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POSTSCRIPTUM M 

DeconstructieDeconstructie heeft, in mijn ogen althans, nooit 
enigeenige zin of belang gehad anders dan als een 
radicaliseringradicalisering van, en dat wil ook zeggen in de 
traditietraditie van een bepaald marxisme, volgens een 
bepaaldebepaalde geest vün het marxisme. 

Jacquess Derrida 

Eenn korte terugblik leert dat Derrida's lezing van Blanchot performa-
tieff  is, dat wil zeggen "een interpretatie die omvormt wat het inter-
preteert""  (SM 89). Zijn lezing - en niet alleen die van hem - verplaatst 
hethet werk van Blanchot en genereert de verschillen tussen zijn werk en 
datdat van Blanchot zonder dat er een oorspronkelijke betekenis, werking 
off  ervaring van Blanchots werk aan voorafgaat - daarover valt althans 
nietss met zekerheid te zeggen. Aangezien we niet om de interpretatie 
alss woordvoerder van die oorspronkelijke betekenis heen kunnen, 
kunnenn we niet definitief beslissen of een interpretatie juist dan wel 
onjuistt is, al dan niet overeenkomt met de oorspronkelijke betekenis. 
Ditt betekent niet dat iedereen alles maar in een tekst kan lezen en dat 
iederee interpretatie subjectief is. De lezer heeft geen vrij spel, aange-
zienn hij het spel van entingen niet regisseert. Dit spel van entingen, 
waarinn de lezer de schrijver 'dicteert', mondt niet uit in een onmoge-
lijk ee kritiek waarin de lezer zichzelf verliest en beantwoordt aan het 
volovolo van het werk. 

Hett literaire instituut dat het lezen van teksten in banen wil leiden 
doorr een literatuurwetenschappelijk vertoog te vestigen dat voor-
schrijftt waaraan een (filosofische) interpretatie moet voldoen, wil zij 
alss zodanig erkend en serieus worden genomen, wordt weliswaar door 
Derridaa gedeconstrueerd, maar niet als volstrekt irrelevant ter zijde 
geschoven.. Zijn belangstelling gaat juist uit naar die teksten, die door 
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hett literaire instituut als literair worden erkend én die in de reflectie op 
zichzelff  tegelijkertijd de wetten van de literatuur ondermijnen. Aan de 
aporetischee spanning die bepaalde teksten in de reflectie op zichzelf 
inaugureren,, ontlenen zij een bepaalde ethisch-politieke zeggings-
kracht.. Zodra de institutionele kaders als onzinnig ter zijde worden 
geschoven,, zodra wordt aangenomen dat we alles in een tekst kunnen 
lezenn en dat iedere tekst, zelfs een telefoonboek (Hilli s Miller) , tot de 
literatuurr kan worden gerekend, lost deze aporetische spanning zich 
opp en wordt de ethisch-politieke zeggingskracht teniet gedaan. Het 
werkk dat zich volledig conformeert aan het literaire instituut, noch het 
werkk dat zich daar volledig buiten plaatst (het telefoonboek), is in 
staatt een appèl te doen aan onze openheid voor wat niet te berekenen, 
tee beheersen en te bemiddelen is: het andere, het singuliere of het 
'inter',, dat geen plaats heeft en niet te lokaliseren is. En dit niet te 
lokaliserenn 'tussen' dwingt een betrokkenheid af, in de vorm van een 
betrekkingg zonder betrekking of van een 'niet passief verdragen', 
waarinn een zekere onteigenende reflectie ervaringsmatig doorwerkt. 
Dee figuren van 'pas', van de instulping en van het hymen vormen de 
gestaltenn (zonder gestalten) van deze reflectieve beweging. 

Gegevenn de performativiteit van de interpretatie, heb ik mijn 
studiee niet als een vergelijkende studie willen presenteren, al moet ik 
toegevenn dat zij daar wel alle schijn van heeft. Maar het kan niet zo 
zijn,, dat Derrida's lezing en het werk van Blanchot naast elkaar wor-
denn gelegd en vervolgens met elkaar worden vergeleken als waren het 
tweee welhaast identieke tekeningen, waarin een aantal minieme ver-
schillenn verborgen ligt dat opgespoord moet worden. Een vergelijken-
dee studie vooronderstelt dat die verschillen van tevoren vastliggen en 
doorr een geoefend en onafhankelijk lezer geconstateerd kunnen wor-
den.. Bovendien vooronderstelt een comparatieve studie dat de lezer 
eenn volledig overzicht en inzicht heeft van de werken die met elkaar 
vergelekenn worden. Ik heb niet die pretentie ten aanzien van Blan-
chotss en Derrida's werk. Immers, wanneer het werk voltooid, noch 
onvoltooidd is (Blanchot) en elke bepaling de context splijt, behoort 
eenn volledig overzicht en een vergelijking strikt genomen niet langer 
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tott de mogelijkheden. Uit de confrontatie die ik tussen beiden heb 
gepoogdd te entameren, kan daarom niet de conclusie worden getrok-
kenn dat Derrida Blanchot verkeerd heeft geïnterpreteerd. Meer dan 
alleenn wijzen op het onvermijdelijke verschil tussen beider werk, heb 
ikk vanuit Derrida' s deconstructie van de metafysica Blanchots litera-
tuurtheoretischee positie willen kritiseren, om niet te zeggen deconstru-
eren.. Dat Derrida een dergelijke confrontatie niet heeft ondernomen of 
niett heeft willen ondernemen, neemt niet weg dat vanuit zijn filosofi-
schee vooronderstellingen Blanchots positie kan worden gekritiseerd. 
Dee kritische kanttekeningen die hij in enkele van zijn teksten bij het 
theoretischee werk van Blanchot maakt, vormen daarvoor een directe 
aanwijzing. . 

Dee verschillen waarop ik heb gewezen, laten naar mijn mening 
zienn dat Derrida niet zozeer Blanchot met Blanchot, als wel Blanchot 
zonderzonder Blanchot leest én dat hij tegelijkertijd heel dichtbij en heel 
veraff  van de door hem bewonderde schrijver staat. Beiden doordenken 
enn zoeken een verhouding tot het andere, het singuliere, het onbere-
kenbare,, maar de manier waarop zij deze verhouding denken, verschilt 
-- zo heb ik laten zien - op cruciale momenten. De verschillen tussen 
hunn notie van 'écriture', tussen oeuvre en tekst, tussen een transgres-
sievee en een digressieve dynamiek, tussen de ervaring van het onmo-
gelijkee en de ervaring van de aporie, tussen sterven en overleven en 
tussenn een radicale passiviteit en een 'niet passief verdragen' laten 
zichh niet vangen in een eenvoudige formule. Niettemin waag ik het, 
hierr te stellen dat het verschil tussen beiden als volgt kan worden 
samengevat:: waar Blanchot de herhaling als een functie van een on-
herleidbaree afwezigheid denkt, daar denkt Derrida zowel de afwezig-
heidd als de aanwezigheid als een functie en effect van het oorspronke-
lijk ee intermediair. Binnen Blanchots negatieve ontologie is het schrij-
venn een onophoudelijke poging in en met de taal niets te zeggen. 
Steedss opnieuw zal de schrijver het onzegbare willen zeggen en steeds 
opnieuww ziet hij zijn poging daartoe mislukken. Maar als functie en 
effectt van het oorspronkelijke intermediair is de afwezigheid zelf bij 
voorbaatt en altijd al bemiddeld en bijgevolg gespleten en veelvuldig. 
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Dee figuren en motieven die ik naar aanleiding van Derrida's Blanchot-
lezingg heb besproken - 'pas', het hymen, het getuigenis, het 'alles 
zeggen',, de instulping, het appèl, de dubbele affirmatie en de recht-
vaardigheidd - worden alle door het oorspronkelijk intermediair of de 
bewegingg van supplementariteit getekend. 

Alss functie en effect van het intermediair krijgt de modaliteit van 
dee afwezigheid - het niets, het andere, het singuliere - een ander sta-
tuutt dan in Blanchots negatieve ontologie en het denken van het neu-
trum.. Dit verschil in statuut is van belang, omdat het niet alleen de 
verschillendee filosofische posities markeert, maar vooral omdat het 
ethisch-politiekee implicaties heeft. Zoals we hebben gezien, wordt 
zowell  Blanchots negatieve ontologie, als zijn denken van het neutrum 
bepaaldd door de tegenstelling tussen eigenlijkheid en oneigenlijkheid. 
Inn het engagement met het onmenselijke komt een hiërarchische te-
genstellingg tussen het sacrale en het profane, tussen het onmenselijke 
enn het menselijke en tussen het poëtische en het prozaïsche naar vo-
ren.. In zijn radicalisering van Levinas' ethische relatie tot de Ander 
verschuiftt het perspectief van de negatieve ontologie naar het denken 
vann het neutrum en de alteriteit. Maar zowel het engagement met het 
onmenselijke,, als het engagement uit inter-esse voltrekken een ontle-
digingg waarin het werk, het 'ik' en de ander zich verliezen, en eisen 
eenn authenticiteit van het engagement voor zich op. Blanchots notie 
vann 'sterven' radicaliseert weliswaar Heideggers 'Sein zum Tode' als 
mogelijkheidd van de eigenste onmogelijkheid tot een 'onmogelijkheid 
vann iedere mogelijkheid', maar handhaaft de tegenstelling tussen 
eigenlijkheidd en oneigenlijkheid. Als sterven is het schrijven een ai-
thentiekee wijze van existeren. En om die reden bevoorrecht Blanchot 
literatuurr boven alle andere taaluitingen, daarbij aantekenend, dat wie 
niett schrijft om te sterven, niet schrijft. 

Derrida'ss stelling dat Heideggers Daseinsanalytiek schatplichtig 
blijf tt aan de metafysica, omdat zij wordt georganiseerd door de tegen-
stellingg tussen eigenlijk- en oneigenlijkheid en de hoop op een d-
gen(lijke)) naam verraadt, lijk t mij ook op Blanchots werk van toepas-
sing.. Deze 'heideggeriaanse hoop' impliceert een hiërarchie tussen 
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talen,, terwijl Derrida nu juist de onherleidbare veelvoud van talen in 
één,, van een gedeelde taal, affirmeert. Is voor Blanchot schrijven 
sterven,, voor Derrida heeft de tekst de structuur van overleven. Deze 
notiee van 'overleven' deconstrueert de tegenstelling tussen eigenlijk 
enn oneigenlijk die bepalend is voor zowel Heideggers 'Sein zum lo-
de',, als Blanchots notie van 'sterven'. Authenticiteit is voor Derrida 
eenn effect van het intermediair: "De waarde van authenticiteit wordt 
onlosmakelijkk zowel mogelijk gemaakt als bedreigd door techniek" 
(Derridaa & Stiegler 1996:111). Bedenken we dat cultuur een vorm en 
effectt van techniek is, dan wordt duidelijk dat de waarde van authenti-
citeitt niet kan worden gedacht voorbij welke culturele bemiddeling 
dann ook. Heidegger noch Blanchot onderkennen dit. Net zomin als het 
'Seinn zum Tode', verdisconteert het 'sterven' hoe verschillende cultu-
renn zich tot de dood verhouden. Daarom laten zij een politiek van de 
doodd niet toe. Derrida daarentegen stelt dat de verhouding tot de dood, 
zoalss die in een cultuur tot uiting komt, consequenties heeft voor 
ethisch-politiekee vraagstukken of kwesties als euthanasie, moderne 
oorlogsvoeringg of bio- en gentechnologie (AP 109-110). Hieruit blijkt 
nogg eens, dat de aporetische spanning die hij ter sprake brengt de 
wereldd niet in het niets of in een leeg tussen laat verdwijnen, dat zij 
zichh niet beperkt tot de literaire ervaring en dat zij in meer alledaagse 
contextenn doorstaan 'moet' worden. 

Niett de ontlediging, maar de onteigening en de deling zijn con-
stitutieff  voor het engagement in Babel. Het democratische recht alles 
tee zeggen, voltrekt geen transgressieve, maar een digressieve dyna-
miek.. Deze onteigenende digressieve dynamiek komt zowel tot uiting 
inn de syntax van het 'plus d'un', waarin het 'geen meer' en het 'meer 
dann een' zich op elkaar enten, als in de figuur (zonder figuur) van 
'pas',, van de instulping en van het hymen. Zij voert niet tot een uiter-
stee limiet en een momentaan extatisch zelfverlies, maar tot een deling 
vann grenzen en een decentrering van het subject. Zij wordt niet geleid 
doorr vooraf vastgestelde regels en maatstaven, zij volgt geen program, 
maarr een ongeleide strategie en blinde tactiek en constitueert het 
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schriftt of de tekst als spel van entingen, waarin betekenissen en talen 

opp elkaar worden geënt. 
Mij nn bezwaar tegen zowel Blanchots engagement met het onmen-

selijkee als tegen zijn engagement uit inter-esse richt zich niet alleen 
tegenn de claim van authenticiteit die daarop wordt gelegd, maar ook 
tegenn de ontlediging die een radicale passiviteit afdwingt, waarin het 
'ik '' zich verliest en de band met de wereld momentaan wordt doorge-
sneden.. Door het schrijven als een radicale ontlediging te denken, 
onttrektt Blanchot de literaire ruimte aan de publieke ruimte, dat wil 
zeggenn aan een ruimte waarin verschillende talen, betekenissen en 
(alledaagse)) ervaringen en uitingen zich op elkaar enten en waarin 
nieuwee onvoorziene talen en betekenissen kunnen ontstaan. Als pu-
bliekee ruimte is de literaire ruimte noch een homogeen afgebakende 
ruimtee waar één taal wordt gesproken, noch een ruimte waarin het 
tussenn spreekt, in de zin die Blanchot daaraan geeft. Zij is een ruimte 
zonderr eenheid of homogeniteit, waarin een babylonische spraakver-
warringg heerst, waarin met andere woorden verschillende ervaringen, 
talenn en betekenissen samenkomen en weer uiteengaan, zonder dat zij 
tott elkaar worden herleid. In andere woorden vinden we deze gedachte 
terugg in "La différance", waar Derrida betoogt dat diffèrance geen 
woordd of begrip is, maar een bundeling, die hij vervolgens omschrijft 
alss "een vervlechting, een weefsel, een kruising van waaruit de ver-
schillendee draden en de verschillende lijnen van betekenis - of van 
krachtt - opnieuw kunnen uitgaan, klaar om tot andere weefsels te 
wordenn verknoopt" (M 4). Deze verknoping of bundeling voltrekt een 
actt van deling die afgebakende contexten, talen, betekenissen en erva-
ringenn onteigent en op elkaar betrekt. In deze deling ligt niet zozeer 
hett accent op het behouden van een heterogene veelheid van al be-
staandestaande talen, betekenissen of identiteiten, als wel op de aporetische 
spanningg tussen deze talen, die zich niet restloos tot elkaar laten ver-
talen. . 

Inter-essee krijgt zo in het denken van Derrida een andere beteke-
nis.. Inter-esse wijst niet langer op een leeg tussen, op de ontlediging 
vann het 'ik', maar op de verplaatsing van het 'ik' die het (on)mogelijk 
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maaktt 'mij' in iets of iemand anders te kunnen verplaatsen. Deze 
verplaatsingg of inter-esse impliceert niet een respect voor de eigenheid 
vann de ander. Een dergelijk respect ligt aan de basis van een politiek 
correctt denken dat het verschil en het anderszijn tot een maatstaf ver-
heftt en tot een recht reduceert en is constitutief voor een politiek van 
dee diversiteit die in het teken staat van de bevrijding van reeds be-
staande,, maar onderdrukte identiteiten. Dit respect is plichtmatig en 
berekenend,, maar getuigt niet van inter-esse en schept zeker geen 
ruimtee voor interacties tussen talen, betekenissen en 'identiteiten'. Als 
aporetischee spanning is inter-esse geen overgave aan de ander, maar 
eenn 'niet passief verdragen'. 

*** * 

Dee positie die Blanchot inneemt schiet om nog een andere reden te 
kort.. Als radicale ontlediging keert Blanchot het aristotelische schema 
vann dunamis en energeia enkel om: literatuur realiseert zich niet door 
zichh mogelijk, maar juist door zich onmogelijk te maken. In het werk 
vann Derrida neemt het schema van virtualiteit en actualiteit de plaats 
inn van het aloude aristotelische schema, dat de politiek van het moge-
lijk ee fundeert. De verhouding tussen virtualiteit en actualiteit denkt hij 
niett analoog aan de verhouding tussen dunamis en energeia. Het vir-
tuelee gaat niet aan de actualisering vooraf, maar is een effect daarvan. 
Mett termen als 'actuvirtualiteit' en 'artifactualiteit', 'spectraliteit' of 
'spectralee virtualiteit' geeft Derrida aan, dat ons begrip van de werke-
lijkheidd altijd bemiddeld is. Wanneer alles begint met het intermediair 
enn wanneer iedere bemiddeling supplementair is, dan is elke bemid-
delingg "oorspronkelijk door fictie bewerkt". In concreto betekent dit, 
datdat de werkelijkheid altijd al door media is bemiddeld en dat het on-
mogelijkk is buiten die media om de oorspronkelijke werkelijkheid 
waarr te nemen en te beschrijven, omdat deze waarneming en beschrij-
vingg op hun beurt ook weer bemiddelingen temidden van bemiddelin-
genn zijn. De media waarop hij hier doelt, beperken zich overigens niet 
enkell  en alleen tot de nieuwe media: "Deze machines zijn er altijd al 
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geweest,, zij zijn er altijd, zelfs toen we met de hand schreven, zelfs 
gedurendee een zogenaamd live-gesprek" (Derrida & Stiegler 
1996:47).. Wat de nieuwe media van het geschreven en het gesproken 
woordd onderscheidt, is niet dat zij een spoor van het spoor zijn -"dat 
iss het abc van deconstructie" - maar "de acceleratie van het ritme, de 
omvangg en krachten van kapitalisatie van een dergelijke virtualiteit" 
(Derridaa 2002:210).2 

Bijj  deze kapitalisatie van de virtualiteit plaatst Derrida indringen-
dee vraagtekens, niet bij de teletechnologie als zodanig. De commerc i-
aliseringg van de publieke ruimte en de beleveniseconomie zijn de 
hedendaagsee manifestaties van deze kapitalisatie van de virtualiteit. 
Watt deze kapitalisatie van de virtualiteit inhoudt of beoogt, laat zich 
misschienn het beste samenvatten in de volgende reclameslogan: "We 
producee your imagination". Als het voorverpakken van onze verbeel-
dingg en belevenis, die enkel nog zonder al te veel inspanning gecon-
sumeerdd hoeft te worden, staat zij staat geheel in het teken van de 
hegemoniee van een politiek-economisch vertoog dat elke ruimte, van 
dee publieke tot de mentale ruimte, wil bezetten. Van enige inter-esse 
iss hier geen sprake, van 'interest' des te meer. Het gaat in de beleve-
niseconomiee niet om een spanningsvolle verhouding tussen verschil-
len,, maar hoogstens om een politiek van diversiteit of distinctie, 

waarmeee we aangeven wie we zijn door ons van anderen te onder-
scheiden.. Deze politiek staat nog in het teken van de identiteit en de 
wedijver r 

Marxx heeft volgens Derrida als een van de eersten de oorspronke-
lijkheidd van de techniek en derhalve van de teletechnologie serieus 
genomen.. In Spectres de Marx verbindt de notie van 'spectre' zowel 
mett de werking van de teletechnologie, als met het thema van mondi-
alisering.. Het is hierbij van belang op te merken dat hij in de inleiding 
tott dit spraakmakende boek over Marx het 'spectre' definieert als een 
'overlevende'' (survivant) en het overleven als een spectraal moment, 
datdat niet tot de tijd behoort voor zover we daar een opeenvolging van 
nu-momentenn onder verstaan. Een belangrijk motief uit zijn Blanchot-
lezingg keert dus terug in Spectres de Marx Omgekeerd keert het mo-
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tieff  van het spook en van 'spectrale virtualiteit' terug in zijn laatste 
lezingg van Blanchot, waarin Derrida de spectrale virtualiteit omschrijft 
alss een "onzekere virtualiteit die minder dan ooit het tegenovergestel-
dee is van de actualiteit van de handeling of van de tegenwoordigheid" 
(DEMM 49). De spectrale virtualiteit, of iets banaler gezegd het hele 
media,, spektakel, kan niet zonder meer tegenover de werkelijkheid 
wordenn geplaatst. Zij voegt zich in een andere tijd, een tijd die uit zijn 
voegenn is; zij is "oneigentijds (intempestive)" en markeert de waanzin 
vann onze tijd, die elke gelijktijdigheid aan zichzelf radicaal onzeker 
maakt.. Omdat het zich laat identificeren, noch als fantasma of louter 
simulacrumm laat ontmaskeren, beweegt het spectrale zich tussen het 
werkelijkee en het onwerkelijke, tussen leven en dood, tussen waarheid 
enn leugen en tussen feit en fictie. 

Dee politiek van het mogelijke is er alles aangelegen het spook te 
bezwerenn en het kwaad uit te drijven. Dit exorcisme manifesteert zich 
zowell  in de kapitalisatie van de virtualiteit, als in de Grote Verhalen 
diee door Lyotard failliet zijn verklaard en door Derrida zijn gedecon-
strueerd.. Ook Marx' dialectiek staat in deze traditie. Als hij Het com-
munistischemunistische mam/es*  begint met de constatering dat er een spook door 
Europaa waart - het spook van het communisme waartegen alle mach-
tenn van het oude Europa elkaar oproepen het uit te drijven - dan roept 
hijhij  de communisten op tegenover het "sprookje van het spook van het 
communismee een manifest van de partij zelf te plaatsen" (Marx 
1979:39).. Mogen we Marx geloven, dan is het communisme geen 
spook,, maar een politieke realiteit waarmee rekening gehouden dient 
tee worden. Derrida engageert zich niet met Marx' ontologie en dialec-
tischh materialisme, noch met het marxisme als ideologisch dogma en 
all  helemaal niet met het marxisme als partijpolitieke gestalte, al dan 
niett in de vorm van staatsterreur en totalitaire onderdrukking. Hij 
plaatstt zijn deconstructie van de metafysica in een "bepaalde geest van 
hethet marxisme" (SM 151) en wel het marxisme dat een onvoorwaarde-
lij kk appèl doet aan een onberekenbare rechtvaardigheid, een appèl dat 
dee structuur heeft van een "oorspronkelijke performativiteit die zich 
niett onderwerpt aan reeds bestaande conventies", maar zich laat leiden 

327 7 



doorr een "onophoudelijke aanvechting" (SM 60). Tegen deze achter-
grondd kritiseert hij alle vormen van achtervolging die het einde van 
zowell  het marxisme als van de geschiedenis hebben aangekondigd en 
inn het bijzonder de hegemonie van het neo-liberale en neo-
kapitalistischee vertoog, dat bij monde van Fukuyama, na de val van de 
Berlijnsee Muur in 1989 de overwinning van de westerse democratie en 
hethet kapitalisme viert en het spook van het communisme als een fan-
tasmaa en illusie afdoet. 

InIn plaats van de spoken te bezweren, zouden we ons er toe moeten 
verhouden.. Maar wat maakt een verhouding tot het spectrale noodza-
kelijkk of onvermijdelijk? En hoe moeten we ons daartoe verhouden? 
Hett antwoord op deze vraag is tweeërlei. Het eerste antwoord is h-
middelss bekend: "zonder de noodzaak van deze fictie, zonder de 
spectralee virtualiteit van het simulacrum", zou geen enkele getuigenis 
mogelijkk zijn. De waarheid die het uitspreekt heeft onvermijdelijk het 
karakterr van een belofte, niet van een onweerlegbaar bewijs. In feite, 
alss we dat nog kunnen zeggen, heeft in een spectrale virtuele werke-
lijkheidd iedere uitspraak het karakter van een getuigenis. Dit impï-
ceertt dat het getuigenis van het andere zelf altijd al bemiddeld, dat wil 
zeggenn oorspronkelijk door fictie bewerkt is. In tegenstelling tot wat 
Blanchott meent, kan het (literaire) getuigenis daarom geen aanspraak 
makenn op authenticiteit. Het tweede antwoord is politiek van aard en 
houdtt direct verband met het democratische recht alles te zeggen: deze 
bespokingg is misschien "de passie zelf, de passionele plaats van het 
literairee schrift, als project van het alles zeggen" (DEM 52). Deze 
passiee is niet een passie van het Buiten, waarin we onszelf verliezen, 
maarr een 'niet passief verdragen', "het uithouden van de onbepaalbare 
enn onbeslisbare grens" (DEM 22). Juist omdat het een verhouding tot 
eenn onbeslisbare grens markeert, waaraan we ons niet zonder meer 
kunnenn overgeven, dwingt het 'niet passief verdragen' een reflectie af, 
eenn reflectie die niet terug kan vallen op vooraf vastgestelde regels, 
maatstavenn en criteria, maar zich daarvan ook niet geheel kan losma-
ken.. Telkens weer wijst Derrida op de onvermijdelijkheid van regels, 
voorwaarden,, normen, maatstaven en criteria. De instulping en 'pas' 
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zijnn figuren van een reflectie waarin de maat en het mateloze van de 
reflectiee op elkaar betrokken zijn, zonder dat zij elkaar omvatten. 

Derridaa spreekt hier niet alleen in een bepaalde geest van het mar-
xisme,, maar ook in een bepaalde geest van Blanchot, van een Blan-
chott die in "Les trois paroles de Marx" wijst op de heterogeniteit tus-
senn het 'directe woord' van het denken, dat zich verhoudt tot een filo-
sofischee traditie, het 'politieke woord', dat een appèl doet en de per-
manentee revolutie aankondigt en het 'wetenschappelijke woord', dat 
hett idee van objectieve wetenschap ondermijnt (cf. A 115-117). Marx 
heeftt zich, volgens Blanchot, nooit gemakkelijk gevoeld bij deze 'plu-
raliteitt van talen' die zich niet tot elkaar laten herleiden. Het is juist 
dezee ongemakkelijke heterogeniteit van talen die zich niet in elkaar 
latenn vertalen, die Derrida's engagement in Babel affirmeert en ver-
bindtt met de ervaring van het 'misschien' (SM 65), van een radicale 
onzekerheid.. Voor zover deze affirmatie van een radicale onzekerheid 
dee regels, normen en juridisch-morele representaties, waarop de poli-
tiekk haar beslissingen legitimeert, ontwricht, is het "ongetwijfeld de 
mogelijkheidd zelf van het kwaad" (SM 57). Zij problematiseert de 
zelfgenoegzaamheidd en zelfingenomenheid die we tegenover de eigen 
cultuur,, identiteit en traditie aannemen4 en wordt als zodanig ervaren 
alss een bedreiging voor het eigen ik, voor eigen huis en haard. Wat 
hierr op het spel staat, is het concept van de politiek als zodanig, voor 
zoverr dat onlosmakelijk verbonden is met de plaats, met de oikos, met 
hett territorium. Het engagement in Babel bindt zich niet aan een poli-
tiekk van de plaats, maar aan een politiek van verplaatsing, van disb-
katie;; het toont de tussenruimte als het ongewisse kruispunt van we-
gen,, van talen en betekenissen, dat zich voortdurend verplaatst en zich 
niett laat lokaliseren. 

*** * 

Ikk heb pogen te laten zien dat het engagement in Babel een radicalis e-

ringg van Blanchots engagement met het onmenselijke en engagement 

uitt inter-esse inhoudt. Desondanks kleeft aan Derrida's engagement in 
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Babell  en zijn deconstructies in het algemeen een beperking. De ba-
bylonischee situatie en zijn deconstructies blijven uiteindelijk steken in 
eenn impasse van niet tot elkaar te herleiden talen en ervaringen. Zijn 
deconstructiess openbaren steeds weer het eigene als zogenaamd, hoe 
tegengesteldenn als bijvoorbeeld getuigenis en fictie, het moment van 
institutiee en contra-institutie, de universele wet en de bijzondere wet-
ten,, elkaar uitsluiten én omvatten, elkaar mogelijk én onmogelijk 
maken.. Zij leggen bloot dat de fundering van de wet uiteindelijk ille-
gaall  en de identiteit een illusie van zelfingenomenheid is, maar zij 
latenn ook zien dat Derrida gefixeerd blijf t op de deconstructie van 
metafysischee (op)posities en op de aporetische spanning zoals deze tot 
uitingg komt in de figuren (zonder figuren) van 'pas', de instulping en 
inn het inter-esse als een niet passief verdragen, als een zich verhouden 
tott een onbeslisbare grens. Derrida toont dat systemen zich niet kun-
nenn sluiten, maar de ruimte en aporetische spanning die zo ontstaat, 
mondtt uiteindelijk uit in een impasse, waarin tegengestelden elkaar 
insluitenn op hetzelfde moment dat ze elkaar uitsluiten. Maar als sys-
temenn zich niet sluiten, waarom hen dan nog als systemen blijven 
benaderen?? Waarom steeds opnieuw de aporetische spanning of im-
passee benadrukken, in plaats van deze te doorbreken? 

Opp dit punt dient het gedachtegoed van Deleuze & Guattari zich 
aan.. Hun concept van rizoom kan worden opgevat als een doorbraak 
vann de impasse waarin Derrida's deconstructie blijf t steken. Dit neemt 
niett weg dat hun werk zeer nauw aan elkaar verwant is. Zo verwijst 
Derrida,, zo heb ik eerder laten zien, naar Deleuzes Nietzsche-studie 
wanneerr hij de différance als een krachtenverschil denkt. En wanneer 
hijj  in een recente publicatie over de machine schrijft, klinkt het ge-
dachtegoedd van Deleuze & Guattari daarin onmiskenbaar door.5 De-
leuzee & Guattari spreken expliciet over het tussen, over inter-esse. Zij 
denkenn dit tussen als rizoom dat begint nog eindigt, maar altijd in het 
middenn is, tussen de dingen, inter-esse (inter-être) (Deleuze & Guatta-
riri  1980:36). 

Hoewell  het rizoom op het eerste gezichte gelijkenis vertoont met 
hett spel van entingen, voltrekt het niettemin een andere beweging. Het 
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rizoomiss een veelheid van niet-hiërarchische, niet-gecentreerde lijnen 
diee zich in alle richtingen vertakken, zonder daarbij een van tevoren 
uitgestippeldee route te volgen. Precies daarin onderscheiden zij zich 
vann mechanische verbindingen of betekenisvolle verwijzingen. De 
interpretatiee volgt deze verwijzingen, terwijl het experiment rizorra-
tischh is en nieuwe vertakkingen creëert. Deze vertakkingen, machinie-
kee bewerkingen of wordingen, zijn niet-betekenisdragend en worden 
doorr geen enkele code, regel of wet gedicteerd. Schrijven is stotteren 
off  rizoom maken: "Wat haar (de veelheid, rdb) bepaalt, is het EN, als 
ietss dat plaatsvindt tussen de elementen of tussen de gehelen. EN, EN, 
EN,, het stotteren" (Deleuze Sc Parnet 1977:42). Deleuze & Guattari 
typerenn deze wordingen als een "dubbele vangst Rouble capture)" 
vann twee of meerdere elementen, betekenissen of wezens die niets met 
elkaarr te maken hebben. Deze 'dubbele vangst' voltrekt dus een hele 
anderee beweging dan de 'double pas' waarin tegenstelde posities el-
kaarr onvermijdelijk vooronderstellen en onmogelijk maken. 

Derrida'ss spel van entingen volgt weliswaar een ongeleide strate-
gie,, maar het is niet rizomatisch. De babylonische situatie affirmeert 
weliswaarr de onherleidbaarheid en disseminatie van talen en beteke-
nissen,, maar van stotteren is geen sprake. In zijn inleiding tot Parages 
magg Derrida dan wel zeggen dat er vele lezingen van Blanchots werk 
mogelijkk zijn en dat hij deze keer deze zinnen onderstreept en een 
volgendee keer andere, experimenteren doet hij allerminst. Evenals 
Deleuzee & Guattari stelt hij een "transcendente lezing" ter discussie. 
Maarr waar hij de transcendente lezing deconstrueert en een aporeti-
schee spanning tussen de 'oorspronkelijke' betekenis en de interpretatie 
benadrukt,, daar houden Deleuze & Guattari een pleidooi voor "een 
nieuwee manier van lezen", die niet langer is gericht op het begrijpen 
enn de oorspronkelijke betekenis van de tekst, noch op de onmogelijk-
heidd daarvan. Het gaat hen er niet om te onderzoeken of de interpreta-
tiee juist of waar is, noch om een deconstructie van het interpreteren. 
Hunn nieuwe manier van lezen neemt het experiment als uitgangspunt 
enn daarbij gaat het niet om juiste ideeën, maar juist om ideeën (Deleu-
zee & Parnet 1977:15). "Zoek de stukken op in een boek die je van pas 
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komenn en waarmee je iets kunt beginnen". Het boek is in hun ogen 
"eenn stukje gereedschap voor het buiten", in de zin dat het identiteiten 
enn betekenissen decodeert en laat stromen, om zo nieuwe betekenissen 
enn identiteiten te creëren of, anders gezegd, vanuit het midden vlucht-
lijnenn te trekken. Deze vluchtlijnen doorbreken de impasse waarin 
Derridaa blijf t steken. En dit schrijven vanuit het midden, zoals dat 
doorr Deleuze & Guattari wordt gedacht, laat zich niet meer denken als 
eenn modaliteit van het engagement in spiegelschrift. 
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