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Met enige ironie liet Jacques Derrida dit voorjaar tijdens zijn college een Amerikaanse krant zien, die vervolgens in de zaal werd doorgegeven. In een vette kop
stond ei te lezen: T H E DECONSTRUCTION OF CLINTON. Deirida uitte zijn klachten
ovei de oppervlakkigheid waarmee in de pets (niet alleen de Ametikaanse) ovei deconstiuctie wondt geschreven alsof het om destructie gaat, en over 'deconsttuctionisme' als een betekenisloos spelen met taal of een goedkope voim van relativisme
of nihilisme. Dit lot zal hem en zijn teksten waarschijnlijk nog lange tijd achtervolgen. Het is immers gemakkelijker om snel een voorootdeel onder woorden te brengen dan een beredeneerd en afgewogen oordeel over een moeilijk en omvangrijk
oeuvre.
Derrida maakt het zijn lezeis niet gemakkelijk. Zijn teksten zijn ovei het algemeen niet eig toegankelijk en behandelen zeet verschillende onderwerpen, van politiek tot psychoanalyse, van theologie tot liteiatuui, van ethiek tot vertaling. Zijn
werk is niet gemakkelijk ergens in te delen en daat is hij niet touwig om, want indelingen in domeinen zoals genoemd in de vorige zin worden door hem juist ter discussie gesteld.
In wijsgerig Nederland is 'Derrida' intussen een bekende naam. Maai hoe moet
zijn wetk dan wel geduid worden? In het Nederlands taalgebied wondt de toegankelijkheid van zijn gedachtegoed vergroot door een gestaag groeiend aantal inleidingen, studies en vertalingen. Onlangs zijn twee omvangrijke studies verschenen, over
Derrida's literatuurinterpretaties en over de betekenis van zijn wetk voor de theologie (en ei zijn ei nog meet in aantocht, ondet andere over economie, politiek en
ethiek), evenals twee nieuwe vertalingen, ook op het gebied van de theologie.
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Context en alteriteit
De twee boeken over Derrida, een proefschrift en een handelseditie van een proefschrift, behandelen twee nogal van elkaat verschillende onderwerpen waarover Derrida gepubliceerd heeft: literatuut en theologie. Wie beide boeken leest, krijgt al een
aaidige indruk van de veelzijdigheid van Derrida's oeuvre en, ondanks de verschillende accenten die in de intetpretaties wolden gelegd, eveneens een indtuk van de
belangrijkste kenmeiken van zijn denken. Een van deze kenmerken is dat hij openheid probeert te creëren voor het andere, voor dat wat nog niet kan verschijnen.
In zijn vroegste geschriften doet hij dit door wijsgerige stelsels en onderscheidingen te ondermijnen. Hij laat zien dat zulke stelsels altijd worden aangetast door de
formuleringen waarmee ze onder woorden worden gebracht. De betekenis van de
woorden ligt immeis niet vast, maar is aan veranderingen onderhevig en afhankelijk
van contexten die ook voortdurend veranderen. De beschrijving van een vast fundament of een absolute oorsprong, waarnaar door zoveel filosofen is gezocht om hun
stelsel te funderen, blijkt zo afhankelijk te zijn van talige en historische contexten,
die wolden gekenmetkt door eindigheid. Een oorsprong kan zich niet tonen zonder
datgene te verondeistellen waaivan ze oorsprong had moeten zijn en zonder haar
absoluutheid te vetliezen. De 'echte' ootsprong, als die er is, ontttekt zich dus aan elke foimuleting. Een verwijzing naar een oorsprong kan alleen een spoor of een supplement van een oorsprong opleveren, opgenomen in een web van betekenisrelaties
die eindeloos blijven veiwijzen naai wat onbeieikbaai blijft, naai wat altijd al vooraf
is gegaan. Derrida spreekt hier van een supplément d'origine, hetgeen zowel 'ooispionkelijk supplement' als 'supplement van de oorsprong' betekent.
Wat voor de oorsprong geldt, geldt vooi alle ideeën waatmee de filosofie heeft geprobeerd zekerheid te bereiken binnen dit spel van onbeheersbare betekenisrelaties:
de Idee, het Wezen, God, transcendentie, subject, telos, a ptioti, enzovoort. O m betekenis te kunnen hebben, zijn dergelijke begrippen aangewezen op een context die
tegelijk hun betekenis inperkt en de betekenisveranderingen onbeheeisbaai maakt.
Ook de begripsonderscheidingen die op de vermeende grondslagen zijn gebaseerd,
in de vorm van hiërarchische opposities zoals letterlijk-figuurlijk, primair-secundair,
mannelijk-vrouwelijk, enzovoort, worden door Derrida geproblematiseetd.
Een woord, een ding, een handeling of een gebeurtenis kunnen alleen zin en betekenis hebben binnen een stiuctuut en een context die andere mogelijke betekenissen uitsluit, maar ook alleen omdat ze kunnen wolden heihaald in andere contexten, waaibij hun betekenis ook kan veranderen. Een oneindige reeks van eindige
contexten dus, zonder vaste grond of verankering, waarin verschijning en onthulling altijd samengaan. Nietzsche en Heidegget zijn hiet niet vet weg.
Ware uitspraken zijn alleen mogelijk binnen een talig en cultureel-historisch bepaald kader, dat allerlei fundamentele beslissingen vooronderstelt, die aan de orde
gesteld moeten worden. Ware uitspraken schieten dus ook altijd tekort. Opnieuw
gebruikt Derrida hiervoor een dubbelzinnige Franse uitdrukking: il faut la vérité,
waarin zowel de noodzaak als het tekoitschieten van de waarheid wordt uitgedrukt.
Opvattingen over waarheid en rechtvaardigheid en de daaruit voortgekomen instituties, pioceduies en tegels, zijn historisch bepaalde constiucties die in naam van de
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waatheid en de techtvaaidigheid tet discussie gesteld moeten worden. Want de bestaande opvattingen en constiucties sluiten andere mogelijkheden uit en petsen het
unieke en singuliere in het keutslijf van een algemeenheid. In het dit voorjaar gegeven college heeft Derrida bijvoorbeeld onderzocht welke opvattingen over vergeving
een rol spelen in politieke aangelegenheden zoals de Zuid-Afrikaanse Waarheid- en
Verzoeningscommissie en de Lewinsky-affaire (vandaar zijn aandacht vooi de 'deconstructie van Clinton').
Enerzijds laat Derrida dus zien dat elke alteriteit ingeschteven moet zijn in een
context, immanent moet woiden, om te kunnen vetschijnen en om herkenbaar en
bespreekbaar te wotden. Andetzijds woidt hietmee aan het andere tekortgedaan en
onttrekt het zich aan onze greep, blijft er iets volstrekt transcendent en volstrekt anders. Deze spanning tussen transcendentie en immanentie, tussen hetzelfde en het
andere, is onophefhaar Andeis gezegd, dat wat het vetschijnen van waarheid, goedheid en rechtvaardigheid mogelijk maakt, maakt hen in hun volmaaktheid onmogelijk. Een mogelijkheidsvootwaatde is altijd tegelijk een onmogelijkheidsvooiwaaide. De (on)mogelijkheidsvoorwaarden, zoals het spool en de différance, wotden
dooi Van dei Sijde in navolging van Rodolphe Gasché (1986, 295, 316-318) quasitranscendentalen genoemd. Snellet gebruikt de wat vagere term 'denkfiguren'. Allebei maken ze in elk geval goed duidelijk dat de vethouding tot waaiheid en rechtvaardigheid altijd een apotie voimt. De taak van de filosofie om het ware en goede te
vinden en te denken, is dan ook een oneindige opdracht.
Derrida's werk heeft een ethische strekking die veel overeenkomsten vertoont
met de ethiek van Levinas (Critchley 1992). Zijn deconstructies zijn erop gericht
tuimte te maken, plaats te bereiden vooi een alteriteit, vooi het andere dat niet of
slechts moeilijk gearticuleerd kan worden. Zelf spreekt hij van een invention de
I autre, de uitvinding van, of letterlijk, het laten komen van het andere. Van de alteriteit gaat een appèl uit, een appèl om recht te doen aan het singuliere en het andete
dat nog geen plaats kan krijgen in de bestaande denkwegen, procedures en systemen. Voorzover er een ontwikkeling in Dettida's wetk is aan te geven, bestaat die in
het accent dat hij heeft gelegd op een van de beide zijden van dezelfde medaille: in
zijn vroegste geschtiften gaat het et vooral om dat het absolute en transcendente altijd is ingeschteven in een context; later geeft hij meet aandacht aan het appèl van de
alteriteit die woidt buitengesloten of zich onttrekt aan elke context.
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G o d als e l k e a n d e r
Al snel na het verschijnen van zijn eerste boeken is Derrida's filosofie in verband gebracht met negatieve theologie. Dit is een oude stioming in de theologie, waarin
men God zo hoog acht dat elk menselijk spieken hem tekortdoet. Vootzover er volgens deze denkwijze iets over God gezegd kan worden, bijvoorbeeld dat hij goed is,
moet dit ook meteen weet worden ontkend, omdat God nog veel betei is dan de
menselijke uitdiukking 'goed' kan weergeven. De manier waarop Derrida deconstructie en quasi-ttanscendentalen omschiijft als niet dit en niet dat, niet zus en niet
zo, lijkt inderdaad sterk op de manier waarop in de negatieve theologie alle kenmerken van God worden ontkend, met de bedoeling om daarmee juist dichter tot God
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te komen. Dit negatieve of'apofatische' spieken is in de christelijke negatieve theologie echter uiteindelijk gericht op een goddelijk Opperwezen, weliswaar aan gene
zijde van het zijn maar niettemin een onto theologische figuut bij uitstek. Deirida
heeft daarom van meet af aan ontkend op een deigelijke negatieve theologie uit te
zijn. Maar hij had hiervoor ook nog een andere reden. 'De' negatieve theologie is
namelijk niet een gemakkelijk af te bakenen stroming. Een 'definitie' zoals ik die bijvoorbeeld enkele tegels hierboven heb gegeven, wordt door Derrida altijd geproblematiseeid. Dit betekent echtei ook dat het voor hem moeilijker wordt om zijn eigen
weik van een negatieve theologie te onderscheiden.
Daarom is hij latei alsnog uitvoerig op zijn eigen verhouding tot negatieve theologie teruggekomen, in de twee teksten die nu door Rico Sneller zijn vertaald. Hij
gaat vooral in op enkele teksten van denkers uit de traditie van de christelijke negatieve theologie, in Hoe niet te spreken op Pseudo-Dionysius de Areopagiet en Meistei
Eckhait, in 'God', anonymus op Angelus Silesius. Derrida wijst op een dubbele beweging in hun teksten. Enerzijds zijn zij net als Derrida gericht op het absoluut andere vootbij elke context, andetzijds woidt dit andere toch weer in een christelijke
traditie ingekapseld. Dettida legt vervolgens alle nadruk op de eerste beweging en
gaat het apofatisch spreken ovet God nog vetdei uithollen dan de negatieve theologen zelf al hadden gedaan. Het resultaat hietvan is dat hun negatieve methode vootbij de christelijke theologie woidt getrokken, geen theologie meet is en niet meet
over God gaat, maar over 'het andere' in het algemeen. De apofatische theologie
woidt een 'algemene apofatiek' (Caputo 1997a, 41-56).
Wanneet hij een gebed van Dionysius bespieekt, maakt Dettida ondetscheid
tussen de aanspraak van de andet, die eigen is aan elk gebed en aan elke uitsptaak in
het algemeen, en de lof en verering die de geadiesseetde van het gebed als goddelijk
bepaalt. Het specifieke van het gebed woidt hiei tussen haakjes gezet, hiervan wordt
geabstraheerd totdat ei niets andeis oveiblijft dan een kale en algemene aanspraak
die eigen is aan elk spieken (Derrida 1997, 71-84). In deze abstractie bereikt Detrida
wat hij elders een 'universeel kenmerk' van elke taaluiting noemt, de messiaanse beloftestiuctuut of geloofstructuur die in al het spreken aanwezig is (Derrida 1996, 2829, 59, 83; Caputo 1997b, 22).
Bij zijn intetpietatie van Angelus Silesius in 'God', anonymus maakt hij deze abstraherende beweging nog explicieter Angelus Silesius doet soms uitspraken die
hem voorbij de christelijke theologie lijken te voeten: 'Men moet nog veider gaan
dan God (...) Ik moet trekken naar de woestijn, vooibij God' (Derrida 1998,56, 68).
De woestijn is vanouds de plaats waar kluizenaars en heremieten zich terugtrekken
om vrij van allerlei instellingen en dogma's op zoek te gaan naar de kern van het geloof en naai God. Detrida gaat zelfs nog een stap verder, voorbij elke religieus gekleurde woestijn naar wat hij een 'woestijn in de woestijn' noemt (Deirida 1996, 2632). De woestijn in de woestijn is de plaats waar de absolute alteriteit zich bevindt,
vooibij elke bepaling als, bijvooibeeld, God. Een dergelijke plaats kan echter niet
bestaan, dat is een utopie. Een alteriteit kan immeis alleen binnen een context verschijnen. Wie probeert deze plaats van een contextloze alteriteit te bereiken stuit onherroepelijk op een aporie. In zijn interpretatie van de negatieve theologie doet Derrida een uiterste poging om via verregaande abstracties en ontkenningen een plaats
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te bereiden voor het absoluut andere, dat als zodanig echtei onbereikbaai blijft.
Daarom blijft het bij een heen en weer gaande beweging tussen enerzijds verschillende 'religieuze woestijnen' en andetzijds de 'woestijn in de woestijn'; tussen verschillende benaderingen van alteriteit en de absolute altetiteit; tussen velschillende
religieuze openbaringen en een algemene sttuctuui van openbaarheid, dit is de
structuur of ruimte die dooi een specifieke openbaring wordt voorondersteld en
waarbinnen een openbaring als zodanig kan verschijnen. In deze abstraherende beweging blijkt God als absolute andet gelijk te zijn aan alle andere anderen. Ei is hier,
in de absolute alteriteit, geen velschil meer tussen God en elke andere willekeurige
ander. Derrida gebruikt hiervoor opnieuw een ambigue Franse uitdrukking: tout
autre est tout autre. Deze zin heeft meeidere betekenissen, waaivan de belangrijkste
luidt: elke andet is volledig anders (Derrida 1998, yj; 1992, 76-84).
In Hoe niet te spreken spreekt Deiiida ook over andere apofatische tradities dan
de christelijke negatieve theologie. Naast dit christelijke paiadigma bespreekt hij
twee Giiekse benadelingen van het absoluut andere, namelijk Platos Idee van het
Goede aan gene zijde van het zijn en de raadselachtige khora uit de Timaeus. De Idee
van het Goede vootbij het zijn lijdt volgens Derrida aan hetzelfde euvel als de christelijke negatieve theologie: de gerichtheid op een soort superwezen, dat aan gene zijde van het zijn alsnog een zijn bij uitstek vormt. Derrida's voorkeur gaat uit naar
khora, de door alles vooronderstelde 'plaats' die doot geen enkel kenmetk wotdt bepaald, maar als zodanig niet bereikbaar is (Derrida 1997, 66-70; 1998, 78).
Het derde door Derrida aan de orde gestelde paradigma is noch Grieks noch
christelijk. Het is de apofatiek van Heidegger, die het woord 'zijn' heeft dooigektuist
en heeft beweerd dat, als hij nog eens een theologie zou schrijven, hier het woord
'zijn' niet in voor mocht komen. Derrida probeert aannemelijk te maken dat er een
interpretatie van Heideggers werk mogelijk is, die wel degelijk ruimte biedt voor de
theologie die Heidegger wilde vermijden. Daar waar Heidegger de openbaarheid als
een zuivere mogelijkheidsvoorwaarde voor elke openbaring probeert te denken, laat
Deitida zien dat zo'n poging onhetroepelijk de sporen van een specifieke openbaring draagt, de christelijke in dit geval (Detrida 1997, 89-102; 1987,178-183).
Het is veelzeggend dat Derrida in deze apofatische context een ander paradigma
nadrukkelijk niet ter sprake brengt. De joodse en Arabische benaderingen noemt hij
een lege plaats die hij bewust leeg laat, die hij aan de ander overlaat. Het lijkt erop
dat deze tradities volgens Derrida dichter bij de 'woestijn in de woestijn' staan dan
de Griekse en christelijke benaderingen (Detrida 1997, 61-62, 89, 93).
In de slotbeschouwing van zijn proefschrift slaat Rico Sneller een andere richting
in. Hij ziet het 'Christusgebeuten', dat wil zeggen Jezus Chtistus die zich in een incarnatie en insciiptie 'ontledigd' heeft en daaimee zijn goddelijkheid op het spel
heeft gezet, als bemiddeling bij uitstek, als een gebeuten dat plaatsbekleding als universele mogelijkheid herbergt. Dat is een mogelijke positie die, zoals Sneller zelf ook
al aangeeft, door Derrida niet woidt uitgesloten, maat zeket ook niet diens voorkeur
heeft (Sneller 1998, 575-603). O m een dergelijke visie toch nog bij Derrida te laten
aansluiten, benadrukt Sneller de passages waar Derrida's positie veel overeenkomsten met een christelijke negatieve theologie vertoont. Wanneei hij echter beweert
dat Derrida de naam van God als een spoot opvat en dat daarmee 'God' een 'denkfiH E T V E R L A N G E N ALLES TE Z E G G E N
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guut' wordt zoals het spoor en de différance (Sneller 1998,192-196, 359-360), dan verwart hij Derrida's weergave van Dionysius met Deitida's eigen bedoelingen. Wat
Detiida zo algemeen en onbepaald mogelijk als 'spoor' aanduidt, woidt hiei alsnog
in joods-chtistelijke termen geïntetpieteetd. Zo woidt Derrida dichter naar een
christelijke negatieve theologie toe getrokken dan hij zelf zou willen.

Literatuurkritiek
Terwijl Derrida's intetptetatie van negatieve theologie ongetwijfeld een deconstiuctie kan wotden genoemd, is dat niet het geval bij zijn liteiatuuiinteiptetaties. Dit
laatste is een van de belangrijkste conclusies van Nico van det Sijdes proefschrift, en
hij heeft gelijk. Een deconsttuctieve interpretatie ondermijnt een vermeende absolute fundering en het daarop gebouwde systeem. De literaire teksten waarover Derrida schrijft, zijn echtei geen systematisch wijsgerige vertogen die een fundament of
ooisptong proberen te vinden en dus valt er hier ook niet veel te deconsttueren.
Deze conclusie is zeket opmerkelijk, vooral gezien de ontvangst van Dettida's
weik in Ametika. Deirida is daar allereerst 'ontdekt' en bekend gemaakt dooi literatuurcritici, zoals Geoffrey Hartman, J. Hillis Miller en Barbara Johnson, die vervolgens 'deconstructionisten' wotden genoemd. Zij hebben echtei niet zozeet Dettida's
eigen liteiatuuiintetpietaties als wel zijn deconstructies van wijsgerige teksten als
vootbeeld genomen (overigens naast andere voorbeelden) voor hun literatuurkritiek. 'Derrida's deconstructie' werd dus ten onrechte als literatuuikritiek opgevat,
terwijl Derrida's literatuurkritieken geen deconstructies zijn. Een opmerkelijk misverstand.
Toch wijken Derrida's inteipretaties van literaire teksten ook weer niet zoveel af
van zijn wijsgerige teksten. Het is hem in deze inteiptetaties evenzeei te doen om
een invention de l'autre. Derrida's belangstelling gaat vooral uit naai experimentele
literatuur en dat is vooral die liteiatuui die probeert 'het andere', het onzegbaie, te
vetwoorden. Daar waar theologen bij het andere allereerst aan God denken, hebben
de schrijvers en dichters die door Derrida worden becommentarieerd, echtei heel
iets andeis vooi ogen: al het onveiklaaibaie en ondenkbate, doodsangst, inationele
driften, peilloze leegte, erotische vervoering, wreedheid, het onbewuste, walging,
onbegrijpelijk lijden, enzovoort. Van der Sijde brengt Dettida's weik daarom niet
zozeei in verband met theologie (hoewel hij het motief van het messiaanse wel
meetdere malen noemt) als wel met Nietzsches dood van God, Batailles zelfverlies
en Levinas' ily a. Dat lijkt in eerste instantie een wereld van vetschil, maai beide accenten zijn mogelijk bij Deirida. Daar waar God als volstrekte andet gelijk is aan al
het andere absoluut andere, is hij ook niet meer goed te ondeischeiden van een
grondeloze leegte. En zeket bij Bataille, wiens invloed op Derrida niet mag wotden
uitgevlakt, gaan het goddelijke en de leegte samen.
Van dei Sijde gaat uitvoerig in op Denida's interpretaties van Artaud, Mallarmé,
Genet, Blanchot, Ponge, Jabès, Celan en Joyce (en geeft een veiantwoording voor
het vooibijgaan aan Laporte, Flaubert, Shakespeare, Leiris, Cixous, Valéry, Baudelaire, Kafka, Poe en Sollers). De besproken auteurs zijn allen experimentele dichters
en schrijvers. Zij spelen of worstelen met de taal en ptoberen uit te diukken wat zich
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moeilijk of niet onder woorden laat brengen. Ze pioberen door de grenzen van de
talige (te)presentatie heen te breken. Daarom werken ze bijvoorbeeld met brokstukken van woorden (Genet), met de vorm van en het wit tussen de woorden (Mallarmé), met de dubbelzinnigheid van woorden en uitdrukkingen (Blanchot) of
schrijven cryptische gedichten (Celan). De stijl en de toon worden welbewust uitgebuit om het andere te evoceren.
Dettida probeert zo veel mogelijk recht te doen aan deze bijzondere kenmetken.
Hij schiijft niet op een objectieve maniei over deze teksten, waarmee zij alsnog in
een rationeel discours zouden worden opgenomen en de effecten van de experimentele stijl verloren zouden gaan. Integendeel, vaak imiteert hij specifieke stijlkenmeiken om hun ambiguïteit en hun effecten te bewaren of zelfs te veigtoten: hij speelt
bijvoorbeeld met brokstukken van woorden bij Genet, en toont ten opzichte van
Blanchot dezelfde discretie als deze hanteert bij zijn peisonages (Van der Sijde 1998,
206-214, 300-302). Tegelijk combineert hij dit met zijn eigen wijsgerige terminologie (die hij overigens ten dele aan deze schrijvers ontleent) en soms met een eigen
persoonlijke of autobiografische inbreng, bijvoorbeeld het gebruik van zijn initialen, J.D., zijn tweede naam, Elia, en zijn jeugdherinneringen (Van dei Sijde 1998,
252-258, 411-412). Hietmee voegt hij aan de singuliere eigenheid van de literaire weiken een nieuwe singulariteit toe. Et wordt hier dus niet op een deconstiuctieve
maniei ondermijnd, maar effecten van toon en stijl wolden uitgebuit en eeidet getoond dan beschreven. Van het uiteindelijke resultaat kan moeilijk meer worden
gezegd of het nu literatuur, literatuurkritiek of filosofie is. De grenzen tussen deze
domeinen vervagen en dat is precies een van de effecten die Deirida beoogt. Van der
Sijde spreekt hier over een kruisbestuiving van filosofie en literatuur (Van der Sijde
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Ook in andere teksten speelt Deirida overigens op een vergelijkbare manier met
de taal. Zo imiteert hij bijvooibeeld in Circonfession, een tekst met veel autobiografische passages, de lange zinnen van Augustinus' Belijdenissen (Derrida 1991). Het tekstuele karakter van de filosofie krijgt sowieso veel aandacht bij Derrida. De teiminologie, de taal, het idioom, de stijl en de toon waarmee gedachten en redeneringen
wolden gearticuleerd, zijn geen bijkomstigheid, maar mede bepalend voor wat kan
woiden gedacht. Vandaal ook zijn gebtuik van dubbelzinnigheden die eigen zijn
aan de Franse taal en daarom moeilijk veitaalbaat zijn, zoals ilfaut la vérité en supplément d'origine.
Uit zijn uitspraken over literatuur in het algemeen blijkt dat Derrida hierbij allereerst aan experimentele literatuur denkt. Literatuur wordt door Derrida geassocieerd met het onmogelijke verlangen om alles te zeggen, op alle mogelijke manieren. Literatuur is 'het veilangen naai alles + n'. Een onmogelijk verlangen dat dan
ook onherroepelijk op een aporie uitloopt. Deze aporie wordt in de teksten en gedichten van de door Derrida besproken schrijvers niet zozeer omschreven als wel getoond. Het verlangen om alles te zeggen en vooral het onuitsprekelijke te verwoorden leidt ertoe dat de bepetkingen van de gangbaie uitdiukkingswijzen zichtbaai
wotden en de grenzen van de taal worden verkend. Het is ook een verlangen dat onverbrekelijk samenhangt met het recht op vrije meningsuiting en de moderne democratie (Van dei Sijde 121-131).
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'Joods'
Sneller en Van der Sijde besteden allebei aandacht aan het 'joodse' karakter van Dettida's wetk (Van dei Sijde 1998, 378-382; Sneller 1998, 217-265). Dit is een thema dat
door Derrida zelf in de loop van zijn geschriften ook steeds expliciete! aan de otde
woidt gesteld. Snellei spteekt zelfs van dtie etappes in Derrida's schrijven over joodsheid, waarmee een ontwikkeling gesuggereerd wordt, die echter niet kan worden
aangetoond (bovendien wordt de eerste etappe in de jaren tachtig geplaatst, terwijl
de tweede begint in 1964). Hoewel Deirida zelf van joodse afkomst is, gaat het hier
niet om een dergelijke afkomst, maai om een veel algemenere gedachte die met de
term 'joods' tussen aanhalingstekens wordt aangeduid. Hieimee woidt gedoeld op
een zekere onbepaaldheid, op het geen specifieke essentie bezitten, wat volgens Derrida ten diepste een algemeen kenmerk van mens-zijn is. 'Jood'-zijn wordt ook verbonden met een ervaring van getuige zijn en verantwoordelijk zijn.
Maar ook zij die de onbepaaldheid, de singulariteit en andersheid proberen te
veiwooiden, wotden 'joods' genoemd. Of, zoals Dettida in Sjibbolet in een citaat
schrijft: 'Alle dichteis zijn joden' (Derrida 1992b, 90). De hier genoemde kenmerken
van 'joods'-zijn zijn eveneens van toepassing op Derrida's eigen werk, want hij is telkens op zoek naai het onbepaalde andeie, naai een invention de l'autre. Ook zijn gedachten ovei de onbepaalde messiaanse rechtvaardigheid die onophoudelijk in aankomst blijft, zijn onmiskenbaar 'joods'. O p een indirecte maniet heeft Denida ook
de 'joodse' kenmerken van zijn eigen werk aan de orde gesteld (Derrida 1995).
Door Sneller en Van der Sijde wordt hiei niet de vooi de hand liggende vtaag gesteld in hoeveite het consequent is om een zo onbepaald en open mogelijke benadering van het andere aan te duiden met de naam van een specifieke traditie. Want ook
al woidt 'joods' tussen aanhalingstekens geplaatst, het wordt onmiskenbaai onderscheiden van bijvootbeeld 'christelijk', 'moslim' of'Europees' of wat dan ook tussen
aanhalingstekens. Woidt niet ook de zo onbepaald mogelijke invention de l'autre
juist in haai onbepaaldheid door specifieke kenmerken bepaald? Hoe moet het feit
dat elke benadeling van het andere noodzakelijkerwijs in een specifieke tiaditie verankerd is, worden beoordeeld? Dit lijkt me een van de vragen te zijn die dooi toekomstige studies ovei Denida's oeuvre moeten wotden besproken. De hier besproken boeken hebben voor dergelijke vragen in elk geval het noodzakelijke voorwerk
verricht en de Derrida-receptie in Nederland een flink eind op weg geholpen.
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