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l Michel de Certeau lezen. Over zijn oeuvre (1) spreken. Het lijkt simpel, banaal zelfs. 
En toch is veel van wat over Certeau gezegd en geschreven is problematisch omdat pre- 
cies de vraag omtrent het leesstandpunt door het gros van de commentatoren stilzwij- 
gend onder de mat geveegd wordt. De lectuur is een problematiek. De kan dus onmoge- 
lijk onverwijld tot de orde van de dag overgaan. "Ik moet [me] altijd weer in een bad 
van twijfel onderdompelen." (BF, p.1.) (2) 

1.1 Michel de Certeau lezen. Het is een risicovolle opgave omdat zijn vertoog weer- 

barsttg is. 
l 11 De weerbarstigheid manifesteert zich op een dubbele manier. 

n dit artikel komen de volgende werken van Michel de Certeau aan bod L'etrangerou l'union dans 
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1.111 Geschiedenis, theologie en religie, filosofie, lingnistiek, mystiek, sociologie van 
de cultuur, pedagogie, politiek: het Certaliaanse denken bevindt zich overal. 
l 112 Tot de fundamentele mogelijkheidsvoorwaarden voor het verschijnen van die 
veelheid aan onderzoeksinteresses behoort ongetwijfeld de a-topie, de niet-plaats van 
Certeaus analytisch perspectief. 
1 12 "Het is voor mij belangrijk om, bij het filosoferen, altijd een positie te wijzigen, 
om niet te lang op &Ã© been te staan, zodat ik niet stijf word."(VB, p.58; Wittgenstein 
cursiveert.) 
1 .I3 Voor Certeau geldt hetzelfde als voor Foucault. "Talrijk zijn diegenen die, net zo- 
als ik allicht, schrijven om geen gezicht meer te hebben. Vraag me niet wie ik ben en 
gebied me niet om dezelfde te blijven: dat is demoraal van de burgerlijke stand die over 
onze papieren heerst. Zij zou ons moeten vrij laten wanneer het om schrijven gaat." (3) 
1 2 "Zal de onbekende geklasseerd worden aan deze of aan gene zijde van wat rechtens 
als begrijpelijk geboekstaafd staat?" (PL, p.173.) 
Of zal het gewoonweg herleid worden tot het gekende, tot de sfeer van hetzelfde? 
Een mogelijkeleesstrategie - de meest courante trouwens - bestaat er in de problematiek 
van de lectuur tussen haakjes te plaatsen. De lectuur als verstenende praktijk. 
l 21 De verstenende lectuur maakt van het vertoog van de ander een 'inert object' (IQ1, 
p.39.). 
1 211 Het versteende vertoog als een stapelhuis waar de ideeÃ«nhandelaa naar believen 
uit de rekken kan halen wat hem van pas komt. 
l 212 Kijk naar de Angelsaksische receptie van Certeau als theoreticus van de 'volks- 
cultuur' (4)- een term die hij overigens met zeer veel wantrouwen bejegende. (5) Het- 
zelfde kan gezegd worden van een zekere historiografische receptie van Certeau. 
"Dit 'woord dat van elders kwam' was tegelijk verrassend &n verleidelijk, en zou later te- 
rug opduiken in het gemeenschappelijke vertoog van de historici, maar nu getemd, ge- 
banaliseerd, gedegradeerd tot fragmenten die zich als gemeengoed van historici tot me- 
nige herinterpretatie lenen." (6) 

1.213 De lectuur als fragmentatie en inlijving. 
' (  ...) alles begint met de daad van af te zonderen, van te verzamelen, en van op die ma- 
nier van bepaalde, anders gearticuleerde objecten 'documenten' te maken." (EH, p.84; 
Certeau cursiveert.) 
l 22 De verstenende lectuur heeft ook geleid tot een triviale en trivialiserende inter- 
pretatie van Certeaus analytischpolyperspectivisme in termen van interdisciplinariteit. 

3 M Foucault, L'arch6ologie du savoir Gallimard (col1 "NRF/Biblioth$que des histoires"), Parijs 

1969, p 28 
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7.221 Ten onrechte, 
'De [weke interdisciplinariteit] wringt zich vandaag in het nietige niemandsland tussen 
de gevestigde wetenschappelijke domeinen, ze haalt als enig profijt uit hun [onderlinge] 
spel een onbezette, floue en gEnante tussenruimte, of ze gunt elke wetenschap het com- 
fort om datgene wat haar verklaring[smodell overstijgt aan andere [wetenschappen] over 
te laten." (7) 
7.222 Zo'n denken laat alles bij het oude. De gemobiliseerde invalshoeken raken elkaar 
niet intrinsiek 
l 223 Bij Certeau impliceren de veelzijdigheid en openheid van het analytische perspec- 
tief wel degelijk een kennistheoretische herziening van de geografie van wetenschappe- 
lijke territoria. Hier worden voortdurend muren gesloopt. 
1.23 De verstenende lectuur geeft de analytische praktijk van Michel de Certeau een 
naam, een plaats 
1.3 "De lectuur is slechts een bijzonder, maar symptomatisch geval van een meer alge- 
mene kloof tussen een opprodukten gefocaliseerde studie en een analyse van operaties." 
(CP, p.247-248; ik cursiveer.) 
l .31 De verstenende lectuur richt zich uitsluitend op de tekst als produkt en gaat voor- 
bij aan de produktie. 
1.311 De affiniteit tussen tekst en waar, en dus lussen verstenende lectuur enerzijds en 
fensjisme en reificatie anderzijds. 
l 312 Het zich blindstaren op een deelaspect en het blind blijven voor de globale archi- - 
tectoniek. Het bedriegelijke her-kennen. 
"Elke verificatie, elke corroboratie en falsificatie van een hypothese geschiedt reeds bin- . . - 
nen een systeem. En hoewel dit systeem niet een min of meer willekeurig en twijfel- 
achtig beginpunt van al onze argumenten is, maakt het toch deel uit van het wezen van 
datgene wat we een argument noemen. Het systeem is niet zo zeer het uitgangspunt, 
maar het levenselement van de argumenten." (UG, no.105.) 
l 313 En de versteende stilstand van de differentie. 
"De gelijkschakeling van de eigen goden met die van andere volkeren. Men is er van 
overtuigd dat de namen dezelfde betekenis hebben."(BF, p.8.) 
'Er bestaan ontelbaar veel verschillende manieren om datgene wat we 'tekens', 'woor- 
den', 'zinnen' noemen te gebruiken. En deze verscheidenheid is niet iets onwrikbaars, 
niet iets wat eens en voorgoed gegeven is; integendeel, nieuwe soorten taal, nieuwe 
taalspelen (...j ontstaan [terwijl] andere verouderen en vergeten worden."(PU, no.23) 
1 314 Verstening als de eeuwige temgkeer van hetzelfde. Is Medusa de keerzijde van 
Nietzsche? 
l 32 De ironisch-transcendentale lectuur focaliseert het produktieproces eerder dan het 
eindprodukt. Of liever ze denkt de twee aspecten samen 
l 321 De individualiteit van Certeans werkwijze heeft niet zozeer van doen met nieuwe 
objecten of onderzoeksdomeinen, maar met een analytische praktijk. 
1 322 Mijn lectuur is transcendentaal omdat ze zich toespitst op de mogelijkheidsvoor- 
waarden van die 'manier van doen'. 

7 Idem. p 657, Certeau cursiveert 



"( ... ) begrijpen is niet: vluchten in de ideologie, noch een obscure naam geven aan wat 
verborgen blijft. Het komt erop aan m de informatie zelf datgene te vinden wat haar 
denkbaar zal maken." (EH, p.123; ik cursiveer.) 
1.323 De transcendentale leesstrategie mondt niet uit in Ã©Ã of andere klassieke kennis- 
theoretische fundering, integendeel, ze problematiseert er de mogelijkheid van. Denken 
als praktijk laat zich niet be-gronden. Hierin schuilt de ironie 
1.324 "Ik ben tot op de bodem van mijn overtuigingen doorgestoten. En van deze 
grondvesten zou men haast kunnen zeggen [dat] ze door het ganse huis gedragen wor- 
den." (UG, no.248.) 
1.33 De vraag naar de betekenis van het Certaliaanse vertoog verwijst onvermijdelijk 
naar depraktijkdie haar tot stand brengt 
1.331 "( ...) de betekenis verschijnt nooit als een toestand, of als een object van weten, 
en zelfs niet als een stabiele en beheerste relatie. Zij is slechts gegeven in functie van 
een act " (AH, p.167; Certeau cursiveert.) 
'De term 'taakpel' dient hier te onderlijnen dat het spreken van de taal deel uitmaakt van 
een activiteit, of van een levensvorm."(PU, no.23; Wittgenskin cursiveert.) 
l 332 Welk soort analytische praktijk is er werkzaam in het discours van Michel de 
Certeau? In het antwoord op deze vraag is het tonen belangrijker dan het zeggen. 
1.333 "Hoe zouden we dan wel iemand uitleggen wat een spel is? Ik geloof dat we voor 
hem spelen zouden beschrijven, en we zouden aan de beschrijvingen kunnen toevoegen: 
'dit en iets gelijkaardigs noemt men 'spelen'. En zijn we dan zelf wijzer geworden? Zou 
het bijvoorbeeld niet volstaan dat we de andere precies zeggen wat een spel is? - Maar 
dit is geen onwetendheid. We kennen de grenzen niet omdat er geen getrokken zijn. Zo- 
als gezegd, we zouden - voor een bijzonder doel - een grens kunnen trekken. Maken we 
alleen daardoor het begrip bruikbaar? Geenszins! Tenzij misschien voor dat bijzondere 
doel."(PU, no.69; Wittgenstein cursiveert.) 
'Ik heb niets te zeggen. Alleen te tonen." (8) 
'De reis is de landkaart niet."(E, p.3.) 

2 In Michel de Certeaus analytische praktijk ligt impliciet een reflectie op haar moge- 
lijkheidsvoorwaarden besloten. 
2 l Deze reflectie is niet van epistemologische of theoretisch-methodologische, maar 
van historische en sociologische aard. 
2 2 De thematisering van de eigen analytische praktijk valt samen met haar genealogie, 
die zich concreet aandient als een lectuur van de Europese moderniteit. 
2 3 Centraal staan drie begrippen die respectievelijk naar Ã©Ã specifieke dimensie van 
Certeaus analytische economie verwijzen: de formaliteit, de operatie (of gebruik) en de 
tactiek (versus strategie). 
De formaliteit slaat op de gewijzigde relatie tussen vertoog en praktijk, zoals die zich 
vanaf de 17e eeuw aandient, en ze vormt de historische mogelijkheidsvoorwaarde voor 
een anders denken van het sociale handelen in termen van operaties. Dit laatste begrip 

8 W Benjamin, Das Passagen.werk. Herausgegeben von Rolf Tiedemam Erster Band S u h h p  

Veriag (ml1 "ESiNeue Folge". n0 200). Franklurtam Man 1983 (1982), p 574 



wordt vervolgens sociologisch verder gepreciseerd via de tegenstelling tactiek versus 
strategie, waarbij tactiek eveneens als een praktisch-analytische norm fungeert. 

3 De formaliteit als historische mogelijkheidsvoorwaarde. 
3 l "Het onderzoek naar de herkomst fundeert niet, integendeel zelfs: het verontrust wat 
men onverstoorbaar achtte, het fragmenteert wat men ondeelbaar dacht, het toont de 
heterogeniteit van datgene waarvan men zich verbeeldde dat het met zichzelf samenviel." 
(9) 

3 2 Certean is op het fenomeen van de formaliteit gestoten nog vÃ³Ã hij het begrippe- 
lijk gethematiseerd had: La possession de Loudun (1970) is er in zekere zin helemaal 
aan gewijd, ook al komt de 'formaliteit' er nergens ter sprake. 
La possession de Loudun als oorsprong (10) van de formaliteit. 
"Elke vorm van betekenisproduktie verwijst naar een gebeurtenis die is voorgevallen en 
haar mogelijk heeft gemaakt." (EH, p.57.) 
3 20 Loudun, 1632-1634: een geval van collectieve bezetenheid in een wouwen- 
klooster. Priesters, juristen, medici, politieke gezagsdragers wijzen, na een grondig 
onderzoek, een schuldige aan: de nonnen zouden door de Duivel zijn verleid via hun 
biechtvader, Urbain Grandier. De schuldige wordt genoemd Toch is de eensluidendheid 
van het verdict misleidend. 
3 21 Wat is er precies gebeurd? 
Een sluitend antwoord op deze vraag is onmogelijk. Dit vloeit niet voort uit het onthre- 
ken van Ã©Ã of meerdere bewijsstukken en nog minder uit een soort van principiele on- 
beslisbaarhezd die eigen zon zijn aan de historiografische praktijk. De onbeslisbaarheid 
zelf is het evenement dat te Loudun heeft plaatsgevonden. De onmogelijkheid van de 
verklaring als verklaring. 
3 22 De vele uiteenlopende vertogen van de betrokkenen maken van Loudun Ã©Ã grote 
barokke, meerzinnige schne. 
3 221 "De schriftuur en de dingen gelijken niet langer op elkaar. Tussen hen in is Don 
Quichotte op avontuurlijke dwaaltocht." (11) 

3 23 Barsten in het vertoog, gaten m de voorstelling van de wereld. 
3 230 De uitdrijving van de Duivel is problematisch geworden. 
"Er gebeurt iets dat niet tot het oude herleid kan worden. Daardoor wordt hetgeen voor- 
valt een gebeurtenis. Zij beantwoordt aan eigen wetmatigheden die de reeds bestaande 
opdelingen in beweging brengen." (PL. p.39; ik cursiveer.) 
3 231 Het vertoog van de kerkelijke duiveluitdrijvers verliest zijn greep op de gang van 
zaken. 
3.2311 Traditioneel was exorcisme gebaseerd op twee discursieve apriori's. 

9 M Foucault, 'Nietzsche, la gÃ«n6alogie l'histoire' in S Bachelard (e a 1, Hommage a Jean Hyppo- 

Me P U F (wll "EpimÃ«th6e") Parijs 1971, p 153 

10 Zie W Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels Suhrkamp Verlag (wll "STW", no 225), 

Frankfurt am Man 1978. pp 28-29 

11 M Foucault, Les mots et les choses Une arch6ologie des sciences humaines Gallimard (wll 

"NRFBibhoth&que des sciences humanes"), Panjs 1966, p 58 



'Tijdens de duiveluitdrijvingen is de taal zowel plaats als inzet van de strijd." (PL, 
P.@.) 
3 2312 De uitdrijving berustte op het Latijn en op een eindig en afgesloten repertorium 
van namen en retorische strategieen die het spel van vraag en antwoord strak codeerden 
(zie PL. p.62 e.v.; EH, p.249 e.v.). De juiste soortnaam van de Duivel bepalen en het 
bezeten individu subject laten worden van een bekentenis, dat was het einddoel van de 
uitdrijving. 
3.2313 In Loudun lukt niets meer. 
De Duivel spreekt Frans, gelardeerd met wat keukenlatijn, en hij onttrekt zich aan de 
naamgeving van de uitdrijvers door koppig legitieme namen af te wijzen of nieuwe, on- 
bestaande uit te vinden. Op de koop toe wordt het vaste communicatiepatroon van de 
uitdrijving voortdurend doorbroken: de Dnivel is eigenwijs geworden, hij heeft zijn 
oude onderdanigheid afgeworpen (zie PL, p.155.). 
Toppunt van het demonische getreiter: de Duivel bedient zich van vrouwen, die door 
hun schunnig en onwillig vertoog niet alleen een religieuze en culturele orde ontwrich- 
ten, maar tevens de mannelijke suprematie bespotten (zie PL. p.154 e.v.). 
3.232 De interne, semantisch-referentiele erosie van het exorcistische vertoog gaat ge- 
paard met de externe pmblematisering van de legitimiteit van het religieuze spreken. 
3.2321 De priester - uitdrijver verliest zijn discursieve monopolie. Is de ab-normaliteit 
van de bezetene wel echt een zaak des Duivels? Of is de 'bezetene' misschien gewoon 
ziek? 
3 2322 Met het verschijnen van de dokters wordt het bovennatuurlijke ge-naturaliseerd, 
demonologie slaat om in nosologie (zie PL, hoofdstuk 8.). 
3 2323 Ook de dokters slagen er niet in een unanieme diagnose te stellen. Over welke 
ziekte gaat het hier? Is de zieke wel echt ziek? En wat is de meest aangewezen therapie? 
De lectuur van het lichaam en het noemen van de ziekte stuiten op dezelfde problemen 
als de identificatie van de Duivel. Vertoog, observatie, lichaam: het glijdt allemaal 
langs elkaar heen. 
3 2324 Ironie van de geschiedenis: de kritische medische bevraging van de demonologie 
geeft aanleiding tot een kritische reflectie op de geneeskunde: wat is het verband tussen 
theorie en werkelijkheid, tussen waarheid en valsheid, tussen schijn en zijn, of zelfs 
tussen zien en zeggen? De malaise van het lichaam mondt uit m een malaise van de 
kennistheorie. 
3.233 Wie bezit de bezetenheid? 
"Men kan het probleem van Loudun als volgt formuleren: wat is nu die 'plaats' die de 
ontmoetingsplek zal zijn van redeneringen die onderling onverenigbaar zijn? Delen de 
[verschillende] projecten die een 'realiteit' beamen in functie van uiteenlopende criteria 
een zelfde taal en dezelfde referentiekaders? Wat gebeurt er echt' en 'hoe het onder woor- 
den brengen?': deze twee verschillende vragen vormen er slechts 6Ã© en verwijzen naar 
het bestaan van een gemeenschappelijke plaats. Het raadsel van deze geschiedenis 
schuilt in de mogelijkheid van een vertoog over de bezetenheid." (PL. p.77; Certeau 
cursiveert.) 
3.234 Het oude contract tussen woorden en dingen is verbroken. 



3 2341 De religieuze en de medische praktijk zitten gewrongen of zwemmen in het 
vertoog als in een jasje dat voor de &Ã© te strak zit, voor de ander te los. 
3 2342 "( ... ) nieuwe soorten taal, nieuwe taalspelen zouden we kunnen zeggen, ont- 
staan [terwijl] andere verouderen en vergeten worden." (PU, no.23.) 
3.2343 Maar de aflossing van taalspelen in de tijd is niet onproblematisch. Soms 
stottert de geschiedenis. Is Wittgenstein voor dit stotteren doof? 
3 2344 Loudun is een chaotisch, anomisch tussenin. 
3 24 Vertogen zijn niet alleen problematisch geworden, ze beantwoorden steeds meer 
aan een finaliteit die hen niet eigen is. Het verband tussen vertoog en praktijk, net als 
dat tussen vertoog en wereld, is niet langer Ã©Ã©nduidi 
3.241 Doet men wel wat men zegt te doen? Drukt het au serieus, nemen van de in we- 
zen religieuze problematiek van de bezetenheid nog wel een rehgieus georiÃ¨nteer han- 
delen uit? 
Te Loudun heeft de relatie tussen vertoog en praktijk haar ondubbelzinnigheid alvast 
verloren. Het vertoog over de bezetenheid schrijft zich in in verschillende praktische 
handelingsschema's, waarvan het religieuze er slechts Ã©Ã is en wellicht niet eens meer 
de belangrijkste. 
3 242 Wat kan een menszoal uitrichten met een religieus vertoog? Politiek bedrijven, 
om maar iets te noemen. Het religieuze vertoog over de bezetenheid wordt het terrein 
waarop politieke conflicten worden hertekend en beslecht. De Parijse inmenging in de 
affaire maakt van het geval Grandier de inzet van een conflicttussen Kerk en Staat, tus- 
sen regionalisten en centralisten. 
"De conflicten die voortvloeien uit de mstauratie van een nieuwe publieke orde nemen 
eerst heimelijk bezit van de bezetenheid die buiten hen [om] is ontstaan, zij gebruiken 
er de woordenschat en de gegevens van; ze zullen haar beetje bij beetje organiseren, zich 
er in onthullen en er gebruik van maken, alvorens er het masker van af te werpen en 
haar over te laten aan private devotie en nieuwsgierigheid." (PL. p.99.) 
3 243 De latente, sluipende secularisering van het religieuze vertoog. Religie als 
politieke list 
3 25 Vertogen laten praktijken in de steek, praktijken bezetten vertogen met een hete- 
ronome finaliteit. De kennismaking met een voortaan onvermijdelijk open en meer- 
duidig discursief en sociaal universum. 
3 251 Wat is er precies gebeurd? 
"( ... ) ik onderscheid de beweging van het water in de bedding van de verschuiving van 
de bedding, hoewel beide niet strikt te onderscheiden zijn." (UG, 110.97.) 
Loudun is een verschuiving van de bedding van de taal tri de taal. 
3 252 "Een vergissing waarvoor, bij wijze van zeggen, een plaats in het spel voorzien 
is. verschilt van een totale inbreuk op de regel die uitzonderlijk voorkomt." (UG, 
110.647.) 
Loudun is wellicht geen van beide, maar een veel catastrofaler gebeuren: het problema- 
tisch worden van de bestaande taalspelen Ã¼berhaupt Dit is een historisch eerder dan een 
taalanalytisch probleem. 
3.253 Dat taalspelen veranderlijk zijn, zegt nog niets over hoe die verandering gedacht 
kan worden. Is de historiciteit van taalspelen de limiet van de toepasbaarheid van de 



taalspel-analy~ca? En Certeau een noodzakelijk supplement van Wittgenstein? Is het de 
taal die doet stotteren? 
3 3 De vaststelling van de incongruentie tussen spreken en handelen, moet Michel de 
Certeau op het spoor gebracht hebben van een problematiek waarvan de analytische 
draagwijdte pas enkele jaren later zou duidelijk worden. 
3 30 " (..J hoe [valt] een sociologie van gedragingen met een geschiedenis van doctri- 
nes te rijmen?" (EH, p.135.) 
3 301 Het Londun-onderzoek leert dat 'monomethodologische' (EH, p.127.) verklarin- 
gen uit den boze zijn. Praktijken zijn geen afgeleiden van vertogen. Net zo min als ver- 
togen noodzakelijke effecten zijn van praktijken. 
'In een samenleving zijn de collectieve symbolen en de 'idee'n' evenmin de 'ooraak' als 
de 'weerspiegeling' van veranderingen. Men zal dus niet vooropstellen dat de gedragin- 
gen buiten hun weten om georganiseerd zijn door iets impliciets of onbewusts (...)." 
(EH, p.153). 
"( ... ) waar dit gebruik en gene voorstellingen samen optreden, daar is het gebruik geen 
afgeleide van de voorstelling, maar zijn ze precies allebei gegeven." (BF, p.2.) 
3 302 De onweerstaanbare verleiding om te verklaren. En om juist te verklaren. 
3.303 "Het verleidelijke van de causale werkwijze is dat ze er iemand toe brengt te zeg- 
gen: 'Natuurlijk, - zo moet het gebeurd zijn.' Terwijl men eigenlijk zou moeten denken: 
zo en op vele andere manieren kan het gebeurd zijn." (VB, p.76; Wittgenstein 
cursiveert.) 
3 304 Geen gemakzuchtige retoriek van de dieperliggende oorzaken, of ze nu structuur, 
Ã©pistÃ© of habitus heten. Naar de oppervlakte der dingen kijken. Kijken en zich niet 
voor ziener uitgeven; analyse, geen conceptuele magie. 
"Hoe moeilijk valt het mij te zien wat voor mijn ogen ligt\'' (VB, p.79; Wittgenstein 
cursiveert.) 
3 31 Het begnp formaliteit drukt de variabele en complexe interactie tussen vertogen en 
praktijken uit. 
3.311 Een praktijk x kan zich in principe op om het even welk type van vertoog enten, 
terwijl Ã©Ã en hetzelfde vertoog bezet kan worden door meerdere en veelal zelfs onver- 
zoenbare praktijken. Of nog: de formaliteit van praktijken betekent dat deze niet op een 
subsantiele, dat wil zeggen inhoudelijk of normatief noodzakelijke manier aan een be- 
paald type van vertoog gebonden zijn. Geen van beide dimensies kan zonder de andere 
bestudeerd worden. Hun relatie is nooit eenduidig. 
3 312 De formaliteit trekt geschiedenis radicaal open, tegen de grote verhalen in, mis- 
schien wel tegen het verhalen Å¸berhaup m. 
3 313 Geschiedenis als redding. 
'[De historische bevraging] is het geheugen van de rest. Het is de Antigone van hetgeen 
niet ontvankelijk is voor de wetenschappelijke jurisdicties." (IQ1, p.99; Certeau cursi- 
veert.) 
3 314 Het vertoog van de historicus is gebroken en meerstemming. 
'Het geschiedenisboekbegint met een heden. De opbouw ervan vertrekt van twee series 
gegevens: enerzijds de 'idee'n' die we over een bepaald verleden hebben, ideeÃ« die we- 
liswaar in oude materialen besloten liggen, maar m die circuits die een nieuwe menÃ®ali 



teit tot stand zijn gekomen; anderzijds documenten en 'archieven', resten die dÃ²o het 
toeval gesorteerd zijn, ingevroren in de fondsen die hen een al even nieuwe betekenis 
geven. Een verschil tussen hen beiden laat toe een historische afstand te ontwaren. (...) 
Het is in dit tussenin dat dit boek over Loudun vorm gekregen heeft. (..,) - een vorm 
die overeenstemt met hetgeen het vertelt: een verleden. Bovendien zegt het ene deel [van 
het boek] over het andere wat er aan ontbreekt, eerder dan de waarheid." (PL. p.15-16; 
Certean cursiveert.) 
3 32 De formaliteit is niet het resultaat van een zuiver defmitorische act. Ze is pas bin- 
nen een welomschreven historische context mogelijk. 
3.321 De formaliteit is gegroeid uit het geleidelijke afsterven van de middeleeuwse 
wereldorde, van een zekere transitiviteit tussen vertogen en praktijken. De afbrokkeling 
van een maatschappelijke orde, haar differentiering en complexificatie. 
3 322 Het specifieke van Certeaus zienswijze is dat hij zich niet op het standpunt stelt 
van het eindresultaat van dit macro-sociaal proces. In tegenstelling tot Luhmann of 
Habermas maakt hij van het resultaat van de modernisering niet &n of andere teleo- 
logische norm die retrospectief het tussenin tot een nog met herleidt. 
En het tussenin is geen voorbijgaande fase: moderniteit en formaliteit zijn onlosmake- 
lijk met elkaar verbonden. Het tussenin maakt deel uit van ome actualiteit. 
3.323 Moderniteit: vertogen en praktijken worden palimpsesten. Betekenis uberhaupt: 
van ge-gevenheld naar op-gave. 
3 324 Arbeid als structureel fatum van de moderniteit? 
3.33 Formaliteit en problematisering. 
3 331 "Een problematisenng is altijd een soort schepping; maar een creatie in die zin 
dat, gegeven een bepaalde situatie, je niet kunt afleiden dat dit soort problematisering 
zal volgen. Een bepaalde problematisering kan alleen begrepen worden als antwoord dat 
naar voren komt als reactie op een concreet en specifiek aspect van de wereld. In het 
proces van de problematisering bestaat een verband tussen het denken en de werkelijk- 
heid. En daarom denk ik dat het mogelijk is een analyse van een specifieke proble- 
matisering te geven als de geschiedenis van een antwoord - het oorspronkelijke, speci- 
fieke, unieke antwoord van het denken - op een bepaalde situatie." (12) 

De formaliteit kan gezien worden als een historisch correctief ten opzichte van het veel 
te algemene begrip van problematisenng, in de zin dat ze er de cultuurhistorische moge- 
lijkheidsvoorwaaide van thematiseert. 
3 332 Problematiseert niet wie wil. 
' Ik  zil met een filosoof in de tuin: hij zegt herhaaldelijke malen: 'Ik weet dat dat een 
boom is', waarbij hij naar een boom in onze buurt wijst. Een derde komt daar voorbij 
en hoort dat, en ik zeg hem: 'Deze mens is niet gek: we filosoferen alleen maar'." (UG, 
no.468.) 
3 333 Problematisering als structureel fatum van de nwdermteit? 
3 34 De relatie tussen vertogen en praktijken is variabel en complex. 

12 M Foucault, Parresia Vrijmoedig spreken en waarheid Stichting voor Filosofies Onderzoek/Knsis 
(col! "Knsis-onderzoek", no 1). Amsterdam 1989, p 86 



3 341 Pragmatiek kan niet herleid worden tot de grammatica van vertogen of taalspelen, 
net zo min als de laatste een afgeleide van de eerste is. Zonder de onontbeerlijke socio- 
historische component vervalt pragmatiek in linguÃ¯stisc idealisme. 
3 3411 Betekenis is gebruik: taalspel en levensvorm. 
3.3412 De hoogst bedrieglijke evidentie van de uitdrukking 'discursieve praktijk'. Het is 
een problematische samentrekking. Doorgaans valt het gewicht uitsluitend op het adjec- 
tief. Zijn vertogen praktijken? De aantrekkingskracht van de term: de schijn van het 
concrete, van het sociaal betrokken zijn, kortom: van hetpraktische. 
3 342 Het analytische belang en de heuristische rijkdom van de formaliteit. 
'Op die manier lijkt men verschillende zaken te kunnen vatten: l) overgangsprocessen 
van types van beweeglijkheid die binnenin een systeem (hier het religieuze) 'verborgen' 
zijn - een systeem dat zich nochtans objectief weet te handhaven; 2) een mogelijke arti- 
culalie van de principes die hun beslag hebben gekregen in de praklijk en de theorieen 
die in de 'filosofische'produktie worden uitgewerkt, 3) tenslotte en meer in het alge- 
meen, relaties tussen (tijdelijk of langdurig) coÃ¨xisterend systemen, die niet onderling 
reduceerbaar zijn (...) en al evenmin vatbaar voor een manicheistische hierarchisering 
die sommige ervan onder de noemer van de 'vooruitgang' brengt en andere onder die van 
de 'weerstandshaarden'." (EH, p.154; Certeau cursiveert.) 
3 35 EÃ© van de belangrijkste processen die door de formaliteit aan het licht komt, is 
dat van het hergebruik (PL. p.14 et passim; EH, p.165.). 
3.351 Vertogen worden van hun oorspronkelijke praktijk losgekoppeld en voor andere, 
heteronome doeleinden dienstbaar gemaakt. Zie de praktische politisering van het reli- 
gieuze vertoog. 
3.352 De formaliteit verwijst niet uitsluitend naar de desintegratie van de middeleeuwse 
symbiose van vertogen en praktijken. 
3 3521 Ze plaatst een nieuwe opgave bovenaan de sociale en politieke agenda: het her- 
definieren en het consolideren van de nieuwe definitie van de band tussen vertoog en 
praktijk. 
3.3522 Formaliteit staat niet los van macht. Of vanlegen-macht. Vertogen kunnen ge- 
stuurd worden door een normaliserende {centripetale) of subverterende (centrifugale) 
praktijk. 
3.3523 Macht en identiteit her-vormen de formaliteit. Tegen-macht en differentie ver- 
vormen wat naar vorm streeft. 
3 353 "We strijden met de taal. We zijn in een stnjd verwikkeld met de taal."(VB, 
p.30.) 
3.4 Formaliteit en taal. 
3 41 De oerscÃ¨n van de moderniteit: het verstommen van de stem van God. 
3.411 De Middeleeuwen als een relatief gesloten symbolisch universum, waarvan de 
absolute mogelijkheidsvoorwaarde Gods aanwezigheid in de wereld is. De kosmos als 
een architectoniek van gelijkenissen, gedragen door de immanentie van Gods stem De 
Bijbel is niet van de orde van de scripturale mediatie, maar van die van de fonische 
onmiddellijkheid 
'De gewijde tekst is een stem, hij ondemcht (..J, hij is het zich voltrekken van een 
willen-spreken van God die van de lezer (m feite de luisteraar) een 'willen-luisteren' ver- 



wacht waarvan de toegang tot de waarheid afhangt." (IQl, p.202-203; Certeau cur- 
siveert.) 
3.412 De aanwezigheid van de stem van God maakt van het begrijpen van het onder- 
maanse een praktijk van het luisteren, een ontcijferen van het complexe maar eindige 
spel van gelijkenissen tussen microkosmos en macrokosmos. De middeleeuwse alle- 
gorie als transparante uitdrukking van de aanwezigheid van Gods stem aan de wereld. 
Betekenis is (nog) geen raadsel (zie FMl, p.123 e.v.). De ontcijferaar is zeker van zijn 
zaak. 
De symbolisering van de allegorie. 
3.413 De barokke allegorie is de hi6roglyfische uitdrukking van Gods afwezigheid. 
'(..J dit Woord wordt niet meer gehoord, (..J het is doorheen het corrupte van en in de 
tekst en doorheen de wederwaardigheden van de geschiedenis veranderd. Men kan het niet 
horen. De waarheid hangt niet langer af van de aandacht van de bestemmeling die zich 
de grote identiteitsbepalende boodschap eigen maakt." (IQ1, p.203.) 
De allegorisering van het symbool. 
3.42 "(..J wie spreekt er wanneer er niet langer een goddelijke Spreker is die elke parti- 
culiere uitspraak fundeert?" (IQ], p.229; ik cursiveer.) 
Formaliteit van taal als opgave: de noodzaak om van een nieuw verband tussen het 
zeggen en het gezegde, vertogen en praktijken, woorden en dingen te creÃ«ren 
3 43 De schriftuur als surrogaat voor de Stem: een geval van centripetaal hergebruik. 
3 431 Door het problematisch worden van de eens gegeven relatie tussen vertogen, 
praktijken en werkelijkheid doet de moderne opvatting van de schriftuur als wereld- en 
betekeniscreatie haar intrede. 
3.4311 Het herschrijven van de wereld: het omvormen van een an sich zinloos ge- 
worden exterioriteit tot een zinvolle inferioriteit. 
3 4312 Schriftuur: "( ... ) de concrete activiteit die erin bestaat op een welbepaald opper- 
vlak, het blad, een tekst te construeren die macht heeft over de uitwendigheid waarvan 
h ~ j  in eerste instantie geisoleerd werd." (IQl, p.199.) 
De schriftuur is een 'structurerende praktijk' die een eigen plaats cre'ert, waarin de emg- 
matisch geworden, 'natuurlijke' wereld als een beheersbaar systeem van objecten door en 
voor een subject kan verschijnen (zie IQ1, p.201-202.). 
3 4313 De tweede oersckne van de moderniteit: Robirison CrusoÃ 
"Het is de roman van de schriftuur. Overigens begint bij Defoe het kapitalistische en 
veroverzuchtige werk van het beschrijven van zijn eiland met de beslissing een dagboek 
bij te houden en zich op die manier te verzekeren van een ruimte waarin de tijd en de 
dingen beheerst worden, en waardoor hij zich ook, met het witte blad, een eerste eiland 
verschaft waar hij zijn macht kan uitoefenen." (IQl, p.202.) 
3 4314 De (schriftelijke, discursieve) voorstelling van de wereld is een remedie tegen de 
afwezigheid van betekenis. 
3.432 Als produktie van betekenis, als daadwerkelijke creatie van een betekenisvol uni- 
versum wordt de schriftuur niet alleen gedragen door een metafysisch-ontologisch telos 
Ze is tevens een eminent sociale praktijk, Ã©Ã van de hoekstenen van de burgerlijke 
hegemonie. 



3 4321 "De elite van de achttiende eeuw is niet gevestigd op het feit van een verschil 
dat door een kosmische verordening gefundeerd zou zijn, maar op een praktijk van de 
splitsing, op een differentiatie die zij produceert; die geste bestaat er voor haar in zich 
van de rest (de massa's) te onderscheiden door een bekwaamheid tot 'maken'; zij transpo- 
neert de scheidmg waardoor de joods-christelijke God zich als schepper constitueerde. 
Deze god-burgerij maakt de wereld (haar bestaansgrond is haar bekwaamheid tot 'ma- 
ken') en tegelijkertijd onderscheidt zij zich van de massa of van het 'gemene volk' dat, 
in de mythe of de symbolen, de wereld ontvangt als betekenis." (EH, p.200; Certeau 
cursiveert.) 
3 4322 Het ontstaan van een asymmetrische twee-wereldenstructuur, waarbij de ene 
wereld voor de andere een te ontginnen continent is. De burgerlijke moderniteit dient 
zich aan als een project van interne en externe kolomsering. Het inherente imperia- 
lisme van de cartogrqfische retoriek. 
3 4323 "Wat een onvermogen een ander leven te begrijpen (...)!" (BF, p.5.) 
3 433 De verhouding tussen de schriftuur en haar marges is ambivalent. 
3 4331 Schriftuur is een praktijk van de annexatie Denk aan de uitvinding van de 
volks cultuur^ culturele en sociale wetenschap als een controlerende en normaliserende 
cartog? af e van datgene wat zich feitelijk altijd al aan de cartografische logica onttrokken 
heeft (zie CP, p.49 e.v.). 
3 4332 De voortdurende gedrevenheid om de (sociale en ontologische) werkelijkheid tot 
de sfeer van hetzelfde te herleiden, verraadt echter een zekere onrust. 
De angst om in het slagen zelf van de annexatie te falen. Het vage bewustzijn dat het 
aanwezig stellen van dehet andere nooit ten volle andersheid opheft (zie o.a. PdL). 
3.4333 De obsessionele drang van de politieke schriftuur om stem van het 'Volk' te 
worden: politieke praktijk en vertoog in het teken van de wil om het afwezige aanwezig 
te stellen. (13) 
3 4334 Het cueren van debet andere als noodzakelijke dimensie van de normaliserende 
en identitaire schriftuur, maar tevens als noodzakelijk kwaad. 
Het citaat: de voetafdruk van Vrijdag, een spoor (zie IQI, p.227-228.). Een barst m het 
vertoog van de normalisering zelf. 
"Het citeren van de ander is een processtrategie die daarom niet minder naar een andere 
plaats verwijst. (..J Het geciteerde is gefragmenteerd, hergebruikt en ineengeknutseld in 
een tekst, waarin het veranderd is. Maar in deze situatie waarin het niets eigens meer 
heeft, blijft het in staat om, zoals de droom, een verontrustende vreemdheid op te roe- 
pen: de onderhuidse en veranderende kracht van het verdrongene." (EH, p.256.) 
3 44 Mystiek als onmogelijke dialoog met de Afwezige een geval van centrifugaal 
hergebruik. 
3 441 De schriftuur is een poging om het uiteenvallen van uitspraak en het uitspreken, 
dat wil zeggen de formaliteit van taal, als problematisch gegeven te de-problematiseren 

13 Met deze visie komt Certeau dicht in de buurt van Baudrillards kritiek op de illusies van de moderne 

politieke rede zie o a J Baudnllard, A i'ombre des majoritÃ© silencleuses La fin du social DenoÃ«l 

Gonthier (ml1 "Wdiations", no 226), Panjs 1982 (1978), pp 22-23 



via de produkue van een scnpturale wereld: de constructie van de wereld als systeem van 
uitspraken, als representatie. 
De mystiek nestelt zich in de problematiek: "( ... ) wie spreekt er wanneer er niet langer 
een goddelijke Spreker is die elke particuliere uitspraak fundeert?" (IQ1, p.229; ik cursi- 
veer.) Is de schriftuur gedreven door een logica van de aanwezigheid, dan stoelt mystiek 
op het besef van het onmogelijk geworden spreken, van het afgrondelijke niets waartoe 
het moderne spreken gedoemd is. 
3.442 Aan het einde van de Middeleeuwen kent de mystiek een erg bescheiden begin: 
als adjectief 
'Mystisch': een onto-theologische stoplap. De suggestie van volheid in de leegte. 
' (  ...l het geheim is de voorwaarde van een hermeneutiek. Geen interpretatie indien men 
niet iets verborgens veronderstelt dat in het teken ontcijferd moet worden. Maar men 
moet ook veronderstellen dat er een orde bestaat tussen het verzwegen ding en datgene 
wat het versluiert, zoniet stuikt de hypothese zelf van een interpretatie ineen. De proli- 
feratie van het aan namen gekoppelde adjectief 'mystisch'zou in en door de taal een sur- 
rogaat tot stand brengen van de interpretatie die tot dan toe goddelijke wilsbeschik- 
kingen ontcijferde in het geheim van de dingen." @Ml, p.135; ik cursiveer.) 
'Mystisch': erkenning en miskenning van de allegorisch geworden allegorie. 
3 443 In de overgang van de 16e naar de 17e eeuw wordt de mystiek een autonoom 
maar broos weten, bewust van onherroepelijke formaliteit van de hermeneutische geste, 
die initieel de hare was. 
3.4431 Voortaan gaat mystiek door het leven als een modus loquendi, een manier van 
spreken, die het acute besef van haar eindigheid en particulariteit koppelt aan het ver- 
langen naar het volle, substantiele spreken met en van de Ander. 
3.4432 De mysticus assumeert en herhaalt de oerscÃ¨n van de moderniteit. 
3 44321 In Gods afwezigheid is de wereld een onherbergzaam en ongastvry oord voor 
elk zoeken naar God. 
Ir(...) het principe van een ondeelbaarheid is niet langer zichtbaar in de feitelijkheden van 
de geschiedenis; het wordt hun [d.w.z. voor de mystici] obscure vluchtpunt. De mystie- 
ke onderneming betekent: op zoek gaan naar het Ene [en] de materialiteit der dingen 
achter zich laten." (FM1, p.145.) 
3 44322 Het ik en de taal als een schuiloord, waar de wil om het onuitsprekelijke uit te 
spreken uitgesproken wordt. Maarhet ik en de taal zijn ook keikers: het verlangen naar 
het spreken van en met de Ander botst onvermijdelijk op de grens van de eindigheid en 
de afwezigheid. 
3.44323 Je est mi Alautre. Wat veel later als een kritiek van de (onmogelijke) wil tot 
autarkische subjectiviteit zal verschijnen, is voor de mystici uitdrukking van een (al 
even onmogelijk) verlangen de subjectiviteit te doorbreken. 
3 4433 Tot op zekere hoogte is de mystiek dus een terugplooien op het ik: een spiri- 
tuele ballingschap. Ze kent ook de omgekeerde beweging. namelijk die van de ont- 
plooimg op het vlak van het vertoog. 
3 44331 Om het verlangen waar het drager van is uit te drukken, maakt de mystiek ge- 
bruik van het reeds voor handen zijnde theologische vertoog: ze steelt haar taal en on- 
derwerpt deze aan de afgrondelijke ervaring van het mystische spreken 



3.44332 Mystiek is parasitair' ten opzichte van de theologie en van andere taalspelen. 
"De mystiek is de honderdjarige oorlog op de grens van de woorden." (FM1, p.150.) 
3.44333 Ze toont zo de keerzijde van triomfalistische disciplinaire vertogen, van de 
schriftuur. 
"( ... ) de mystiek is het Trojaanse paard van de retoriek in de burcht van de theologische 
wetenschap." (FM1, p.158.) 
Reactie: de theologische inkapseling en ontmanteling van de mystiek. 
3 444 Mystiek is een broos en ogenblikkelijk tussenin. Maar voor Certeau tevens het 
symptoom van de moderniteit als onophepare tweespalt 
"Ondanks scÃ¨newisselinge blijft het unieke door zijn afwezigheid een 'westerse' pro- 
duktie organiseren die zich in twee richtingen ontwikkelt: nu eens de vermenigvoldi- 
aing van veroveringstochten die bedoeld zijn om aan een oorspronkelijk manco te ver- 
helpen, dan weer de terugkeer naar het postulaat van deze veroveringstochten en de be- 
vraging van de leegte waarvan ze het effect zijn." ( m l ,  p.13) 
3 5 Formaliteit: het virtueel worden van de relatie tussen vertogen en praktijken, dis- 
seminatie van manieren van spreken en doen, de niet-beheersbare vermenigvuldiging 
van centripetale en centrifugale tendenzen, van praktijken en tegen-praktijken, soms 
binnen &n en hetzelfde discursieve domein. 
3 51 Formaliteit is niet een soort van abstracte, boventijdelijke dUfbrance, maar steeds 
gebonden aan specifieke situaties, constellaties 
'Zeg niet 'Er bestaat geen 'laatste' verklaring'. Dan is het net alsof je had willen zeggen: 
'Er staat geen laatste huis in deze straat; men kan er nog altijd eentje bij bouwen'." 
(PU, no.29.) 
3 52 De relatie tussen formaliteit en historische context is dubbel. Enerzijds stelt de 
formaliteit een principiele limiet aan elke vorm van contextuele bepaaldheid, m de mate 
dat geen enkele instantie bij machte is het conflictuele veld van praktijken en vertogen 
in de ene of de andere richting te stabiliseren. Anderzijds stelt de historische context 
echter een al even piincipiele limiet aan de formaliteit omdat de context steeds de moda- 
liteiten van de formaliteit structureert. 
3.53 Formaliteit is door en door historisch, en doorbreekt daarom juist de geschiedenis. 
Geschiedems open trekken met behulp van geschiedenis. 
3.6 Formaliteit, moderniteit en de filosofie van de geschiedenis. 
O'(...) er bestaat geen geschiedschrijving zonder een expliciete of toegedekte filosofie 
van de geschiedenis." (EH, p.147.) 
3 61 De problematiek van de formaliteit is niet los te denken van een visie op moderni- 
teit die de ambivalentie en de complexiteit respecteert en thematiseert. Analytische 
fr0112sis. 
'Zeg wat je wilt als het je maar niet verhindert te zien hoe de vork in de steel zit. (En 
wanneer je dat ziet, zul je vele dingen niet zeggen.)." (PU, no.79.) 
3.62 Hier is geen plaats voor een moderniteit die kost wat kost dient gered omwille van 
haar zogezegde intrinsiek bevrijdende gehalte. In tegenstelling tot Habermas bijvoor- 
beeld denkt Certeau potentialiteil niet tegen de geschiedenis in. 



De initikle Habermasiaanse manoeuvre: de loskoppeling van de logische evolutie van 
cognitieve, esthetische en ethische mogelijkheden van hun effectieve, historische Odys- 
sea. Weg ambivalentie, weg complexiteit. Leve de Verlichting en de moderniteit. 
Het volslagen transcendent worden van quasi-Kantiaans transcendentabsme. De redding 
van de geschiedenis als haar oplossing. Habermas: een komische herhaling van Kant? 
Fundamenteel optimisme als intellectueel comfort. 
3.63 De problematiek van de formaliteit sluit eveneens en in principe elke vorm van 
duiding van de moderniteit in termen van een Verfallsgeschichte uit. 
Het inzicht m de complexiteit en de variabiliteit van de relaties tussen manieren van 
spreken en handelen, tussen vertogen en praktijken belet de analyticus om, als een on- 
handige buikspreker, aan de geschiedenis dat hoogst merkwaardige vermogen toe te 
schrijven zelf draagster te zijn van het negatieve principe, dat zich erin ontplooit. Deze 
terughoudendheid is wat Lapossession de Loudun of La fuble mystique zo grondig doen 
verschillen van Dialeklik der Aufklarung of van Les mots et les choses en Surveiller et 
punir. Vanuit CerÃ¬aliaan oogpunt biedt de noodzaak van een kritische analytica geen 
vrijbrief voor normatieve monomanie. De stalen kooi vertoonde altijd al harsten. En 
misschien was de idee zelf van de kooi wel een uiterst handige en moderne manier om 
de sporen van metaalmoeheid niet ten gronde te moeten thematiseren. Fundamenteel 
pessimisme als intellectueel comfort. 

4 De operatie als sociologische mogelijkheidsvoorwaarde. 
4.1 De formaliteitimpliceert een welbepaalde visie op de moderne cultuur, een visie die 
vertogen en praktijken niet langer als strikt complementaire grootheden denkt. 
"De aanwezigheid en de circulatie van een voorstelling (..J geven geenszins aan wat zij 
voor haar gebruikers betekent.'' (IQ1, p.xxxviii.) 
4.11 De sociale actoren zijn geen passieve of louter receptieve wezens in hun ver- 
houding tot bestaande vertogen of culturele artefacten in het algemeen. 
4 12  'j( ... ) men doet er altijd goed aan mensen niet voor idioten te aanzien." (IQ1, 
p.255.) 
4 13 Wie de problematiek van de formaliteit van vertogen en praktijken ernstig neemt, 
kan zich onmogelijk tevreden stellen met een analyse van de moderniteit die zich tot het 
niveau van de culturele produktie zou beperken. En in de mate dat het 'produktie' - be- 
grip niet echt adequaat is, kan hetzelfde gezegd worden van het tweelingbegrip 'receptie' 
of 'consumptie'. (14) Net zoals de produktie is de receptie een praktijk eerder dan een 
voorgeprogrammeerd effect of, om het punt nog duidelijker te stellen: cultuur is in elk 
van haar dimensiesprodukiie, dynamiek. 
'De ontelbare variaties die, zoals gisting, voortwoekeren in de spleten tussen de micro- 
en macrofysische ordes. dat is onze cultuu~ ." (CP, p.233: Certeau cursiveert.) 

14 Met de cultuursociologische problemahsering van het begrippenpaar 'productie/receptie' grijpt 
Certeau in feite terug op de Barthesiaanse kritiek in S/Z op het traditionele onderscheid lussen 

schnlven als activiteit en lezen als passieve receptie De Certeau verwijst trouwens elders in L'in- 

venbon du quotidien uitdrukkelijk naar Eiarthes' visie zie onder meer IQI, p xlwii e v ,  243 e v 



4 14 Als niet aflatende en prolifererende dynamiek kristalliseert cultuur als cultureel 
handelen zich niet per definitie in een kant en Maar eindprcdukt. 
4 141 Cultuur is een oneindig uitdeinende en ongeschreven proliferatie van manieren 
van handelen ("des maniÃ¨re de faire", zie 101, p.xxxvii.). 
4 142 De onvermijdelijke onzichtbaarheid van een groot deel van de culturele prcduktie. 
4.143 Cultuur-soaologze, enquÃªtes hunm interest-programma's: uitdrukkingen van de 
wil tot norm(a1is)erende zichtbaarheid van de cultuur. Een bij voorbaat permanent mis- 
leide wil. 
4 144 Schuilt hierin het paradoxale van Michel de Certeaus eigen onderneming? 
4.2 Analytisch probleem: hoe kan cultuur op een niet reductionistische wijze als een 
dynamisch door elkaar van manieren van handelen (spreken, schrijven, enz.) gedacht 
worden? 
4 21 Certeau wil twee extremen vermijden, precies omwille van hun reductionistische 
natuur. 
4 22 Er staan ons vele theoretische modellen ter beschikking om de structurele archi- 
tectoniek van de cultuur inzichtelijk te maken. 
Een overvloed en gebrek. 
'Wat er ook van zij, wij zijn vandaag rijk aan vormen van kennis en methodes voor 
wat structuren betreft, en zeer arm zodra het erom gaat operaties, transformaties, kortom 
de beweging te analyseren." (CP, p.249) 
4 23 Toch mag Certeaus standpunt niet begrepen worden als de cnltuursociologische 
antithese van structurele benaderingswijzen. Certeau is geen pleitbezorger van een "so- 
ciaal atomisme" (IQl, p.xxxv), noch van een hernieuwd methodologisch solipsisme. 
"Het onderzoek van praktijken impliceert geen terugkeer naar de individuen. Het sociaal 
atomisme dat gedurende dne eeuwen als basispostulaat heeft gediend voor een analyse 
van de maatschappij, veronderstelt een elementaire eenheid, bet individu, waaruit groe- 
pen zouden bestaan - groepen die te allen tijde ertoe herleid zouden kunnen worden. 
Verworpen door meer dan een eeuw sociologische, economische, antropologische of 
psychoanalytische onderzoekingen (...) ligt een dergelijk postulaat buiten het veld van 
onze studie." (IQ1, p.xxxv.) 
4 3 Om de disseminatie van culturele praktijken te analyseren, introduceert Michel de 
Certeau het begrip 'operatie' (ook wel "usage" of gebruik). Treedt het aanvankelijk op 
in een meer kennistheoretische betekenis (15). vooral met La culture au pluriel en L'in- 
vention du quotidien wordt de cultuursociologische draagwijdte van de operatie duide- 
lijk. 
4.31 "Net zoals gebruiksvoorwerpen dragen gezegden Of andere vertogen het spoor van 
gebt uikswijzen, zij leggen aan de analyse afdrukken van handelingen of enunciatie- 
processen voor; zij betekenen de operaties waarvan zij hetvoorwerp zijn geweest - ope- 
raties in verband met bepaalde situaties, die betracht kunnen worden als conjuncturele 

15 Zie onder andere M de Cerleau, a w , p 654, ld , 'L'opÃ©ratio histonque' m J Le Goff en P Nora 
(eds ), Faire de l'histoire 1 Nouveaux problbmes Gallirnard (col1 "NRF/B!bliothÃ¨qu des 

histoires"), Panjs 1974, pp 3-41 Een herwerkte versie van de laatste tekst vindt de lezer in EH, pp 

63-120 



modaliseringen van de bewering of van de praktijk; breder genomen verwijzen zij naar 
een sociale historiciteit waarin de voorstellingssystemen of produktieproc6d6s niet al- 
leen als normatieve kaders verschijnen, maar ook als gebruiksvoorwerpen die door 
gebruikers gemanipuleerd worden." (IQ1, p.39-40; Certean cursiveert.) 
4 32 De extensie van het begrip 'operatie'. 
4 321 "( ... ) de culturele expressie is eerst en vooral een operatie." (CP, p.246; Certeau 
cursiveert.) 
4 322 De operatie is van toepassing op elke vorm van culturele praktijk. 
4 323 Ook al tenderen sommige types van praktijken en vertogen ernaar de betekenis 
van culturele praktijken strak te codificeren, het cultuur-historische gegeven van de 
formaliteit maakt de facto en de jure cultuursociologische eenduidigheid onmogelijk. 
Dat wordt uitgedrukt via de notie 'operatie'. 
4 33 De mtensie van het begrip 'operatie': wie operatie zegt, zegt beweging en afwij- 
kin2 van een norm. De operatie als het andere van het systeem, de structuur, de norm of 
de wet. De afwijking valt niet samen met een tegenzet die van buitenaf een regel- 
systeem zou ondergraven: het andere werkt van binnenuit. De operatie is de praktijk van 
de eigenzinnig geworden bricoleur: hij roeit met de middelen die hem ter beschikhg 
staan, maar vaart tegelijk onverstoorbaar een eigen koers. 
4 34 Operaties. 
4 341 De taal ze is geen systeem, ze heeft geen ontologische dichtheid, maar dient zich 
veeleer aan als een complex en variabel geheel van elkaar doorkruisende en conflictnele 
operaties. 
4 3411 "Twee eeuwen linguistische analyse hebben aangetoond dat de taal niet langer de 
dingen openbaart, niet langer aanwezig stelt en niet langer de transparantie van de we- 
reld is, maar een georganiseerde plaats is die operaties mogelijk maakt." (CP, p.82.) 
4 3412 Certeau staat hier misschien dichter bij Voloshinov en Bakhtin dan bij Witt- 
genstem. Met operatie is niet zozeer het an sich taalspelige karakter van taal bedoeld. 
maar wel de afwijkende taaldaad die in een gegeven taalcode andersheid cre'ert. In 
Bakhtins termen: de linguistische operatie is het aanbrengen van een accent. 
4 3413 Voorbeeld: Demda's operatie / accentin het taalanalytische spreken. 
4.342 De mystiek is een operatie m het theologische vertoog. Het listige stelen van het 
legitiem geachte en disciplinair geworden woord over God. Thwlogisch de onmogelijk- 
heid van de thw-logie laten zien. 
4 343 De landkaart: van operatie naar cartografie. 
4 3431 De middeleeuwse en vooral vroeg-moderne landkaart is een erg revelerend com- 
promis tussen picturale en scrÃ¬ptural elementen. Het picturale als residu van de opera- 
ne die aan de csstografie voorafgaat. 
'Verre van 'illustraties' te zijn, beeldende glossen van de tekst, zijn deze afbeeldingen, 
net zoals de fragmenten van verhalen, in de landkaart het spoor van de historische ope- 
raties waarvan ZIJ het resultaat is. Zo verwijst het geschilderde zeilschip op de zee naar 
de zeevaartexpeditie die de voorstellingen van de kusten mogelijk heeft gemaakt." (IQ1+ 
p.178.) 
De voorstelling van de prodnktie in het produkt. 



4 3432 In de loop van de 15e tot de 17e eeuw vervaagt de picturale aanwezigheid van de 
operatie: de geometrisch-astronomische representatie wordt autonoom. Het produkt 
emancipeert zich van het produktieproces. 
"De [moderne] landkaart, een totaliserende sckne waarin elementen van uiteenlopende 
origine verzameld zijn om een schilderij te vormen van een 'staat' van het geografische 
weten, verwerpt in haar voor of na, als in de coulissen, de operaties waarvan zij het 
effect of de mogelijkheid is. ZIJ blijft alleen over. De verwijzingen naar het parcours 
zijn verdwenen." (IQl, p.179.) 
4 3433 Soms wint de rationeel-mathematische representatie het van de operatie: het 
ontstaan van homogeniteit. 
4 344 De stad als plaats ("lieu") versus de stad als ruimte ("espace"). 
4 3441 De plaats is het ruimtelijke correlaat van het urbanistische vertoog (16) dat de 
planmatige, rationele organisatie van de stad beoogt. 
"Een plaats is de orde (welke zij ook weze) volgens dewelke elementen verdeeld zijn in 
relaties van coexistentie. Uitgesloten is dus de mogelijkheid dat twee elementen zich op 
dezelfde plaats bevinden. De wet van het 'eigene' heerst er: de betrachte elementen be- 
vinden er zich als de ene naast de andere, elk gesitueerd op een 'eigen' en onderscheiden 
plek die er door wordt gedefinieerd. Een plaats is dus een ogenblikkelijke configuratie 
van posities. Ze impliceert een aanwijzing van stabiliteit." (IQI, p.172-173; Certeau 
cursiveert.) 
De urbanistische logica van de plaats is een normatieve grammatica van de stad. Het 
vertoog van en over de plaats wordt gedomineerd door het zien, de blik. 
De panoptische droom wil van de stad een overzichtelijke en beheersbare verzameling 
van plaatsen maken, maar wordt voortdurend van binnenuit op haar illusoire karakter 
gewezen. 
4.3442 De grammatica van de plaatsten) stuit in de stad op de singuliere en onvoor- 
spelbare retoriek van de operaties. 
"( ...) de wandelaar transformeert elke ruimtelijke betekenaar in iets anders. Waar hij 
enerzijds slechts enkele van de mogelijkheden die door de gebouwde orde vastgelegd zijn 
realiseert (hij gaat alleen naar daar, maar niet elders), verhoogt hij anderzijds het aantal 
mogelljkheden (bijvoorbeeld door kortere wegen of omwegen te creeren) en verboden 
(bijvoorbeeld door zichzelf wegen te verbieden die doorgaan voor toegelaten of 
verplicht). Hij selecteert dus." (IQI, p.149.) 
'In het werkelijke gebruik van uitdrukkingen maken we om zo te zeggen omwegen, ne- 
men we zijstraten, terwijl we weliswaar precies de brede straat voor ons uit zien maar ze 
natuurlijk niet kunnen gebruiken omdat ze voortdurend versperd is." (PU, no.426.) 
Certeaus stadsbewoner neemt geen omweg omdat de brede weg versperd is, maar om de 
omweg te nemen 
Te veel plaats bij Wittgenstein? 
4 3443 De operaties maken altijd al van de stad als plaats een ruimte De beweging ont- 
trekt zich aan de blik. (cf. 3.63) 

16 Wat de apnon's van de urbanistische rede betreft, zie IQ?, p 143 

4 8 



4 4 De analytische beperktheid van het begrip 'operatie': het conflict tussen extensie en 
intensie. Slaat 'operatie' op om het even welk soort culturele praktijk of uitsluitend op 
afwijkende praktijken? 
4 41 Bij momenten lijkt Certeau voor de zeer brede betekenis te kiezen (zie 4.321 en 
4.322). 
4 42 De specifieke invulling van de intensie van het begrip laat een dergelijke lectuur 
niet toe. Op dit niveau is de operatie beweging en vooral afwijking. 
4.43 Hoewel de strekking van Certeaus analytica duidelijk is, is het begrip 'operatie' 
cultuursociologisch niet loepzuiver. Een verdere exploratie dringt zich op. 
"Men moet dus operatieschema's specifieren. Net zoals men in de literatuur een onder- 
scheid maakt tussen 'stijlen' of wijzen van schnjven, kan men 'manieren van doen' 
onderscheiden - van wandelen, van lezen, van produceren, van spreken, enzovoort (...) 
vergelijkbaar met gebruikwijzen, creeren deze 'manieren van doen' een spel door een 
stratificatie van verschillende, interfererende wijzen van functioneren." (IQ1, p.51; 
Certeau cursiveert.) 
Maar wat wordt bedoeld met operatieschema's? 

5 Strategie en tactiek als conflicteuze operaties. 
5 l De formaliteit doet een dubbele, complexe dynamiek ontstaan, een centrifugale en 
ceninpetale. Centripetale operaties zijn strategieen, centrifugale zijn tactieken. 
5 2 De strategie 
5 21 "Ik noem strategie de berekening (of de manipulatie) van krachtsverhoudingen die 
mogelijk wordt vanaf het ogenblik dat een wils- en machtssubject (een onderneming, 
een leger, een stad, een wetenschappelijke instelhng) isoleerbaar is. [De strategie] gaat 
uit van een plaats die als 'iets eigens'omschreven kan worden en de basis kan zijn voor 
het beheer van de relaties met uitwendige doelwitten en bedreigingen (de clienten of de 
concurrenten, de vijanden, het platteland rond de stad, de doelstellingen en objecten van 
het onderzoek, etc.). (..J " (IQ1, p.59; Certeau cursiveert.) 
5.22 De strategie is een logica van de plaats en van het plaatsen: wat er het voorwerp 
van uitmaakt, ontdoet ze van zijn specifieke historiciteit en wordt getransformeerd in 
een object zonder eigen temporaliteit. 
De plaats vernietigt de lijd' "( ... ) [de strategie] is een beheersing van de tijd door de fun- 
denng van een autonome plaats." (IQl, p.60.) 
Verruimtelijking van tijd: historiografie als strategie. 
5 23 De strategie is panoptisch: de obsessie van de absolute zichtbaarheid en lees- 
baarheid. 
'[De strategie] is beheersing van plaatsen door het zicht." (IQ1, p.60.) 
5.24 De strategie koppelt weten aan macht. 
"[De strategie is] een specifiek type van weten, een weten dat door de macht om zich 
een eigen plaats toe te eigenen, ondersteund en bepaald wordt." (IQ1, p.60.) 
'Vandaar dat de militaire net als wetenschappelijke strategie'n altijd ontstaan zijn dank- 
zij de constitutie van 'eigen' velden (autonome steden, 'neutrale' of 'onafhankelijke' 
instellingen, 'belangenvrije' onderzoekslaboratoria, etc.) Anders gezegd, een macht gaat 



aan dit weten vooraf, en is er niet alleen het effect of het attribuut van. [Macht] 
ontplooit zich in [het weten]." (IQ1, p.60; Certeau cursiveert.) 
5.3 De tactiek 
5.31 "(...) geen enkele afbakening ten overstaan van de uitwendigheid verschaft [de 
tactiek] een autonoom bestaansrecht. De enige plaats van de tactiek is die van de andere. 
Daarom moet zij het haar opgelegde en het door een vreemde macht georganiseerde 
terrein bespelen. Zij heeft niet de middelen om op zichzelf te bestaan (..J: ze is be- 
weging 'binnen het gezichtsveld van de vijand', zoals Von Billow het uitdrukte. Ze heeft 
dus niet de mogelijkheid om zichzelf van een globaal project te voorzien, noch om de 
tegenstander in een onderscheiden, zichtbare en objectiveerbare ruimte te totaliseren. Ze 
slaat slag per slag. Ze steelt 'gelegenheden'. (...) Zij kan opduiken waar men haar niet 
verwacht. Zij is list." (IQ1, p.60-61; Certeau cursiveert.) 
5 32 De tactiek is lokaal', een ogenbhkkelijk oplichten van de tijd, van het evenement, 
van het/de andere in het homogene, afgesloten strategische universum van hetzelfde. De 
tactiek doet zich om het even waar voor: ze is gebonden aan een specifieke context, 
maar de context zelf is in principe veranderlijk. Uit dit constitutieve gebonden zijn aan 
een specifieke context (geografisch, historisch, sociaal, analytisch) volgt dat er geen 
positief weten van de tactiek an sich mogelijk is. Er is geen theorie, methodologie of 
epistemologie van de tactiek. Is de wil tot epistemologische fundering niet de strate- 
gische droom bij uitstek? 
Op de keper beschouwd, is wat hier gezegd wordt over de tactiek onzin. 
5.33 De tactiek is heterogeen: ze constitueert niet een plaats voor eigen weten met 
eigen objecten, maar parasiteert op reeds geconstitueerde vormen van weten. 
De tactiek berust op de combinatie van verschillende operaties die nooit de hare zijn. De 
heterogene tactiek doorbreekt de homogeniteit van de strategie. 
5 34 De tactiek is kritisch a posteriori. De onmogelijkheid van een kennistheoretisch of 
normatief fundament impliceert meteen ook de afwezigheid van een vaste plaats van 
waaruit de tactiek apriori aan datgene wat haar omringt een plaats zou kunnen toeken- 
nen. De tacticus weet bij voorbaat niet wat hij zal zeggen of doen. 
Kritiek is het steeds opnieuw te genereren effect van een tactische operatie, niet haar 
immer gelijkblijvende oorsprong De onmogelijkheid van een kritische theorie. 
5.4 Waar is Wittgenstem gebleven? 
5 5 Verlokking en travestie. 
5.51 De ondragelijke lichtheid van de tactiek? 
Het taaie, moderne verlangen van de tacticus om strateeg te worden, om zich als theore- 
Heus aan te dienen. 
5.52 Is dit niet Demda's probleem? Of dat van Foucault (17) en Wittgenstein? 
En wat met Certeau zelf? 

17 Voor een nadere kennismaking met Michel de Certeau's kritische lectuur van Foucault, zie onder 

andere de drie eerste opstellen in HP (respectievelijk getiteld 'Le noir soleil du langage' Michel Fou- 

cault', 'Microtechniques et discours panoptique un quiproquo', en 'b rire de Michel Foucault') en 

IQ1. pp 75-81 



5.53 Ook het omgekeerde geval bestaat: strategie onhandig verkleed als tactiek 
Bowdieu. (18) 

6 De analytische praktijk van Michel de Certeau is een tactiek. 
Heb ik hiermee die praktijk een naam gegeven? 
'Met de naamgeving flirten om haar beter om de tuin te kunnen leiden." (FM1, p.74.) 
Wat voorafgaat is geen ladder 

7 Wat is een tactischefilosofte? 
Een filosofische tactiek. 
De tactiek kent enkel ad-jectieven. 
Het einde van de filosofie als zelfstandig naamwoord. 

18 in IQ1, pp 82-96 neemt Certeau vooral Bourdieu's habitus begnp scherp op de korrel Wel dient 

onderstreept te worden dat Certeau zich eigenlijk tot de Bourdmu van ie sewpratique beperkt Ik zal 
elders aantonen dat ookvoor het latere werk Cetreau's knbek geldig blijh 




