee of meerdere verschillende waarden die we 
willenn respecteren. De situatie waarin de man voor de wet, als ook de 
'ik'-figuurr in Ui folie du jour, zich geplaatst ziet, is niet dilemmatisch, 
maarr aporetisch, omdat beide de wet overtreden door haar te gehoor-
zamenn en aan haar eis te voldoen: de man van buiten door buiten te 
blijven,, de 'ik'-figuur 'm La folie du jour door zijn verhaal te vertellen. 
Dee ervaring van de aporie wijst voor Derrida daarom niet op een on-
oplosbaree tegenstrijdigheid tussen twee gelijkwaardige uitspraken, 
wettenn of morele waarden, maar veeleer op de onmogelijkheid de wet 
tee gehoorzamen, omdat de gehoorzaamheid aan de wet vereist dat zij 
opp "quasi-poëtische wijze" wordt opgeschort, willen we althans niet 
vervallenn in een calculerende en programmatische omgang met het 
recht. . 

Dee positie van de lezer tegenover "Vor dem Gesetz" is, aldus 
Derrida,, dezelfde als die van de man van buiten tegenover de wet. Het 
verhaall  van Kafka "schermt zichzelf af, het verdedigt zichzelf - zoals 
dee wet, spreekt het slechts van zichzelf, dat wil zeggen van zijn niet-
identiteitt met zichzelf. Het komt niet aan, noch laat het wie dan ook 
binnenn komen. Het is de wet, maakt de wet en laat de lezer voor de 
wett staan" (DL 130). De reflectie van de tekst op zichzelf is niet "spe-
culair",, geen "zelfverwijzende transparantie" (ibid.), die de eigen 
betekeniss ervan blootlegt. De reflectie die hier wordt voltrokken is 
geenn dialectische beweging waarin het deel zich ontvouwt tot een 
geheell  dat het al in zich sluit. De niet speculatieve reflectie die Derri-
daa in "Vor dem Gesetz", maar ook in La folie du jour aan het werk 
ziett voltrekt een instulpende beweging, een double pas' die de grenzen 
deelt.. Deze instulping is bepalend voor hoe Derrida het spiegelschrift 
denkt.. Omdat het geweld van reflectie, van deze instulping of 'double 
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pas'' de grenzen deelt, is het spiegelschrift baby Ionisch en de ervaring 
diee daarmee samenhangt, een ervaring van de aporie. 

Toegangg hebben tot een tekst betekent dat we worden binnen 
gevoerdd in de kern van die tekst, in dat waar die tekst om draait, in dat 
watt die tekst eigen is. Deze toegang vooronderstelt dat de eigen kern 
vann de tekst leesbaar is en zich prijs geeft aan de openbaarheid. Gezien 
vanuitt het intermediair, voltrekt elke toegang, elke weg of pas(sage) 
diee naar de kern leidt, een 'kernsplitsing': om gelezen te kunnen wor-
den,, dient het meest eigene van de tekst herhaald te kunnen worden en 
inn die herhaling splijt het zich en trekt het zich terug en schrijft het 
zichh onvermijdelijk in een andere context in. De toegang wordt ons 
duss niet ontzegd door een instantie van buitenaf die alleen toegang 
verleentt aan degenen die het wachtwoord weten. Nee, wat de toegang 
verspert,, is de toe- of doorgang tot de tekst zelf, een toegang die het 
eigenee van de tekst deelt en verstrooit (dissemineert). De versperde 
doorgangg markeert geen uiterste limiet, maar "een oversteek zonder 
grenslijnn en zonder ondeelbare grens" (AP 35). De pas wordt ons 
afgesneden,, omdat er geen uiteindelijke (en dus uiteindelijk geen) 
grenss of betekenis is, omdat 'pas' in zichzelf verdeeld en veelvuldig 
is.. "Pas" is geen eenheid, vertelt geen 'sluitend verhaal' waarin staat 
watt 'pas' 'echt' is. Daarom kan van "Pas" niet worden gezegd dat het 
eenn esoterische, want een hermetisch afgesloten tekst is. Esoterie 
voorondersteltt nog altijd dat de kern van de tekst in principe toegan-
kelijkk is, zij het slechts voor een klein aantal ingewijden dat het 
wachtwoordd kent. Precies deze esoterische en elitaire benadering ligt 
beslotenn in Blanchots opvatting van de innerlijke noodzaak tussen 
vormm en inhoud en van de onmogelijke kritiek die zich overgeeft aan 
hett volo van zijn werk. Als tekst en spel van entingen kan van "Pas" 
niett worden gezegd dat vorm en inhoud innerlijk op elkaar betrokken 
zijnzijn en we ons als lezer moeten overgeven aan het volo van deze tekst. 

Dezee versperring gebeurt niet toevallig en is niet enkel en alleen 
voorbehoudenn aan een ingewikkelde tekst als "Pas", maar valt samen 
mett de toegang die de lezing geeft tot iedere tekst, dus ook tot de 
eerstee de beste stuiverroman. Het belangrijke verschil tussen deze 
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tweee extremen is, dat in de vorm van "Pas" deze splijtende verdub-
belingg en meerduidigheid en veelstemmigheid strategisch wordt inge-
zet:: wat in de tekst over 'pas' wordt gezegd, is op een bepaalde manier 
vann toepassing op "Pas". Zoals we hebben gezien is het labyrint 
waarinn we dolen geen afgesloten doolhof waar we buiten kunnen 
staan,, maar een doolhof zonder begin of eind, zonder centrum en 
zonderr uitweg. Waar "Pas" begint, dan wel eindigt blijf t onbeslisbaar. 
Hett spel van entingen dat in "Pas" wordt gespeeld, impliceert evenwel 
niett dat het commentaar erop daartoe behoort en dat we gedwongen 
zijnn ons aan zijn spelregels te houden, aangezien elke enting noch de 
reflectiee van de tekst op zichzelf zich laat leiden door vooraf gegeven 
maatstavenn en regels die het volo van het werk lijk t te vooronderstel-
len.. Het spel van entingen dat tot uiting komt in de labyrintische 
structuurr of babylonische situatie, maakt van "Pas" een open tekst en 
steltt de innerlijke noodzaak van vorm en inhoud ter discussie. De 
performancee van 'pas' is een performatieve gebeurtenis die een ver-
houdingg tussen vorm en inhoud inaugureert, zonder dat het zichzelf 
daartoee laat herleiden. De inhoud van 'pas' gaat niet vooraf aan de 
vormm van "Pas"; 'pas' laat zich noch tot één taal, noch tot één genre 
herleiden.. Van zichzelf is "Pas" filosofisch noch literair. Evenmin laat 
dezee tekst van Derrida zich gemakkelijk kwalificeren als een filosofi-
schee roman (een 'roman a these') of als een literair essay. En voor 
zoverr het 'denkende dichten' en het 'dichtende denken' blijk geven 
vann een verlangen naar en een aanspraak doen op het absoluut werke-
lijke,lijke, en voor zover deze mengvormen een eenheid suggereren waarin 
dichtenn en denken in elkaar overgaan, elkaar verrijken, verheffen en 
verdiepen,, laat "Pas" zich niet herleiden tot een vermenging van den-
kenn en dichten. Het is duidelijk dat "Pas" als performance van 'pas' 
Genette'ss onderscheid tussen 'mode' en 'genre' doorkruist. Dit wil 
niett zeggen dat "Pas' tot geen enkel genre behoort, maar wel dat het 
zichh beweegt tussen verschillende genres, tussen verschillende talen 
enn geslachten - want de kwestie van het genreonderscheid houdt te-
venss verband met de seksuele differentie - die zich niet in elkaar laten 
passen.. Om die verschillende talen aan het woord te laten, overtreedt 
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"Pas""  niet alleen de wetten van de literatuur, maar ook die van de 
academie:: in plaats van helderheid brengt hij verwarring, in plaats van 
argumentenn talige associaties, die even ingenieus als vergezocht zijn, 
inn plaats van een analyse geeft hij een paralyse, in plaats van een me-
thodee volgt hij een ongeleide strategie en een 'blinde tactiek' en cre-
ëertt hij een babylonische situatie. 

Dee performance van 'pas' ent vorm en inhoud op elkaar, maar 
daaruitt kan niet worden geconcludeerd dat deze enting beantwoordt 
aann een innerlijke noodzaak. Voor Blanchot vindt de taal in het on-
losmakelijkee verband tussen de vorm en het onderwerp van de tekst 
zijnn authentiek betrekking (cf. FP 217). Deze innerlijke noodzaak 
wordtt ook voorondersteld in Le livre a venir, en wel daar waar Blan-
chott het 'récit' onderscheidt van de roman, omdat het niet de gebeur-
teniss van de ontmoeting beschrijft, maar is en realiseert op het mo-
mentt dat die ontmoeting en het verhaal onmogelijk worden. De ge-
beurteniss als het moment waarop het onmogelijke zich realiseert, is 
eenn limietervaring. Waar de ervaring van het onmogelijke aan een 
limiett gebonden is, daar leidt 'pas' als een "oversteek zonder grenslijn 
enn zonder ondeelbare grens" noch tot een laatste grond waarop we 
kunnenn bouwen, noch tot een uiterste limiet waar we onszelf verliezen 
enn ons de lege afgrond in storten. 

Watt in de performance op het spel staat, is de authenticiteit van de 
'innerlijkee noodzaak' tussen vorm en inhoud zoals deze door Blanchot 
wordtt gedacht. Hier kondigt zich een verschil aan tussen de ervaring 
vann het onmogelijke, die verbonden is met een innerlijke noodzaak 
vann vorm en inhoud en een taal die spreekt wanneer zij tot het uiterste 
iss gevoerd enerzijds en de ervaring van de aporie, die de tegenstelling 
tussenn eigenlijk en oneigenlijk doorkruist, anderzijds. Aangezien 
Blanchott en Derrida de ervaring van het onmogelijke denken in en als 
relatiee tot een niet-tegenwoordigheid, is strikt genomen een vergelij-
kingg tussen ervaring van het onmogelijke en van de aporie niet moge-
lijk .. Het is wel mogelijk om te laten zien hoe de betrekking tot een 
niet-tegenwoordigheidd en daarmee de ervaring van het onmogelijke 
wordtt gedacht. Om de verschillen tussen beide ervaringen te accentue-
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ren,, zal ik stil staan bij "Ousia et gramme", waarin Derrida Heideg-
gerss onderscheid tussen een vulgair concept van tijd en een oorspron-
kelijkee temporaliteit ter discussie stelt en bij Apories, waarin hij Hei-
deggerss onderscheid tussen een vulgair concept van de dood en het 
'Seinn zum Tode' als eigenste mogelijkheid van het Dasein deconstru-
eert.. Deze omweg stelt mij in staat te laten zien, dat de afwezigheid 
vann de tegenwoordige tijd voor Derrida een ander statuut heeft dan 
voorr Blanchot. Derrida's deconstructie van het 'Sein zum Tode' als 
mogelijkheidd van de onmogelijkheid toont aan dat de ervaring van de 
aporiee niet, zoals bij Blanchot, uitmondt in "de onmogelijkheid van 
iederee mogelijkheid" (ECD 115). In plaats daarvan denkt hij de ver-
houdingg tussen mogelijkheid en onmogelijkheid als een "aporetisch 
supplement""  dat Derrida wel "overleven" noemt. Wat hier met name 
inn het geding is, is de eigenlijkheid of authenticiteit van het sterven. 
Waarr Blanchot de ervaring van het onmogelijke, met en tegen He i-
degger,, als authentiek of eigenlijk waardeert, daar deconstrueert Der-
rida,, zowel in "Ousia et gramme" als in Apories, de tegenstelling 
tussenn eigenlijk en oneigenlijk. Deze deconstructie van Heidegger 
radicaliseert,, zo is mijn stelling, Blanchots kritiek op Heideggers 'Sein 
zumm Tode' en neemt op discrete wijze afstand van Blanchots notie van 
sterven.. Hier geldt wat Derrida in Apories zegt over de relatie tussen 
Blanchott en Heidegger: "Wanneer Blanchot onophoudelijk zegt, en 
hett is een lange jammerklacht (plainte) en geen triomf van het leven, 
hett onmogelijke sterven, de onmogelijkheid, helaas, van het sterven, 
dann zegt hij tegelijkertijd hetzelfde én heel iets anders dan Heidegger" 
(APP 134; mijn curs.). Zegt Derrida steeds weer dat het onmogelijke en 
hett mogelijke, de doorgang en de versperring, de institutie en de con-
tra-institutiee elkaar omvatten zonder elkaar te omvatten, dan zegt hij 
tegelijkertijdd hetzelfde en heel iets anders dan Blanchot. Derrida leest 
Blanchott niet met Blanchot, noch leest hij Blanchot tegen Blanchot, 
hijj  leest Blanchot zonder Blanchot. 
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3.3. De anachronie van de tijd 

Hett perverformatief van de institutie, de aporie van de wet, van de wet 
vann de wet, de belofte, het getuigenis, het appel en de 'te komen de-
mocratie'' herinneren ons aan "de absolute anachronie van de tijd", aan 
"dee breuk met elke gelijktijdigheid aan zichzelf', die Derrida in Spec-

trestres de Marx samenvat, in de verzuchting van Hamlet nadat een 
'ghost',, een 'spectre' zich tot hem heeft gericht met de opdracht de 
doodd van zijn vader te wreken: "The time is out of joint", de tijd is uit 
zijnzijn voegen. Derrida merkt hierbij op - en hij verwijst hier naar de 
verschillendee Franse vertalingen van deze zinsnede in Shakespeare's 
HamletHamlet - dat tijd niet alleen tijd, maar ook geschiedenis en wereld 
betekentt (SM 43). Hij zet vraagtekens bij een vertaling van 'out of 
joint'' als moreel verval, corruptie en perversie van zeden. Het 'out of 
joint',, "de anachronie van de tijd" is namelijk, zo zagen we, de moge-
lijkheidsvoorwaardee van de wet en de relatie (zonder relatie) tot de 
ander.. De vraag die hij in De la grammatologie met betrekking tot het 
oorspronkelijkee geweld en in Force de loi met betrekking tot de insti-
tutiee en legitimatie van de wet stelt, stelt hij in Spectres de Marx op-
nieuw:: hoe kunnen we "de onderbreking (disjointure) van het onrecht 
[onderscheiden]]  van die welke de oneindige dissymmetrie van de 
betrekkingg tot de andere opent, dat wil zeggen de plaats voor recht-
vaardigheid""  (SM 48). De anachronie van de tijd maakt "het ergste 
geweld""  of het "radicale kwaad" mogelijk, dat iedere singulariteit 
weigert,, dat het buiten buiten houdt en tegelijkertijd biedt zij een ope-
ningg voor een te komen singulariteit. Het is met deze mogelijkheid -
diee open moet blijven "pour Ie meilleur et pour lepiré' - dat het spie-
gelschriftt zich engageert (cf. DEM 27). 

Iss 'pas' een andere naam voor de anachronie van de tijd, voor de 
breukk met elke gelijktijdigheid aan zichzelf? Verwijst Derrida naar 
dezee anachronie van de tijd wanneer hij in "Pas" zegt dat het vergeten 
eenn andere naam voor 'pas' is (PAR 32): "'pas' is het vergeten, pas 

d'oubli,d'oubli, dubbel geaffirmeerd (ja, ja)" (PAR 59). De figuur (zonder 
figuur)) van 'pas' is een naam voor het dubbele vergeten, voor het 
"vergetenn van het vergeten, van het vergeten waarvan niets resteert" 
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(PSS 221). Heeft Blanchot het over dit "absolute vergeten", wanneer hij 
inn L'entretien infini spreekt van "De tijd van het onheil: het vergeten 
zonderr vergeten, het vergeten zonder de mogelijkheid van vergeten" 
(EII  290)? Zowel Blanchot als Derrida kritiseren de voorrang die de 
metafysicaa geeft aan de tegenwoordige tijd boven de verleden en toe-
komendee tijd. Blanchot denkt de ervaring van het onmogelijke als een 
afwezigheidd van de tegenwoordige tijd en daarmee van de tijd. Deze 
afwezigheidd van de tijd radicaliseert Heideggers 'Sein zum Tode' als 
eenn mogelijkheid van de onmogelijkheid tot "een onmogelijkheid van 
iederee mogelijkheid". De afwezigheid van de tijd is constitutief voor 
hett sterven, terwijl de anachronie van de tijd, zo zal blijken, constitu-
tieff  is voor Derrida's notie van 'overleven'. Maar hoe moeten we de 
anachroniee van de tijd als een breuk met elke gelijktijdigheid aan 
zichzelff  nu begrijpen? Derrida's bespreking van Aristoteles' aporie 
vann de tijd en Heideggers kritiek op Aristoteles in Sein und Zeit, in 
"Ousiaa et gramme", biedt een heldere en systematische analyse van 
dezee anachronie van de tijd. 

Voorr Aristoteles bestaat de aporie van de tijd erin dat zij is en 
tegelijkertijdd niet is, niet tegenwoordig is. Het punt waar het Derrida 
omm gaat - en daarin volgt hij Heidegger - is dat het niet-zijn van de 
tijdd wordt bepaald als modificatie van de tegenwoordige tijd. Aristo-
teles'' aporie van de tijd baseert zich op een concept van tijd waarin 
hett verleden en de toekomst enkel modificaties of afgeleiden van de 
tegenwoordigee tijd of van het nu-moment zijn. Dit nu-moment is nooit 
nuu aanwezig, want voorbij of aanstaande. Het verstrijken van de tijd 
houdtt in, dat het ene nu-moment door het andere vervangen, om niet 
tee zeggen vernietigd wordt. Het verleden en de toekomst tasten de 
tegenwoordigee tijd weliswaar aan, maar omdat verleden en toekomst 
alss modificatie van het heden worden gereduceerd tot niet-meer-(nu)-
zijnn en nog-niet-(nu)-zijn, is deze aantasting slechts accidenteel. Dit 
schemaa kenmerkt de metafysica van de aanwezigheid, waarin de sub-
stantie,, het subject of het denken onmiddellijk aan zichzelf tegen-
woordigg is. De aanwezigheid aan zichzelf voltrekt zich "in een on-
deelbaree eenheid van een temporele tegenwoordigheid" (VP 67). 
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Dezee ondeelbare eenheid, begrepen als 'punctualiteit van het 
ogenblik',, is ook onderwerp van Derrida's deconstructie van Husserls 
fenomenologiee in La voix et Ie phénomène, dat overigens in dezelfde 
tijdd verscheen als "Ousia et gramme". Voor Husserl is het ogenblik 
hett nu-moment, waarop de zaak onmiddellijk, dat wil zeggen op intu-
ïtievee wijze en zonder tussenkomst van welk medium dan ook aan het 
kennendd subject tegenwoordig is. De punctualiteit van het ogenblik 
wordtt door hem gedacht als een tegenwoordigheid die onmiddellijk en 
absoluutt is en door geen enkele afwezigheid is doortrokken. Uiteinde-
lij kk zal deze punctualiteit van het ogenblik Husserls begrip van het 
cogitocogito of het transcendentaal bewustzijn bepalen als het denken dat 
onmiddellijkk aan zichzelf tegenwoordig is. Deze onmiddellijke tegen-
woordigheidd van het denken aan zichzelf, zonder enige vorm van 
bemiddeling,, wijst op een zuiver transcendentaal bewustzijn, waarin 
uiteindelijkk de waarheid is gegrond. Dit metafysische tijdsconcept zet 
niett alleen een punt, maar trekt, aldus Derrida, ook een cirkel waarin 
hett heden tot zichzelf terug kan keren. Hij doelt hier niet uitsluitend 
opp de circulaire of cyclische tijd. Hij benadrukt, dat als het heden de 
voorrangg heeft boven de andere modi van de tijd, de mogelijkheid 
bestaatt dat het verleden terug kan worden gehaald in het heden. 
Punctualiteitt en circulariteit vooronderstellen elkaar. Enkel het ogen-
blikk dat volledig met zichzelf samenvalt en dat het moment van thuis-
komstt markeert, kan in herinnering worden geroepen. De dialectiek, 
waarinn het onmiddellijke zich negeert en via een negatie van deze 
negatiee tot zichzelf terugkeert, volgt dezelfde weg. Deze circulariteit 
staatt niet alleen in het centrum van de 'speculatieve reflectie' die bij 
zichzelff  aanwezig wil zijn, maar ook in het centrum van een ruileco-
nomiee die haar uitgaven wil terugverdienen. De wet van deze econo-
miee is de terugkeer naar het vertrekpunt: het huis, de oorsprong: "De 
oikonomiaoikonomia zal altijd de weg van Odysseus nemen" (DT 18). 

Derrida'ss anachronie van de tijd ondermijnt zowel de 'punctuali-
teitt van het ogenblik' als de circulariteit, die de terugkeer tot zichzelf 
lijk tt te garanderen. Hij vestigt in "Ousia et gramme" de aandacht erop 
datt Aristoteles, ondanks zijn bevoorrechting van de tegenwoordige 
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tijd,, het nu-moment niet identificeert met een punt en de tijd niet met 
eenn lineaire beweging waarin nu-momenten elkaar opvolgen. In te-
genstellingg tot punten op een lij n kunnen nu-momenten niet gelijktij-
digg aanwezig zijn of coëxisteren. Deze stelling van Aristoteles staat op 
gespannenn voet met de voorrang van de tegenwoordige tijd en pro-
blematiseertt de eenheid en identiteit van het nu-moment. De onmoge-
lijkheidd van een nu-moment te coëxisteren met een ander nu-moment, 
"datt wil zeggen met een ander-zelf-dan zichzelf' (M 63), is volgens 
Derridaa wezenlijk voor het nu-moment: 

"Hett nu is de onmogelijkheid om met zichzelf Xe coëxisteren: met zich-
zelf,, dat wil zeggen met een ander zich (soi), een ander nu, een ander 
zelff  (même), een dubbelganger (double)" (M 63). 

Hett nu-moment is allesbehalve punctueel en laat zich niet als punctu-
eell  ogenblik vatten, omdat het zich enkel achteraf, in de herhaling, in 
dee "plooi van de terugkeer" tegenwoordig stelt en zich onvermijdelijk 
uitlevertt aan een onheuglijk verleden (waarover zo dadelijk meer) om 
aanwezigg te kunnen zijn. In deze onvermijdelijke 'plooi van de terug-
keer'' waarin het nu moment zich tegenwoordig stelt, wist het zich 
tegelijkertijdd - als we dat nog kunnen zeggen - uit, deelt en verme-
nigvuldigtt het zich, waardoor het aan zichzelf onherleidbaar, of met 
anderee woorden 'out of joint' blijft . De anachronie van de tijd bestaat 
niett in het onmogelijk coëxisteren van meerdere op zichzelf staande 
enkelvoudigee en ondeelbare nu-momenten, maar in de onmogelijkheid 
vann het nu-moment met zichzelf samen te vallen en bijgevolg aan 
zichzelff  tegenwoordig te zijn: "Het lijdt geen twijfel dat geen enkel 
nu-momentt kan worden afgezonderd als zuiver ogenblik en pure 
punctualiteit""  (VP 69). 

Vanuitt deze anachronie van de tijd deconstrueert Derrida Heideg-
gerss onderscheid tussen een vulgaire tijd en een oorspronkelijke tem-
poraliteit.. Door de tegenwoordigheid te verabsoluteren en de tempo-
raliteitt te veronachtzamen, bestendigt de metafysica het zijn tot sub-
stantiee of essentie en verschaft zij zich, aldus Heidegger, een absoluut 
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fundament.. De voorrang van de tegenwoordigheid kenmerkt 'de vul-
gairee tijd' en het oneigenlijke denken, dat zich afwendt van het zijn als 
temporaliteit.. Tegenover deze vulgaire opvatting van tijd plaatst Hei-
deggerr een meer oorspronkelijke beweging van temporaliteit, waarin 
dee tegenwoordigheid niet langer voorrang heeft, maar wordt be-
schouwdd als een onoverkomelijk moment dat van afwezigheid is 
doordrongen.. De oorspronkelijke temporele structuur wordt niet ge-
kenmerktt door een analoge voortgang van nu-momenten, maar door 
dee onophefbare strijd tussen de tendens tot bestendigen van zijn en de 
tendenss zich daar tegen te verzetten.7 Derrida deelt deze kritiek van 
Heideggerr op de metafysica van de aanwezigheid, maar zet tegelijker-
tijdd dringende vraagtekens bij zijn onderscheid tussen een vulgaire tijd 
enn een oorspronkelijke temporaliteit, dat ten grondslag ligt aan de 
tegenstellingg tussen eigenlijken oneigenlijk. Dit onderscheid blijf t in 
dee ogen van Derrida schatplichtig aan de metafysica: "Is de oppositie 
tussenn het oorspronkelijke en het afgeleide niet nog metafysisch?" (M 
73).. Derrida acht het daarentegen onmogelijk om binnen de filosofie 
hett voorrecht van het nu-moment te kritiseren en daar een andere 
tijdopvattingg voor in de plaats te zetten, aangezien het privilege van de 
tegenwoordigheidd het filosofische denken en de reflectie zelf bepaalt; 
hett privilege van de tegenwoordigheid "is de evidentie zelf, het zich-
zelff  bewuste denken en het beheerst elk mogelijk waarheids- of zins-
begrip""  (VP 70). Stellen we een ander tijdsconcept tegenover het 
metafysischee tijdsconcept, dan bemerken we dat we die andere tijd 
construerenn met andere metafysische predikaten of onderscheidingen 
diee de existentiale analyse van Sein und Zeit ordenen, zoals oorspron-
kelijkk en afgeleid en eigenlijk en oneigenlijk. In het licht van Derri-
da'ss kritiek op Heidegger aan het eind van "La différance" zouden we 
kunnenn zeggen, dat Heideggers oorspronkelijke temporaliteit een 
nostalgischh verlangen en terugkeer naar de eigen(lijke) naam verraadt. 
Inn de lij n van Derrida is dit verlangen naar een eigenlijke naam een 
anachronie,, want eenn "een effect van het schrift" (M 26). 

InIn De la grammatologie spreekt Derrida in relatie tot het spoor en 
hett schrift van een "absoluut verleden" (GR 97). Hiermee wil hij aan-
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gevenn dat het verleden geen modificatie van het heden is, niet iets wat 
iss geweest en nu niet meer is. In zijn formulering van het oorspronke-
lijk ee geweld komt de anachronie impliciet naar voren wanneer hij 
spreektt van "een tegenwoordigheid aan zichzelf*  die "in werkelijkheid 
nooitt heeft plaatsgehad", omdat zij "altijd al gespleten" is (GR 165). 
Elkee poging om zoiets als een verleden tegenwoordig te stellen, te 
bepalenn en te achterhalen wat er 'echt' is gebeurd, staat ingeschreven 
inn de beweging van supplementariteit, waarin het verleden zich uitwist 
zodraa het zich toont. Het absolute verleden staat daarom niet gelijk 
mett de psychoanalytische categorie van het verdrongene, dat enkel 
vann het bewustzijn wordt verplaatst naar het onbewuste om het daar te 
bewaren,, waardoor het zich opnieuw - via symptomen, tics en in 
dromenn - tegenwoordig kan stellen. 

Waarr het spoor door sommigen en Derrida zelf wordt geassoci-
eerdd met jachtspoor, banning, voor in het zand en het kielzog in de 
zee,, daar treedt in Feu la eendre de as op de voorgrond, als het beste 
"paradigma""  van het spoor As drukt naar Derrida's eigen zeggen beter 
uit,, wat hij van begin af aan met de naam spoor heeft willen zeggen: 
"ietss wat overblijft zonder over te blijven" (PS 222). Het spoor verast: 
hett levert alles uit aan de vernietiging, inclusief zichzelf. Een voetaf-
drukk in het zand wijst weliswaar op de afwezigheid van het dier dat 
zijnn sporen heeft nagelaten, maar kan nog wel worden herkend als de 
afdrukk van een of ander dier. De as die overblijft is niet de as van iets 
waarvann we de identiteit kunnen afleiden. As is geen sigarettenas, 
geenn sigarenas, geen as van verbrand hout, geen as van een gecre-
meerdd lichaam; as is "een rest zonder rest", dat wil zeggen een rest 
waarvann we niet de oorsprong kunnen achterhalen. De as levert alles 
uitt aan een "restloze rest"; de as verast: "het is een absoluut radicaal 
vergeten""  (PS 222). De verassing waarover Derrida spreekt, brandt 
vann binnenuit - en is dus niet accidenteel - en markeert het moment 
vann een "aporetische paralyse" (DT 44). De figuur zonder figuur van 
'pas'' is, het spoor als as - (p)as - is de rest zonder rest, die zich niet 
meerr vanuit de punctualiteit van het ogenblik of vanuit een circulari-
teitt van de tijd laat denken (PAR 99). 
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Derridaa denkt het "absolute verleden" en het "absolute vergeten" 
vanuitt de anachronie van de tijd. Blanchot denkt het vergeten van het 
vergetenn als de beweging waarin alles wordt aangevochten en de tijd 
wordtt ontledigd. Om te herinneren wat niet in herinnering kan worden 
gebracht,, moeten we vergeten, moeten we alles vergeten, ook het 
vergeten.. Het vergeten van het vergeten mondt voor Blanchot uit in 
hett lege ogenblik, waarop niets meer te ontkennen of te vergeten valt 
enn de tijd afwezig is. Het vergeten van het vergeten voltrekt de over-
gangg waarin het subject zichzelf verliest en zich verhoudt tot een "on-
heuglijkk verleden {passé immemorial)". Dit onheuglijke verleden 
kunnenn we alleen ervaren op het moment dat we alles, dus ook ons-
zelf,, vergeten. De afwezigheid van de tegenwoordige tijd verspert de 
overgangg tussen verleden en toekomst (PAD 22). Met andere woor-
den,, dat wat de doorgang of de passage verspert, is de leegte van de 
tijd,, waarin de dood als mogelijkheid overgaat in de dood als onmo-
gelijkheidd van elke mogelijkheid. En het ontbreken van deze verbin-
dendee schakel in de tijd kenmerkt de ervaring van het onmogelijke, 
vann het sterven en van het schrijven. Zoals we hebben gezien ontmoet 
énn verliest Orfeus zijn geliefde Eurydice op het moment dat de tijd 
afwezigg is. En omdat hij haar in de ontmoeting verliest, zal hij zich 
steedss opnieuw inspannen haar te ontmoeten, net zoals de schrijver 
zijnn inspanning het onzegbare te zeggen, ziet mislukken en het steeds 
opnieuww zal proberen, omdat hij zich niet van het ontoegankelijke kan 
losmaken:: "Schrijven is zich uitleveren aan de fascinatie van de afwe-
zigheidd van de tijd" (EL 25). De afwezigheid van de tijd en de herha-
lingg hangen zo onlosmakelijk met elkaar samen; "Schrijven is zich 
uitleverenn aan het risico van de afwezigheid van tijd, waar de eeuwige 
wederkeerr (recommencement éternel) heerst" (EL 31). 

Voorr zowel Derrida, als voor Blanchot hangen afwezigheid en 
herhalingg met elkaar samen, maar de manier waarop zij deze samen-
hangg denken, verschilt in belangrijke mate. Het moment van tegen-
woordigheid,, dat ontbreekt wanneer de schrijver sterft of Orfeus Eu-
rydicee ontmoet, beschouwt Blanchot op zichzelf nog als een "wortel 
vann eenheid (racine unitaire de Vensemble)" (PAD 45) van de tijd. 
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Hett moment waarop de tijd ontbreekt, is geen modus of afgeleide van 
dee tegenwoordige tijd, als wel - zo heb ik in hoofdstuk 1 al opgemerkt 
-- een onmiddellijke tegenwoordigheid die elke tegenwoordigheid 
uitsluit.. Ik meen dat Blanchots onmiddellijke tegenwoordigheid zon-
derr tegenwoordigheid enkel de onmiddellijke intuïtieve tegenwoor-
digheidd waarvan Husserl spreekt, omkeert en ontledigt. Waar de on-
middellijkee tegenwoordigheid volgens Husserl leidt tot een zuivere 
interioriteit,, daar mondt de onmiddellijkheid van de afwezigheid voor 
Blanchott uit in een "zuivere exterioriteit", een "puur Buiten" of "zui-
verr interval", dat geen bemiddeling kent. Blanchot maakt van de 
"punctualiteitt van het ogenblik" een leeg ogenblik, een nulpunt van 
niet-weten,, een soevereine ervaring die iedere bemiddeling uitsluit, 
terwijll  Derrida de onmiddellijkheid of punctualiteit van het ogenblik 
alss zodanig ter discussie stelt; Blanchot ontledigt het ogenblik van 
tegenwoordigheidd van iedere tegenwoordigheid, terwijl Derrida het 
punctuelee nu-moment splijt en vermenigvuldigt. Het lege ogenblik 
blijf tt afwezig en onzegbaar en voedt zo steeds opnieuw het mateloze 
verlangenn van de schrijver/Orfeus het te zeggen. Hier komt andermaal 
duidelijkk naar voren, dat het verlangen een functie van het lege ogen-
blikk van de ontmoeting en de herhaling een functie van de afwezig-
heidd is. Evenals Husserls onmiddellijke ogenblik van tegenwoordig-
heidd wordt dit lege ogenblik door de negatie, die in het spreken en de 
tijdd werkzaam is, slechts accidenteel aangetast, dat wil zeggen, niet 
vann binnenuit. Voor Derrida daarentegen is zowel de afwezigheid of 
hett "absolute verleden", als de tegenwoordigheid een functie en effect 
vann de herhaling, van de anachronie van de tijd. De afwezigheid van 
dee tijd en daarmee van de relativiteit en iedere vorm van bemiddeling 
maaktt de ervaring van het onmogelijke tot een soevereine ervaring, 
diee haar eigen waarde stelt. De soevereiniteit van de ervaring waarin 
hethet subject zich verliest, keert de zelfgenoegzame aanwezigheid van 
hett subject bij zichzelf daarom enkel om, terwijl Derrida nu juist de 
noodzaakk ervaart de notie van soevereiniteit te deconstrueren, niet 
alleenn voor zover zij betrekking heeft op het subject, maar ook voor 
zoverr zij betrekking heeft op de soevereiniteit van de natie-staat en 
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voorr zover zij het recht vertegenwoordigt om het recht op te schorten. 

Watt ik in dit verband wil opmerken, is dat Derrida zich afvraagt of de 

soevereiniteitt zoals zij door Bataille wordt gedacht nog in deze traditie 

staatt (Derrida & Roudinesco 2001:154). 

4.4. De overwinning van het leven 

Hoee denkt Derrida vanuit de anachronie of aporie van de tijd de relatie 
(zonderr relatie) tot de dood? In Apories richt hij zijn aandacht op het 
'Seinn zum Tode' zoals dat door Heidegger in Sein und Zeit wordt 
gethematiseerd.. Hij zet hier de gedachtelijn voort die hij in "Ousia et 
gramme""  heeft ingezet. Voor een confrontatie tussen Blanchot en 
Derridaa is Apories om meerdere redenen van belang. In de eerste 
plaatss ontwricht Derrida de dichotomie van eigenlijkheid en oneigen-
lijkheid,, die in Heideggers Sein und Zeit de existentiale analyse van 
hett Dasein ordent. Deze ontwrichting mondt niet uit in een "onmoge-
lijkheidd van iedere mogelijkheid", waarmee Blanchot Heideggers 
'Seinn zum Tode' radicaliseert in een 'sterven', in 'een onmogelijke 
dood',, een dood zonder dood of een dood van de dood. In de tweede 
plaatss biedt zijn systematische uiteenzetting van Heideggers 'Sein 
zumm Tode' de mogelijkheid het verschil tussen 'sterven' en 'overle-
ven'' nader te verduidelijken. Het is mijns inziens veelzeggend dat 
Derridaa met nadruk spreekt van 'survivre', van overleven in plaats van 
sterven.. Deze twee woorden - sterven en overleven - markeren niet 
alleenn het verschil tussen de ervaring van het onmogelijke en de erva-
ringring van de aporie, maar ook tussen ceuvre/schrijven en tekst/schrift: 
"Dee structuur van de oorspronkelijke tekst is het overleven {la sur-
v/e)""  (OA 161). 

Voorr nu kan worden gezegd dat in het woord 'survivre' een aantal 
betekenissenn zich ineenstrengelen. Het verwijst zowel naar het overle-
ven,, als naar de vraag waarmee "Survivre" - waarin hij voornamelijk 
Blanchotss L 'arrêt de mort leest - begint, te weten de vraag naar (de 
zinn van) het leven, naar hoe we moeten leven. Deze vragen vooron-
derstellenn elkaar, want hoe kunnen we over het leven spreken, waar-
lij kk over het leven spreken, wanneer we ons niet al voorbij het leven 
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bevinden?? Het 'survivre' bevat niet alleen de vraag of we van de 
dood,, van de eigen dood kunnen getuigen, maar tegelijk de vraag naar 
dee mogelijkheid om van of over het leven te spreken. Het 'sur' bete-
kentt hier niet alleen 'over' maar ook 'voorbij' - "super, hyper, over, 
iiber,iiber, en zelfs above, en nog beyond' (PAR 120). Dit 'sur' duidt zo op 
eenn gespletenheid van een "plus d'un vié\ van een "meer dan leven", 
"meerr dan één leven" en "geen leven meer". Daarmee is niet gezegd 
datt we meer dan één leven hebben en na onze dood, in een ander li-
chaamm wellicht, terugkeren, evenmin dat we een ellendig bestaan 
leidenn en 'geen leven meer hebben'. Het 'survivre', het "plus d'un 
vie""  leest Derrida als een overwinning van het leven, dat wil zeggen 
alss het leven dat overwint én dat overwonnen wordt. Hoewel hij in 
"Survivre""  met naam en toenaam verwijst naar The Triumph of Life 
vann Shelley herinnert deze "aporie van een zegetocht (d'une processi-
onon triomphante)" (PAR 122) aan Nietzsche die in Also sprach Zara-
thustrathustra het leven ziet als iets dat steeds weer overwonnen moet wor-
den88 en de dood beschouwt als een werkelijke voorwaarde voor die 
overwinning.. In zijn discussie met Gadamer merkt Derrida op dat in 
dezee overwinning van het leven de totaliteit wordt ondermijnd: "We 
hebbenn hier te maken met een unieke insluiting - zonder enig moge-
lijk ee totalisering - van het 'geheel' in het 'deel', met een metonymise-
ringg vrij van grenzen of vaststaande middelen (positive devices)" . In 
hett 'overleven' keert de figuur van de instulping (invagination en 
hymen),, die Derrida in zijn lezing van Blanchots La folie du jour 
introduceert,, opnieuw terug. Het leven is dus niet iets wat zich vol-
tooit,, of zich ontwikkelt, geen afgesloten geheel dat vanuit een punt 
daarbuitenn geheel kan worden overzien om zo de zin ervan te ontdek-
ken.. We moeten overleven om de zin van het leven te ontdekken en te 
kunnenn bepalen. Maar dit overleven plaatst ons buiten het leven, 
maaktt een eind aan het leven, waardoor het onmogelijk is de zin ervan 
tee bepalen. Wat Derrida's opmerking over Nietzsche in ieder geval 
duidelijkk maakt, is dat het overleven niet leidt tot een uiterste grens 
waaropp of waaraan we de onmogelijkheid van de dood ervaren, maar 
datdat het de grens van het leven, de grens tussen leven en dood voortdu-
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rendd deelt en verplaatst. De overwinning van het leven openbaart de 

grenss tussen leven en dood als een wankele en deelbare grens. 
Hett 'survivre', de overwinning van het leven, dat wil ook zeggen: 

"Farrêtt de mort"; zowel een oponthoud of uitstel van de dood, als het 
doodsvonniss , het einde van het leven. In "Survivre" werkt Derrida aan 
dee hand van zijn lezing van Blanchots L 'arrêt de mort de aporie van 
dee overwinning van het leven nader uit. Dit verhaal van Blanchot 
bestaatt uit twee delen of verhalen, elk zonder titel. En al zet het twee-
dee verhaal het eerst voort - "Ik zal doorgaan met dit verhaal, maar ik 
zall  nu enkele voorzorgsmaatregelen treffen" (LAM 54) - toch kan het 
niett worden gezien als een vervolg of sluitstuk van het voorafgaande. 
Well  kan het worden gezien als een poging om opnieuw de buitenge-
wonee gebeurtenis onder woorden te brengen, aangezien het eerste 
verhaall  daar niet in lijk t te slagen: "Laat dit duidelijk zijn: ik heb niets 
buitengewoonss of verrassends verteld. Het buitengewone begint waar 
ikk ophoud. Maar daar heb ik niets meer te zeggen" (LAM 53). De 
buitengewonee gebeurtenis die de 'ik'-figuur met de grootste schroom 
vertelt,, zijn we eerder tegengekomen als het moment waarop Orfeus 
zichh naar Eurydice om wendt. De 'ik'-figuur vertelt hoe de doodzieke 
enn door de arts ten dode opgeschreven J. sterft, weer opstaat uit de 
doodd en dan andermaal sterft. Niet alleen J., ook de verteller had vol-
genss de arts al twee jaar dood moeten zijn. Wanneer J. is overleden -
"voorr haar is het een verlossing", aldus de arts - en de verteller de 
kamerr betreedt, staat er iets te gebeuren dat "niemand op de wereld 
hett recht had te zien". J. ligt in het bed en is al niets meer dan een 
standbeeld,, haar handen onhandig verstild in een laatste stuiptrekking 
enn haar huid buitengewoon blank. Wat staat te gebeuren en iedereen 
opp de wereld het recht wordt ontnomen te zien, is het moment dat 
Orfeuss (de verteller) zich omwendt en Eurydice in haar nachtelijke 
duisterniss ziet: het moment van zelfverlies, het moment van sterven: 

"Ikk boog me over haar heen, ik riep haar naam luid, met krachtige stem; 
en,, onmiddellijk - dat mag ik wel zeggen, er zat geen seconde tussen -
ontsnaptee iets als adem uit haar nog stijfgesloten mond, een zucht die 
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langzaamm overging in een lichte kreet; bijna tegelijkertijd - ook daar ben 
ikk zeker van - bewogen haar armen, ze probeerden omhoog te komen. 
Opp dat moment waren haar oogleden nog helemaal gesloten. Maar, een, 
misschienn twee seconden daarna gingen ze plotseling open en lieten iets 
vreselijkss zien waarover ik niets zal zeggen, de vreselijkste blik die een 
levendd wezen kan treffen en ik geloof dat, als ik op dat moment had ge-
rildd en als ik bang was geweest, alles verloren zou zijn geweest, maar 
mijnn tederheid was zo groot dat ik zelfs niet nadacht over de vreemd-
heidd van wat er gaande was, het leek mij volkomen normaal door de 
matelozee ontroering die me tot haar voerde, en ik nam haar in mijn ar-
men,, haar armen omklemden mij, en vanaf dat moment was ze niet al-
leenn springlevend, maar volkomen zichzelf (mijn curs.), vrolijk en zo 
goedd als genezen" (LAM 36). 

Dee verteller wekt J. dus niet op uit de dood, maar ziet haar zoals Or-
feuss Eurydice op het moment dat hij zich om wendt als "volkomen 
zichzelf'.. Dit "volkomen zichzelf' is van groot belang, omdat het de 
authenticiteitt van de ontmoeting en van de nabijheid, van het sterven 
onderstreept.. Stervend zijn de verteller en J. elkaar nabij. Deze nabij-
heidd - de gemeenschap van stervenden - duidt niet op enige vorm van 
tegenwoordigheid,, maar wel op het onmiddellijke ogenblik, dat iedere 
bemiddeling,, afstand en tegenwoordigheid uitsluit, op het moment dat 
Eurydice/J.. als en in de verwijdering nabij en ongrijpbaar is. Nabij 
zijnn we elkaar op het moment van sterven, op het moment dat we 
onszelff  verliezen en de tijd afwezig is. J. en de verteller zijn met el-
kaarr verbonden in een gemeenschap van stervenden, waarin zij "vol-
komenn zichzelf' oftewel authentiek, want aan zichzelf ontnomen 
zijn.10 0 

Inn zijn vroege werk denkt Blanchot deze spanning vanuit de 
transcendentiee van de dood. Sterker nog, hij wijst de transcendentie 
vann de dood aan als "de oorzaak" (PF 17) van deze onoplosbare span-
ningg tussen even onafscheidelijke als onverenigbare momenten, van 
dee ervaring van het onmogelijke. Het feit dat Blanchot de transcen-
dentiee van de dood als "oorzaak" noemt van deze ervaring, maakt 
duidelijkk dat hij de transcendentie van de dood niet denkt als een ef-
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feett of functie van het intermediair. Als "oorzaak" is de transcendentie 
vann de dood een functie binnen de negatieve ontologie. Bekijken we 
dee verhouding tussen het 'arrêt suspensif en het 'arrêt décisif - ana-
loogg aan de 'double pas', dus een 'double arrêt' en een 'double mort' 
-- tegen de achtergrond van het intermediair, het perverformatief, de 
figuurr (zonder figuur) van 'pas' en het oorspronkelijke geweld, dan 
tredenn twee belangrijke consequenties aan het licht. Allereerst, wan-
neerr het eerste geweld het noemen of het geven van een naam is en 
erinn bestaat het unieke in een systeem in te schrijven, dan is niet het 
'arrêtt suspensif, maar het 'arrêt décisif het oorspronkelijke moment. 
Ditt moment stelt zichzelf niet als enkelvoudige oorsprong of "oor-
zaak""  en stelt uit, wat het ter dood veroordeelt. Dat wil zeggen, dat 
zodraa we dood bepalen, en dus het doodsvonnis vellen, de dood zich 
uitstelt.. De dood is altijd al gedeeld, gespleten en in en van zichzelf 
menigvuldig.. Dit leidt de tweede consequentie in: het 'arrêt suspensif 
enn het 'arrêt décisif omvatten elkaar, wat betekent dat zij elkaar niet 
omvatten: : 

"voorr zover het oponthoud {arrêt suspensif) het vonnis ophoudt (arrête 
ll  'arrêt décisif) en voorzover het vonnis het oponthoud ophoudt (et que 
l'arrêtl'arrêt décisif arrête l 'arrêt suspensif), houdt het doodsvonnis het op-
onthoudd van de dood op/houdt het oponthoud van de dood het doods-
vonniss op (l'arrêt de mort arrête l'arrêt de mort)" (PAR 160). 

Evenalss in het geval van 'pas' is 'arrêt' in zichzelf gespleten en me-
nigvuldig.. En deze deling en vermenigvuldiging is niet te stoppen, 
wantt zodra het 'arrêt' zich ophoudt, zet het zich in beweging en neemt 
hett afstand van zichzelf: "Het vonnis/het oponthoud houdt zich op 
(// 'arrêt s 'arrête), maar door zich als vonnis/oponthoud op te houden 
(mais(mais en s 'arrêtant, comme arrêt), komt het in beweging (// donne Ie 

mouvement)"mouvement)" (PAR 160). 'Arrêt' en 'pas' zijn exemplarische figuren 
zonderr figuur van de perverformativiteit, van de performatieve ge-
beurteniss waarin het moment van institutie en contra-institutie elkaar 
omvatten,, van de aporie waarin het deel groter is dan geheel, van een 
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aporiee van het 'X zonder X', van een X dat wordt mogelijk gemaakt 
doorr wat het mogelijk maakt" en zo zichzelf onmogelijk maakt als 
datgenee wat mogelijk maakt waardoor het wordt mogelijk gemaakt. 
Dee aporie van de wet kan dit verduidelijken: het fundament van de 
wet,, de wet van de wet, wordt mogelijk gemaakt door de bijzondere 
wettenn die het fundeert en dus mogelijk maakt, en maakt zich zo als 
fundamentt van die bijzondere wetten onmogelijk. Daarom is de wet 
vann de wet, deze transcendente wet, geen "oorzaak" en geen oor-
sprong,, omdat het altijd al van zichzelf verschilt. 

Hett moment dat Derrida probeert te denken en dat we eerder als diffé-
rancerance of als 'spel van het spoor' of entingen zijn tegengekomen en 
hierr nu als de aporie van het 'X zonder X', als 'pas' en 'arret' te spra-
kee wordt gebracht, is, zo zagen we, op een "merkwaardige manier 
'ouder'' dan de ontologische differentie" (M 23). Het 'pas' en het 'ar-
rêt',, de overwinning van het leven stellen met andere woorden de 
"heideggeriaansee hoop" op een eigen(lijke) naam ter discussie, een 
hoopp die ook Blanchots innerlijke noodzaak van vorm en inhoud be-
spookt.. Meer in het bijzonder zet Derrida's notie van overleven h-
dringendee vraagtekens bij de eigenlijkheid van het 'Sein zum Tode'. 
Heideggerr ziet namelijk de dood niet zomaar als een mogelijkheid, 
maarr als de meest eigen mogelijkheid van het Dasein, aangezien 
niemandd het Dasein zijn dood kan afnemen. Deze meest eigenste 
mogelijkheidd van het Dasein is de mogelijkheid van de onmogelijk-
heid,, van niet-meer-Dasein. 

Anderss dan Blanchot, die zoals ik al eerder heb opgemerkt de 
mogelijkheidd van de onmogelijkheid omkeert in de "onmogelijkheid 
vann iedere mogelijkheid", becommentarieert Derrida in Apories het 
'Seinn zum Tode' in relatie tot Heideggers onderscheid tussen een 
existentialee analyse van het Dasein en de menswetenschappen. De 
existentialee analyse van het Dasein situeert Heidegger vóór de regio-
nalee menswetenschappelijke disciplines (de antropologie, de theolo-
gie,, de biologie) en loopt door zowel de verschillende wetenschappe-
lijk ee regionen, als door de verschillende culturen heen. Zogezien is de 
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existentialee analyse van het Daseinen van de dood universeel en kent 
dee dood waartoe het Dasein zich eigenlijk verhoudt geen grenzen. De 
hiërarchiee tussen de Daseinsanalytiek en de regionale wetenschappen 
wordtt volgens Derrida uiteindelijk gemotiveerd door de zorg, de ei-
genlijkee dood van het Dasein te denken en te onderscheiden van het 
aan-zijn-einde-komenn (verenden) en van het overlijden (ableben). In 
tegenstellingg tot het Dasein komen dieren, aldus Heidegger, enkel aan 
hunn einde (verenden), omdat zij - anders dan het Dasein - de dood als 
zodanigg niet kunnen ervaren. Het overlijden behoort tot het Dasein, 
datdat eigenlijk kan sterven, maar het staat niet gelijk aan sterven. De 
grenss tussen overlijden en sterven markeert de grens tussen de antro-
pologische,, biomedicale en historische studies van de dood enerzijds 
enn de existentiale analyse van het sterven anderzijds. 

Dee grenzen tussen 'verenden', 'ableben' en 'sterben' en daarmee 
tussenn eigenlijk en oneigenlijk die Heidegger stelt, zijn volgens Derri-
daa niet ondeelbaar. Om dit aan te tonen staat Derrida stil bij twee 
typenn uitspraken van Heidegger.12 De eerste, door Derrida als affir-
matieff  bestempelde, type uitspraak karakteriseert de dood als de ë-
genstee mogelijkheid van het Dasein. In onderscheid van het 'Vorhan-
denn sein'- en het 'Zuhandensein', is het Dasein mogelijk-zijn en is de 
doodd de meest eigen mogelijkheid van het Dasein die het op zich heeft 
tee nemen. Het Dasein is zijn mogelijkheid pas eigenlijk, wanneer het 
zichh tot zijn eigenste mogelijkheid verhoudt. Maar als eigenste moge-
lijkheidd is de dood tegelijkertijd de mogelijkheid van 'Nicht-mehr-
dasein-können'.. Hier raken we aan het tweede type uitspraak waarin 
Heideggerr betoogt dat de dood de mogelijkheid van de onmoge-
lijkheidd van het Dasein, van het existeren als zodanig is. Deze moge-
lijkheidd van de onmogelijkheid onderscheidt het Dasein van andere 
levendee wezens en markeert de grens tussen aan-zijn-einde-komen en 
overlijdenn enerzijds, en sterven anderzijds. 

Dezee twee typen uitspraken "vervangen elkaar en brengen elkaar 
voortt als twee momenten van eenzelfde aporetische zin" (AP 115). 
Alss eigenste mogelijkheid van het Dasein is de dood tegelijkertijd de 
onmogelijkheidd van het er-zijn-kunnen. De mogelijkheid van de on-
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mogelijkheidd is uniek, omdat het niet om de onmogelijkheid van dit of 
datt gaat, maar om de onmogelijkheid van het bestaan, van het er-zijn-
kunnenn als zodanig. Volgens Heidegger, zo luidt Derrida's lezing, 
onderscheidtt het Dasein zich van de dieren omdat het zich kan ver-
houdenn tot de dood: "Enkel het Dasein zou tot deze aporie in staat 
zijn,, enkel het Dasein heeft een verhouding tot de dood als zodanig en 
dezee verhouding is niet te scheiden van zijn vermogen tot spreken, 
terwijll  het dier van beide mogelijkheden (possibles) of van beide ver-
mogenss ipouvoirs) is beroofd" (AP 130/31). 

Hett gaat dus niet om de onmogelijkheid van een willkeurig DJ-
sein,, maar om de onmogelijkheid van het er-zijn als zodanig. Daarmee 
staatt de verhouding tot de dood als zodanig en daarmee het onder-
scheidd tussen de vulgaire dood en het sterven en tussen eigenlijk en 
oneigenlijkk op het spel: 

"Volgenss Heidegger zou de onmogelijkheid van het 'als zodanig' als 
zodanigg mogelijk zijn voor het Dasein en niet voor andere vormen van 
zijndee of levende vormen. Maar als de onmogelijkheid van het 'als z>-
danig'' werkelijk de onmogelijkheid van het 'als zodanig is, dan is zij 
ookk wat als zodanig niet kan verschijnen. Welnu, deze verhouding tot 
hett als zodanig verdwijnen van het 'als zodanig' - van dit 'als zodanig1 

datt Heidegger tot een onderscheidend kenmerk en eigen mogelijkheid 
ipouvoir)ipouvoir) van het Dasein maakt - is ook het gemeenschappelijke ken-
merkk van zowel de oneigenlijke als de eigenlijke vormen van de exis-
tentiee van het Dasein, van alle ervaringen van de dood (eigenlijk ster-
ven,, overlijden en aan-het-einde-komen)" (AP 131/132). 

Derrida'ss conclusie luidt, dat grens tussen een existentiale en een 
menswetenschappelijkee analyse van de dood, tussen Werenden', 'able-
ben'' en 'sterben' en tussen eigenlijk en oneigenlijk existeren, niet 
zuiverr en ondeelbaar zijn. Sterker nog, wanneer de meest eigen moge-
lijkheidd van het Dasein de mogelijkheid van zijn onmogelijkheid, de 
onmogelijkheidd van het Dasein als zodanig is, dan is zij de meest 
onteigenendee en oneigenlijke mogelijkheid. De eigenlijkheid wordt 
niett van buiten, maar van binnenuit bedreigd, besmet en gespleten 
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(cf.APP 134-135). Is de verhouding tot de dood als zodanig onmoge-
lijk ,, dan is die betrekking tot de dood altijd al bemiddeld door een 
anderee dood of dood van de ander: "De dood van de ander komt dus 
eerst,, altijd eerst" (AP 133). 

Opp dit punt van zijn deconstructie van Heideggers 'Sein zum 
Tode'' aangekomen, verwijst Derrida naar Blanchot, die volgens hem 
tegelijkertijdd hetzelfde en heel iets anders zegt dan Heidegger. De 
onmogelijkheidd van de dood als onmogelijkheid van de mogelijkheid 
betekentt inderdaad, dat mijn dood niet mijn eigenste mogelijkheid is 
enn wijst op die andere onmogelijke dood. Maar met Heidegger en 
anderss dan Derrida, waardeert Blanchot het sterven of de onmogelijk-
heidd van de mogelijkheid als eigenlijk of authentiek, want onbemid-
deldd en onmiddellijk. Waar Blanchot het sterven als authentiek waar-
deert,, daar ontwricht Derrida's notie van overleven de dichotomie 
tussenn eigenlijk en oneigenlijk, tussen een eigenlijke, want onbemid-
deldee verhouding tot de dood en een oneigenlijke, want bemiddelde, 
datt wil zeggen historisch en cultureel bepaalde verhouding tot de dood 
zoalss zij tot uiting komt in rituelen van rouw. Blanchots radicalisering 
vann het 'Sein zum Tode' houdt aan de dichotomie van eigenlijk en 
oneigenlijkk vast door, net zoals Heidegger het 'Sein zum Tode', het 
stervenn voorbij de cultuur, de geschiedenis te denken en te (willen) 
ontledigen.. Blanchots cultuurkritiek ligt in het verlengde hiervan. Is 
schrijvenn sterven, in de zin die hij daaraan geeft, dan vindt het plaats 
voorbijj  de cultuur. Zoals het 'Sein zum Tode' volgens Heidegger een 
existentialee analyse vereist, die van een antropologische, theologische 
analysee onderscheiden moet worden, zo vereist literatuur volgens 
Blanchott een onmogelijke kritiek, die onderscheiden moeten worden 
vann een vergelijkende literatuurwetenschap of literatuurkritiek a la 
Thibaudet. . 

5.5. Een 'niet passief verdragen' 
Wanneerr Heidegger de existentiale analyse van de dood zuivert van de 
cultuur,, de moraal, de theologie dan, zo zegt Derrida, staat deze exis-
tentialee analyse geen politiek van de dood toe: "De existentiale anaty-

308 8 



see maakt geen enkele aanspraak op deskundigheid, en heeft die ook 
niet,, te handelen inzake politieke problemen van de begrafenis, van de 
cultuurr van de dood en bovenal van oorlog en geneeskunde" (AP 
108).. De universaliteit van het eigenlijke zijn-tot-de dood houdt geen 
rekeningg met hoe de verschillende culturen zich tot de dood verhou-
den.. Hoe in een cultuur wordt aangekeken tegen een dood van een 
individuu of de dood van een massa mensen heeft consequenties, aldus 
Derrida,, voor de moderne oorlogsvoering en op andere wijze voor de 
geneeskunde.. Hij refereert hierbij aan de "chirurgische bombarde-
menten""  tijdens de Golfoorlog, aan de oorlog in voormalig Joegosb-
vië,, aan hoe verschillend AIDS wordt behandeld in Europese landen 
enn in Afrika, aan de gentechnologie, die de verschillen tussen rijke en 
armee landen zal vergroten en aan kwesties als ziektekostenverzekerin-
genn en euthanasie (cf.AP 109-110). De deconstructie van de tegen-
stellingg tussen een eigenlijke en een oneigenlijke dood wijst op een 
politiekvann het overleven. 

Nett zomin als Heideggers existentiale analyse laat Blanchots notie 
vann het sterven een politiek van de dood toe. Als een onmogelijke 
overgangg naar aan gene zijde, als een 'pas au-dela', is sterven een 
transgressievee beweging: "Transgressie: de onvermijdelijke voltooiing 
vann wat onmogelijk te voltooien is - en dat zal het sterven zelf zijn" 
(PADD 147). De transgressie voltooit zich niet in een toekomstig nu, 
daarr zij de grens die de afstand tot het Buiten bemeet en die dat Buiten 
binnenn bereik zou brengen, passeert of overschrijdt. Deze over-
schrijdingg of passage is, zo heb ik reeds laten zien, geen laatste dia-
lectischee omkering en geen wilsact van het subject. De verhouding tot 
hett Buiten is het Buiten: het affirmatieve moment waarop niets meer 
tee ontkennen valt, waarop we onszelf verliezen en te buiten gaan. 
Dezee onmogelijke transgressie, deze 'pas au-dela' (stap naar aan gene 
zijdee en niet aan gene zijde), doordenkt Blanchot binnen een seman-
tischh spel waarin de betekenis van 'pas' voortdurend verglijdt. Passi-
viteit,viteit, passie, geduld (patience), verleden passé), en passage zijn 
allemaall  momenten van deze transgressie die zich niet binnen een 
sluitendd geheel laten organiseren. In weerwil van het actieve beeld dat 
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dee transgressie misschien bij ons oproept, is zij passief: "De transgres-
siee overschrijdt door passie, geduld en passiviteit (...)" (PAD 162). 
Herhaaldelijkk omschrijft hij de 'pas au-dela' als "Ie pas du tout a fait 
passif'' (PAD 11, 28, 167), van een 'pas' die volkomen passiefis. Ook 
ingevall  hij spreekt van passie, spreekt Blanchot van "de meest passie-
vee passie". Met deze radicale passiviteit van de passie wil Blanchot 
aangeven,, dat de passie niet behoort tot het subject dat vol verlangen 
vann alles wil doen. Passie is de onmogelijke verhouding tot het Bui-
ten,, maar "aangezien deze verhouding zonder verhouding de passie is 
diee zich niet laat bedwingen, is het onmogelijke de passie van het 
Buitenn zelf' (EI 66). 

Hett moment waarop we onszelf verliezen en te buiten gaan, dat 
will  zeggen samenvloeien met het Buiten, markeert de passage die 
tegelijkertijdd de toegang tot dat buiten verspert. Dat wat die toegang 
tegelijkertijdd tot een versperring maakt, is zijn massieve opaciteit. Als 
uiterstee limiet is de passage een ondoordringbaar massief duister 
waarinn het subject wordt opgenomen, ja zelfs mee vervloeit, maar 
geenn grens die zich deelt en zich verplaatst. Het sterven is een ge-
beurteniss die de band met de wereld doorsnijdt, waarvan niemand op 
dee wereld het recht heeft om het te zien. Juist het sterven dat de we-
reldd te buiten gaat en dat niemand op de wereld het recht heeft te zien, 
datt ons leidt in de duisterste en meest ondoordringbare regionen, 
maaktt een politiek van de dood onmogelijk. 

Eenn aantal passages uit Thomas l'Obscur illustreert dit. Volgen 
wee Thomas op zijn weg. Aan het begin van deze roman daalt Thomas 
aff  "in een soort kelder" die hem eerst ruim en al snel zeer nauw lijkt . 
Inn welke richting hij zijn handen ook uitsteekt, overal voelt hij een 
gemetseldee muur, die hem de weg verspert. Maar meer nog dan door 
dee muren, wordt zijn weg versperd door een "aan de dood gelijkende 
passiviteit""  en wordt hij beheerst door het gevoel dat de weigering om 
verderr te gaan hem voortduwt. Hij verbaast zich dan ook nauwelijks 
wanneerr hij even later "enkele passen verder bleek te zijn gekomen" 
(TOO 16). Maar de nieuwe plaats onderscheidt zich niet van de oude: 
"Hett was in zekere zin dezelfde plaats waarvan hij zich verwijderde, 
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doorr de angst zich ervan te verwijderen" (ibid.)- Hoe strak ommuurd 
hijj  ook moge zijn, de "kelder", deze "overwelfde kuil" , is geen plaats 
waarr Thomas zich bevindt. Het is de plaats zonder plaats, waar hij in 
aanrakingg komt "met een nachtelijke massa die hij, begreep hij vaag, 
zelfwass en die hem omhulde" (TO 16): "De duisternis verzwolg alles, 
err was geen enkele hoop door haar schaduwen heen te kunnen drin-
gen,, maar daarin op onstellend diepe wijze betrokken, raakt men aan 
haarr werkelijkheid" (TO 16). Omhuld door de nacht, waarvan hij vaag 
beseftt dat hij datzelf is, wordt Thomas een afwezige, een duistere, een 
onzichtbaree en onbestaande Thomas. Deze onbestaande Thomas is de 
metgezell  waarmee hij uit alle macht wil samenvallen, maar die onein-
digg van hem gescheiden blijft . 

Inn het voorlaatste hoofdstuk komen we andermaal een scène tegen 
waarinn Thomas, "strak in het beton gesloten" zijn bestaan als afwezige 
ervaart: : 

"Ikk denk, zei Thomas, en de onzichtbare, niet te verwoorden, niet be-
staandee Thomas die ik werd, maakte dat ik voortaan nooit daar was 
waarr ik was, en daarin was zelfs niets geheimzinnigs. Mijn bestaan werd 
geheell  dat van een afwezige die bij iedere handeling ik verrichtte, de-
zelfdee handeling voortbracht door die niet te verrichten. Ik liep, telde 
mijnn passen, en mijn leven was toen dat van een man die, strak in het 
betonn gesloten, geen benen had, die zelfs geen idee van beweging had." 
(TOO 116) 

Thomass geeft zich over aan de dwaling, aan "de beweging naar het 
onbestaande""  (TO 111), maar Thomas verandert niet van plaats. Aan-
gezienn Thomas zich in deze beweging van zichzelf verwijdert, is iede-
ree intentie of subjectieve wilsact hier afwezig. Evenmin verandert 

Thomass van plaats. De beweging naar het onbestaande heeft niet 
plaatss in de ruimte. Zij is passief in de zin dat zij niet op initiatief van 
hett subject plaatsheeft - Thomas loopt "buiten zijn passen" - - én in de 
zinn dat zij onbeweeglijk is. In deze beweging begeeft Thomas zich 
niett naar een andere plaats, maar passeert hij de plaats: de totaliteit die 
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hijhij  nauw omvat: "Ik ga de totaliteit voorbij die ik echter nauw omvat. 
Ikk ga naar de randen van het universum en onverschrokken loop ik 
ergenss anders dan waar ik zijn kan en iets buiten mijn passen" (TO 
128).. In de transgressieve beweging naar het onbestaande bevindt hij 
zichh "in het generzijdse, als het generzijdse is wat geen gene zijde 
toelaat""  (TO 123). Geen enkele stap brengt het aan gene zijde dichter-
bij .. Alleen in de verwijdering, waarin elke 'pas' zichzelf passeert, 
raaktt Thomas aan het Buiten dat zichzelf te buiten gaat en daardoor 
ontoegankelijkk blijft . 

Inn het algemeen kan worden gezegd dat de personages en 'vertel-
lers'' in de verhalen en romans van Blanchot geen identiteit hebben. 
Hett zijn figuren zonder figuur, waarvan we nagenoeg niets weten. Het 
zijnn geen subjecten met een uiterlijk, een beroep, een leeftijd of be-
paaldee karaktereigenschappen. Zij krijgen geen omlijnde gestalte, 
preciess omdat zij evenals Thomas de gang naar het onbestaande na-
ken.. Zij verwijderen zich in het sterven en markeren de dubbelzinnig-
heidd van het lijk . Eerder dan tot de betekenisvolle wereld, behoren 
Blanchotss personages en vertellers tot het Buiten. Zij zijn daarvan als 
hethet ware de modulatie. De ruimtes waarin de personages elkaar ont-
moetenn en zich verwijderen in het sterven - en het is dit sterven dat de 
ontmoetingg met de ander als ander mogelijk maakt - zijn al even on-
gearticuleerdd als de personages die veelal met die ruimtes samenvloei-
en.. Dit moment van samenvloeien markeert de onmogelijke overgang 
naarr het Buiten, een overgang die het Buiten is. Twee voorbeelden. 
Hett eerste nogmaals uit Thomas l 'Obscur, en wel uit het eerste hoofd-
stukk waar Thomas zich verliest in de zee: "Al zwemmend zette hij een 
soortt dromen voort waarin hij één werd met de zee. De bedwelming 
vann het uit zichzelf treden, in de leegte glijden, zich verliezen in het 
denkenn van het water, deed hem alle onbehagen vergeten" (TO 11). 
Hett volgende voorbeeld is van een hotelkamer uit L 'arrêt de mort 

"Ikk ging naar binnen en sloot de deur achter me. Ik ging op bed zitten. 
Voorr mij lag een inktzwarte ruimte. Ik bevond me niet in die duisternis 
maarr aan de rand ervan en, ik geef het toe, ze is schrikwekkend. Ze is 
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schrikwekkendd want er is iets vol minachting voor de mens in haar en 
dee mens kan dat niet aanvaarden zonder zichzelf te verliezen. Maar 
zichzelff  verliezen, daar ontkomt men niet aan; wie weerstand biedt, ver-
gaat,, wie niet terugschrikt, wordt die duisternis zelf, dat koude, dode en 
minachtendee ding, waarin het oneindige huist" (LAM 108). 

Niett alleen in L 'arret de mort, maar ook in de andere verhalen en 
romanss van Blanchot verwijzen hotelkamers naar ondoorgrondelijke 
duisternissenn waarin personages zich verwijderen, zichzelf verliezen, 
niett anders kunnen dan zichzelf verliezen. Deze passages maken an-
dermaall  duidelijk dat de ervaring van het onmogelijke, de (onmogelij-
ke)) verhouding tot het Buiten, het Buiten Is en er in strikte zin niet 
gesprokenn kan worden van een verhouding, omdat alles wordt opge-
nomenn in dat moment van massieve opaciteit. Evenals voor Derrida 
betekentt 'ervaring' voor Blanchot passage. Deze passage leidt naar het 
onbestaande,, het Buiten of het neutrum, die in het werk van Blanchot 
hett statuut hebben van een onuitsprekelijk wezen, waartoe geen enkele 
naamnaam kan naderen. De ervaring van het onmogelijke is voor Blanchot 
eenn transgressieve dynamiek, een onophoudelijk heen-en-weer tussen 
hett gebied van zijnden en het zijn, tussen binnen en Buiten, tussen de 
totaliteitt en het duistere ondoordringbare aan gene zijde. 

Vann een grens als massieve opaciteit of als duistere ondoordring-
barebare massiviteit is bij Derrida geen sprake. De toegang tot aan gene 
zijdee wordt ons belet omdat de grens tussen aan deze en aan gene 
zijdee deelbaar en menigvuldig is. Het aan gene zijde is ontoegankelijk, 
omdatt een laatste ondeelbare grens ontbreekt waarachter of waar 
voorbijj  het zich in zijn ondoordringbare onmetelijkheid zou uitstrek-
ken.. Gezien vanuit de aporie van het overleven, van het 'X zonder X' 
enn van het 'pas', is het 'pas au-dela' niet een aan gene zijde dat voor-
bijj  de laatste, uiterste en ondeelbare grens, want massieve opaciteit 
zouu liggen: "i l y a plus d'une limite" (AP 61). Het 'plus de' geeft nog 
eenss aan, dat voor Derrida 'geen grens meer' duidt op 'meer dan een 
grens',, en dat de toegang wordt versperd door de veelvuldigheid van 
talenn in één. Wat zich in het overleven aandient is niet de transgres-
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sievee dynamiek van het sterven, maar wat ik zou willen noemen de 
digressievedigressieve dynamiek van een splijtende verdubbeling, die op een 
merkwaardigee manier 'ouder' is dan de transgressieve dynamiek, 
omdatt zij het verschil tussen binnen en buiten, tussen zijn en zijnde en 
tussenn zijnden genereert, die grenzen deelt en betekenissen dissemi-
neert.. De transgressie baant zich een weg door het gebied van de zijn-
denn naar het zijn, terwijl de digressie onherleidbare verschillen gene-
reertt binnen het gebied van het zijnde en het spel van entingen affir-
meert. . 

Dee digressieve dynamiek van het overleven, van het schrift dat de 
structuurr van het overleven heeft, van het deel dat groter is dan het 
geheel,, zijn allemaal noties die samenhangen met wat Derrida ter 
sprakee brengt als de ervaring van de aporie. Deze ervaring van de 
aporiee valt niet samen met een radicale passiviteit, maar stemt overeen 
mett een "niet passief verdragen (d 'endurance non passive)" (AP 37). 
Anderss dan de ervaring van het onmogelijke, levert de ervaring van de 
aporie,, dat wil zeggen de figuur (zonder figuur) van 'pas', ons niet uit 
aann een radicale passiviteit waarin we onszelf verliezen en dat elk 
handelenn uitsluit. In het 'niet passief verdragen' spreekt een soort van 
verplichting,, het onberekenbare te berekenen, zonder dat dit 'rekening 
houdenn met' uitgaat van een vooraf gegeven rekenmodel. Het 'niet 
passieff  verdragen' duidt op een "reflectieve sensibiliteit" die terug-
houdendd noch ascetisch is (cf. Oosterling 2000:106). Het verdragen is 
eenn doorstaan - en dus niet een uit de weg gaan - van een radicale 
onzekerheidd waarin we beslissingen moeten nemen die, om rechtvaar-
digg te zijn, moeten "gehoorzamen aan een 'het is noodzakelijk' (un 'il 

faut')faut') dat niets verplicht is, aan een verplichting (devoir) die niets 

verplichtverplicht is, die nergens toe verplicht moet zijn om een verplichting te 

zijn"zijn" (AP 37). De verplichting die zich nergens toe verplicht, handelt 
niett plichtmatig, dat wil zeggen op grond van vooraf bepaalde regels, 
normenn en waarden. Dit 'il faut', deze verplichting zonder verplich-
ting,, onderscheidt zich van het volo in de zin dat het ons niet uitlevert 
aann een radicale passiviteit of de passie van het tussen die de wereld 
vann zijnden overstijgt. 
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Hett 'niet passief verdragen' introduceert een andere soort van 
inter-esse.. Het tussen is niet een leeg tussen, maar een tussen als mid-
denn en middel: "Het intermediair is het midden (milieu) en de bemid-
delingg (mediation), de middenpositie (Ie terme moyen) tussen de totale 
afwezigheidd en de absolute volheid van de aanwezigheid" (GR 226). 
Hett intermediair is een medium in de dubbele zin van het woord: 
middell  en midden en duidt op een werking die passief noch actief is 
enn als tussen "een zekere niet-transitiviteit" (M 9)13 belichaamt. In "La 
doublee séance" keert het medium terug in de figuur van het hymen, 
datdat de twee werkingen van het oorspronkelijke geweld omvat. Als 
"écrann protecteur" bemiddelt het tussen binnen en buiten en verenigt 
hett deze tegenstelling tot een eenheid. Het hymen spreidt zich en 
plooitt zich tussen het binnen en het buiten, maar is zelf niet te herle i-
denn tot het binnen of het buiten. Wat in de figuur van het hymen - die 
Derridaa in "Survivre" verbindt met het motief van het 'arrêt': "Het 
hymenn houdt (zich) op (L 'hymen s 'arrête)" - tot uitdrukking komt, is 
datdat het hymen de grens tussen binnen en buiten markeert, maar zich 
tott geen van beide bekent. Het markeren houdt hier het midden tussen 
actieff  en passief: als midden markeert (passivum) het een grens en als 
middell  markeert (activum) het een grens. Zodra het hymen zich mar-
keert,, plooit het zich, vouwt het zich in tweeën: in een hymen dat 
markeertt en dat gemarkeerd wordt, waardoor het geen definitieve of 
vastee plaats kan worden toegewezen en het onbepaalbaar en onbeslis-
baarr blijft : 

"Hett is een werking die 'tegelijkertijd' verwarring (confussion) tussen 
dee tegengestelden zaait en zich tussen tegengestelden ophoudt. Wat hier 
teltt is het tussen (entre), het tussen-beide (l'entre-deux) van het hymen. 
Hett hymen 'vindt plaats' in het tussen (...). Maar dit medium {fnilieu) 
vann het tussen heeft niets te maken met een centrum" (DIS 240). 

Inn "La double séance" spreekt Derrida expliciet in meervoud over het 
tussen:: "Wij hebben gezegd 'les 'entre(s)' en dit meervoud is in zeke-
ree zin 'eerst'. Het 'tussen' bestaat niet" (DIS 25Int). 
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Hett tussen, het "entre" of inter verwijst noch naar Aristoteles' 
deugdzamee en relatieve midden, noch naar een leeg tussen. Derrida 
bewandeltt geen politieke middenweg, noch voert hij een politiek van 
hett onmogelijke. Binnen het differentiedenken van Derrida is inter-
essee een supplementaire spanning tussen de traditionele tegenstellin-
gen,, waaronder die tussen leven en dood. Als middel en midden of 
tussenn is elk medium intermediaal, dat wil zeggen altijd al een onher-
leidbaarr veelvoud in één - medium:media. Het 'inter' verwijst niet 
naarr een leeg tussen, waarin we onszelf verliezen en de wereld zich 
oplost,, maar is een supplementaire of aporetische spanning van het 
medium:: van het medium in relatie tot zichzelf, van het medium tot 
anderee media en van het medium tot wat het bemiddelt.14 Het medium 
kann niet met zichzelf samenvallen en is gedeeld. Het 'inter' wijst op 
eenn gedeelde bemiddeling, of beter gezegd op een gedeelde inter-esse, 
diee talen op elkaar ent zonder hen in elkaar te passen. 

Hett verschil tussen Derrida en Blanchot is een verschil tussen 
schrijvenn als sterven en schrift als overleven, tussen een radicale pas-
siviteitt en een 'niet passief verdragen', tussen een transgressieve en 
eenn digressieve dynamiek. In tegenstelling tot het sterven dat Blanchot 
mett en tegen Heidegger als authentiek waardeert laat de inter-esse, 
gedachtt als een supplementaire spanning en een 'niet passief verdra-
gen',, een politiek van de dood, of beter gezegd een politiek van het 
overlevenn toe. In tegenstelling tot het sterven voltrekt het overleven 
geenn transgressieve, maar een digressieve dynamiek, die de wereld 
niett overstijgt en die niet uitmondt in een leeg tussen, maar wel de 
wereldd in een baby Ionische situatie brengt, een niet-hiërarchische en 
onherleidbaree heterogene veelheid van talen in één taal die een belofte 
vann een democratie inhoudt. Deze belofte van de democratie, Waar 
Derridaa op uitkomt, geeft aan geen enkele taal het voorrecht boven 
eenn andere taal, ook niet aan het spreken dat spreekt om niets te zeg-
gen.. Het ontologische voorrecht van de literatuur, dat Blanchot haar 
toekentt op grond van haar authenticiteit, sluit daarentegen de andere 
talenn uit en staat zo een democratisch 'alles zeggen' en heterogene 
veelvuldigheidd van talen die gedeeld worden in de weg. Als belofte 
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vann democratie heeft het engagement in spiegelschrift een structuur 
vann overleven en stemt het overeen, of in, met de opgave ruimte te 
gevenn aan singulariteiten en nieuwe vormen van schrijven uit te vin-
denn "die niet alleen de taal veranderen, of die, door de taal te verande-
ren,, meer dan de taal veranderen" (Attridge 1992:55). Het belangrijke 
verschill  met Blanchot lijk t mij te zijn, dat voor Derrida het spiegel-
schriftt zich engageert met het leven voorbij het leven, maar steeds in 
hett leven en omwille van het leven. 
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