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De Cambridge affaire
Derrida’s werk:
• “does not meet accepted standards of clarity and rigor”
• employs a “written style that defies comprehension”
• “stretches the normal forms of academic scholarship beyond
recognition”
(Barry Smith et al., “Derrida Degree: A Question of Honour,”
Times [London], Saturday, May 9, 1992).

“Beweging” en verantwoordelijkheid
• Es gilt, nicht eine Reihe von Aussagesätzen anzuhören, sondern
dem Gang des Zeigens zu folgen
(Martin Heidegger, Zeit und Sein)

• Solche festgewordene Gegensätze aufzuheben, ist das einzige
Interesse der Vernunft.

(Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie)

• Zonder discrete parodie, zonder schriftuurlijke strategie, zonder
differentie of spreiding van pennen, zonder stijl dus, de grote stijl,
komt de omkering, de luidruchtige afkondiging van de antithese,
toch weer op hetzelfde neer.
Vandaar de heterogeniteit van de tekst.
(Jacques Derrida, Éperons: Les styles de Nietzsche)

In het proefschrift beantwoord ik de vragen:
• …waarom schreef Derrida zoals hij schreef?
• …hoe is bij Hegel, Heidegger en Derrida het idee terug te
vinden van een “beweging” die “in” of “door” de proposities
te lezen is?
• …hoe kan men zo’n “indirecte” aanpak zinvol bekritiseren?

De antwoorden zijn…
• …Theoretisch:
• Methode, taal, logica,
metafysica (reflexiviteit /
performativiteit).

• …Moreel/praktisch:
• Wat doet een
verantwoordelijke filosoof?
Hoe te filosoferen?
• Een “ethiek van de
medeplichtigheid”?

Jacques Derrida (1930-2004)
• “Ik heb maar één taal en het is niet de
mijne”: onbeslisbaarheid, meervoudigheid
van betekenis
• Westers denken = poging dit te
onderdrukken: ‘verlangen naar zuiverheid’
• Derrida: diagnose van dit verlangen zelf ->
structurele medeplichtigheid
• En steeds de vraag: welke taal zou dit
duidelijk kunnen maken? Inspiratie:
Mallarmé, de modernisten (Joyce), …

De algemene theorie: Westerse metafysica /
‘logocentrisme’
• Metafysica = Logocentrisme= dominantie van ‘logos’ (spreken, taal,
concept, begrip)
• verlangen/poging een zuivere (binaire) grens te trekken / tegenstelling te
creëren
• Wetmatig/onwetmatig, goed/kwaad, waar/onwaar, mens/dier, natuur/cultuur,
man/vrouw, etc. Mogen niet in elkaar ‘overlopen’ (zuiverheid i.p.v.
‘contaminatie’)
• “Every concept that lays claim to any rigor whatsoever implies the alternative
of “all or nothing”.” (Limited Inc)

• Die tegenstellingen vormen een hiërarchie: norm en afwijking

• Privilegiëring van de norm (het ‘zelfde’; aanwezigheid, wezen, intern, spreken, man,
blank, rationeel, carnivoor)
• Daarmee “repressie” van de afwijking (het ‘andere’; afwezigheid, accident,
externe, schrift, vrouw, niet blank, irrationeel, vegetariër)

“De-constructie”
• Die grens/tegenstelling zowel noodzakelijk als onmogelijk
(“voorwaarden voor de mogelijkheid” als tegelijk
“voorwaarden voor de onmogelijkheid”)
• Er ‘buiten’ stappen, iets er ‘tegenover’ stellen, herhaalt de
metafysische beweging: er is geen simpele non-, anti- of
post-metafysica
• Tegen naïeve opvatting van de ‘ander’, ‘différance’

• Steeds de vraag: welke taal kan zelfs maar deze vraag / dit
probleem uitdrukken?

Onvermijdelijke medeplichtigheid:
• “Every concept that lays claim to any rigor whatsoever implies the
alternative of ‘all or nothing’.” (Limited Inc)
• “There is no sense in doing without the concepts of metaphysics in order
to shake metaphysics. We have no language – no syntax and no lexicon –
which is foreign to this history; we can pronounce not a single
destructive proposition which has not already had to slip into the form,
the logic, and the implicit postulations of precisely what it seeks to
contest.”
• “We kunnen niet zonder het begrip van het teken, want we kunnen deze
metafysische medeplichtigheid niet opgeven zonder ook de kritiek op
die medeplichtigheid op te geven” (Structure, sign and play in the
discourse of the human sciences)

Voorbeeld 1: schrijven, taal en verwijzing (De
la grammatologie)
• Aristoteles: “Gesproken woorden zijn symbolen voor de toestanden
van de ziel, en geschreven woorden zijn symbolen voor gesproken
woorden.”
• Spreken: teken van een ding (ziel, gedachte, object, etc.)
• Schrijven: teken van een teken

• De structuralist (De Saussure): eens met Aristoteles over verschil
schrijven en spreken, maar betekenis ontstaat uit verschil
• Derrida: noodzaak en onmogelijkheid van het teken

• Ieder teken is een ‘teken van een teken’; er is geen ‘transcendentale
betekende’ (relativisme?)
• Maar die moet er wel zijn! (anti-relativisme)
• Alles is tekst? “Il n’y a pas de hors-texte?” Maar dat is geen theoretische
“propositie”!

Voorbeeld 2: citeerbaarheid (“Signature,
Event, Context”)
• De vooruitgang van Austin: performative in plaats van constative
• J.L. Austin: wat maakt het teken?

• Taalhandeling: dus geen ‘transcendentale betekende’
• Maar wat dan wel? Context.

• Derrida:

• Austin’s antwoord blijft: verlangen naar zuiverheid
• Citeerbaarheid: een teken is iets dat “leesbaar” blijft ondanks/dankzij het
kunnen breken met iedere gegeven context

• “Er zijn alleen contexten zonder absoluut punt van verankering”
Maar is dat laatste… een theoretische propositie?

Voorbeeld 3: de beslissing van de rechter
(Force de loi)
• Enerzijds: beslissing = “toepassen van de wet/regel”
• -> automatie / calculatie

• Anderzijds: beslissing = “rechtvaardig oordeel”
• -> creativiteit / subjectiviteit

• Beslissing vereist een “ervaring van het onmogelijke”

Voorbeeld 4: “het dier”?

https://www.youtube.com/watch?v=Ry49Jr0T
Fjk

Derrida’s kat
• Mens als of mens versus “het dier”?
• Derrida’s kat: een “unsubstitutible singularity”
• Wat te doen met het “standpunt” van de kat?
De aporie van het dier:
• Enerzijds: alles is overinterpretatie –
antropomorfisme. Dit is een gewelddaad.
• Ook in medelijden! ‘Animal rights’? ‘Wij’
benoemen ‘het dier’ Kunnen we ‘spreken voor
de dieren’?
• Anderzijds: alles eraan ontzeggen betekent de
mogelijkheid van rechten, compassie, van
manifestatie aan het dier te ontzeggen

‘Kwade’ medeplichtigheid 1: “het dier”
• “a tradition […] that […] I hold not only to be dominant in
philosophy and as philosophy, in our world, in ‘‘modern
times,’’ but also to be, more precisely, the discourse of
domination itself. And this domination is exercised as much
through an infinite violence, indeed, through the boundless
wrong that we inflict on animals, as through the forms of
protest that at bottom share the axioms and founding
concepts in whose name the violence is exercised, even
when such forms of protest are channeled toward a
Declaration of animal rights or an ecological or vegetarian
culture with already such a rich and ancient history.”
(“The Animal That Therefore I Am”)

Medeplichtigheid is onvermijdelijk (1)
“[…] it [metafysica, het risico to herbevestigen wat men
bekritiseert] reigns over the majority of discourses which,
today and for a long time to come, state their opposition to
racism, to totalitarianism, to nazism, to fascism, etc., and do
this in the name of […] an axiomatic – for example, that of
democracy or ‘human rights’ – which, directly or not, comes
back to this metaphysics of subjectivity. All the pitfalls of the
strategy of establishing demarcations belong to this program,
whatever place one occupies in it. The only choice is the
choice between the terrifying contaminations it assigns. Even
if all forms of complicity are not equivalent, they are
irreducible.” […]

Medeplichtigheid is onvermijdelijk (2)
[…] “The question of knowing which is the least grave of
these forms of complicity is always there – its urgency and its
seriousness could not be overstressed – but it will never
dissolve the irreducibility of this fact. This ‘fact’ [fait], of
course, is not simply a fact. First, and at least, because it is not
yet done [fait], not altogether [pas tout a fait]: it calls more
than ever, as for what in it remains to come after the disasters
that have happened, for absolutely unprecedented
responsibilities of ‘thought’ and ‘action’. This is what we
should have to try to designate, if not to name, and begin to
analyze here.”
(Derrida, Of Spirit)

Medeplichtigheid en oppositie
• Mogelijk antwoord / verantwoordelijkheid (response-abilité) in het
aangezicht van de onvermijdelijke medeplichtigheid?
• Anti-… (e.g. racisme/biologisme etc) is noodzakelijk, maar blijft
ook het verlangen naar zuiverheid, trekken van de rechte lijn
“non-contaminatie”
• We zijn ‘tegen’ in naam van iets (mensenrechten, democratie,
gelijkheid, etc.) dat zelf altijd structureel kwetsbaar zal zijn voor
dezelfde dogmatiek/ideologie/corruptie die bestreden wordt, en
die zelfs actief voortzet
• De paradox van “identiteitspolitiek” en emancipatie: de noodzaak te
protesteren ‘in naam van’ waar men tegen protesteert

Toch nog een verlangen naar zuiverheid?

Deconstructie en (on)verantwoordelijkheid
• De kritiek op deconstructie: maakt alles onmogelijk! We
kunnen geen grenzen meer trekken! Nihilisme! Relativisme!
Scepticisme!
• Derrida’s antwoord: “Deconstructie is gerechtigheid,”
“deconstructie is beantwoorden aan hoogste
verantwoordelijkheid” (response-abilité)
• Maar hoe? Welke verantwoordelijkheid? We moeten toch
‘nee’ kunnen zeggen? ‘Tegen’ zijn? Protesteren?
Emanciperen?

Onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid
• Niet: volgens Derrida mag ik nergens tegen zijn, maar:
• de tegenstem alléén kan nooit genoeg zijn voor werkelijke
hervorming
• Tegenstem herbevestigt altijd de heersende hiërarchie –
“medeplichtigheid is onvermijdelijk”

• “there neither can nor should be any concept adequate to
what we call responsibility. Responsibility carries within it,
and must do so, an essential excessiveness” (“Eating Well”)

Beslissing en verantwoordelijkheid
[...] we are never at peace with this. No-one could or should ever know
or be quietly reassured about their decisions. When someone says “I
have taken my responsibility, I have made a good decision”, one may
be sure that it's wrong. There is no possible good conscience, or at
least good conscience shouldn't be possible, about a decision and about
ethics. I don't say this in order to cultivate bad conscience, or
depression, or the irreducible feeling of guilt that belongs to the concept
of decision. One should not be sure that a decision has been made, and
even less that it has been a good decision. That's the fate of a decision, if
there is such a thing.
(Derrida, interview ‘On Responsibility’)

“Verantwoordelijkheid zonder autonomie”
• Van meet af aan rekening houden met onvermijdelijke
medeplichtigheid is:
• de structuren blootleggen waar we onvermijdelijk ‘in’ zitten
• Niet zelf tot een bepaald standpunt, dogma terug te voeren

• Een “affirmatieve verantwoordelijkheid”: een “commitment”,
“Zusage”, “en-gage”, “engagement”, “affirmatie”, een “ja”
voorafgaand aan de bevestiging van ieder gegeven plicht,
dogma, regel, positie, en dus ook aan iedere (“vrije”) keus:
een verantwoordelijkheid zonder autonomie

Moreel voorbeeld 1: Plato
• Socrates’ gerichtheid op het ‘goede zelf’/als zodanig
• Niet ten behoeve van een specifiek / bepaald dogma
• Maar teneinde ieder gegeven dogma te kunnen bekritiseren
• Vanuit welke verantwoordelijkheid werkt Socrates?

• Is die ‘gerechtvaardigd’, ‘bewezen’? Is die überhaupt ‘gedefinieerd’ in een
‘bewering’? Volgt hij een ‘regel’, een ‘wet’? Die ergens ‘gecodificeerd’, positief
gemaakt is? Zou dat alles zélf dan niet bevraagd worden?

Moreel voorbeeld 2: compassie
• Onderscheid mens/dier problematiseren betekent niet het
onderscheid ontkennen, maar juist méér verschillen te erkennen dan
alléén het ‘massieve’ verschil tussen “mens” en “dier”
• Transformatie relatie mens dier zonder weerga in laatste 200 jaar
• “Mondiale organisatie van het vergeten van de verschillen mens/dier”
• “Nieuwe ervaring van compassie” (dierenrechten)

• De vraag van Bentham: can they suffer?

• Contradictie?
• Een compassie vóór alle theorie / vragen, die niet zomaar gecodificeerd kan
worden in ‘rechten’

Some souls believe themselves to have found in Deconstruction […] a
modern form of immorality, of amorality, or of irresponsibility […], while
others, more serious, in less of a hurry, better disposed toward so-called
Deconstruction, today claim the opposite; they discern encouraging signs
[…] which would testify to [an] increasingly intense attention, to […]
“ethics,” “morality,” “responsibility,” […] etc.
[…] it would be necessary to declare in the most direct way that if one had
the sense of duty and of responsibility, it would compel breaking with
both these moralisms, with these two restorations of morality, including,
therefore, the remoralization of deconstruction, which naturally seems
more attractive than that to which it is rightly opposed, but which at each
moment risks reassuring itself in order to reassure the other and to
promote the consensus of a new dogmatic slumber. And it is so that one
not be in too much of a hurry to say that it is in the name of a higher
responsibility and a more intractable [intraitable] moral exigency that one
declares one's distaste, uneven as it may be, for both moralisms.
[...] one gives ammunition to the officials of anti-deconstruction, but all in
all isn’t that preferable to the constitution of a consensual euphoria or,
worse, a community of complacent deconstructionists, reassured and
reconciled with the world in ethical certainty, good conscience,
satisfaction of service rendered, and the consciousness of duty
accomplished (or, more heroically still, yet to be accomplished)?
(“Passions”, 14-15)

