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WOORDD VOORAF 

Waarr bèn ik aan begonnen? Die vraag heb ik mij de afgelopen jaren 
meermalenn gesteld. Niet omdat het onderzoek bij tijd en wijl e moei-
zaamm verliep, dat hoort er nu eenmaal bij, maar omdat de twee hoofd-
personagess van deze studie, Maurice Blanchot en Jacques Derrida, me 
dedenn beseffen dat een studie naar hun onderlinge verhouding mis-
schienn enkel zou kunnen slagen wanneer zij zou mislukken. Ik zag me 
verwikkeldd in een avontuur waarvan ik van tevoren niet wist waarin 
hett zou uitmonden. In een slechte of in een goede afloop (en wat bete-
kentt goed of slecht in dit geval)? Zal ik erin slagen... Zal ik erin sh-
genn deze studie te laten mislukken... 

Zonderr de steun van anderen zou ik daar in ieder geval niet in zijn 
geslaagd.. Ik noem allereerst Hent de Vries, die mij als promotor alle 
ruimtee heeft gegeven die ik mij maar wens en die mij heeft uitgedaagd 
afstandd te nemen van en me niet mee te laten slepen door mijn onder-
werp.. Dankzij hem heeft deze studie aan helderheid en kritische dis-
tantiee gewonnen. De allereerste versies van sommige hoofdstukken, of 
gedeeltenn daarvan, werden tijdens het Collegium Philosophicum be-
commentarieerdd door andere promovendi die in de periode van 1995-
19999 aan de ASCA hun onderzoek deden. Door hun commentaar en 
vragenn om verheldering ben ik gaan beseffen dat een studie waarin de 
ervaringg van het onmogelijke een centrale rol speelt, gebaat is bij een 
systematischee uiteenzetting en ben ik behoed voor de verleiding om te 
schrijvenn zoals Blanchot en Derrida schrijven. 

Mett Joke Hermsen, Rob Moolenaar, Ank Ridderbeks en Henk van 
derr Waal deel ik de liefde voor literatuur en filosofie. Zij hebben de 
voorlaatstee concepttekst in zijn geheel en grondig gelezen. Hun onge-
zoutenn kritiek heeft er zeker toe bijgedragen mijn eigen positie een 
stemm in het kapittel te geven. Wie ik hier beslist niet mag vergeten is 
Henkk Oosterling. Zijn tomeloze gedrevenheid en filosofische verbeel-
dingskrachtt zijn voor mij al meer dan vijftien jaar een bron van inspi-
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ratiee en inzicht. Van de discussies die ik in verschillende werkgroepen 
mett hem en anderen, waaronder Piet Molendijk, Siebe Thissen, Ar-
naudd Zwakhals en Mare Schuilenburg, heb gevoerd over de relatie 
tussenn filosofie, kunst en politiek heb ik zeer veel opgestoken. De 
ledenn van het geheim filosofisch genootschap 'Okki Haptoe' mogen 
hierr evenmin onvermeld blijven. 

Wanneerr het manuscript klaar is, is het nog geen boek, zo weet ik 
inmiddels.. Paul Stoute maakte het ontwerp voor de omslag en heeft 
mijj  met raad en daad bijgestaan om het manuscript drukklaar te krij -
gen.. Jan van Seters heeft de correctie van het manuscript voor zijn 
rekeningg genomen en al mijn grammaticale blinde vlekken wegge-
werkt. . 

Gelukkigg bestaat er ook leven na(ast) de filosofie. Het doet mij 
altijdd weer enorm veel plezier om met mijn beste vriend Ardwil Goe-
degebuurr in 'de B' of tijdens onze lange fietstochten de 'toestand in de 
wereld'' door te nemen. Onze gedeelde passie heet Neil Young - it's 

betterbetter to burn out than to fade away. Zonder de belangstelling en 
aanmoedigingg van mijn naaste familie, in het bijzonder van mijn ou-
ders,, zou ik het niet hebben volgehouden. En tot slot moet ik natuur-
lij kk Yvonne van de Griendt bedanken voor haar steun. Zij weet als 
geenn ander wat doorzetten betekent. 

Richardd de Brabander 
Rotterdam,, maart 2003 
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INLEIDIN G G 

Engagementt in spiegelschrift 

ZouZou je het leuk vinden om in het Spiegelhuis te wonen, 
Kitty?Kitty? Zouden ze je daar melk geven? Misschien is 
SpiegelmelkSpiegelmelk niet zo lekker - maar pas op, nu komen 
wewe in de gang. Je kan net een klein stukje van de gang 
inin het Spiegelhuis zien, als je de deur van onze zitka-
mermer wijd open laat: en zover je kan zien lijkt het veel 
opop onze gang, maar verderop is het misschien wel heel 
anders. anders. 

Lewiss Carol! 

Dee termen 'literair engagement' en 'geëngageerde literatuur' worden 
doorgaanss met het grootste gemak door elkaar gebruikt om de verhou-
dingg tussen ethiek en politiek enerzijds en literatuur anderzijds aan te 
duiden.. Doorbreken we deze macht der gewoonte en kijken we nauw-
keurigerr naar beide termen, dan blijkt dat de manier waarop zij moei-
telooss als synoniemen worden gehanteerd niet terecht is. Sterker nog, 
dee omkering van het bijvoeglijk en het zelfstandig naamwoord legt 
eenn geheel ander accent op de verhouding tussen engagement en lite-
ratuur.. In 'geëngageerde literatuur' ligt de nadruk op de vraag die het 
denkenn over de verhouding tussen engagement en literatuur in de 
metafysischee traditie heeft gedomineerd, namelijk: wat maakt litera-
tuurr geëngageerd. Niet literair-esthetische, maar ethisch-politieke 
criteriaa zijn richtinggevend voor wat geëngageerde literatuur wordt 
genoemd.. In het 'literair engagement' daarentegen komt de vraag tot 
uitingg die in deze studie centraal staat en die de vraag wat literatuur 
geëngageerdd maakt omkeert: wat maakt het engagement literair. De 
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titell  'engagement in spiegelschrift' duidt in eerste instantie deze om-

keringg aan. 

Dee vraag die op haar beurt achter deze omkering schuilgaat is een 
heell  eenvoudige: waarom zou een schrijver zich zoveel moeite ge-
troostenn zijn politieke stellingen in een literair werk te verpakken, 
wanneerr hij die evengoed, zoniet beter in een artikel in de krant, tij -
denss een toespraak of een televisie-interview onder de aandacht van 
hethet grote publiek kan brengen? Komt in literatuur een specifieke 
ethisch-politiekee betrokkenheid tot uitdrukking die niet in een artikel 
opp de opiniepagina, in het journalistieke verslag, in de documentaire 
off  in het deskundige commentaar tot uiting kan komen? Is er een 
ethisch-politiekee betrokkenheid die op specifieke wijze is verbonden 
mett literatuur en schrijven?' 

Ikk heb het dus niet over de mogelijkheid dat schrijvers zich buiten 
hunn literaire activiteiten politiek kunnen engageren, zoals Emile Zola 
deedd toen hij J 'accuse schreef. Ook meng ik mij niet in het debat over 
dee rol of 'manifestaties van de intellectueel'. Het gaat mij evenmin om 
dee vraag hoe literatuur zich engageert of zich zou moeten engageren. 
Hett antwoord op deze vraag ligt namelijk in politieke en morele afwe-
gingenn die buiten de ervaring van het schrijven omgaan en die het 
schrijvenn willen controleren door een orde van het vertoog te vestigen 
diee regels, voorschriften en maatstaven vastlegt waaraan het schrijven 
moett voldoen, wil het betekenis hebben en serieus worden genomen. 
Ookk de morele functie die Martha Nussbaum aan literatuur toekent zal 
hierr geen onderwerp van discussie zijn, omdat zij deze functie even-
minn uit de ervaring van het schrijven zelf onderzoekt. Nussbaum richt 
haarr aandacht met name op realistische romans die de lezer tot oor-
deelsvormingg kunnen aanzetten. De manier bijvoorbeeld waarop per-
sonagess situaties beoordelen, kan de lezer bewust maken van zijn 
eigenn oordeelsvorming. Marianne Boenink merkt hierover op dat 
dezelfdee rol ook vervuld kan worden door de journalistiek, de docu-
mentairee of historische teksten: "In zeker opzicht zouden deze zelfs 
effectieverr kunnen werken, omdat hier de stap van fictieve naar reële 
ervaringg niet gezet hoeft te worden" (Boenink 1997:27nt). Dit impl-
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ceertt dat Nussbaums normatieve literatuurkritiek, zoals Patricia de 
Martelaeree heel terecht opmerkt, nog een moreel besef vooronderstelt 
"datt niet door de literatuur zelf tot stand gebracht kan worden" (De 
Martelaeree 1997:160). Ik stel mij ook niet de vraag wat het effect van 
eenn literair werk op het ethisch-politieke bewustzijn van de lezer zou 
kunnenn zijn. Wanneer de Amerikaanse publicist Robert D. Kaplan 
steltt dat literatuur misschien de enige redding is voor de beleidsbepa-
lendee elite dan spreekt hij waarschijnlijk niet alleen een ijdele hoop 
uit,, maar kent hij literatuur ook de functie toe die de nar aan het Mid-
deleeuwsee hof had: om onder het mom van fictie of vermaak de waar-
heidd te zeggen.2 

Mett de term 'spiegelschrifV verwijs ik niet naar een vorm van li-
terairr narcisme. Het literaire narcisme is een in zichzelf gesloten re-
flectieflectie waarin de inhoud in het andere van zichzelf, dat wil zeggen in 
dee vorm, zijn evenbeeld ziet. We kunnen hierbij onder meer denken 
aann het kalligram van Apollinaire, waarin woord en beeld eikaars 
spiegelbeeldd zijn. Doordat woord en beeld elkaar complementeren en 
mett elkaar convergeren, bezweert het kalligram in de woorden van 
Michell  Foucault "de onoverwinnelijke afwezigheid" die tussen hen 
ligt.. Het kalligram heft de tegenstelling op tussen zien en lezen, tussen 
tonenn en benoemen, tussen vormgeven en zeggen en daarmee de re-
flectievee ruimte of distantie van het spiegelschrift dat ik wil onderzoe-
ken.. Naast dit in zichzelf kortgesloten literaire narcisme wijst Foucault 
opp een reflectie waarin de tekst afstand tot zichzelf neemt en zich tot 
vraagg maakt zonder in een innerlijke positiviteit uit te monden: 

"Schrijvenn wil voor de westerse cultuur van meet af aan zeggen, dat 
menn zich plaatst in de virtuele ruimte van zelfrepresentatie en verdub-
beling;; als het schrift niet de dingen maar de woorden betekent, dan zou 
hett taalprodukt alleen nog maar dieper doordringen in de ongrijpbare 
dichtheidd van de spiegel, de verdubbeling van het schrift zelf nog eens 
verdubbelen,, zodoende een mogelijke en onmogelijke oneindigheid 
ontdekken,, eindeloos achter de woorden aanjagen, ze tot over de dood 
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diee hen verdoemt in standhouden en naar alle kanten een gemurmel la-

tenn uitstromen" (Foucault 1986:9). 

Inn de aan taal gewijde literatuur nadert de mens volgens Foucault het 
uiterstee van wat onder woorden gebracht kan worden en kondigt zich 
eenn "verontrustend geruis" aan, waarvoor we ons behoeden en waar-
toee we ons tegelijkertijd aangetrokken voelen. In de dubbelzinnige 
betrekkingg tot dit verontrustende geruis, zo vervolgt Foucault, schenkt 
literatuurr zich als ervaring van het sprakeloze, van de dood en van de 
eindigheid.. De onophefbare spanning tussen wat wel en niet in woor-
denn gevangen kan worden, tussen het aan- en afwezige laat zich in 
politiekee termen vertalen als een spanning tussen het singuliere en het 
universele,, tussen het andere en hetzelfde, tussen het vreemde en het 
eigene.. Het engagement in spiegelschrift zoals ik dat hier wil onder-
zoeken,, voltrekt een reflectieve beweging die deze spanningen inau-
gureertt en openhoudt. 

InIn deze studie wil ik de vraag naar het engagement in spiegelschrift 
naderr uitwerken door het werk van de onlangs overleden schrijver, 
criticuss en filosoof Maurice Blanchot (1907-2003) te confronteren met 
hett filosofische gedachtegoed van Jacques Derrida (1930). Wat beiden 
verbindtt met het engagement in spiegelschrift is hun notie van 'écritu-
re'' die ons betrekt in een proces van een zichzelf ondermijnende re-
flectie,, die niet is gericht op het begrip van de wereld maar wel op een 
spanningsvollee verhouding tot het buiten zonder betekenis, het singu-
lieree of het andere. Beiden thematiseren het ethisch-politieke moment 
vann deze zelfondermijnende reflectie en kunnen daarom worden ge-
zienn als exponenten van het engagement in spiegelschrift. 

Vanaff  zijn eerste bundel kritieken, Faux pas (1943), stelt Blan-
chott zich de vraag naar wat literatuur mogelijk maakt en reflecteert hij 
inn zijn teksten op het schrijven, dat hij door heel zijn werk als een 
ervaringg van het onmogelijke thematiseert: 
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"Dee romanschrijver die nadenkt over (réjléchit sur) het werk dat hij aan 
hett schrijven is heeft onmiddellijk te kampen met problemen die zo ern-
stigg en inspannend zijn dat zij hem slechts onmogelijk kunnen lijken. 
Dezee onmogelijkheid moet de geheime ziel van zijn werk zijn" (FP 
193). . 

Vann begin af aan bezielt het onmogelijke zowel Blanchots essays en 
literairee kritieken als zijn romans en verhalen. Tot het eind van de 
jarenn vijfti g staat zijn kritisch werk geheel in het teken van de vraag 
naarr de mogelijkheid van het schrijven en de literatuur. In Faux pas 
(1943),, La part du feu (1949), L 'espace littéraire (1955) en Le livre a 
venirvenir (1959) zal hij steeds opnieuw deze vraag vanuit verschillende 
perspectievenn aan de orde stellen.3 In de talloze kritieken en essays die 
hijj  aan het werk van schrijvers als Mallarmé, Kafka, Hölderlin, Sade 
enn Lautréamont wijdt, stelt hij telkens weer dat de mogelijkheid van 
dee literatuur ligt in haar onmogelijkheid. Schrijven is een beweging 
naarr wat onzegbaar en zonder betekenis is, een spreken om niets te 
zeggen.. Daarom is schrijven voor hem een poging te spreken op het 
momentt dat spreken onmogelijk wordt en een beweging waarin alles, 
dee literatuur incluis, een vraag wordt. Maar de schrijver die spreekt 
omm niets te zeggen is er toe veroordeeld in en met de taal een uitweg 
uitt de taal te zoeken. En aangezien hij om te schrijven niet om de taal 
heenn kan, zegt hij hoe dan ook iets: "Niets te zeggen hebben is voor 
hemm het feit van iemand die altijd iets te zeggen heeft" (FP 12). Hoe 
kann het onzegbare worden gezegd? Wat eist het van de schrijver om 
hethet onzegbare te zeggen of in ervaring te roepen? Heel het werk van 
Blanchott beweegt zich in, om en rond deze vragen. Maar deze reflec-
tiee op het schrijven in het schrijven verklaart niets en biedt geen enkel 
geruststellendd antwoord: 

"Hoee meer een boek zichzelf becommentarieert, hoe meer commentaar 
hett uitlokt; hoe meer 'reflectieve' betrekkingen het met zijn centrum 
onderhoudtt in de zin van verdubbeling (redoublement), hoe raadselach-
tigerr het door die dubbelheid (dualité) wordt" (EI 572). 
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Schrijvenn over de onmogelijkheid van het schrijven bewerkstelligt een 
spiegelingg waarin een raadselachtige samenhang tussen de mogelijk-
heidd en de onmogelijkheid van het schrijven oplicht. 

Dee ervaring van het onmogelijke motiveert zowel Blanchots vraag 
naarr de literatuur en het schrijven als diens vraag naar het literaire 
engagement.. De ervaring van het onmogelijke heeft niet zozeer, of 
niett alleen, een literair-esthetische als wel, of alsmede, een ethisch-
politiekee kwaliteit. Blanchot denkt het engagement in spiegelschrift 
vanuitt de onmogelijke ervaring die het schrijven voor hem is. De 
conclusiee dat zijn werk daarom op geen enkele wijze geëngageerd en 
volkomenn apolitiek of nihilistisch is en de politiek tot literatuur 
maakt4,, is echter te voorbarig en gebaseerd op een beperking van de 
politiekk tot de kunst van het mogelijke, die geheel in het teken staat 
vann het meesterschap van de mens over zijn wereldse bestaan. In zijn 
discussiee met Jean-Paul Sartre en Albert Camus in de jaren veertig, 
diee ik in hoofdstuk twee uiteen zal zetten, ontwikkelt Blanchot de 
notiee van 'littérature dégagée', die zich engageert met het onmenselij-
ke.. In de jaren zestig vindt er onder invloed van het denken van de 
alteriteitt van zijn vriend Emmanuel Levinas een verschuiving plaats in 
hett perspectief op de relatie tussen literatuur en engagement. Met 
namee in L 'entretien infini (1969), Le pas au-dela (1973) en L 'écriture 

dudu désastre (1980) treedt Blanchot in discussie met Levinas en radi-
caliseertt hij diens ethische relatie. 

Hett werk van Blanchot heeft veel invloed gehad op schrijvers en 
denkerss in Frankrijk. Anders dan zijn vrienden en tijdgenoten Georges 
Bataillee en Emmanuel Levinas houdt Blanchot zich op de achtergrond, 
maarr zijn bijdragen over literatuur aan gerenommeerde tijdschriften 
alss Critique, dat door Bataille is opricht, en La Nouvelle Revue Fran-
caisecaise blijven in Frankrijk niet onopgemerkt en vinden weerklank bij 
zowell  schrijvers en dichters, waaronder Marguerite Duras en René 
Char,, als bij grote naoorlogse filosofen zoals Michel Foucault, Gilles 
Deleuzee en Jacques Derrida. Zo noemt Foucault in zijn gesprekken 
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mett Duccio Trombadori, naast Nietzsche, Bataille en Pierre Klos-
sowski,sowski, Blanchot als een van de auteurs die hem gevormd heeft en die 
hethet hem mogelijk heeft gemaakt "een verschuiving ten opzichte van 
mijnn aanvankelijke universitaire vorming door te voeren" (Foucault 
1985:9).. In Critique van juni 1966, dat geheel aan Blanchot is gewijd, 
publiceertt hij een invloedrijk essay onder de titel "La pensee du de-
hors""  waarin hij Blanchots fictie definieert als "neutrale tusseninstan-
ties,, tussenruimtes van beelden". Hiermee wil hij zeggen dat het fic-
tievee niet is gelegen in de dingen noch in de mensen, als wel "in de 
onmogelijkee waarschijnlijkheid van iets tussen hen: ontmoetingen, 
nabijheidd van het verst verwijderde, absolute maskering op de plaats 
waarr we zijn" (Foucaultl966a:529). Deleuze is minder expliciet over 
hethet belang van Blanchot voor zijn werk, maar in Qu'est-ce que la 
philosophic?,philosophic?, dat hij samen met Félix Guattari heeft geschreven, Cri-
tiquetique et clinique en Cinema 2. L 'image-temps vinden we significante 
verwijzingenn naar het werk van Blanchot. Hoe bijzonder Deleuze het 
werkk van Blanchot waardeert, blijkt wel uit het feit dat hij hem on-
dankss zijn afkeer van de Franse literatuur - in het bijzonder van Ba-
taillee - alle lof toezwaait als hij spreekt van de "bewonderenswaardige 
bladzijdenn van Blanchot over de gebeurtenis, met name in L 'espace 
littéraire'littéraire' (Deleuze & Parnet 1977:80). De gebeurtenis waarop hij 
hierr doelt, is de ervaring van het schrijven die begin noch eind kent en 
diee door hemzelf in verband wordt gebracht met het tussen of het 
midden:: "Het begin en het eind zijn nooit interessant, het begin en 
eindd zijn punten. Interessant is het midden" (Deleuze & Parnet 
1977:50).5 5 

Nogg meer dan Foucault is Derrida uitgesproken over de invloed 
diee hij van Blanchots werk heeft ondergaan. Gevraagd door Claude 
Levesquee naar zijn verhouding tot diens werk antwoordt Derrida: 

"(...)) het is waar dat het werk van Blanchot voor mij zeer beslissend 
(tres(tres decisive) is geweest en dat ik, door mij in een eerste stadium in het 
bijzonderr toe te leggen op het zogenaamde kritische en theoretische 
werkk van Blanchot, heb gemeend de inbreng van Blanchot verinnerlijkt, 
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eigenn gemaakt en geïntegreerd te hebben en, vanzelfsprekend in een an-
deree taal, in mijn werk te hebben opgenomen" (O A 106/107). 

Hett is opmerkelijk dat Derrida in zijn lezingen van Blanchot nauwe-
lijk ss stilstaat bij het "zogenaamde kritische en theoretische werk", 
waarinn Blanchot de ervaring van het schrijven thematiseert. Tussen 
19755 en 1979 schrijft en publiceert hij vier essays: "Pas", "Survivre", 
"Titree a préciser" en "La loi du genre" die in 1986 worden gebundeld 
inn Parages. Deze essays handelen hoofdzakelijk over Blanchots ré-
cits:cits: Thomas l'Obscur, L'arrêt de mort, La folie du jour en Celui qui 
nene m'accompagnait pas en problematiseren de verhouding tussen 
literatuurr en de wet, de institutie en het lezen. In Spectres de Marx 

(1993)) brengt Derrida Blanchot opnieuw uitgebreid ter sprake. Het 
eerstee hoofdstuk van dit boek kan worden gezien als een lezing van 
Blanchotss "Les trois paroles de Marx" uit L'Amitié (1971), dat eerder 
inn 1968 verscheen onder de titel "Lir e Marx". In Politiques de Vamitié 

(1994)) staat Derrida uitvoerig stil bij La communauté inavouable 

(1983),, waarin Blanchot vanuit La communauté désceuvrée van Jean-
Lucc Nancy Batailles idee van de gemeenschap doordenkt. Deze 
tekstenn zijn naar zijn mening de belangrijkste over gemeenschap (POL 
56nt).. In 1996 wendt hij zich weer tot Blanchots literaire werk. In 
"Demeure.. Fiction et témoignage" geeft hij een minutieuze lezing van 
LL 'instant de ma mort. In dit zeer korte en min of meer autobiografi-
schee verhaal beschrijft Blanchot op geheel eigen wijze hoe een jon-
gemann ontsnapt aan een executie door de Duitse bezetters. En tot slot, 
inn Adieu - de rede die hij uitspreekt bij de begrafenis van Levinas -
gaatt Derrida in op de vriendschap tussen Blanchot en Levinas. De 
vriendschapp is een thema dat Blanchot herhaaldelijk in relatie tot Ba-
taillee en Levinas ter sprake heeft gebracht als een relatie tot de ander, 
diee oneindig ver van mij verwijderd is en daardoor juist zo nabij. 

Dee weinige keren dat Derrida refereert aan het literatuurkritische 
werkk van Blanchot laat hij, opvallend genoeg, een kritisch geluid 
horen.. Zo stelt hij in "La parole soufflée" dat Blanchots kritiek op 
psychopathologischee lezingen, die het werk van Artaud en Hölderlin 
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tott een 'klinisch geval' reduceren, hemzelf treft en dat zijn lezing hun 
werkk tot een 'kritisch geval' reduceert (ED 255). Ik zal op deze kwes-
tiee nog uitgebreid terugkomen. In Politiques de l'amitié zet Derrida 
eenn vraagteken bij de manier waarop Blanchot de gemeenschap nog in 
termenn van broederschap denkt en daarmee schatplichtig lijk t te blij -
venn aan een metafysische traditie. In een recente tekst refereert Derri-
daa aan "La littérature et Ie droit a la mort", waarin Blanchot het schrij-
venn in termen van terreur denkt, en wijst hij erop dat Blanchot zich 
niett interesseert voor de kwestie van de doodstraf (Derrida & Roudi-
nesco:2001:142).. Hij licht zijn opmerking niet nader toe, maar heel de 
kwestiee van de soevereiniteit die in relatie staat tot de doodstraf is hier 
inn het geding, en daarmee de ervaring van het schrijven, die voor 
Blanchott haar eigen autoriteit is. Ook op die kwestie kom ik nog op 
terug. . 

Hoewell  een aantal commentatoren er met recht op heeft gewezen dat 
hett werk van Blanchot en met name zijn 'écriture'-begrip cruciaal is 
voorr het 'écriture'-begrip van Derrida, is er bij mijn weten tot nu toe 
geenn uitvoerige studie verschenen waarin de relatie tussen beiden 
kritischh tegen het licht is gehouden. De confrontatie die ik mij met het 
schrijvenn van deze studie tot doel stel, beschouw ik als een eerste stap 
inn die richting. De studies waarin beiden naast elkaar of in eikaars 
verlengdee worden besproken, beperken zich hoofdzakelijk tot de no-
tiess van het schrijven dan wel het schrift en de daarmee verbonden 
opvattingg over literatuur. Daarbij komt dat het werk van Blanchot naar 
mijnn mening te gemakkelijk wordt vereenzelvigd met de lezing die 
Derridaa ervan geeft en er te snel aan voorbij wordt gegaan dat hij het 
werkk van Blanchot 'vertaalt'. Een onderzoek naar de relatie tussen 
Derridaa en Blanchot dient deze 'vertaling' en de moeilijkheid daarvan 
alss uitgangspunt te nemen (cf. De Vries 1998:33). Zowel het 'écritu-
re'-begripp van Blanchot als dat van Derrida impliceren dat het onmo-
gelijkk is om de relatie tussen beiden chronologisch of in termen van 
beïnvloedingg te denken. De betrekking tussen beide is niet rechtlijnig 
off  eenvoudig, eerder complex. De complexiteit van de betrekking 
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tussenn beiden wordt nog eens versterkt doordat zowel Derrida als 

Blanchott spreken van een 'betrekking zonder betrekking', van een 

betrekkingg die geen betrekking meer is. Deze betrekking zonder be-

trekkingg verwijst naar tal van motieven en vragen die beiden in hun 

werkk ter sprake brengen. Het betreft hier vragen die niet alleen ver-

bandd houden met de werking van literatuur, met de relatie tussen le-

zer,, schrijver en tekst, maar ook met nabijheid en verwijdering, met de 

relatiee tot het andere en met andere thema's en motiven, zoals het 

singuliere,, oorspronkelijk en afgeleid zijn, authenticiteit en inauthenti-

citeit,, zelfingenomenheid en openheid, identiteit en differentie, afwe-

zigheidd en aanwezigheid. 

Timothyy Clark, die Blanchot naast Heidegger als één van de 'sour-
ces'' van Derrida's notie van het schrift ten tonele voert, erkent welis-
waarr dat de relatie tussen Blanchot en Derrida veel complexer is dan 
eenn analogie tussen hun gebruik van het begrip 'écriture', maar hij 
werktt deze complexe verhouding niet nader uit (Clark 1992:64). Deze 
complexee relatie wordt evenmin uitgewerkt door Nico van der Sijde, 
diee het niet overdreven vindt om Derrida's eigenzinnig gebruik van de 
termm 'écriture' te lezen als een voortdurende verwijzing naar Blanchot 
(Vann der Sijde 1999:53) en daaruit naar mijn overtuiging ten onrechte 
concludeertt dat de beweging van het schrijven waarin alles op het spel 
wordtt gezet gelijk is aan de beweging van de difference (1999:260). In 
Blanchot.Blanchot. Extreme Contemporary (1997) geeft Leslie Hill , zo zal ik 
nogg laten zien, een lezing van Blanchots werk die gestoeld is op Der-
rida'ss notie van het schrift, zonder daarbij ook maar te wijzen op de 
verschillenn tussen Blanchots ervaring van het schrijven en Derrida's 
ervaringg van het schrift. 

Datt Blanchots notie van 'écriture' van invloed is geweest op die 
vann Derrida is beslist waar en wordt, zo zal ik laten zien, ook door 
Derridaa onderkend, maar dat deze noties op cruciale momenten van 
elkaarr verschillen is niet minder waar. Wanneer Derrida spreekt van 
'écriture'' dan zegt hij hetzelfde én tegelijkertijd iets geheel anders dan 
Blanchot.. Derrida's notie van 'schrift', met andere woorden, spiegelt 
Blanchotss notie van 'schrijven' en tegelijkertijd verplaatst zij deze. 
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Juistt zijn concept van 'ecriture' als een spel van entingen en beweging 
vann supplementariteit rechtvaardigt de hypothese dat Derrida's lezing 
eenn verplaatsing voltrekt en verschillen genereert tussen hun werk. 
Doorr deze verplaatsingen in kaart te brengen wil ik een confrontatie 
tussenn Blanchot en Derrida aanvangen. 

Vann de degenen die het werk van Blanchot en Derrida naast el-
kaarr bespreken, benadrukt Herman Parret als een van de weinigen het 
verschill  tussen hen. In een artikel uit 1972 bespreekt hij La dissemi-
nationnation van Derrida naast de eerste omvangrijke en systematische stu-
diee die over het werk van Blanchot is verschenen - ik doel hier op 
MauriceMaurice Blanchot et la question de l'écriturevan Francoise Collin. 
Parrett stelt in daar dat Blanchot in het verlengde van Heidegger de taal 
enkell  als ratio, dat wil zeggen als semantische structuur ter discussie 
stelt,, en niet als logos. Om die reden zou Blanchots notie van 'ecritu-
re'' in tegenstelling tot die van Derrida nog behoren tot de metafysica. 
Dezee stelling druist geheel in tegen de algemene tendens om Blan-
chotss werk als een deconstructie van de metafysica te zien. Parret 
werktt zijn stelling niet uit in het licht van het belang dat Derrida zelf 
hechtt aan het werk van Blanchot, wat niet verwonderlijk is wanneer 
wee bedenken dat de eerste essays van Derrida over Blanchot pas in 
19744 gepubliceerd zijn. Hoewel we aan het belang dat Derrida aan het 
werkk van Blanchot hecht het ongelijk van Parret zouden kunnen afle-
zen,, is het interessant - en dat is de reden waarom ik spreek van een 
confrontatiee - dat juist vanuit zijn notie van het schrift en deconstruc-
tiee van de metafysica een aantal kritische kanttekeningen bij Blan-
chotss opvatting van literatuur en schrijven kan worden gemaakt. Het 
gaatt mij er dus niet alleen om de verplaatsingen en verschillen in kaart 
tee brengen, maar ook om vanuit Derrida's filosofische vooronderstel-
lingenn de literatuurfilosofische positie van Blanchot te kritiseren, om 
niett te zeggen te deconstrueren. 

Werpenn we een eerste blik op de verschillen tussen hen beiden, 
dann valt direct op dat Blanchot zijn notie van het schrijven in een 
anderee context ontwikkelt dan die waarin Derrida komt te spreken 
overr het schrift. Het is bekend dat Derrida zijn notie van het schrift 

17 7 



ontwikkeltt in zijn deconstructie van het privilege van het gesproken 
woordd boven het geschreven woord. Minder bekend is misschien dat 
Blanchott reeds in 1958 in La Béte de Lascaux de voorrang van het 
gesprokenn woord boven het geschreven woord aan de kaak stelt. Hij 
laatt zien dat het geschreven woord verwant is aan het heilige woord: 
"Nett zoals bij het heilige woord weet men niet waar het vandaan 
komt.. Het is zonder auteur, zonder oorsprong en verwijst juist daar-
doorr naar iets meer oorspronkelijks" (BL 11). Het geschreven woord 
geeftt stem aan de afwezigheid, in dit woord spreekt de stilte. Blanchot 
handhaaftt het onderscheid tussen het gesproken en het geschreven 
woord,, maar waardeert het anders: in plaats van dat hij het geschreven 
woord,, zoals Plato, afwijst omdat het geen oorsprong kent, schat hij 
hett om die reden juist hoog. Hij kritiseert weliswaar de onderschik-
kingg van het geschreven aan het gesproken woord, maar van een de-
constructiee zoals Derrida die onderneemt is geen sprake. Anders dan 
Blanchott deconstrueert hij in zijn lezingen van onder meer Plato, Hus-
serl,, Saussure, Levi-Strauss en Rousseau de hiërarchische oppositie 
tussenn spreken en schrijven, tussen het gesproken en het geschreven 
woordd en laat hij zien dat taal en dus het gesproken woord allereerst 
schriftt is: 

"(..)) ik zou eerst willen aantonen dat de kenmerken die we in het klas-
sieke,, eng gedefinieerde begrip 'schrift' kunnen ontwaren kunnen wor-
denn gegeneraliseerd. Zij gaan niet alleen op voor alle 'teken'orden en 
voorr alle talen in het algemeen, maar ook, boven de semiotisch-
linguïstischee communicatie uit, voor het hele veld van wat de filosofie 
dee ervaring, ja zelfs de ervaring van het zijn, de zogenaamde 'tegen-
woordigheid'' zou noemen" (M 377). 

Hierr manifesteert zich een belangrijk verschil. Blanchot legt het ac-
centt op het onderscheid tussen het schrijven en de alledaagse taal. 
Evenminn als Derrida ontkent hij dat de gewone taal ambigu is en dk 
misverstandd uitsluit. In de alledaagse taal is de dubbelzinnigheid ech-
terr beperkt (PF 328), want slechts lexicaal of syntactisch van aard; in 
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dee alledaagse taal blijven de diverse betekenissen of functies van de 
woordenn herkenbaar. Anders dan Derrida, die de structuur van het 
schriftt veralgemeniseert tot alle uitingen en ervaringen, beperkt Blan-
chott de ervaring van het schrijven tot het domein van de literatuur. 
Datt betekent dat Derrida's notie van het schrift eveneens van toepas-
singg is op zoiets alledaags als een boodschappenlijstje6, voor Blan-
chotss notie van het schrijven geldt dat op geen enkele manier. Dat 
moett ons te denken geven. 

Wanneerr Blanchot spreekt van de ervaring van het schrijven, 
doeltt hij op een literaire schrijfpraktijk waarin de taal zich beweegt 
naarr haar uiterste grens, naar de grens van het (on)zegbare. Hier 
spreektt de taal, waarover de schrijver geen verantwoording kan afleg-
genn en die hem oneindig te boven gaat. De afwezigheid waaraan het 
geschrevenn woord stem geeft duidt op de ervaring van het schrijven, 
waarinn het subject aan zichzelf wordt ontnomen. Voor Blanchot ge-
lijk tt het geschreven woord het heilige, het sacrale woord dat de be-
staandee waarden, die het mogelijke begrenzen, tot het uiterste aan-
vecht.. De ervaring van het onmogelijke is voor Blanchot een "limiet-
ervaring""  waarin de schrijver zichzelf en zijn werk verliest. Deze 
"oneindigee negatie ((legation sans fin)" vooronderstelt een uiterste 
grenss die weliswaar geen laatste grond is waarop de metafysica zich 
fundeertt - integendeel zelfs - maar die niettemin ondeelbaar lijkt . Dit 
laatstee is opmerkelijk, wanneer we bedenken dat het belang van Blan-
chotss werk er voor Derrida nu juist in is gelegen dat het de grenzen 
aann een onophoudelijke splijting blootstelt en als wankel en deelbaar 
openbaart. . 

Inn "The trace of trauma" (1996) wijst Michael Newman op het 
significantee verschil tussen Blanchots 'marque' en Derrida's 'trace' 
datdat hiermee verband houdt. De 'marque' houdt de afwezigheid van de 
(tegenwoordige)) tijd in. Newman refereert hier weliswaar aan een 
passagee uit Blanchots Le pas au-dela, maar de afwezigheid van de tijd 
iss van begin af aan een centraal thema in zijn werk en constitutief voor 
dee ervaring van het onmogelijke. Het werk realiseert zich door zich 
onmogelijkk te maken en mondt daardoor uit in een leegte die geen 
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enkelee bemiddeling toestaat en die iedere tegenwoordigheid uitsluit. 
Omm die reden heb ik Deel I, dat aan Blanchot is gewijd, de titel "Lege 
spiegeling""  meegegeven. Derrida's spoor daarentegen is volgens 
Newmann constitutief voor de tegenwoordigheid die het tegelijkertijd 
uitstelt.. Dit betekent niet dat het spoor verwijst naar iets wat eraan 
voorafgaat,, maar wel dat hetzelf oorspronkelijk is en dat hetgeen 
waarnaarr het verwijst een effect van het spoor is. Deel II, waarin het 
werkk van Derrida centraal staat, heeft daarom als titel "Spiegeleffec-
ten".. De opbouw van de studie is hiermee in grote lijnen aangegeven. 
InIn Deel I geef ik een lezing van Blanchots literatuurtheoretische werk 
diee ten opzichte van Derrida's Blanchot-lezing zoveel mogelijk haar 
eigenn weg gaat, zij het dat de deconstructie van de metafysica die 
Derridaa in zijn werk onderneemt, richtinggevend is voor mijn kritiek 
opp Blanchot. In tweede deel probeer ik aan te tonen hoe en vanuit 
welkee vooronderstellingen Derrida Blanchot leest. In feite vindt de 
confrontatiee tussen beiden pas in het tweede deel van deze studie 
plaats,, een confrontatie die zich misschien het beste laat omschrijven 
alss 'het ongewisse kruispunt der wegen'. 

Naa deze inleidende woorden dringt de vraag zich op of een een-
duidigg antwoord op de vraag naar het engagement in spiegelschrift in 
hett geheel wel mogelijk is. Waar Blanchot het specifiek literaire als de 
ervaringg van het onmogelijke kwalificeert, problematiseert Derrida 
zoietss als het specifiek literaire en daarmee dus de vraag naar wat het 
engagementt specifiek literair maakt. Dit brengt mij tot een nadere 
toelichtingg van mijn beginvraag: het 'engagement in spiegelschrift' 
keertt de vraag naar het literair engagement niet alleen om in de vraag 
watt het engagement literair maakt, maar verplaatst deze tegelijkertijd. 
Wanneerr literatuur tot een vraag is geworden, blijf t een definitief 
antwoordd uit op de vraag wat het engagement specifiek literair maakt. 
Dee vraag naar wat het engagement 'literair' maakt zal in deze studie 
alsals vraag op de voorgrond treden en als vraag blijven insisteren. Daar-
omm spreek ik van spiegelschrift. Het spiegelschrift markeert een e-
flectievee beweging van de tekst op zichzelf die niet alleen beperkt is 
tott teksten die we literair noemen. Ook het werk van Derrida voltrekt 
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eenn dergelijke reflectieve beweging, hoewel het volgens de gangbare 
criteriaa niet tot de literatuur wordt gerekend. In het 'spiegelschrift' 
komtt bovendien de notie van 'écriture' tot uiting. 

Iss de term 'engagement' nog wel adequaat om de ethisch-politieke 
betrokkenheidd van het spiegelschrift aan te duiden? Door het werk van 
onderr andere Paul Nizan en Julien Benda, Jean-Paul Sartre en Albert 
Camuss heeft het woord 'engagement' de betekenis gekregen van een 
betrokkenheidd bij de bestaande maatschappelijke en politieke actuali-
teit.. Zogezien is 'engagement' een categorie die geheel past binnen de 
politiekk als kunst van het mogelijke, waarin bewuste keuzes worden 
gemaakt.. Dat ik het woord 'engagement' in relatie tot het spiegel-
schriftt handhaaf, is voornamelijk gemakshalve; het is een gangbare 
termm om de ethisch-politieke betrokkenheid in relatie tot literatuur te 
besprekenn en geeft daarmee duidelijk de thematische context aan 
waarbinnenn deze studie zich beweegt. Het zal echter duidelijk zijn dat 
inn de betekenis van 'betrekking zonder betrekking' het engagement in 
hethet werk van Blanchot en Derrida een geheel andere betekenis krijgt. 
Uiteindelijkk zal ik drie soorten engagement in spiegelschrift onder-
scheiden:: engagement met het onmenselijke, engagement uit inter-
essee en engagement in Babel. 

Dee titel 'engagement in spiegelschrift' is ook om de volgende, min of 
meerr provocerende reden gekozen. Wie de verschillende opvattingen 
overr literair engagement tot zich neemt, ontdekt al snel dat het literaire 
engagementt in literair opzicht wordt beperkt tot de 'kunst van het 
proza'' en in politiek opzicht tot 'de kunst van het mogelijke'. Teksten 
diee zichzelf spiegelen en op de taal, het schrijven en het literaire sta-
tuutt reflecteren en zo zichzelf tot onderwerp maken, worden van en-
gagementt uitgesloten. Om te laten zien hoe deze twee beperkingen 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden zijn en welke vooronderstellin-
genn daaraan ten grondslag liggen, bespreek ik hier de opvattingen van 
Jean-Paull  Sartre, Albert Camus en Roland Barthes, die alle drie het 
spiegelschriftt uitsluiten van engagement. 
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Inn Qu 'est-ce que la littérature? spreekt Sartre zich expliciet uit 
tegenn de mogelijkheid van het engagement in spiegelschrift. Men is 
nogg geen geëngageerd schrijver wanneer men besloten heeft een be-
paaldee situatie te onthullen, maar pas wanneer men heeft besloten 
dezee op een bepaalde manier te onthullen. De stijl, zo vervolgt hij, 
"maaktt stellig de waarde van het proza uit. Maar hij moet onopge-
merktt blijven. Daar woorden doorzichtig zijn en de blik er doorheen 
dringt,, zou het ongerijmd zijn er spiegelglas tussen te schuiven. 
Schoonheidd is hier slechts een zachte en gevoelloze kracht" (Sartre 
1970:32).. Met deze woorden brengt Sartre op geheel eigen wijze een 
fundamentelee eis onder woorden die het literair engagement in het 
algemeenn heeft beperkt tot de kunst van het proza: de eis van transpa-
rantie.. Literair engagement vereist dat het woord transparant en de 
stijll  onopgemerkt blijft . De schoonheid, harmonie en evenwichtigheid 
vann de woorden en de zinnen dienen ertoe de lezer te boeien, zonder 
dee aandacht op zichzelf te vestigen, aangezien al die aandacht op de 
stijll  en de tekst zelf de lezer maar zou afleiden van de situatie die de 
schrijverr wil onthullen. Voorde geëngageerde schrijver heeft stijl niet 
zozeerr een esthetische als wel een retorische kwaliteit. Hij bedient 
zichh van de taal om situaties aan te duiden, aan de kaak te stellen en 
opp te helderen en van een bepaalde stijl om de aandacht van de lezer 
vastt te houden, hem te overreden en te winnen voor zijn standpunt. De 
geëngageerdee schrijver ent zijn stijl niet op de situatie die hij onthult 
mett het doel deze te veranderen, maar op de lezer die hij ontvankelijk 
will  maken voor de door hem onthulde situatie. Literair engagement 
wordtt zo gereduceerd tot infotainment, tot een verbeelding van een 
situatiee of ideologie en uiteindelijk tot een cadeauverpakking om een 
boodschap. . 

Inn de poëzie, aldus Sartre, worden woorden als voorwerpen be-
schouwd.. Dit betekent niet dat woorden voor de dichter geen enkele 
betekeniss meer hebben, maar wel dat de klankkleur en het woordbeeld 
voorr hem boven de inhoud van het woord staan. Voor de dichter telt 
hett ritme, de toon en het beeld van een zin; hij luistert naar een ge-
dichtt als naar een concert en hanteert de taal zoals de schilder zijn 
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palet.. Voor hem hebben woorden materiele eigenschappen, waardoor 
zee wel of niet bij elkaar passen, elkaar aantrekken of afstoten. Vanwe-
gee deze aandacht voor het woord zou het volgens Sartre 'dwaas' want 
ongerijmdd zijn om van dichtkunst te vragen dat zij zich engageert. 
Misschienn liggen ontroering, verontwaardiging en maatschappelijke 
woedee aan het schrijven van poëzie ten grondslag, maar, zo gelooft 
Sartre,, de dichter drukt die ontroering niet uit en verheldert de situa-
tiess niet die zijn verontwaardiging en woede wekken. In plaats daar-
vann zoeken dichters als Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud en Stép-
hanee Mali armé de schoonheid in het volmaakt nutteloze dat zich van 
iederee maatschappelijke werkelijkheid vervreemdt. Hun poëzie ver-
rijstrijst uit de radicale loochening van het werkelijke bestaan en proeft, in 
dee woorden van Baudelaire, 'de smaak van het niets'. 

Dee eis van transparantie bepaalt het denken over het literaire en-
gagementt en overbrugt het verschil van mening in de discussie over 
dee vraag of de schrijver zich politiek dan wel moreel zou moeten en-
gagerenn - een discussie die als een rode draad door de geschiedenis 
vann het literaire engagement heen loopt. Zo meent Camus in tegen-
stellingg tot Sartre dat de schrijver zich buiten de geschiedenis om 
vanuitt een onpartijdig en moreel standpunt zou moeten engageren, dat 
will  zeggen in opstand zou moeten komen. En dit schrijven in opstand 
beperktt hij tot de kunst van het proza dat "tot het rijk van de rede 
behoort".. Maar met Sartre wijst hij het proza van Sade dat de wereld 
radicaall  ontkent en 'de opstandige poëzie' van Rimbaud, Lautréamont 
enn de surrealisten die het werkelijke leven in zijn meest verscheurde 
ogenblikkenn probeert uit te drukken als nihilistisch van de hand. De 
opstandd van de verdoemde dichters leidt tot niets, aangezien hun 'nee' 
gescheidenn is van het 'ja' en derhalve niet het bestaan van een grens 
bevestigt.. De ware opstand wordt volgens Camus daarentegen gevoed 
doorr het verlangen naar eenheid, door een 'nee' waarin tegelijkertijd 
eenn 'ja' opklinkt en geleid door het beginsel van de schoonheid dat de 
werkelijkheidd betwist én corrigeert. Schoonheid is weliswaar het be-
ginsell  van de schrijver in opstand, maar dat wil niet zeggen dat de 
opstandd - zoals bij de dandy - alleen een kwestie van vorm en uiter-
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lij kk vertoon is. Integendeel, in de ware opstand treedt het beginsel van 
dee schoonheid naar voren zonder de aandacht op zichzelf te vestigen. 
Zoo verbindt ook Camus aan de opstand de eis van transparantie wan-
neerr hij zegt dat alle grote stijl onzichtbaar is (Camus 1963:324). 

Ondankss zijn kritiek op het literaire engagement beantwoordt ook 
Rolandd Barthes' onderscheid tussen scribenten (écrivants) en schrij-
verss (écrivains) aan de eis van transparantie. De scribent (de schrijver 
vann het pamflet, van het opiniestuk, de columnist, de journalist) be-
schouwtt taal louter als een transitief medium, dat hij gebruikt om zijn 
politiekee standpunten zo helder mogelijk voor het voetlicht te brengen. 
Dee scribent 'transcribeert' zijn boodschap in helder en transparant 
prozaa en staat niet toe dat zijn tekst zich over zichzelf heen buigt. 
Onderr scribenten vallen daarom wel verschillende 'dialecten' (mar-
xistisch,, liberaal, christelijk, progressief) te ontdekken, maar zelden 
verschillendee stijlen. Schrijvers daarentegen houden zich voortdurend 
bezigg met de vraag hoe te schrijven. De schrijver "neemt het waarom 

vann de wereld geheel en al op in een hoe te schrijven (un comment 

écrire)"écrire)" (Barthes 1964:148). Taal is voor de schrijver geen instrument 
omm betekenissen en standpunten mee te delen, maar het materiaal 
waarmeee hij werkt en dat hij bewerkt. De bewerking van de taal zet 
eenn reflectie in de tekst op de tekst en het schrijven in beweging en 
kenmerktt het 'irrealisme' van de literatuur, waarin de wereld en zijzelf 
tott een vraag is geworden. Barthes beschouwt dit irrealisme en deze 
reflectiee van de tekst op zichzelf als hét kenmerk van de literatuur als 
zodanig.. Literatuur breekt met de eis van transparantie en transitivi-
teit,, en het is dan ook 'bespottelijk' om van haar te eisen dat zij zich 
engageert.. In plaats van zich te engageren zou literatuur zich juist voor 
elkk engagement moeten behoeden. 

Ondankss de onderlinge meningsverschillen blijken Sartre, Camus en 
Barthess het met elkaar eens te zijn over één punt: engagement en spie-
gelschriftt sluiten elkaar uit. De grens van het engagement ligt voor 
henn tussen teksten die transitief en transparant zijn en teksten die met 
dee transitiviteit breken en zichzelf reflecteren. Camus en Sartre beper-
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kenn het engagement binnen de literatuur tot de kunst van het proza en 
sluitenn poëzie uit van engagement, terwijl Barthes literatuur geheel 
vann engagement uitsluit omdat het wezen van de literatuur er nu juist 
uitt zou bestaan op zichzelf te reflecteren. De reden dat zij engagement 
uitsluitenn van spiegelschrift ligt op het eerste gezicht in de aandacht 
diee de tekst voor zichzelf opeist en daardoor de lezer afleidt van waar 
hethet werkelijk om gaat. Maar de ware reden ligt misschien wel hierin, 
datdat de tekst in de reflectie op zichzelf, zichzelf én de wereld tot vraag 
maaktt en zich zo verhoudt tot het onwerkelijke, het onbestaande en 
onberekenbare,, dat van het politieke domein is uitgesloten, omdat het 
eenn doelrationeel handelen in de weg staat. De eis van transparantie 
hangtt onlosmakelijk samen met de politiek als 'kunst van het mogelij-
ke'. . 

InIn een onvervalste Realpolitik staat de politiek van het mogelijke 
gelijkk met de politiek van het haalbare. Het politiek haalbare is het 
uiteindelijkee resultaat van onderhandelingen tussen partijen, waarin 
belangenn worden gewikt en gewogen en waarin het (zelf)behoud en, 
indienn mogelijk, het vergroten van politieke macht uitgangspunten 
zijn.. Politiek handelen wordt hier versmald tot management, tot een 
strategischh en instrumenteel handelen, dat is gericht op de realisering 
vann praktische doelen en belangen. In metafysische zin gaat de defini-
tiee van politiek als kunst van het mogelijke terug tot Aristoteles' meta-
fysicaa van het zijn. Zoals bekend is het zijn volgens Aristoteles moge-
lijk-zij nn (dunamis) en moet het zich verwerkelijken (energeid) tot wat 
hett is, dat wil zeggen tot wat het in potentie is, maar nu nog niet. Deze 
verwerkelijkingg verloopt doelgericht en volgens een drietal ontologi-
schee principes, waaraan ook de logica of het denken zich dient te 
houden:: het principe van identiteit, van non-contradictie en van de 
uitgeslotenn derde. Het komt er kort gezegd op neer dat de ontwikke-
lingg van de mens op allerlei manieren kan worden belemmerd en ge-
frustreerd,, maar dat hij zich kan niet ontwikkelen tot wat hij in poten-
tiee niet is. 

Inn haar metafysische zin manifesteert de politiek van het mogelij-
kee zich in de grote verhalen van de christelijk-humanistische traditie 
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enn van de dialectische filosofie van Hegel en Marx, die ieder op eigen 
wijzee de vooruitgang, emancipatie en zelfverwerkelijking van de 
mensheidd doordenken. Deze ontwikkeling realiseert zich in het Rijk 
Gods,, dan wel in de burgerlijke rechtstaat of de communistische sa-
menleving,, waarin de mensheid haar uiteindelijke voltooiing en de 
geschiedeniss haar einde zou vinden. Haar meest recente woordvoerder 
vindtt de politiek van het mogelijke in Francis Fukuyama die in zijn 
roemruchtee The End of History (1992) de stelling verdedigt dat met de 
vall  van de Berlijnse Muur in 1989 de geschiedenis haar eind en de 
mensheidd haar doel heeft bereikt in een wereldwijde liberaal-
democratie,, waarin de fundamenteel menselijke behoefte aan erken-
ningg als vrij en verantwoordelijk wezen zou zijn bevredigd. Verschei-
denee economen, politieke wetenschappers en filosofen hebben laten 
zienn dat deze wereldwijde overwinning van de liberaal-democratie 
niett zozeer door democratische beginselen wordt geboekt, als wel 
doorr die van het marktfundamentalisme. In het markfundamentalisme, 
waarinn de mens slechts ogenschijnlijk als vrij en verantwoordelijk 
wezenn wordt erkend, toont de politiek van het mogelijke haar heden-
daagsee (westerse) gezicht in "het geloof in volmaaktheid, in absolute 
waarheden,, in het idee dat voor elk probleem een oplossing bestaat" 
(Soross 1998:164). Jean-Francois Lyotard komt tot de conclusie dat de 
ontwikkelingg van de mens(heid) zich thans kenmerkt als "een vermo-
genn tot verwerkelijking (comme puissance de realisation)" (Lyotard 
1988:14)) dat door geen enkel omvattende idee wordt geleid en zelf 
eenn ideologie is geworden. Benjamin Barber schetst een "McWorld", 
waarinn de ideologie heeft plaatsgemaakt voor een "videologie". Films, 
videoo en televisie, commercials en 'infomercials' brengen niet alleen 
amusement,, maar inspireren leefstijlen die lokale gewoontes en hou-
dingenn aantasten. Het creëren van culturele waarden die de materiële 
consumptiee stimuleren, is de imperatief van Mc World, van deze virtu-
elee wereld, waarin niet de gebruikswaarde van producten ertoe doet, 
alss wel het beeld dat zij oproepen en de bepaalde leefstijl die zij verte-
genwoordigenn (Barber 1996:97;109).7 
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InIn Spectres de Marx kritiseert Derrida Fukuyama 's "euforie van 
hethet liberaal-democratische en sociaal-democratische kapitalisme" (SM 
134).. De mondialisering - Derrida spreekt meer specifiek van "mon-
dialatinisation""  (FS 48) en van "worldwide-ization" (Derrida 2002: 
210)) - van de liberaal-democratie en het kapitalisme is geen eindfase 
inn de ontwikkeling van de geschiedenis, waarin de strijd tussen de 
ideologieënn in het voordeel van de liberaal-democratie zou zijn be-
slecht.. In zijn euforie is Fukuyama blind voor de problemen in de 
wereldd die na de val van de Berlijnse Muur onverminderd voortduren. 
Derridaa noemt de hoge werkloosheid, de dak- en thuislozen, die uitge-
slotenn zijn van deelname aan de democratie van staten, de stromen 
vluchtelingen,, die als gevolg van oorlog uit hun land zijn verdreven, 
dee honger en het oorlogsgeweld, de handelsoorlogen tussen de lidsta-
tenn van de Europese Unie onderling enerzijds en tussen Europa, de 
Verenigdee Staten en Japan anderzijds, de etnische oorlogen en de 
massalee kindersterfte. In zijn euforie vergeet Fukuyama de overleven-
den,, dat wil zeggen de slachtoffers van de politieke onderdrukking, 
vann nationalistisch en racistisch geweld, van dictaturen die door het 
Westenn werden gesteund. De mondialisering van kapitaalstromen 
heeftt tot gevolg dat de wereldkapitaalmarkt macht heeft over afzon-
derlijkee natiestaten en dus het beleid van regeringen kan bekrachtigen 
off  wegstemmen en hen kan dwingen bepaalde maatregelen te nemen. 
Beslissingenn van transnationale ondernemingen hebben vérstrekkende 
economischee gevolgen voor afzonderlijke landen waarin zij gevestigd 
zijn,, zonder dat de overheden van die landen daar greep op kunnen 
hebbenn en deze kapitaalstromen kunnen sturen. De macht van de af-
zonderlijkee natiestaat boet in belangrijke mate aan kracht in en is 
volgenss sommigen geheel verdwenen. Het verdwijnen van de natie-
staatt krijgt in het recente werk van Derrida steeds meer aandacht. In 
DeDe quoi demain... verklaart hij tegenover Elisabeth Roudinesco onder 
bepaaldee condities voor en onder andere condities tegen de soeverei-
niteitt van de natie-staat te zijn. Enerzijds acht hij de natie-staat capa-
bell  de mondiale kapitaalstromen in te dammen, anderzijds dwingt de 
mondialiseringg ons om het concept van de politiek, onafhankelijk van 
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dee plaats, van het territorium of van de afzonderlijke natie-staat, op-
Q Q 

nieuww te denken. 

Off  we de politiek als kunst van het mogelijke nu in pragmatische zin 
opvattenn als het politiek haalbare of in metafysische zin als dat wat 
zichh moet verwerkelijken, in beide gevallen wordt de speelruimte van 
dee politiek en dientengevolge van het literaire engagement begrensd 
tott het bestaande, het werkelijke en het redelijke. De beperking van 
hett literair engagement in literair opzicht tot de kunst van het proza en 
inn politiek opzicht tot de kunst van het mogelijke vindt haar grond in 
dee westerse metafysica, die het zinvolle boven het zinloze, het redelij-
kee boven het redeloze, het werkelijke boven het onwerkelijke, het 
bestaandee boven het onbestaande en het aanwezige boven het afwezi-
gee plaatst. Voor zover de metafysica wordt beheerst door het streven 
alless in te sluiten en een plaats te geven binnen een hiërarchisch ge-
structureerdee eenheid die in de logos haar centrum, haar alfa en omega 
vindt,, is zij zelf politiek van aard. De politieke constitutie van de mo-
derniteitt vooronderstelt een logos - om het even of hij God, de Rede, 
dee natuur of de Mens is - die, zo betoogt Derrida, als oorsprong van 
dee waarheid in het algemeen de veelheid van verschijnselen ordent, 
tegenstellingenn tot een eenheid herleidt en de gevestigde orde uitein-
delijkk legitimeert. Dit streven naar zelfbehoud en eenheid wordt poli-
tiekk vertaald in een hiërarchie waarin het algemeen belang boven het 
eigenbelang,, het publieke domein boven het private, het universele 
bovenn het singuliere, de rede boven het gevoel, het belang boven het 
verlangen,, het menselijke boven het onmenselijke en het zelfde boven 
hett andere staat. De politiek van het mogelijke vooronderstelt met 
anderee woorden een universaliteit die geen ruimte laat aan een onop-
hefbaree spanning tussen deze dualiteiten. 

Dee politiek van het mogelijke is niet alleen bepalend voor de 
vraagg wat literatuur geëngageerd maakt, zij is ook constitutief voor het 
ideee dat schrijvers als intellectuelen een speciale maatschappelijke 
verantwoordelijkheidd hebben, een kritische functie vervullen tegen-
overr machthebbers en tot taak hebben stereotypen te slechten. Daarom 
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iss de geschiedenis van het literaire engagement hoofdzakelijk, en ook 
nogg recentelijk door Michel Winock in Le siècle des intellectuels 
(2000),, als een geschiedenis van intellectuelen beschreven.10 Overi-
gens,, met de komst van de massamedia het de schrijver als intellectu-
eell  plaats moeten maken voor zowel journalisten en documentairema-
kerss die de actualiteit in beeld brengen, corruptie aan de kaak stellen 
enn malversaties van regeringen publiek maken, als voor deskundigen 
diee de beelden van commentaar voorzien en ons daarbij informeren 
overr de achtergronden en diepere betekenis van de actuele gebeurte-
nissen.. Het politieke debat wordt vandaag de dag hoofdzakelijk ge-
voerdd in columns, in hoofdredactionele commentaren en in journalis-
tenforums,, op de opiniepagina en in actualiteitenprogramma's. De 
positiee van de schrijver als intellectueel, als iemand waarnaar geluis-
terdd zou moeten worden als het gaat om ethisch-politieke of maat-
schappelijkee kwesties is op z'n zachtst gezegd gemarginaliseerd. De 
schrijverr bevindt zich niet langer op een bevoorrechte positie die hem 
enigee autoriteit en meer recht van spreken geeft. 

InIn Les intellectuels en question (1984) bespreekt Blanchot de 
kwestiee van de intellectuelen in een reactie op Lyotards essay "Tom-
beauu de rintellectuel" dat in 1983 is verschenen, dat wil zeggen twee 
jaarr na de dood van Sartre en in hetzelfde jaar dat Raymond Aron 
komtt te overlijden, waarmee volgens sommigen het einde van de 
intellectueell  realiteit is geworden. Volgens Lyotard belichaamt de 
intellectueell  vanaf de achttiende eeuw het universele; hij rationaliseert 
enn abstraheert de actualiteit en construeert een groot verhaal waarin de 
actuelee gebeurtenissen geplaatst worden en een betekenis krijgen. De 
kenniss van universele waarden die de intellectueel zichzelf toedicht, 
transformeertt hem tot een expert of professional, dat wil zeggen tot 
iemandd die weet wat goed is voor anderen en hoe dat op efficiënte 
wijzee kan worden bereikt. Hij onderzoekt wat het beste werkt om dat 
doell  te bereiken, maar stelt de grenzen van het domein zelf niet ter 
discussie.. Vanwege zijn kennis van universele waarden beschouwt de 
intellectueell  zichzelf deskundig op al die terreinen waar deze waarden 
inn het geding zijn. Dat maakt hem tot een autoriteit op het gebied van 
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ethisch-politiekee vraagstukken en tot een soort van afgevaardigde die 
namenss en voor iedereen spreekt. In "Tombeau de 1'intellectuel" stelt 
Lyotardd dat niemand deskundig is op het gebied van levensvragen en 
ethisch-politiekee kwesties als euthanasie, abortus, genetische manipu-
latiee en xenotransplantatie en dat de intellectueel die meent dat wel te 
zijn,, anderen het woord en het recht van spreken ontneemt. In plaats 
vann gebeurtenissen te duiden aan de hand van algemene maatstaven en 
regelss en universele normen en waarden en daarmee in feite onderge-
schiktt te maken aan de metavertelling - "jammer voor de feiten" - zou 
dee filosofie de autoriteit van de intellectueel ter discussie moeten stel-
lenn en ruimte moeten bieden voor reflectie, zonder daarbij een beroep 
tee doen op vooraf vastgestelde maatstaven. Hier ligt volgens Lyotard 
dee mogelijkheid het denken te bevrijden van zijn totaliserende obses-
sie. . 

Inn zijn reactie op Lyotard vraagt Blanchot zich af of diens aan-
kondigingg van het einde van de intellectueel niet prematuur is. Hij 
steltt zich deze vraag, omdat hij niet zegt te weten wat onder de term 
'intellectueel'' moet worden verstaan. Desondanks definieert hij de 
intellectueell  als een "deel van onszelf', als een deel in ons dat vragen 
stelt,, twijfelt en niet applaudisseert - "Daarom is hij niet de man van 
hett engagement" (IQ 14). De intellectueel neemt een moment afstand 
vann wat hem bezighoudt om vervolgens terug te keren naar wat er in 
dee wereld gaande is; hij neemt afstand van het politieke bedrijf zonder 
err zich geheel uit terug te trekken en houdt de ruimte open, die hem 
juistt een nabijheid schenkt van waaruit hij de gebeurtenis bekijkt; hij 
iss iemand die voor een moment ophoudt te zijn wat hij is: een schrij-
ver,, een kunstenaar of een wetenschapper. Het probleem is echter, dat 
dee intellectueel zijn autoriteit ontleent aan de positie die hij als schrij-
ver,, kunstenaar of wetenschapper inneemt. De politieke invloed die hij 
uitoefentt is niet gebaseerd op enige deskundigheid, maar op zijn be-
kendheidd en roem als publieke figuur, waardoor een bepaald gewicht 
aann zijn uitspraken wordt gehangen. De schrijver zal ongetwijfeld 
beterr kunnen schrijven dan de ingenieur, de onderwijzer of de tim-
merman,, maar zijn opinie over ethisch-politieke en maatschappelijke 
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vraagstukkenn als bijvoorbeeld euthanasie en abortus, de oorlog tegen 
hethet terrorisme, de multiculturele samenleving, de gentechnologie of de 
orgaandonatiee is in principe even zinnig of onzinnig als die van een 
ingenieur,, onderwijzer of timmerman. Let wel, we spreken hier over 
dee ethisch-politieke en niet over de technische, juridische, strategische 
off  bestuurlijke aspecten die deze maatschappelijke kwesties aankle-
ven.. Dit neemt niet weg dat over al deze aspecten die specialistische 
en/off  wetenschappelijke kennis vereisen, deskundigen met elkaar van 
meningg verschillen en dat we "constant beslissingen nemen over a-
kenn die ons leven noodlottig kunnen beïnvloeden zonder dat we de 
hiertoee benodigde kennis bezitten" (Zizek 1998:67). 

InIn Echographies de la television zegt Derrida dat als gevolg van 
dee teletechnologie en de snelheid van nieuwe media de publieke 
ruimtee en de figuur van de intellectueel zijn veranderd. Ondanks dat 
hijj  publiekelijk stelling neemt, petities ondertekent en van gedachten 
wisseltt over maatschappelijke thema's als gebroken gezinnen en de 
doodstraf,, en ondanks zijn respect voor J 'accuse, vraagt hij zich af of 
Emilee Zola vandaag de dag een adequate figuur van de intellectueel is. 
Elisabethh Roudinesco heeft daarom ongelijk wanneer zij zegt dat 
Derridaa heden ten dage de positie inneemt van de "universele intel-
lectueel",, die voorheen Zola en meer recent Sartre innam (Derrida & 
Roudinescoo 2001:14). De 'universele intellectueel' staat in een meta-
fysischee traditie en heet in Spectres de Marx een traditionele geleerde: 
"Eenn traditionele scholar gelooft niet in spoken - noch in alles wat 
menn de virtuele ruimte van de spectral iteit zou kunnen noemen" (SM 
33).. Voor de traditionele scholar is alles wat voorbij de oppositie 
tussenn zijn en niet-zijn, tussen reëel en niet-reëel, tussen levend en 
niet-levendd ligt, fictie, literatuur of speculatie. We kunnen, aldus Der-
rida,, geen rekenschap van de politieke realiteit afleggen zonder reke-
ningg te houden van deze "spectrale virtualiteit" (Derrida & Roudines-
coo 2001:136), die ook heel de kwestie van de teletechnologie, de ire-
diaa en de virtualiteit van de wereld omvat. Juist de huidige tijd vereist 
eenn "autre scholar" die zich tot spoken kan richten. 
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Metafysicaa en de politiek van het mogelijke worden gekenmerkt door 
eenn totaliserende obsessie, waarin de spanning tussen het universele 
enn het singuliere bij voorbaat in het voordeel van het universele en die 
tussenn het reële en het virtuele in het voordeel van de realiteit wordt 
beslist.. Wat uit de discussie tussen Sartre, Camus en Barthes aan het 
eindd van de jaren vijfti g naar voren komt is dat het literaire engage-
mentt wordt begrensd tot 'het rijk van de rede', waarin woorden bete-
keniss hebben en betrekking hebben op het bestaande, het werkelijke 
enn de wereld. Het literaire engagement wordt uitgesloten van de erva-
ringring van het sprakeloze. Sterker nog, de betrekking tot het onzegbare 
wordtt politiek gezien nauwelijks serieus genomen. Sartre is hierin het 
meestt uitgesproken wanneer hij de representatiecrisis zoals deze aan 
hett eind van de negentiende eeuw door schrijvers en filosofen wordt 
ervaren,, afdoet als "een poëtische crisis" (Sartre 1970:22). Alleen 
voorr de dichter zou de taal iedere vanzelfsprekendheid hebben verlo-
ren,, alleen hij zou ervaren dat woorden niet meer van hemzelf zijn en 
hoee zij weerstand bieden aan zijn ervaringen, alleen hij zou woorden 
ervarenn als "vreemde spiegels" die zijn leven weerkaatsen en ontne-
men.. De onzekerheid over de zin van het menselijke bestaan wordt zo 
gemarginaliseerdd tot een poëtische houding. 

Eenn dergelijke marginalisering is vandaag de dag in ieder geval 
niett meer vol te houden. De representatiecrisis, die Sartre nog beperkt 
tott de poëzie, heeft zich ondanks en dankzij nieuwe media- en 'tele-
technologie'' (Derrida) verbreidt tot een maatschappelijk fenomeen en 
eistt van ons dat we rekening houden met een spectrale virtualiteit. De 
versnellingg van informatie die door nieuwe media- en teletechnologie 
wordtt gegenereerd, heeft paradoxaal genoeg niet tot meer inzicht, 
kenniss en zekerheid geleid, maar eerder tot een gebrek daaraan. Dit 
gebrekk aan inzicht, kennis en zekerheid toont niet de onvoltooidheid 
vann de moderniteit, zoals Jürgen Habermas ons wil doen geloven. In 
onzee huidige samenleving worden we geconfronteerd met een onze-
kerheidd en onwetendheid die radicaal zijn, omdat zij niet voortkomen 
uitt een tekort aan kennis dat zou kunnen worden opgevuld, maar uit 
eenn exponentiële groei van informatie die niemand meer volledig tot 
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zichh kan nemen. Waar kennis voorheen informatie oriënteert en 
structureert,, daar wordt zij in de informatiemaatschappij -of in de 
woordenn van Manuel Castells de mondiale netwerkmaatschappij - een 
functiee van het proces van informatisering. Het proces van informati-
seringg en de ontwikkeling van nieuwe teletechnologie is een doel in 
zichzelff  geworden; het wordt door geen enkele ideologie gestuurd en 
hethet versnelt en verbreidt zich vanuit zijn eigen onnavolgbare dyna-
miek.. In de informatie- of netwerkmaatschappij ontbreekt het aan een 
machtscentrumm dat buiten het netwerk van informatiestromen om, die 
stromenn aan informatie zou kunnen regisseren. De regie maakt deel uit 
vann het netwerk, want de informatie over het netwerk die nodig is om 
zijnn dynamiek te kunnen regisseren en te kunnen beheersen komt 
voortt uit ditzelfde netwerk. Vanwege het ontbreken van een Archime-
dischh punt kan informatie niet langer op haar waarheid worden beoor-
deeld.. Informatie is niet waar of onwaar, maar is al dan niet bruikbaar; 
zijj  heeft geen ontologisch, maar een pragmatisch fundament. Binnen 
ditt proces komt 'kennis' niet meer onafhankelijk van de teletechnolo-
giee tot stand, maar wordt zij daarin en daardoor geproduceerd: "Zoals 
dee waarde van waren een speculatief bestaan is gaan leiden, zo hebben 
waarhedenn zich in mediamieke speculatie losgemaakt van materiële 
dingen""  (Oosterling 2000:43). In deze spectrale virtualiteit ontleent 
informatiee haar status niet aan de werkelijkheid waaraan zij refereert, 
maarr aan andere informatie: werkelijkheid is een effect van informati-
sering.. De tegenstelling of het onderscheid tussen een echte en virtu-
elee werkelijkheid wordt hierdoor geproblematiseerd.12 Met het pro-
blematischee onderscheid tussen realiteit en virtualiteit staat tegelijk de 
politiekk van het mogelijke op het spel, én het literair engagement dat 
zichh richt op het bestaande. 

Inn het licht van de geschetste ontwikkelingen op het gebied van 
informatiseringg en teletechnologie dient het literair engagement daar-
omm opnieuw doordacht te worden. Ook hiertoe biedt een confrontatie 
tussenn Blanchot en Derrida aanknopingspunten. In de verhouding tot 
nieuwee media treedt namelijk een belangrijk verschil tussen Derrida 
enn Blanchot naar voren. In het voorwoord tot L 'entretien infini zegt 
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Blanchott met nadruk dat hij met de notie van de "afwezigheid van het 
boek""  geen toespeling maakt op de ontwikkeling en de opkomst van 
audiovisuelee media (we schrijven eind jaren '60). Deze media breken 
inn het geheel niet met de metafysica van het Boek, maar bevestigen 
dezee juist (EI VII) . Waar Blanchot zijn notie van 'écriture' tegenover 
dee nieuwe media of teletechnologie plaatst, daar denkt Derrida het 
schriftt en de teletechnologie juist in relatie tot elkaar. Zo zegt hij in 
EchographiesEchographies dat de manier waarop hij heeft geprobeerd het schrift te 
definiërenn altijd al een teletechnologie impliceert, omdat het een oor-
spronkelijkee onteigening inhoudt (Derrida & Stiegler 1996:46). Derri-
daa spreekt in verband met deze oorspronkelijke onteigening van "arti-
factualiteit""  en "actuvirtualiteit". Met deze termen wil hij benadruk-
kenn dat de actualiteit altijd al bemiddeld is, "geproduceerd", "geïn-
vesteerd""  dan wel "performatief geïnterpreteerd". Hoe singulier en 
onherleidbaar,, hoe pijnlij k en tragisch de 'realiteit' ook is waaraan zij 
refereert,, "'actualiteit' komt tot ons door middel van een gefingeerde 
stijll  <£ travers une facture fictionelle)" (Derrida & Stiegler 1996:11). 
Ditt betekent niet dat de actualiteit een louter simulacrum is, zoals Jean 
Baudrillardd lijk t te suggereren. Waar het Derrida om gaat is te laten 
zienn dat iive-beelden' en 'real-time' opnames nooit zuiver 'live' of 
'real-time'' zijn, dat zij niet transparant want gezuiverd van iedere 
interpretatiee of technische interventie zijn. Tegenover het 'neo-
idealisme'' dat de actualiteit tot een louter simulacrum maakt, bewaakt 
dee deconstructie een verhouding tot wat onherleidbaar blijft . Belang-
rijkk in de discussie met Blanchot is dat Derrida de virtualiteit noch 
tegenoverr de actualiteit plaatst, noch hun verhouding denkt in analogie 
mett het aristotelische schema vandunamis en energeia, dat de politiek 
vann het mogelijke en het metafysische denken tot en met Heidegger 
heeftt bepaald. Blanchot keert het aristotelische schema alleen om, 
terwijll  Derrida dit schema verplaatst en vervangt door de verhouding 
tussenn virtualiteit en actualiteit te denken. Deze verschillen werken 
doorr in hoe beiden het engagement in spiegelschrift doordenken. 
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Dee ontwikkelingen op het gebied van teletechnologie en het proces 
vann mondialisering die ik hier in zeer grote lijnen heb geschetst, zijn 
voorr mij een aanleiding geweest om de vraag naar het literaire enga-
gementt te actualiseren in de vraag naar het engagement in spiegel-
schrift.. Gezien vanuit deze ontwikkelingen heeft literair engagement 
alss het onthullen van een bepaalde situatie (Sartre) of als het betwisten 
énn corrigeren van de werkelijkheid (Camus) namelijk aan waarachtig-
heidd verloren. Hoewel het proces van informatisering contraproductief 
iss - hoe meer informatie hoe meer onzekerheid - laat het zich nog 
altijdd leiden door de eis van transparantie: alles moet zichtbaar en 
inzichtelijkk worden gemaakt en op elkaar worden afgestemd. In Foi et 
Savoir,Savoir, waarin Derrida de samenhang tussen religie en teletechnologie 
inn het licht van de mondialisering onderzoekt, stelt hij dat de 'tele-
techno-wetenschappelijkee rede' "haar eigen tegengif afscheidt, maar 
tevenss haar vermogen tot auto-immuniteit" (FS 67). Anders gezegd, 
kritiekk wordt binnen deze tele-techno-wetenschappelijke rede enkel 
toegelatenn wanneer zij opbouwend en constructief is, dat wil zeggen 
wanneerr zij wijst op tekorten van het systeem en middelen ter hand 
steltt deze tekorten op te vullen, zodat het systeem nog 'efficiënter' 
wordtt (in de wereld van organisatie en management staat dit mecha-
nismee bekend onder de naam van 'interne audit'). 

Hoee verhoudt het engagement in spiegelschrift zich nu tot de te-
letechnologie?? Welke 'kritische' functie kan het vervullen in een 
mondialee netwerksamenleving? Lyotard stelt dat het proces van h-
formatiseringg doet vergeten wat eraan ontsnapt: het onherleidbare 
andere,, het onzegbare, het onmenselijke. Het is de opgave van het 
schrijvenn en van het denken om zich tegen dit vergeten te verzetten en 
tee getuigen van wat wordt vergeten, om zich te verhouden tot dat wat 
zichh niet tot het zelfde laat reduceren, zich niet laat identificeren en 
zichh niet tegenwoordig laat stellen, om zich te verhouden tot dat wat 
doorr het totaliserende denken van de metafysica en zijn hedendaagse 
mondialee teletechnologische en marktfundamentalistische manifesta-
tiess wordt buitengesloten en als ondergeschikt wordt gezien. Het poli-
tiekee moment van het schrijven ligt niet in de onderschikking van het 
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singulieree aan het universele, maar in de articulatie van de spanning 
tussenn beide, en het is deze spanning die door het spiegelschrift wordt 
gearticuleerd.. Als betrokkenheid op het onwerkelijke, het onbestaande 
off  het onmogelijke is het engagement reflectiefin de zin dat het zich 
niett laat leiden door vooropgestelde en vastgelegde universele ethisch-
politiekee maatstaven en algemeen aanvaarde normen en waarden. 

Juliaa Kristeva neemt een vergelijkbare positie in. Volgens haar is 
dee roman de aangewezen plek voor een "minimaal verzet" tegen het 
totalitarismee van de beeldcultuur en teletechnologie. De ontwikkeling 
vann de techniek bevordert volgens haar kennis over de stabiele waar-
den,, ten nadele van het denken als terugkeer tot onszelf, als "re-
flectie"flectie" of "re-volte", waarin het eigen zijn kritisch wordt onder-
vraagd.. Na wat hiervoor daarover gezegd, waag ik het te betwijfelen 
off  de techniek de kennis over stabiele waarden daadwerkelijk bevor-
dert.. Het is inderdaad mogelijk en zelfs aannemelijk dat onze leefom-
standigheden,, die worden gedomineerd door het primaat van de tech-
niek,, het beeld en de snelheid, leiden tot stress en neerslachtigheid en 
bijdragenn aan het "krimpen van de psychische ruimte", maar wat 
Kristevaa uit het oog verliest, is dat teletechnologie, de digitalisering 
vann de cultuur, internet en cyberspace ongekende mogelijkheden bie-
denn om nieuwe culturele vormen te creëren op een manier die direct 
actieff  is in het leven van mensen en om eenandere politiek vragen. 

Zoo merkt Derrida op dat de teletechnologische transformatie die 
dee nieuwe media bewerkstelligen, meer hebben betekend voor het 
process van democratisering dan alle vertogen over mensenrechten en 
presentatiee van politieke modellen van democratie (Derrida & Stiegler 
1996:82).. Hij noemt deze hele ontwikkeling van de teletechnologie 
zelfss een "deconstructie in praktijk (Reconstruction pratique)" (Derri-
daa & Stiegler 1996:45), dat wil zeggen een praktijk die de traditionele 
conceptenn van het burgerschap, van de natie-staat en van de politiek, 
voorr zover zij wordt bepaald door de plaats en het territorium, decon-
strueert.. Doordat de nieuwe mediatechnologie de grenzen van de na-
tie-staatt doorbreekt, stuit het traditionele concept van politiek op haar 
grenzen. . 
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Inn plaats van het engagement in spiegelschrift en de ontwikkelin-
genn op het gebied van teletechnologie, cyberspace en mondialisering 
tegenoverr elkaar te stellen en ervan uit te gaan dat zij elkaar uitsluiten, 
zoalss Lyotard, Kristeva en Blanchot doen, lijk t het mij zinvoller om te 
kijkenn waar zij elkaar raken en beide in relatie tot elkaar te denken, 
zoalss Derrida doet. Hij betoogt dat het verzet tegen de teletechnologi-
seringg niet losstaat van de techniek, van de technè in de brede zin van 
hett woord, dat wil zeggen van een zekere herhaling en vertaling of 
verplaatsingg (Derrida & Stiegler 1996:100). Wanneer het engagement 
inn spiegelschrift van het onherleidbare andere wil getuigen, zullen we 
onss de vraag moeten stellen wat de waarde en het statuut van dit ge-
tuigeniss is. Is het mogelijke te getuigen van wat onzegbaar is, onaf-
hankelijkk van enige technische bemiddeling? Ligt het getuigenis van 
hett andere voorbij iedere twijfel omtrent zijn waarachtigheid en waar-
heid?? En gaat wat wordt vergeten vooraf aan het systeem of wordt dit 
err tegelijkertijd door geproduceerd? Anders gezegd, is de 'realiteit' 
vann het singuliere, van wat onzegbaar blijf t ook een 'artifactualiteit' of 
'actuvirtualiteit'? ? 

Onderr de noemer 'engagement in spiegelschrift' vang ik dus een aan-
tall  bewegingen en aspecten die daarmee samenhangen. In de eerste 
plaatss verwijs ik naar de vraag wat het engagement literair maakt. 
Daarmeee keer ik de vraag wat een literair werk geëngageerd maakt en 
diee het denken over het literaire engagement heeft bepaald om. In de 
tweedee plaats gaat het mij om de vraag naar het engagement van het 
spiegelschrift.. De hypothese is dat in de reflectie van de tekst op zich-
zelff  een ethisch-politieke betrokkenheid tot uiting komt, die specifiek 
literairr is. Deze reflectie van de tekst op zichzelf laat zich niet leiden 
doorr vooropgestelde algemene regels en maatstaven, volgt geen pro-
grammaa of plan en mondt niet uit in een vooraf omschreven resultaat. 
Inn de reflectie op zichzelf maakt de tekst zichzelf en de wereld tot 
vraag.. Het engagement in spiegelschrift markeert zo een verhouding 
tott het onberekenbare, het onverwachte, tot wat zich niet op begrip 
laatt brengen en zich aan onze macht onttrekt en verzet zich zo tegen 
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dee totaliserende mechanismen die in het metafysische denken en de 

politiekk van het mogelijke werkzaam zijn. 

Doorr zichzelf tot vraag te maken en hun identiteit op het spel te 
zetten,, vechten bepaalde literaire teksten de orde en de literaire maat-
stavenn aan (de intentie van de schrijver, de stijl en het onderscheid 
tussenn werkelijkheid en fictie) die hun identiteit en betekenis, functie 
enn aard bepalen. Deze zichzelf ondermijnende reflectie opent de 
ruimtee voor het experiment: wanneer literatuur haar identiteit heeft 
afgelegdd kan zij alles zijn en kan elke taaluiting in principe literair 
zijn.. Hier treden twee principes, of beter gezegd twee soorten act van 
hett engagement in spiegelschrift naar voren: de act van aanvechting en 
dee act van deling. Liever dan van principe spreek ik van act. Hoewel 
éénn van de betekenissen van 'principe' '(actief) bestanddeel' is, wordt 
hethet voornamelijk geassocieerd met beginsel en norm. Beter dan prin-
cipee drukt 'act' de dynamiek van aanvechting en deling aan. Zoals 
Derekk Attridge (1992:2) opmerkt doorkruist de 'act' ook de grens 
tussenn vorm en inhoud, tussen langue en parole, tussen origineel en 
kopie.. Een act is een performatief, een taaldaad (speech act) die geen 
vooraff  vastgestelde regels volgt. 

Dee act van aanvechting geeft richting aan Blanchots doordenking 
vann het engagement in spiegelschrift. Deze act stelt alles ter discussie 
enn leidt tot het uiterste van wat mogelijk en onder woorden te brengen 
iss en voert ons zo tot een buiten dat zonder betekenis is. Omdat zij in 
dee reflectie op zichzelf een betrekking tot het buiten aangaan, zetten 
literairee teksten hun identiteit niet op het spel om haar voor een andere 
reedss bestaande identiteit in te ruilen. Van stuivertje wisselen is hier 
geenn sprake. Voor Blanchot is de aanvechting, die in niets uitmondt, 
eenn doel in zichzelf. Zij voltrekt volgens hem een transgressieve dy-
namiek,, waarin de tekst als het ware vibreert op de grens tussen bin-
nenn en buiten, zonder andere talen of betekenissen voort te brengen. 
Dee aanvechting wordt een waarde in zichzelf die hij boven andere lijk t 
tee stellen. In ieder geval eist hij de authenticiteit voor haar op. En 
daarmee,, zo zal ik betogen, blijf t zijn hele idee van aanvechting ge-
vangenn in het project van de metafysica. 
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Dee act van aanvechting alleen biedt nog geen garantie tegen de 
totaliserendee obsessie van het denken. Zo stellen Deleuze & Guattari 
naarr aanleiding van het werk van Franz Kafka dat alleen het principe 
vann vele ingangen de vijand, de Betekenaar, verhindert binnen te drin-
genn en de poging verijdelt om het werk, dat in feite enkel het experi-
mentt beoogt, te interpreteren (cf. Deleuze & Guattari 1975:7). Er is 
geenn hoofdingang, er zijn alleen ingangen. Daar ligt het verschil tus-
senn de interpretatie die zich één ingang (Betekenaar) tot de betekenis 
vann het werk, de wereld, de gebeurtenis of het leven toe-eigent en het 
experimentt dat verschillende ingangen neemt en combineert, om zo 
nieuwe,, andere, vreemde talen in de eigen taal te creëren. Deze ingan-
genn en combinaties gaan dwars door gevestigde betekenissen heen 
zonderr een vooraf vastgelegde route volgen. 

Derridaa denkt de veelheid vanuit de act van deling. De deling im-
pliceertt een bepaalde verveelvoudiging, waarin gevestigde kaders 
aangevochtenn en onteigend worden. Derrida's notie van schrift ent de 
actenn van aanvechting en deling op elkaar. Dit komt onder andere tot 
uitingg in de syntax van het "plus d'un": "geen meer" én "meer dan 
één".. De deling onteigent en splijt niet alleen, zij ent ook verschillen-
dee talen op elkaar, waardoor mogelijk nieuwe talen kunnen ontstaan. 
Voorr Deleuze & Guattari bestaat het literaire experiment er niet alleen 
inn een betrekking aan te gaan tot het onzegbare en raadsels te evoceren 
zonderr deze te verklaren, zoals bij Derrida het geval lijk t te zijn (Van 
derr Sijde 1998:14). Beperkt het literaire experiment zich tot een ontle-
digingg van iedere zin en van de wereld, mondt het uit in niets in plaats 
vann steeds weer in iets anders, dan blijf t de noodzaak en de onmoge-
lijkheidd om het niets te zeggen of van het andere te getuigen steken in 
eenn impasse. Het is de vraag of Derrida uiteindelijk deze impasse 
doorbreekt. . 

39 9 



40 0 



DEELL 1: 

Legee spiegeling 

-- maar, vaak, blijft  de spiegel leeg. 
Mauricee Blanchot 

"Dee literatuur is misschien in essentie (ik zeg niet alleen en uitslui-
tend,, noch zichtbaar) vermogen van aanvechting (pouvoir de conte-
station):station): aanvechting van de gevestigde macht, aanvechting van wat is 
(enn van het feit van zijn), aanvechting van de taal en van de vormen 
vann de literaire taal, uiteindelijk aanvechting van zichzelf als macht" 
(AA 80). Deze act van contestatie of van aanvechting geeft van meet af 
aann richting aan Blanchots reflecties op literatuur. Literatuur "begint 
opp het moment dat zij een vraag wordt" (PF 293), dat zij zichzelf 
ontkent,, op het moment dat zij haar statuut betwist en elke identiteit 
weigert.. Het woord 'literatuur' refereert in het werk van Blanchot aan 
eenn object (in de vorm van het boek dat we in handen hebben) noch 
aann een afgebakend corpus van hoofdwerken die gezamenlijk de ca-
nonn van de literatuurgeschiedenis vormen. De canon behoort tot het 
domeinn van de cultuur, die van literatuur een geheel van grote werken 
enn van grote schrijvers en dichters maakt. Op zijn beurt maakt dit 
geheell  weer deel uit van een nog groter geheel: de beschaving of de 
mensheid.. Toch zijn schrijvers als Kafka, Mallarmé, Rilke, Sartre, 
Camus,, HÖlderlin en Joyce waarover Blanchot schrijft niet de eerste 
dee besten. Zij behoren tot het pantheon van de literatuur waar ze als de 
grotenn der aarde, misschien mede dankzij Blanchot, zijn bijgezet. Het 
iss waar, onbekende schrijvers worden door hem niet besproken, net 
zominn een schrijver als Boris Vian die de eerste Prix de la Pléiade aan 
zijnn neus voorbij zag gaan, mede omdat Blanchot als jurylid zijn stem 
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gaff  aan de andere kandidaat, de schrijver-pastoor Jean Grosjean (Bog-
gioo 1998:98-101). Ook de Beat Generation die bij monde van William 
Burroughs,, Jack Kerouac en Allen Ginsberg fel tegen de gevestigde 
ordee rebelleerde, vindt bij Blanchot geen gehoor. Men kan hem -
zekerr vanwege het feit dat hij, zoals we nog zullen zien, de schrijfar-
beidd bevoorrecht boven de gewone arbeid - verwijten dat hij zijn 
opvattingg van een type literatuur verheft tot het wezen van dé litera-
tuur11 en daardoor bijdraagt aan de vorming van een literaire canon die 
hett werk van de cultuur is, maar een dergelijke kritiek kan en mag niet 
zonderr meer voorbijgaan aan Blanchots stelling dat literatuur iedere 
wezensbepalingg aanvecht. Zo schrijft hij in Le Uwe a venir (1959) op 
paradoxalee wijze dat literatuur haar eigen verdwijning nastreeft: "De 
literatuurr gaat naar zichzelf, naar haar essentie die de verdwijning is" 
(LVV 265). De aard van deze paradox zal nader onderzocht moeten 
wordenn om een antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre Blanchot 
dee act van aanvechting verheft tot het wezen van de literatuur. 

Cultuurr werkt aan en voor het geheel en als zodanig komt in haar 
eenn metafysica tot uitdrukking die wordt gekenmerkt door het streven 
naarr eenheid of totaliteit en de reductie van het andere tot het zelfde. 
Bijj  monde van critici literatuurwetenschappers en filosofen stemt de 
cultuurr schrijver en werk, werkelijkheid en werk, vorm en inhoud op 
elkaarr af; de cultuur produceert een hiërarchie in goede en minder 
goedee boeken. Zou Blanchot de act van aanvechting tot het wezen van 
dee literatuur verheffen, dan zou zijn literatuurkritiek deel uitmaken 
vann de culturele onderneming of cultuurpolitiek en zijn kritische inzet 
tegenoverr de metafysica beperkt blijven tot een omkering van metafy-
sischee waarden die in de cultuur tot uiting komen. Voor een antwoord 
opp de vraag of hier slechts sprake is van een omkering en in hoeverre 
Blanchott schatplichtig blijf t aan de metafysica, is het van belang 
nauwgezett te onderzoeken hoe hij de act van aanvechting en de erva-
ringg van het onmogelijke denkt. Daartoe zal ik in hoofdstuk een zijn 
kritiekk op de dialectiek van Hegel uiteenzetten. Juist zijn kritiek op 
Hegelss dialectiek biedt een belangrijk aanknopingspunt om na te gaan 
hoee de ervaring van het onmogelijke zich verhoudt tot de metafysica. 
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Iss het onmogelijke slechts een negatie van het mogelijke? Heeft het 
onmogelijkee het statuut van het nog-niet-mogelijke? Of duidt het 
onmogelijkee op een radicale onmogelijkheid die de dialectiek te bui-
tenn gaat? En zo ja, op welke wijze? Is het onmogelijke iets dat ervaren 
kann worden? En wat betekent ervaring hier? En wat gebeurt er met het 
subject,, de schrijver en de lezer, op het moment dat het het onmogelij-
kee ervaart? 

Laatt ik, voordat ik mij aan het beantwoorden van deze vragen 
waag,, voorop stellen dat de ervaring van het onmogelijke geen 'wri-
terss block' is, een blokkade die de schrijver belemmert te schrijven. 
Hett tegendeel is waar: het schrijven begint op het moment dat het 
onmogelijkk wordt en een beweging voltrekt waarin het zich tegen 
zichzelff  keert. Wat schrijven mogelijk maakt is dat het zich onmoge-
lij kk maakt. Niet meer kunnen schrijven betekent dus niet dat er niet 
meerr geschreven wordt. Voor Blanchot is literatuur of schrijven "de 
intimiteitt van de strijd tussen onverenigbare en onafscheidelijke ITO-
menten""  (BL 33). Literatuur wordt verscheurd tussen de maat die 
heerstt in het werk en de mateloosheid van het werk dat het onmogelij-
kee wil , tussen het spreken om iets te zeggen en het spreken om niets te 
zeggen,, tussen het voltooien en het ontledigen van het werk. Deze 
tegenstellingenn zijn even onverenigbaar als onafscheidelijk. Zij ont-
kennenn elkaar en tegelijkertijd bevestigen zij elkaar juist in die ont-
kenning.. In de reflectie op zichzelf vecht het literaire werk zijn iden-
titeitt aan en bewerkstelligt het een ervaring van het onmogelijke. Deze 
reflectievee beweging motiveert zowel het schrijven als het lezen: "De-
zee tegenstrijdige vervoering ligt aan de basis van de communicatie en 
belichaamtt uiteindelijk het verlangen om te lezen en te schrijven" (BL 
33).. In zijn essayistische en literaire werk thematiseert Blanchot deze 
bewegingg niet alleen, maar voltrekt hij haar ook. 

Inn de specifieke betekenis die Blanchot aan deze termen geeft zijn 
'literatuur',, 'oeuvre' en 'schrijven' nagenoeg synoniemen van elkaar. 
Dee verschillen tussen deze termen zijn thematisch en contextueel van 
aard.. All e drie worden zij nadrukkelijk als ervaring van het onmoge-
lijk ee ter sprake gebracht. Zowel het schrijven en de literatuur als het 
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werkk zijn verwikkeld in en worden verscheurd door een bij voorbaat 
verlorenn strijd tussen even onverzoenlijke als onafscheidelijke eisen 
diee eraan worden gesteld. Schrijven, werk en literatuur staan voor "de 
intimiteitt en het geweld van tegengestelde bewegingen die zich nooit 
mett elkaar verenigen en niet tot rust komen" (EL 300). Het feit dat 
Blanchott zijn vocabulaire varieert is van minder belang dan de veran-
deringenn die deze noties vanaf de jaren zestig zelf lijken te ondergaan. 
Dezee wijzigingen zijn discreet en worden niet in een poging tot zelf-
kritiekk geëxpliciteerd. Tegenover zijn eigen werk volgt Blanchot de-
zelfdee discrete strategie als tegenover het werk van filosofen als Sar-
tre,, Camus en Levinas, om slechts degenen te noemen die ik in dit 
deell  zal bespreken. In plaats van te opponeren en hun filosofische 
inzichtenn tegen te spreken of te weerleggen, vergezelt hij hen op hun 
denkwegenn om vervolgens op het punt waar zij stilhouden af te slaan 
enn zijn weg te vervolgen.2 We zullen zien dat de (onbegaanbare) weg 
diee Blanchot in zijn eigen werk is gegaan afslaat richting neutrum en 
fragment,, die een andere verhouding tussen de twee even onafschei-
delijkee als onverzoenlijke bewegingen van het schrijven en het oeuvre 
markeren.. De verschuiving van de intimiteit naar het neutrum mar-
keertt evenwel geen breuk in het werk van Blanchot; het neutrum 
spreektt de ervaring van het onmogelijke niet tegen, weerlegt haar niet, 
maarr geeft er, zoals we nog zullen zien, een volgende wending aan. 

Hett eerste deel is als volgt opgebouwd. Allereerst zal ik Blanchots 
ideee van schrijven als ervaring van het onmogelijke en de wending 
naarr het neutrum nader uitwerken. Vervolgens zal ik laten zien hoe hij 
inn discussie met Sartre en Camus komt tot een 'littérature dégagée', 
diee een engagement met het onmenselijke inhoudt. In zijn discussie 
mett Levinas treedt de notie van het neutrum als een betrekking zonder 
betrekkingg tot het andere op de voorgrond. Blanchots discussie met 
Sartree en Camus en met Levinas biedt de context waarbinnen ik het 
engagementt in spiegelschrift in zijn werk nader kan onderzoeken. Tot 
slott plaats ik vraagtekens bij de opvatting dat het lezen van Blanchots 
werkk ons berooft van iedere zekerheid en ons de middelen onthoudt 
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omm er iets over te zeggen. Dat Blanchot beweert dat lezen een ervaring 
vann het onmogelijke bewerkstelligt, wil nog niet zeggen dat zijn werk 
hethet onmogelijke bij de lezer daadwerkelijk in ervaring roept. Hoe 
kunnenn we ooit weten dat we het onmogelijke hebben ervaren en dat 
eenn literair werk deze ervaring bij lezers oproept, wanneer zij zich aan 
iederee bepaling onttrekt? Zij die zeggen dat Blanchots werk het on-
mogelijkee in ervaring roept, volgen hem in zijn opvatting over litera-
tuurr en literatuurkritiek en projecteren deze op zijn eigen werk. Bij dit 
Blanchott met Blanchot lezen zal ik in het vierde en laatste hoofdstuk 
vann dit deel enkele vraagtekens plaatsen. 

Ikk koester in mijn bespreking van Blanchots werk niet de illusie 
dee reflectieve beweging die het schrijven volgens hem maakt, zelf te 
voltrekken,, om zo het onmogelijke bij de lezer in ervaring te roepen. 
Voortss beperk ik mij tot een lezing van Blanchots kritische en theore-
tischee werk en waag ik mij niet aan een interpretatie van zijn romans 
enn verhalen. Ik wil het concept van engagement in spiegelschrift 
doordenkenn en bevragen, niet vanuit dat concept de romans en verha-
lenn van Blanchot interpreteren. Een dergelijke interpretatie van zijn 
romanss en verhalen zal in een filosofische studie als deze de vorm van 
eenn toets aannemen en de verhalen en romans degraderen tot een 
plaatjee bij een praatje, terwijl de relatie tussen zijn verhalen en romans 
enerzijdss en kritieken en essays anderzijds gecompliceerder is dan dat. 
Nogg afgezien daarvan, mijn vraag is niet of Blanchots verhalen en 
romanss overeenkomen met wat hij in zijn kritieken en essays zegt 
overr literatuur. In plaats van zijn verhalen en romans te toetsen aan 
zijnn ideeën over literatuur stel ik mij nu juist de vraag of we gedwon-
genn zijn om Blanchot met Blanchot te lezen. Kunnen we enkel toe-
gangg tot zijn werk krijgen en het alleen recht doen wanneer we ons 
vann zijn concepten bedienen? En wat betekent in dit geval recht doen 
aann en toegang hebben tot het werk? 

Tott slot leg ik mij een derde beperking op. In mijn uitwerking van 
Blanchotss engagement in spiegelschrift ontbreekt een discussie over 
zijnn politieke engagement. Het is niet mijn bedoeling in te gaan op wat 
bekendd is geworden als de 'affaire Blanchot'. Ik zal geen poging doen 
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zijnzijn politieke engagement vanuit zijn literatuuropvatting, noch omge-
keerdd zijn literatuuropvatting vanuit zijn politieke engagement met 
extreemrechtss in de jaren dertig en met extreemlinks in de jaren zestig 
tee verklaren, zoals Philippe Mesnard doet in Maurice Blanchot. Le 

sujetsujet de l 'engagement. Daarmee wil ik de historische feiten ontkennen 
nochh Blanchots politieke betrokkenheid bij extreemrechts en extreem-
linkss bagatelliseren. Of Blanchot antisemiet is geweest, zal wel altijd 
eenn vraag blijven. Zijn levenslange vriendschap met Emmanuel Levi-
nass en het feit dat diens schoonmoeder, vrouw en dochter bij Blanchot 
zijnn ondergedoken, pleiten voor hem, zijn bijdragen aan tijdschriften 
a\sa\s Action francaise, Combat, L'insurgé, en Journal des débats waarin 
hijj  fel fulmineert tegen Léon Blum en de democratie, pleiten tegen 
hem. . 

Dee meningen over Blanchots politieke engagement met extreem-
rechtss en over de vraag of hij een antisemiet was, lopen zeer uiteen. 
Allann Stoekl stelt dat Blanchots politieke positie geen echo is van een 
rechtsee ideologie, maar eerder een burgerlijk liberalisme vertegen-
woordigtt dat zowel het fascisme als het Stalinisme afwijst als een 
totalitairr kwaad (Stoekl 1985:30). In Critique de la critique verwijst 
Todorovv wel naar Blanchots antisemitisme, maar hij voegt daaraan toe 
datt hij hem niets verwijt, omdat Blanchot zijn antisemitisme heeft 
afgezworen.. Daarmee neemt hij aan dat Blanchot in de jaren dertig 
well  antisemiet is geweest. Todorov verwijt Blanchot niet zozeer zijn 
antisemitismee als wel zijn waardenrelativisme en nihilisme. Literatuur 
heeftt volgens hem namelijk niet tot taak waarden op het spel te zetten 
-- dat gebeurt namelijk al in de wereld van alledag - als wel tot taak 
nieuwee waarden te zoeken (Todorov 1984:71-73). Een helder over-
zichtt van de historische feiten van Blanchots politieke engagement 
wordtt volgens diens biograaf Christophe Bident voor het eerst gege-
venn door Leslie Hill . Hill omschrijft Blanchots politieke positie in de 
jarenn dertig als een radicale weigering van de parlementaire democra-
tie,, van het kapitalisme, van het Marxisme en van het internationalis-
mee (Hil l 1996:6). Hij wijst erop dat behalve antidemocratisch en nati-
onalistischh de tijdschriften waarin Blanchot schrijft, fel anti-Duits zijn. 
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Blanchotss politieke engagement werd, zoals dat van veel commentato-
renn van de conservatieve rechtervleugel, sterk beïnvloed door de drei-
gingg van nazi-Duitsland en de besluiteloze houding die de Franse 
regeringg daar tegenover aanneemt. Hij verzet zich heftig tegen een 
politiekk van 'appeasement' en valt Léon Blum als leider van een soci-
alistischee regering om die reden aan. De antisemitische taal die hij 
daarbijj  uitslaat is volgens Hil l in rechtse kringen een gangbare tactiek 
omm Blum in diskrediet te brengen. Blanchots antisemitische taal is 
eerderr een vorm van retoriek of polemiek die premier Blum en diens 
politiekk aanvalt dan een vorm van racisme dat het heeft gemunt op de 
joodjood Blum Hill voert aan dat er geen onweerlegbaar bewijs is dat 
Blanchott gedurende de jaren dertig een voorstander van antisemitisme 
iss (Hil l 1996:8). Wel staat vast dat Blanchot vanaf 1933 een uitge-
sprokenn tegenstander is van zowel het Italiaanse fascisme als van het 
Duitsee Nazisme, omdat beide geheel zijn gebaseerd op een mystiek 
ideee van de natie (Hill 1996:7 & Hill 1997:21-36). In het controversi-
ëlee Ni droite, ni gauche verdedigt Ze'ev Sternhell de stelling dat het 
fascismee rechts noch links is. Voordat het een politieke werkelijkheid 
wordt,, is het fascisme een cultureel fenomeen. Ook hier valt de naam 
vann Blanchot. Allereerst stelt hij dat de 'bekering' tot liberaal demo-
craatt of "philosémite" in het denken van eminente en respectabele 
schrijverss als Thierry Maulnier, Bertrand de Jouvenel en Maurice 
Blanchott niet voldoet om de betekenis van het fascisme te veranderen. 
Hunn positie na de oorlog kan en mag niet worden gebruikt om hun 
positiee vóór de oorlog in een retrospectieve duiding te relativeren. 
Natuurlijkk hebben zij het recht hun ideeën te veranderen en bij te stel-
len,, maar zij hebben niet het recht hun geschiedenis te maskeren. Hun 
huidigee politieke overtuigingen kunnen niets veranderen aan de strijd 
diee zij hebben gevoerd tegen de beginselen van de democratie die zij 
nuu verdedigen. In de opvatting van Sternhell is de fascistische ideolo-
giee van Franse origine en komt het fascisme in opstand tegen zowel de 
burgerlijkee maatschappij met haar morele waarden en sociale en poli-
tiekee structuren, als tegen het socialisme. Deze fascistische ideologie 
wijstt zowel de liberaal-democratie als het socialisme af en wordt ge-
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kenmerktt door een antimaterialisme. Dit in Sternhell's woorden "spi-
ritualistischeritualistische fascisme" voert geen ideologiestrijd, maar vraagt om een 
waree dissident die een positie (rechts) opgeeft zonder "dezelfde vijan-
digheid""  (la même hostilité) tegenover de daaraan tegengestelde posi-
tiee (links) op te geven (Sternhell 1988:257). En Blanchot is naar zijn 
meningg de perfecte verbeelding van deze ware dissident. Anderen, als 
Jeffreyy Mehlman, geven toe dat Blanchot weliswaar niet uitgesproken 
antisemitischh is geweest, maar dat hij het dan toch ten minste passief 
heeftt ondersteund. Ook deze passieve ondersteuning wordt betwijfeld. 
Michaell  Holland brengt naar voren dat naar aanleiding van zijn roman 
ThomasThomas l'Obscur, zijn mogelijke benoeming tot hoofdredacteur van 
LaLa Nouvelle Revue Francaise en vanwege zijn samenwerking in het 
verledenn met de nationalistische jood Lévy aan Aux écoutes Blanchot 
inn 1942 fel is aangevallen door Robert Brasillach en consorten. Zijn 
romann Thomas l'Obscur wordt vanuit deze hoek als joodse kunst 
afgedaann (Holland 1996:5-6). Vanuit dit perspectief, aldus Holland, is 
"all  wat zijn lezers vandaag zouden kunnen doen een sluier over deze 
periodee in zijn leven trekken en het als irrelevant beschouwen voor 
watt de naam Blanchot in de naoorlogse periode is gaan betekenen" 
(Hollandd 1996:6). Precies deze versluiering kritiseren Ungar, Mehl-
mann en Sternhell en is volgens Mesnard inherent aan Blanchots idee 
vann de ervaring van het schrijven. Zijn idee van schrijven overwint 
weliswaarr het antisemitisme, maar deze overwinning gaat paradoxaal 
genoegg gepaard met het vergeten van zijn eigen antisemitisme. Deze 
kritiekk van Mesnard berust in de woorden van Christophe Bident op 
"eenn banaal concept" van zowel politiek als literatuur, omdat de ver-
houdingg tussen politiek en literatuur wordt gedacht vanuit de tegen-
stellingg tussen het reële en het denkbeeldige. 

Opvallendd aan deze discussie over de 'affaire Blanchot' is, dat 
zijnn aanklagers als Mehlman en Mesnard zijn werk interpreteren van-
uitt zijn politieke engagement en dat zijn verdedigers, zoals Hil l en 
Bident,, omgekeerd zijn betrokkenheid met extreemrechts vanuit zijn 
ideee van schrijven interpreteren en de benadering van Mesnard en 
Mehlmann als reductionistisch kritiseren. Beide benaderingen hebben 
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gemeenn dat zij een eenheid tussen leven en werk vooronderstellen 
waarbijj  de getuige a charge het werk tot het leven en de getuige a 
dechargee het leven, of meer in het bijzonder zijn politieke engage-
ment,, tot het werk reduceert. De reductie van het leven tot het werk 
impliceertt weliswaar een problematisering van de verhouding tussen 
levenn en werk - want wanneer het werk iedere eenheid radicaal op het 
spell  zet, valt daaronder ook de eenheid tussen leven en werk, dat wil 
zeggenn tussen politiek en literair engagement - maar paradoxaal ge-
noegg bevestigt deze problematisering tegelijkertijd die eenheid. Leslie 
Hil ll  heeft deze ambiguïteit onder ogen gezien wanneer hij schrijft dat 
dee breuk met een politiek van de representatie altijd het risico loopt 
dezee politiek te spiegelen (Hil l 1997:42). In Blanchot. Extreme Cm-
temporarytemporary maakt hij een onderscheid tussen de politieke teksten die 
Blanchott in de jaren dertig schreef en zijn literaire werk. Zijn politieke 
tekstenn zijn volgens Hill niet radicaal genoeg, aangezien zij weliswaar 
dee politieke orde, maar niet zichzelf als macht aanvechten en zo een 
nieuwee politieke orde proclameren. In die zin zijn Blanchots politieke 
tekstenn nog revolutionair: de weigering van een bepaalde politieke 
ordee staat nog in het teken van een "toekomstige zelftegenwoordig-
heidd van de natie" (Hil l 1997:48) en blijf t zo besmet door het vertoog 
vann een politieke representatie. 

Ookk Derrida mengt zich in dit debat. In "Demeure. Fiction et 
témoignage""  maakt hij een toespeling op degenen die Blanchot zijn 
politiekee engagement met extreemrechts aanwrijven, wanneer hij zegt 
datdat het belangrijk is de politieke betrokkenheid van Blanchot te be-
spreken.. Maar, zo voegt hij daaraan toe, dan moet zijn werk wel gele-
zenn worden met in achtneming van het gevaarlijke spel dat het met de 
waarheidd en de waarachtigheid van het getuigenis speelt. Mesnard en 
consortenn stellen zich op zoals de forensische artsen en de politie-
commissariss in Blanchots verhaal La folie du jour die willen weten 
hoee het echt is gebeurd en vertrouwen op een "onnozel concept" -
Derrida'ss woorden - van het getuigenis. Hij zegt het niet met zoveel 
woorden,, maar tussen de regels door verwijt Derrida degenen die 
Blanchott van iedere verdenking willen vrijpleiten, dat zij een even 
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onnozell  begrip van het getuigenis hebben. Want Blanchot kan niet 
volledigg worden vrijgepleit van de verdenking dat L 'instant de ma 

mortmort toevallig is gepubliceerd op het moment dat de beschuldigingen 
vann zijn politieke verleden zich opeenstapelen, van de verdenking dat 
hijj  de literaire fictie misbruikt om te laten zien dat hijzelf slachtoffer is 
geweestt van de Duitse bezetting en vrienden bij het verzet had, en van 
dee verdenking dat hij de literaire fictie misbruikt om zijn verantwoor-
delijkheidd voor wat de verteller, de jongeman is overkomen te ontlo-
pen:: "Men kan altijd de zuiverheid van het getuigenis in twijfel trek-
kenn en er een berekening in vermoeden. Ik ben ervan overtuigd dat de 
berekeningg niet zonder meer afwezig is" (DEM 40). Derrida betoogt 
hierr - en ik kom hierover in het tweede deel van deze studie nog uit-
voerigg over te spreken - dat we op voorhand er niet van uit kunnen 
gaann dat het onderscheid tussen getuigenis en fictie en tussen het on-
berekenbaree en de berekening zuiver is. 

Inn plaats van zijn literaire en politieke engagement tot elkaar te 
reducerenn of deze reductie te problematiseren, stel ik mij tot doel het 
engagementt in spiegelschrift vanuit zijn eigen vooronderstellingen en 
implicatiess te bevragen. Daarbij neem ik het voornoemde risico tot 
uitgangspunt:: in hoeverre blijf t Blanchots opvatting van schrijven en 
engagementt in spiegelschrift schatplichtig aan de metafysica en daar-
meee aan een politiek van het mogelijke? 
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Hoofdstukk 1 

Literatuurr en het voorrecht op de dood 

SchrijvenSchrijven is het oneindige, het onophoudelijke. 
Mauricee Blanchot 

7.. Alles zeggen 

Hett schrijven dat alles aanvecht en betwist, produceert niets en is 
geheell  in strijd met de op productie en nut gerichte arbeid. Niettemin 
verzett Blanchot zich in "La littérature et Ie droit a la mort"1 tegen de 
dualee oppositie tussen de arbeid {travail), die op concrete en actieve 
wijzee in de wereld optreedt en haar verandert enerzijds, en het schrij-
ven,, dat enkel passiefis en dus niet werkelijk zou interveniëren in de 
ontwikkelingg van de wereldgeschiedenis anderzijds. De mens die 
arbeidt,, produceert of realiseert een object dat tot dan toe irreëel was. 
Dee arbeid bewerkstelligt een andere werkelijkheid en de afzet van 
nieuwee objecten. Zodra ik een object fabriceer, wordt de ideale leegte 
diee mijn verlangen vervulde in werkelijkheid getransformeerd. Het 
geproduceerdee object "bevestigt (qffirme) in de wereld de aanwezig-
heidd van iets wat er niet was, en ze doet dit door de ontkenning van 
watt er zich tevoren bevond" (PF 304). In de arbeid negeert de mens 
eenn wereld die aan die negatie voorafgaat gaat. In het verlengde van 
dee dialectiek van Marx en Hegel zegt Blanchot dat de geschiedenis 
zichh vormt door de arbeid die "het zijn verwerkelijkt door het te ont-
kennenn en die het openbaart aan het einde van de ontkenning" (PF 
305). . 

Ookk het schrijven is een arbeid waarin de wereld wordt genegeerd 
omm een andere te scheppen. Maar schrijfarbeid is niet zomaar arbeid, 
schrijvenn is "de vorm bij uitstek van arbeid" (PF 304). Een schrijver 
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doett alles wat een arbeider doet, "maar in zeer hoge mate" (PF 305); 
hett werk dat hij produceert "is het werk (l'ouvragë) bij uitstek" (PF 
305);; de verandering die het geschreven werk bewerkstelligt is bui-
tengewoon:: "Het geschreven boekdeel is voor mij een buitengewone 
enn onvoorspelbare vernieuwing" (PF 305). Het schrijven staat niet 
tegenoverr de arbeid, maar binnen de sfeer van de arbeid plaatst het 
zichh in hiërarchie boven de gewone dagelijkse fabricatie van materia-
lenn en objecten. Evenals andere producten ontkent het schrijven de 
natuurlijkee en menselijke werkelijkheid die eraan voorafgaat, maar de 
ontkenningg van het schrijven is "globaal" dat wil zeggen wereld- of 
allesomvattend.. Op de vraag wat de schrijver kan antwoordt Blanchot: 

"Alles,, in de eerste plaats alles: hij is geketend, de slavernij drukt op 
hem,, maar vindt hij een ogenblik vrijheid om te schrijven, dan is hij vrij 
omm een wereld zonder knecht te scheppen, een wereld waarin de knecht, 
heerr geworden, de nieuwe wet stelt; zo verwerft de geketende mens 
doorr te schrijven onmiddellijk de vrijheid voor zichzelf en voor de we-
reld;; hij ontkent alles wat hij is om alles te worden wat hij niet is. In die 
zinn is zijn oeuvre een wonderbaarlijke daad, de grootste en belangrijkste 
(mijnn curs.) die er is" (PF 306). 

Hett schrijven ontkent alles, trekt alles in twijfel en voltrekt zo een 
overgangg van alles naar niets, van het eindige naar het oneindige, van 
dee maat naar het mateloze. Het in twijfel trekken of ontkennen van 
alless brengt hij naar aanleiding van het werk van Markies de Sade ter 
sprakee als het "alles zeggen".2 Het 'alles' staat niet voor een universa-
liteitt van het encyclopedisch weten, noch voor een totaliteit van rn>-
gelijkheden.. Het 'alles zeggen' brengt de rede buiten zichzelf en be-
vechtt de absolute vrijheid: "Alles zeggen, men moet alles zeggen, de 
vrijheidd is de vrijheid alles te zeggen, deze grenzeloze beweging is de 
beproevingg van de rede, haar geheime wens (va>u), haar waanzin (fo-

lie)"lie)"  (EI 342). Door alles te zeggen vecht de schrijver alles aan. Het 
**  alles zeggen' duidt op een beweging die uiteindelijk in niets uit-
mondt;; het gaat, aldus Foucault, om een "bevestiging die niets beves-
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tigt:: een volledige breuk met de transitiviteit" (Foucault 1986:62). 
Schrijvenn om alles te zeggen staat dus niet tegenover het schrijven om 
nietss te zeggen. Het schrijven bewerkstelligt niets; het is een hande-
lingg die het handelen ontkent, en daarom wordt gezien als een passie-
vee activiteit die niet werkelijk in de wereld intervenieert. Voor Blan-
chott geniet het schrijven nu juist een voorrecht boven de gewone 
arbeid,, omdat het alles zegt, dat wil zeggen omdat het alles aanvecht: 

"Dee invloed van de schrijver is verbonden aan ditvoorrecht meester van 
allesalles te zijn. (mijn curs.) Maar hij is slechts meester over alles, hij bezit 
nietss anders dan het oneindige, hij mist het eindige, de grens ontbreekt 
hem.. Maar in het oneindige wordt niet gehandeld, in het onbegrensde 
nietss tot stand gebracht, zodat als de schrijver werkelijk handelt door dit 
werkelijkee ding te maken dat boek heet, hij met deze handeling tevens 
elkk handelen in diskrediet brengt, omdat hij de wereld van bepaalde 
dingenn en van begrensde arbeid vervangt door een wereld waarin alles 
meteenmeteen gegeven is en waarin niets meer te doen valt dan ervan genieten 
doorr te lezen" (PF 306/7). 

Dee ontkenning van alles impliceert tegelijkertijd de ontkenning van de 
ontkenning.. Maar in tegenstelling tot de dialectiek markeert deze 
dubbelee negatie niet het moment van Aufhebung en mondt zij niet uit 
inn een synthese, in een positiviteit, maar in een onbegrensd alles, in 
(het)) niets. Deze door Bataille genoemde "négativité sans emploi", 
dezee nutteloze en werkeloze negativiteit kan niet worden geïnvesteerd 
enn wordt door Hegel in de Phanomenologie des Geistes als "de Furie 
vann het verdwijnen" afgewezen.3 

Omdatt het schrijven geen maat kent, reikt het verder dan welk 
handelenn ook. De schrijver kan alles. Hij kan een wereld creëren die 
bevrijdd is van iedere beperking en waarin de knecht heer wordt. De 
schrijverr ontkent alles en raakt aan het moment waarop niets meer te 
ontkennenn valt, waar de grenzen ontbreken, "de grens ontbreekt hem". 
Inn het oneindige kan niet worden gehandeld en niets tot stand worden 
gebracht.. Maar de schrijver die spreekt om niets te zeggen, zegt hoe 
dann ook iets. Hij produceert én verspilt, of beter gezegd, hij produceert 
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doorr te verspillen. Het schrijven is de verscheurde intimiteit - en geen 

dualiteitt - tussen even onafscheidelijke als onverenigbare bewegin-

gen:: de ontkennende beweging waarin de dingen van zichzelf worden 

gescheidenn om te worden gekend en te worden beheerst én de bewe-

gingg die alles ontkent en aanvecht. 
Maarr wat viseert deze globale ontkenning? Hoe kunnen we dit 

momentt van globale ontkenning en volkomen ontlediging denken? 
Hoee verhoudt het zich tot de bepaalde ontkenning van het woord, 
waardoorr de dingen van zichzelf gescheiden worden om te worden 
gekend?? Voor een antwoord op deze vragen zal ik nader ingaan op 
Blanchotss discussie met de dialectiek van Hegel. In zowel zijn vroege 
alss late werk blijf t Hegel een belangrijk afzetpunt. In "La littérature et 
Iee droit a la mort" en "Le grand refus" (EI 46-70) dat in 1969 in de 
bundell  L 'entretien infini is opgenomen, treedt Blanchot met Hegel in 
discussie.. Ik moet hierbij opmerken dat zijn lezing van Hegel sterk is 
gekleurdd door de interpretatie van Alexandre Kojève, die de Hegel-
receptiee in Frankrijk sterk heeft beïnvloed. Van 1933 tot 1939 geeft hij 
aann de École Pratique des Hautes Études colleges over Hegels Pha-
nomenologienomenologie des Geistes en maakt hij veel werk van de heer-knecht 
dialectiekk en de thematiek van de dood. Zijn lezing van Hegel is exis-
tentieell  te noemen. Vele bekenden, waaronder Merleau-Ponty, Sartre, 
Bataille,, Levinas, Queneau en Breton, hebben zijn colleges gevolgd. 
Zoverr ik heb kunnen nagaan heeft Blanchot zelf de colleges van Ko-
jèvee niet gevolgd.4 Mogelijk heeft hij via Bataille of door lezing van 
IntroductionIntroduction a la lecture de Hegel. Lecons sur la Phénoménologie de 
l'Esprit,l'Esprit, dat in 1947 verscheen, kennis gemaakt met Kojève's inter-
pretatiee van Hegel. In het doordenken van de ervaring van het onmo-
gelijke,, die de beweging van de dialectiek te buiten gaat, refereert 
Blanchott onmiskenbaar aan het werk van zijn vriend Georges Bataille. 
Inn zowel Faux pas als in L 'entretien infini wijdt hij een essay aan 
Bataille'ss hoofdwerk L'expérience intérieure Zijn essays over Ba-
taillee werpen niet alleen meer licht op hoe de ervaring van het onmo-
gelijkee wordt gedacht, zij laten tegelijk zien dat zich geen radicale 
breukk voltrekt tussen het vroege werk van Blanchot, waarin de erva-
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ringg van het onmogelijke wordt gedacht vanuit een verschil tussen zijn 
enn zijnde en een late Blanchot, wiens denken wordt georiënteerd door 
hett verschil tussen het zelfde en het andere. Dit is de reden dat ik zal 
stilstaan.bijj  de relatie tussen Blanchot en Bataille 

2.2. De dood als mogelijkheid 

Voorr het idee dat iedere talige weergave een ontkenning van het on-
middellijkee is, grijpt Blanchot terug op Hegels dialectiek van de "sii-
nlichee Gewiöheit", zoals die wordt ontwikkeld in het eerste hoofdstuk 
vann de Phanomenologie des Geistes. Zo op het eerste gezicht lijk t de 
zinlijk-zintuiglijk ee zekerheid de rijkste en waarachtigste, want niet-
selectievee vorm van kennis. Zij verschijnt als een onmiddellijke be-
trekkingg met de singuliere entiteiten, maar, zo stelt Hegel, geeft alleen 
tee kennen dat de singulariteit is. En dit zijn, dit zuivere want onbemid-
deldee zijn maakt de waarheid van de zinlijk-zintuiglijke zekerheid uit. 
Zodraa we uitspreken wat zich hier en nu als zinlijk-zintuiglijk e zeker-
heidd afspeelt, is het niet meer hier en nu. In het spreken, dat voor He-
gell  tot het bewustzijn behoort en daarom een hogere vorm van kennis 
vertegenwoordigt,, wordt het hier-en-nu ontkend, wordt het iets alge-
meens.. We spreken het zinlijk-zintuiglijk e altijd uit als iets algemeens. 
Hett onmiddellijke hier-en-nu, het louter singuliere is onuitsprekelijk 
enn staat voor Hegel gelijk met het onware en het onredelijke.5 Hier 
treedtt duidelijk op de voorgrond dat het redeloze een ondergeschikt 
momentt is binnen een samenhangend geheel. Wat voltrekt redeloos is, 
kann niet worden begrepen en onttrekt zich aan elk begrip. Het kan 
enkell  als een noodzakelijk moment binnen een zinvolle samenhang 
wordenn begrepen, maar dan is het niet meer volstrekt redeloos. 

Inn en door de talige representatie worden de dingen in hun onmid-
dellijkheidd ontkend en veralgemeniseerd waardoor ze gekend en be-
heerstt (kunnen) worden. Ontkennen is bepalen, begrenzen, afbakenen. 
Dee taal blijkt voor Blanchot een instrument in en van de onderneming 
diee een zekere macht en heerschappij over de wereld wil vestigen. In 
"Laa littérature et Ie droit a la mort" schrijft Blanchot: "Het woord 
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geeftt me het zijnde, maar het geeft me dat beroofd van zijn" (PF 312). 

Inn L 'entretien infini lezen we: 

"Onvermoeibaarr bouwen we aan de wereld, zodat de geheime ontbh-
ding,, de universele ontaarding die regeert wat 'is', wordt vergeten ten 
gunstee van deze coherentie van begrippen, van heldere en bepaalde ver-
houdingenn en vormen, het werk van de onbezorgde mens, waar het niets 
(Ie(Ie néant) niet kan doordringen en waar de mooie namen voldoen om 
onss gelukkig te maken" (EI 46). 

Hett woord is de afwezigheid en ontkenning van het zijn. Vanwege 
zijnn ontkenning maakt het woord het leven mogelijk en veilig: "het 
woordd {parole) is het gemak en de zekerheid van het leven" (PF 312). 
Dezee bepaalde negatie structureert zowel de arbeid en het dagelijkse 
taalgebruik,, waarin de woorden transitief en transparant zijn, als de 
cultuurr die werkt aan het geheel. In het verlengde van Hegel vangt 
Blanchott deze negatie onder de noemer van de dood. De dood stelt 
onss in staat de dingen te vatten: "Enkel de dood staat mij toe te grijpen 
watt ik wil bereiken; hij is in de woorden de enige mogelijkheid voor 
hunn zin. Zonder de dood zou alles wegvloeien in het absurde en in het 
niets""  (PF 313). De betekenis van het woord 'dood' is dus een andere 
dann die we daar in het dagelijks gebruik aan hechten: het einde van het 
leven.. Paradoxaal genoeg brengt de dood tot leven. Als bepaalde ne-
gatiee is de dood een mogelijkheid, een vermogen van de mens die hem 
inn staat stelt te leven, zijn kans en zijn enige hoop om mens te kunnen 
zijn,, omdat door de dood de toekomst van een voltooide wereld en een 
voltooidd leven gewaarborgd blijf t - althans zo lijk t het. 

Dee dood als negatie is de mogelijkheid de wereld te beheersen en 
betekeniss te geven. Zij is een mogelijkheid omdat we haar kunnen 
investeren.. De mens als denkend en sprekend wezen dient de dood 
vastt te houden. Het leven van de 'Geist' is "het leven dat de dood 
verdraagtt en zichzelf in hem behoudt"7 De dood als negatie beschouwt 
Hegell  als een noodzakelijke doorgang, als een ondergeschikt moment 
binnenn de beweging waarin de * Geist' zichzelf verwerkelijkt en vol-
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tooitt in het absolute weten. Maar het is alleen mogelijk de dood onder 
ogenn te zien wanneer zij is omgevormd tot een bepaalde negativiteit, 
tott een relatief niet-zijn of nog-niet-zijn, tot een op te heffen breuk (cf. 
Dasturr 1999:41). De 'Geist*  is de reflectieve beweging, waarin de 
geestt zich veruitwendigt, zich van zichzelf onderscheidt en via de 
opheffingg van dit onderscheid, dat het herkent als dat wat hetzelf tot 
standd heeft gebracht, tot zichzelf terugkeert. In deze reflectieve bewe-
gingg wordt 'het moment waarop datgene wat zich onderscheidt van 
zijnn spiegel' begrepen als noodzakelijk, maar onderschikt moment van 
diee beweging zelf. Reflectie is weliswaar een splijtende verdubbeling, 
maarr in die splijting vindt de geest zichzelf en bereikt hij zijn waar-
heid.. Precies dit maakt het denken tot een speculatieve filosofie (cf. 
Dee Boer 1997:237). 

Hegelss dialectiek of 'Logik' is een denken dat zichzelf grondt. In 
zijnn kritiek op het formalisme van Kant, waarin het denken en zijn van 
elkaarr zijn gescheiden, stelt Hegel dat 'het ware' niet enkel als sub-
stantie,, maar als 'levendige substantie', als 'Geist', dat wil zeggen als 
hethet zichzelf denkende denken moet worden opgevat. De 'Geist' vol-
trektt een beweging waarin het zich veruitwendigt en via de opheffing 
vann die veruitwendiging tot zichzelf terugkeert. Deze dialectische 
bewegingg noemt Hegel 'ervaring'8. In deze door Heidegger getypeer-
dee onto-theologie vallen het laatste fundament en dat wat wordt ge-
fundeerd,, de causa prima en de causa sui samen. Volgens Derrida 
constitueertt deze zichzelf funderende beweging de verborgen horro-
geniteitt van de diverse metafysische systemen, de ervaring van het 
zijnn en garandeert zij de volle aanwezigheid bij zichzelf, oftewel een 
volledigg zelfbewustzijn.9 De metafysica is zo een geheel in zichzelf 
beslotenn manier van denken, waarin het ondenkbare de status van het 
nogg niet gedachte, het onzegbare de status van het nog niet gezegde of 
ongezegdee en de dood de status van een bepaalde negatie heeft. Bin-
nenn de metafysica kan het ongedachte altijd nog gedacht worden, dat 
will  zeggen tot zichzelf terugkeren en bij zichzelf aanwezig zijn. Het is 
dezee metafysica, in het centrum waarvan de politiek als kunst van het 
mogelijkee ontstaat. Binnen deze metafysica wordt het zijn gedacht als 
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mogelijkheid,, als een potentia, als iets dat zich verwerkelijkt (duna-

mis)mis) en waarin verleden (niet meer) en toekomst (nog niet) modifica-

tiess van de tegenwoordigheid zijn. Voor een antwoord op de vraag 

naarr het statuut van het onmogelijke en of Blanchot al dan niet schat-

plichtigg blijf t aan een politiek van het mogelijke, is het daarom be-

langrijkk om onder andere na te gaan hoe hij de ervaring van het schrij-

venn in relatie tot de tijd denkt. 

3.3. Sterven en de ervaring van het onmogelijke 

Vanwegee hun negatieve werking oefenen de arbeid en de taal volgens 
Blanchott geweld uit. De wereld, en het 'ik' bestaan bij gratie van de 
afwezigheidafwezigheid van het onbemiddelde zijn. Dat we het geweld van de taal 
niett of nauwelijks aan den lijve ondervinden, doet aan haar geweldda-
digee werking niets af, maar geeft er blijk van dat zij haar geweld ver-
bergtt door enkel te getuigen van wat door haar negatieve werking 
verschijnt:: "De taal (langage) is de poging waardoor het geweld erin 
toestemtt niet openlijk maar verborgen te zijn (...)" (EI 60). De litera-
tuurr streeft er volgens Blanchot nu juist naar te evoceren, wat in het 
woordd verloren gaat, of zoals hij later zegt afwezig is. Zij wil de din-
genn 'vatten' zoals zij in hun singulariteit existeren en zoekt het zijn 
zoalss het onbemiddeld, ongevormd is. Haar zoektocht drijft de litera-
tuur,, zoals we al herhaaldelijk hebben gezien, voorbij zichzelf. Het 
verschill  met de dialectiek van Hegel kondigt zich hier meer dan dui-
delijkk aan: de 'Geist' verwerkelijkt zich, het literaire werk verspilt 
zich,, verwerkelijkt zich door zich te verspillen en onmogelijk te na-
ken.. Immers, om het onuitsprekelijke, want onbemiddelde zijn in 
ervaringg te roepen, om niets te zeggen, zal het werk de wereld en de 
betekenissen,, die bij gratie van de ontkenning van het zijn tot stand 
zijnn gekomen, moeten ontkennen, zal het de taal en daarmee zichzelf 
bijbij  wijze van spreken het zwijgen op moeten leggen. 

Dee taal het zwijgen op leggen is iets anders dan alleen maar zwij-
gen.. Zwijgen betekent niet per definitie de ontkenning van de beteke-
nis.. Stiltes maken deel uit van de taal en kunnen zeer betekenisvolle 
uitdrukkingenn zijn. Om de taal het zwijgen op te leggen, zal de schrij-
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verr zich hoe dan ook van woorden moeten bedienen en tegelijkertijd 
dee betekenis van die woorden met behulp van andere woorden moeten 
ontkennen.. De stilte spreekt in de oneindige ontkenning van beteke-
nissen,, waarin de woorden zelf dingen of materie worden. Voor de 
stiltee vestigt Blanchot zijn hoop op de ondoorzichtige materialiteit van 
dee taal (PF 316) en voert hij de taal tot haar grens, waar het spreken 
zichh alleen nog uit in een onverstaanbaar gemurmel, waarin de woor-
denn niet langer transitief en transparant zijn, niet langer representeren 
enn geen betekenis meer geven. In deze breuk met de transitiviteit is 
hethet woord enkel nog vormloze en ondoorzichtige materie. Als materie 
gehoorzaamtt het niet langer aan de discursieve orde, waarin zijn bete-
keniss en syntactische functie vaststaan. De schrijver bedient zich van 
dee taal zoals de beeldhouwer zich van steen bedient: "op zo'n manier 
datdat zij niet wordt gebruikt, verbruikt of ontkend door het nut, maar 
geaffirmeerdd en geopenbaard in haar duistere onbegrijpelijkheid, een 
wegg die slechts tot haarzelf leidt" (EL 297). In nagenoeg dezelfde 
woordenn wijst Sartre het engagement in spiegelschrift af, omdat het 
aann de kant staat van de schilderkunst, het beeldhouwen en de muziek. 
Evenalss noten, kleuren en vormen zijn woorden geen tekens en ver-
wijzenn zij naar niets dan zichzelf (Sartre 1970:17). Voor Blanchot 
kondigtt de ervaring van het onmogelijke zich aan in de reflectie 
waarinn de taal zich tot materie maakt. Materie is geen object, maar laat 
verschijnenn wat verdwijnt in het object. Het object is bewerkte materie 
enn resultaat van de negatie die in de arbeid werkzaam is. Als materie 
iss het literaire werk vormloos, zonder betekenis en ondoorzichtig, 
waardoorr "we er niets mee kunnen beginnen". 

Blanchott situeert de ervaring van het onmogelijke op het moment 
waaropp het schrijven geen betekenis meer vormt. Op de grens van het 
betekenislozee dient zich een andere dood aan, een dood die niet als 
eenn bepaalde negatie geïnvesteerd en overwonnen kan worden. Op het 
momentt dat de schrijver de grens nadert van al wat in woorden gezegd 
kann worden, ervaart hij het uiterste van zijn mogelijkheden, van zijn 
begrenzingen,, komt hij in de contreien waar het bestaan zich aan zijn 
greepp onttrekt. In deze vrijgemaakte en sprakeloze ruimte, in deze 
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'literairee ruimte', schenkt de literatuur zichzelf als ervaring van het 
onmogelijke.. Door alles te zeggen, dat wil zeggen alles aan te vechten 
komtt de schrijver tot een moment waarop het schrijven onmogelijk 
wordt.. En daarin ervaart hij een andere dood, die zich aan zijn greep 
onttrekt.. Deze andere dood is niet louter een ontkenning van de dood 
alss mogelijkheid. Als ontkenning van de mogelijke dood zou de ande-
ree dood gevangen blijven binnen de beweging van de dialectiek De 
anderee dood gaat iedere betekenis te buiten, niet zozeer omdat zij zich 
aann de betekenis onttrekt en zich enkel als iets algemeens te kennen 
geeft,, maar veeleer omdat zij het moment aanduidt waarop het geven 
vann betekenis en de dood als negatie onmogelijk is. De andere dood 
gaatt ieder begrip te buiten en is met niets anders te vergelijken; zij 
steltt zich nimmer tegenwoordig, zodat we geen enkele macht over 
haarr kunnen uitoefenen en haar niet kunnen investeren. Zij is een 
"doodd zonder einde, een beproeving van de afwezigheid van het ein-
de""  (EL 227) en opent een eindeloze afgrond, een onuitputtelijke 
leegtee waarin ieder fundament afwezig is. Deze onmogelijke dood 
"ontkentt de ontkenning van de grenzen" (PF 306), ontkent met andere 
woordenn de dood als negatie waarin de dingen van zichzelf onder-
scheidenn worden om gekend en beheerst te worden. Maar deze ont-
kenningg van de ontkenning mondt niet uit in een synthese; zij beves-
tigtt geen positiviteit, maar verwerkelijkt eerder de onmacht om te 
ontkennen.. Het gaat hier niet om een laatste ontkenning, maar om een 
excess waarin de dood zichzelf te buiten gaat. De onmogelijke dood is 
buitenn zichzelf. 

Ditt zich te buiten gaan is niet de veruitwendiging waarvan Hegel 
spreekt.. In de dialectiek herkent de 'Geist' het andere als dat wat het 
zelff  via de veruitwendiging tot stand heeft gebracht. In het exces is 
daarvann geen sprake. Het exces van de onmogelijke dood is geen te 
fixerenn toestand, maar een beweging waarin de lij n die ons met de 
wereld,, ons 'ik' en de dood verbindt wordt verbroken. Blanchot duidt 
dezee beweging ook aan als sterven. 
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"Zolangg ik leef ben ik een sterfelijk mens, maar wanneer ik sterf en op-
houdd een mens te zijn, houd ik ook op sterfelijk te zijn, ik ben niet in 
staatt te sterven, en de dood die zich aankondigt vervult mij met afschuw 
omdatt ik haar zie zoals zij is: niet meer dood, maar onmogelijkheid om 
tee sterven." (PF 325) 

Hett sterven voert ons naar een punt waar we onmachtig, onwetend en 
passieff  zijn, waar we niet langer kunnen handelen en geen welover-
wogenn beslissing meer kunnen nemen, waar we, in de woorden van 
Levinas,, "niet meer kunnen kunnen"10. De ervaring van het onmoge-
lijk ee wijst op een ervaring van radicale onmacht en passiviteit: schrij-
venn is schrijven uit onmacht. Doodsangst is niet de angst dood te gaan, 
maarr de angst niet te kunnen sterven. Op het moment dat we oog in 
oogg met de dood staan, ervaren we de onmacht nog langer over de 
doodd te beschikken. Anders gezegd, in het besef eens te zullen sterven 
wordenn we achtervolgd door en geconfronteerd met een ondraaglijke 
gebeurteniss die we niet kunnen controleren en die ons op elk moment 
-- 'toch nog plotseling' - kan overvallen. In plaats van ons daarvan 
stoicijnsstoicijns af te wenden, zouden we ons tot dit moment, dat onze ein-
digheid,, markeert moeten verhouden. Daar ligt wat betreft Blanchot 
eenn opgave voor de literatuur en voor de filosofie. Met de onmogelijke 
doodd doelt Blanchot dus niet op Epicurus' dictum dat als de dood er 
is,, het leven er niet is, en dat als het leven er is de dood er niet is. 
Meerr in het bijzonder neemt Blanchot hier, in het voetspoor van Levi-
nas,, afstand van Heideggers 'Sein zum Tode', waarin het 'Dasein' de 
doodd als meest eigenste mogelijkheid zijn op zich neemt. Voor een 
goedd begrip van de onmogelijke of andere dood is het niet noodzake-
lij kk hier nader in te gaan op Blanchots verhouding tot Heideggers 
'Seinn zum Tode'. In hoofdstuk zeven zal ik terugkomen op deze ver-
houdingg en haar confronteren met Derrida's lezing in Apories van 
Heideggerss 'Sein zum Tode'. Deze confrontatie stelt mij namelijk in 
staatt om het verschil tussen de ervaring van het onmogelijke en de 
ervaringg van de aporie te laten zien. 
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Opp de vraag wat de ervaring van het onmogelijke kenmerkt, is hoege-
naamdd geen eenduidig antwoord te geven. De ervaring van het onmo-
gelijkee dwingt als het ware een ander vocabulaire en een andere na-
nierr van spreken en schrijven af. De gebruikelijke filosofische catego-
rieënrieën zijn niet langer adequaat om haar te denken. Wanneer Blanchot 
inn "Le grand refus", dat in L 'entretien infini is opgenomen, een drietal 
"kenmerkenn (traits)" van deze ervaring noteert, moeten we hierbij in 
achtt nemen dat deze kenmerken zich niet tot het onmogelijke verhou-
denn als de attributen tot de substantie. Eerder dan de status van attri-
buutt hebben deze kenmerken de status van een systematisch onder-
scheidenn moment van de ervaring van het onmogelijke. Uit de ken-
merkenn die Blanchot naar voren brengt, zal blijken dat de ervaring 
zoalss hij haar in L 'entretien infini doordenkt, geen radicale breuk 
voltrektt met de onmogelijke ervaring van het schrijven zoals hij die in 
FauxFaux pas, La part du feu, L 'espace littéraire en Le livre a venir heeft 
gedacht. . 

Alss eerste kenmerk van het onmogelijke noemt Blanchot het 
onophoudelijke:: het onmogelijke is onophoudelijk (I'incessant). 
Hiermeee zegt hij uitdrukkelijk niet dat het onmogelijke zich eindeloos 
inn de tijd uitstrekt en zich vereeuwigt. Integendeel zelfs. Het onop-
houdelijkee duidt op de afwezigheid van de tegenwoordige tijd. Het 
onmogelijkee 'presenteert' zich in het heden noch in het verleden, 
evenminn in de toekomst. Het moment waarop het onmogelijke zich 
'presenteert',, is geen heden dat overgaat in de toekomst en daardoor 
tott het verleden behoort, maar een onmiddellijke tegenwoordigheid, 
diee elke tegenwoordigheid als heden uitsluit. Eerder, in L 'espace litté-
raire,raire, heeft Blanchot het onophoudelijke in verband gebracht met de 
afwezigheidd van tijd, dat wil zeggen met een tijd zonder tegenwoordi-
gee tijd, zonder begin of einde. In deze tijd wordt het subject elk initia-
tieff  ontnomen. De tijd van het onmogelijke breekt met de continuïteit 
vann nu-momenten en voltrekt geen dialectische beweging waarin het 
hedenn reeds verleden en toekomst als zijn modificaties in zich sluit. 
Opp grond van de continuïteit van de tijd van het mogelijke verschijnt 
dee wereld. Maar wat in de afwezigheid van de tijd verschijnt "is het 
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feitt dat niets verschijnt, het zijn dat ligt in het diepste van de afwezig-
heidd van zijn, dat is wanneer er niets is (qui est quand il  n'y a rien)" 
(ELL 26). Of anders gezegd: "wat tegenwoordig is, vertegenwoordigt 
niets""  (EL 27). 

Uitt dit eerste kenmerk volgt haast als vanzelf het tweede: het on-
mogelijkee is het ongrijpbare waarvan wij ons niet kunnen losmaken: 
"Hett ongrijpbare waarvan men zich niet vrijwillig  ontdoet 
(Vinsaisissable(Vinsaisissable dont on ne se dessaisit pas)" (EI 65). Het onmogelijke 
blijf tt ons bespoken, precies omdat het ongrijpbaar is en zich niet laat 
beheersen.. Als derde kenmerk geeft Blanchot aan dat de ervaring van 
hett onmogelijke geen dialectische beweging voltrekt. Het onmogelijke 
gaatt elke negatieve of positieve bepaling te buiten. En de ervaring van 
hethet onmogelijke is oorspronkelijker dan elk initiatief en sluit elke 
handelingg zich daarvan los te maken uit. Tegen het onmogelijke kun-
nenn we niet in actie komen. Het onmogelijke ervaren, is zich verhou-
denn tot wat elk meesterschap en ontkenning te buiten gaat. 

Omdatt we ons verhouden tot het Buiten dat zich aan onze greep 
onttrektt en we ons er niet van kunnen losmaken, spreekt Blanchot van 
passie:: "de onmogelijkheid is de passie van het Buiten zelf' (EI 66). 
Alss passie is het onmogelijke iets dat wordt ondergaan. Maar niet 'ik' 
benn gepassioneerd en onderga het onmogelijke, het onmogelijke is 
geenn functie van mijn gepassioneerde verlangen, maar ik ben een 
functiee van het onmogelijke, waarin ik mij verlies, waarin ik opga en 
mijj  te buiten ga. In de verhouding tot het onmogelijke ga 'ik' mij te 
buiten,, ben 'ik' buiten mijzelf. Spreekt Blanchot van de verhouding 
tott het Buiten dan spreekt hij dus niet van een 'ik' dat zich tot een 
Buitenn verhoudt. Op het moment dat 'ik' mij tot het Buiten verhoud, 
bevindd ik mij niet tegenover het Buiten, maar ben 'ik' het Buiten. 
Preciess om die reden zegt Blanchot dat de ervaring van het onmoge-
lijk ee een passie van het Buiten is en niet de passie van iemand die zich 
tott het Buiten verhoudt. Dit Buiten is nooit als een positiviteit aanwe-
zigg en geeft zijn essentie nimmer prijs. Het Buiten waarvan Blanchot 
spreektt is geen functie van het binnen. 
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Mett zijn stelling dat de dood onmogelijk is, verdedigt Blanchot 
niett het idee van onsterfelijkheid. Onsterfelijkheid impliceert een 
triomff  over de dood en ontneemt de dood de radicale negativiteit. 
Evenminn verwijst de oneindigheid van de onmogelijke dood naar de 
waree oneindigheid waarin Hegefc 'Geist' tot zichzelf terugkeert en 
zijnn waarheid bereikt. De oneindigheid van de onmogelijke dood is 
eenn oneindigheid waaraan de eindigheid ontbreekt, terwijl in de ware 
oneindigheidd de tegenstelling tussen eindigheid en oneindigheid zich 
opheft.. Voor Hegel is de gesloten cirkel zonder begin- of eindpunt het 
modell  of de figuur van de ware oneindigheid. De ware oneindigheid 
wordtt niet van buitenaf begrensd, omdat ze elk buiten insluit; elk 
momentt dat eindig is, bergt het geheel al in zich en verwijst altijd naar 
hett geheel waarvan het deel uitmaakt. De ware oneindigheid is een 
geheel,, een totaliteit die zich ont-wikkelt en daarin tot zichzelf komt. 
Tegenoverr deze gesloten cirkel stelt Hegel de oneindig lineaire pro-
gressie,, waarin elk eindpunt steeds weer naar iets voorbij dat punt 
wijst,, naar een 'Jenseits' dat het niet insluit. Deze lineaire progressie 
iss 'das Schlechte-Unendüche' waarvan hij vervolgens zegt dat het 
onwaarr is (Hegel 1986 V:164). 

4.4. Transgressie en de limietervaring 
Hoewell  het schrijven en sterven onophoudelijk zijn, verschilt hun 
oneindigheidd radicaal van de circulaire oneindigheid die Hegel als de 
waree oneindigheid beschouwt. En ook al gaat het onophoudelijke 
momentt van het sterven elk begrip en elke betekenis te buiten, even-
minn staat het gelijk met de oneindige lineaire progressie die Hegel als 
onwaarr en onuitsprekelijk afwijst. De lineaire progressie is een ein-
delozee voortgang, waarin de negatie als wijkende horizon nog altijd 
relatieff  is. Evenmin als het sterven omvat de progressie een geheel, 
maarr anders dan deze beweging van ontlediging staat de progressie in 
hett teken van de groei en van de ontwikkeling. Het sterven maakt 
geenn progressie, maar voltrekt een transgressie, waarin alles in twijfel 
wordtt getrokken en wordt aangevochten. Progressie staat in het teken 
vann accumulatie, transgressie in het teken van verspilling. Voor de 
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progressiee heeft het 'Jenseits' bij wijze van spreken de status van een 
marktt die nog ontgonnen en veroverd moet worden. Als zodanig geeft 
hethet zin en richting aan de accumulatie van kennis, waarden en goede-
ren.. De transgressie is onlosmakelijk verbonden met de act van con-
testatiee en wordt georiënteerd door Mets anders' 'aan gene zijde': "De 
literatuurr heeft als wet deze beweging naar iets anders, naar een aan 
genegene zijde, dat ons evenwel ontsnapt" (PF 46). 

Ikk wil hier wijzen op de verwantschap met het werk van Georges 
Bataillee - Blanchot en Batailie ontmoeten elkaar in 1940 en zullen tot 
dee dood van Bataille in 1962 in vriendschap de onmogelijke ervaring 
mett elkaar delen - die hier onmiskenbaar is en waarvan Blanchot bij 
herhalingg blijk geeft. De ervaring van het schrijven die Blanchot denkt 
staatt zeer dicht bij de innerlijke ervaring die Bataille "uitschrijft".11 

Nogg in hetzelfde jaar waarin Batailles L 'experience inférieure ver-
schijntt (1943), wijdt Blanchot er een essay aan, dat in Faux pas wordt 
opgenomen.. Zijn affiniteit met het werk van Bataille blijkt overduide-
lij kk uit de inleiding tot Faux pas, "De Pangoisse au langage", waarin 
hethet vocabulaire en het gedachtegoed van Bataille zichtbaar doorwer-
kenn en worden verwerkt. Met name aan de eis van verspilling die 
Blanchott aan de schrijver stelt, valt de verwantschap van Bataille 
gemakkelijkk te herkennen: 

"Hijj  moet de krachten die hem tot schrijver maken verspillen en ver-
bruiken.. (...) Het is noodzakelijk dat hij vernietigd wordt in een hande-
lingg die hem werkelijk op het spel zet. De uitoefening van zijn macht 
dwingtt hem ertoe die macht te offeren" (FP 13). 

Mett deze notie van verspilling {dépense), die Bataille uitwerkt in La 

notionnotion de dépense (1933) en La part maudite (1949), kritiseert hij de 
beperktee economie, die de lij n van progressie volgt, die gericht is op 
accumulatiee van goederen, zin en macht en die het principe van zelf-
behoudd voorop stelt. Het principe van zelfbehoud staat niet per defini-
tiee gelijk met een tomeloos egoïsme dat uitmondt in een oorlog van 
allenn tegen allen, eerder stuurt dit grondbeginsel het denken over de 
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vraagg hoe de samenleving zo goed mogelijk rationeel ingericht kan 
wordenn (cf. Manschot 1991:20). Als rationele grondslag van de sa-
menlevingg fundeert het streven naar zelfbehoud een gemeenschap 
waarinn nut, berekening, winst en resultaat, identiteit en eenheid, het 
ware,, het schone en het goede centrale waarden zijn. Dit streven naar 
zelfbehoudd wordt onder andere gerealiseerd in de arbeid en is consti-
tutieff  voor de politiek van het mogelijke. Ook voor Bataille is arbeid 
eenn negativiteit, die wordt geïnvesteerd om een (profane) orde te ves-
tigenn waarin nut en doelmatigheid het menselijk handelen regeren. 
Maarr deze door arbeid gevestigde orde reduceert de mens tot een ding, 
tott een gebruiksvoorwerp. En het is aan dit verval dat de mens wil 
ontsnappen.. In de kunst, in de erotiek en in de wrede offerrituelen "is 
dee mens allereerst op zoek naar een verloren intimiteit (Bataille 
1967:95). . 

Hett principe van zelfbehoud is volgens Bataille niet toereikend 
omm de menselijke existentie te denken. Oorlog, sport en spel, somptu-
euzee bouwwerken, rouw, kunst en seksuele perversie zijn niet gericht 
opp zelfbehoud, maar vormen van verspilling die hun doel in zichzelf 
hebbenn en waarin "het accent is verschoven naar het verlies, dat zo 
groott mogelijk moet zijn, opdat de activiteit zijn ware betekenis 
(veritable(veritable sens) krijgt" (Bataille 1967:28). De verspilling is onvoor-
waarlijk,, maar niet totaal. Aan de verspilling zelf worden geen voor-
waardenn gesteld; zij maakt geen deel uit van een contract. Zij is niet 
totaal,, omdat zij het moment aanduidt waarop het leven aan zijn uiter-
stee grens komt en de dood in het leven komt. Zij voert weliswaar het 
levenn tot het uiterste van zijn mogelijkheden, maar zij maakt er geen 
eindd aan; zij is een excessieve beweging waarin we buiten zinnen 
raken. . 

Inn 1962, het jaar dat Bataille overlijdt, staat diens L'expérience 

inférieureinférieure in Blanchots essay "L'e?périence-limite" opnieuw centraal. 
Naa eerst te zijn verschenen in La Nouvelle Revue Francaise, wordt het 
zevenn jaar later gepubliceerd in L'entretien infini. Uit het feit dat het 
tweedee deel van L'entretien infini als geheel de titel "L'expérience-
limite""  draagt, kan worden afgeleid dat Blanchot de ervaringen die hij 
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bespreektt in de essays over onder anderen Simone Weil, Camus, 
Nietzschee en Sade en die in dit deel zijn opgenomen, beschouwt als 
limietervaringen.122 In de verschillende essays vinden we soms nage-
noegg dezelfde formuleringen. Zo schrijft hij over Simone Weil: "Het 
denkenn van het onheil (malheur) is precies het denken van dat wat 
zichh niet kan laten denken" (EI 174). In zijn essay over Bataille lezen 
we:: "De limietervaring is dus de ervaring zelf: het denken denkt dat 
watt zich niet laat denken" (EI 310). 

Blanchotss essays over Bataille maken duidelijk dat de act van 
aanvechtingg zich niet van de ervaring van het onmogelijke, van de 
limietervaringg onderscheidt: "De ervaring, dat moet direct worden 
gezegd,, onderscheidt zich niet van de aanvechting waarvan zij in de 
nachtt de lichtende uitdrukking (l'expression fulgurante) is" (FP 50). 
Datt de ervaring niet van de aanvechting is te onderscheiden, is overi-
genss een beginsel dat Bataille volgens eigen zeggen aan Blanchot 
ontleent.. Met dit beginsel is een ander beginsel verbonden dat Bataille 
eveneenss aan Blanchot dankt13: "Hij  (Blanchot, rdb) zegt me dat de 
ervaringg zelf autoriteit is" (Bataille 1992:67). De waarden worden niet 
aangevochtenn uit naam van een andere waarde. Zou dat wel het geval 
zijn,, dan zou de ervaring een autoriteit buiten zichzelf hebben. De 
ervaringg is haar eigen autoriteit en stelt zichzelf als waarde: "ik vecht 
aann in naam van de aanvechting die de ervaring zelf is (de wil tot het 
eindee van het mogelijke te gaan)" (Bataille 1992:24). De aanvechting 
iss geen poging bestaande waarden te ontkennen om ze door andere te 
vervangen,, maar een soeverein gebaar waarmee alles in twijfel wordt 
getrokken.. En in twijfel trekken betekent doorvragen tot de grens zich 
alss leeg centrum opent en elk geruststellend perspectief verzinkt in een 
afgrondd die geen richting meer kan geven, geen grens meer kan vis e-
ren,, geen maat meer kan aangeven. Deze ervaring laat zich niet meer 
denkenn in gebruikelijke metafysische opposities en verhoudingen en is 
eenn "verlies van bewustzijn (perte de cormaissance)". 

Dee ervaring van het onmogelijke is een limietervaring. Haar 
wachtt degene die niet stopt op het moment dat hij alles heeft bereikt, 
maarr dit alles op het spel zet en zo ervaart dat er nog iets resteert bui-
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tenn het geheel, dus buiten alles wat door de ware oneindigheid van de 

dialectiekk wordt omspannen,: 

"Dee limietervaring is de ervaring van wat het geheel te buiten gaat 
(['experience(['experience de ce qu 'ilya hors de tout), op het moment dat het geheel 
elkk buiten uitsluit, van wat te bereiken blijf t op het moment dat alles is 
bereikt,, en te kennen op het moment dat alles bekend is: het onbereikb a-
ree en het onbekende zelf' (EI 305). 

Alss verspilling, als prijsgave van de wereld en van een welbepaald 
'ik' ,, is de limietervaring objectief noch subjectief. Zij is geen ervaring 
inn de zin die de fenomenologie daaraan geeft. Zoals Blanchot op-
merkt,, handhaaft de fenomenologie de wereld als horizon van iedere 
ervaringg en het primaat van het subject. De fenomenologie verbindt de 
ervaringg met de reflectieve blik op de alledaagse beleving, met als 
doell  het veld van mogelijkheden, die in de alledaagse ervaring beslo-
tenn liggen, open te leggen en de betekenis daarvan te vatten. Zo tracht 
dee fenomenologie het funderende karakter van het subject en zijn 
transcendentalee functie te herstellen (cf. Foucault 1985:10).1 De ver-
spillingg van het subject houdt geen zuivering in van het subject of het 
'ik '' ten gunste van de universele of objectieve werkelijkheid, zodat 
algemeenn geldige kennis mogelijk zou worden. Deze positie dicht 
Blanchott de schrijver toe "die men klassiek noemt" (EL 23). Deze 
'klassiekee schrijver' offert het woord op om stem te geven aan het 
universele,, aan de onpersoonlijke algemeenheid die hem een verhou-
dingg tot de waarheid verzekert, een waarheid die aan gene zijde van de 
persoon,, van het 'ik' en voorbij de tijd ligt. De 'klassieke schrijver' 
streeftt onsterfelijkheid na. De schrijver die het schrijven als onophou-
delijkk ervaart, treedt niet binnen in een wereld die zekerder, mooier en 
rechtvaardigerr is dan de wereld waarin hij woont en werkt. Evenmin 
ontdektt hij een taal die voor iedereen waardig zou zijn. 
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5. Het5. Het neutrum 

Dee limietervaring zoals Blanchot deze in L 'entretien infini ter sprake 
brengtt lijk t in niets te verschillen van de ervaring van het onmogelijke. 
InIn beide soorten ervaringen gaat het 'ik' zich te buiten op het moment 
datt de negatie tot het uiterste wordt doorgevoerd, tot het punt van de 
zuiveree affirmatie die bevrijd is van iedere negatie: 

"Inn deze affirmatie die bevrijd is van alle ontkenningen (bij gevolg van 
allee betekenissen), die de wereld van waarden heeft verbannen en afge-
zett {depose), die er niet in bestaat te bevestigen - te dragen en te verdia-
genn - wat is, maar zich bevindt bovenop en buiten het zijn en dus even-
minn tot de ontologie als tot de dialectiek behoort, ziet de mens, tussen 
hett zijn en het niets en vanuit de oneindigheid van deze tussenruimte 
(entre-deux)(entre-deux) als verhouding ontvangen {pccueilli comme rapport), het 
statuutt van zijn nieuwe soevereiniteit toegewezen, dat van een zijn zon-
derr zijn in het eindeloze worden van een onmogelijke te sterven dood 
{cell{cell d'un être sans être dans Ie devenir sansfin d'une mort impossible 
dmourir)"dmourir)" (EI 310). 

Dee limietervaring is de manier "waarop deze radicale negatie die niets 
meerr te ontkennen heeft zich affirmeert' (EI 309). In "La littérature et 
Iee droit a la mort", zo hebben we gezien, verwerkelijkt de "globale 
ontkenning""  de onmacht om te ontkennen. Evenmin als de zuivere 
affirmatiee voltrekt de globale ontkenning een laatste dialectische om-
kering,, waarin het absolute weten zou overgaan in een absoluut niet-
weten.. Als laatste negatie zou zij in het dialectisch schema gevangen 
blijvenn en niet waarlijk onmachtig zijn. 

Ondankss deze gelijkenis neemt de ervaring van het onmogelijke 
eenn andere wending en verschuift het perspectief waarvanuit Blanchot 
hethet schrijven en de ervaring van het onmogelijke denkt. Vanaf het 
eindd van de jaren dertig tot het eind van de jaren vijfti g draait het 
denkenn van Blanchot rond het ontologisch verschil tussen zijn en 
zijnde.. Dit verschil herinnert ons aan het werk van Heidegger, waar-
meee hij via Levinas kennis maakt. In "La littérature et Ie droit a la 
mort""  treedt deze erfenis duidelijk op de voorgrond waar Blanchot 
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spreektt van "existant" en "existence" en stelt dat het woord het zijn tot 
eenn zijnde maakt. Het zijn ligt aan gene zijde en, zoals ik al heb aan-
gehaald,, beweegt het schrijven zich naar "een aan gene zijde dat niet-
teminn ons ontsnapt". Het ontologisch verschil tussen zijn en zijnde 
hangtt samen met de intimiteit tussen ontkenning en bevestiging, tus-
senn verschijnen en verdwijnen. De schrijver die het onuitsprekelijke 
zijn,, dat wil zeggen (het) niets wil zeggen, moet zich tegelijkertijd 
ervann af- en ernaar toewenden. Deze beweging breekt met de wet van 
identiteitt en non-contradictie. Het literaire werk: 

"(...)) is het zoeken naar een bevestiging (pffirmation) die het via de 
ontkenningg hoopt te verkrijgen, een bevestiging die zich zodra zij zich 
begintt af te tekenen, weer verhult, een leugen blijkt en aldus de bevesti-
gingg uitsluit, de bevestiging opnieuw mogelijk maakt. (...) Het trans-
cendentee is juist deze bevestiging die slechts tot stand kan komen door 
dee ontkenning" (PF 15). 

Inn L 'espace littéraire heet het: "Maar wanneer alles in de nacht is 

verdwenen,, verschijnt 'alles is verdwenen'" (EL 213). Deze intimiteit 

vann bevestiging en ontkenning constitueert, zoals ik in het volgende 

hoofdstukk zal laten zien, de kwade trouw en eigen moraal van de ro-

man. . 
InIn L 'entretien infmi verandert het perspectief van het verschil tus-

senn zijn en zijnde in het verschil tussen het Geheel of de totaliteit en 
hett Andere. De idee van God, het Boek, de Cultuur en het Subject 
drukkenn de totalitaire orde uit, of zijn er de representanten van. Het 
schrijvenn richt zich niet meer op het zijn dat onbemiddeld aan gene 
zijdee ligt, maar antwoordt aan het Andere. In het verlengde hiervan 
herformuleertt Blanchot de intimiteit van ontkennen en bevestigen, van 
verschijnenn en verdwijnen. De bevestiging loopt niet meer via de 
ontkenning,, het verschijnen niet meer via de verdwijning. Van deze 
intimiteitt tussen ontkennen en bevestigen, tussen verdwijnen en ver-
schijnen,, die samenhangt met het ontologisch verschil tussen zijn en 
zijndee dat ons herinnert aan Heideggers aletheia, doet Blanchot rf-
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stand:: "Ik probeer, zonder daarin te slagen, te zeggen dat er een taal 
(parole)(parole) is waar de dingen zich verbergen noch zich tonen. Noch ver-
huld,, noch onthuld: dat is hun niet-waarheid" (EI 41). De limieterva-
ringring verhult noch onthult: "Afwending van al het zichtbare en van al 
hethet onzichtbare" (EI 311). En elders lezen we: "Limiet is misschien 
hett neutrum" (EI 558). Het neutrum verhult noch onthult, verheldert 
nochh verduistert, ontkent noch bevestigt het zijn; het schort iedere 
betrekkingg met het zijn of niet-zijn op. De limietervaring wordt door 
Blanchott als een ervaring van het onmogelijke ter sprake gebracht, 
maar,, en daar neemt het onmogelijke een andere wending, we moeten 
zeggen:: "de onmogelijkheid: noch negatie, noch bevestiging" (EI 67). 
Vann transcendentie (als de bevestiging die via de ontkenning tot stand 
komt)) en een "transcendente dood", waarvan Blanchot in La part du 
feufeu zegt dat zij er de oorzaak van is dat de dood niet mogelijk is, is 
hierr geen sprake meer: het neutrum is transcendent noch immanent. 

Hoewell  de overgang van de intimiteit naar het neutrum een zekere 
continuïteitt laat zien, vindt hier volgens Mariene Zarader een beslis-
sendee ommekeer plaats. Het gaat er volgens haar niet meer om te 
getuigenn van de ervaring van het onmogelijke, zoals in de literatuur, 
maarr het gaat erom "de afwezige betekenis (pens absent)" die "de 
voorwaardee van iedere betekenis is (Ie préalable de tout sens)" niet te 
verraden""  (Zarader 2001:228). Het appèl dat hier wordt gedaan, richt 
zichh naar haar mening niet tot de schrijver, maar tot het denken (ibid.) 
enn inaugureert een ander denken dat niet tot taak heeft het neutrum te 
begrijpenn als wel "de wezenlijk ontlediging van het neutrum te ont-
vangen"(ibid.)) en te bewaren. Zij merkt daarbij op, dat het neutrum 
eenn ontologische structuur behoudt: "Het neutrum is niet het zijn" 
(Zaraderr 2001:152). Het is "een onderbreking van zijn" die afstand 
neemtt van zowel Heideggers ontologische differentie als, zo zullen we 
nogg zien, van Levinas' ethische relatie waarin de Ander uit de Hoogte 
tott mij spreekt. 

Zaraderr heeft gelijk wanneer zij in de overgang van de intimiteit 

naarr het neutrum een beslissende ommekeer ziet. Het is waar dat het 

accentt in het werk van Blanchot zich verlegt van de literatuur naar het 
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denken,, maar ik waag het niettemin te betwijfelen of deze accentver-
schuivingg onlosmakelijk samenhangt met de overgang van de intimi-
teitt naar het neutrum. Het kan namelijk niet worden ontkend, dat 
Blanchott in L'entretien infini het neutrum met name bespreekt in 
relatiee tot het werk van René Char en Franz Kafka15 en dat hij het 
beschouwtt als een "literaire act" (EI 448), als een "poëtisch leven", 
datdat zich betrekt op het onbekende als onbekende (EI 444). De vraag is 
off  deze ommekeer een radicalere opstelling tegenover de metafysica 
impliceertt en of de ervaring van het onmogelijke als neutrum qualitate 

quaqua verschilt van de ervaring van het onmogelijke als intimiteit. Radi-
caliseertt Blanchot op discrete wijze de intimiteit van onverenigbare 
tegenstellingenn die wordt gedragen door het verschil tussen zijn en 
zijnde,, of heeft Leslie Hill gelijk wanneer hij stelt dat het neutrum niet 
langerr extreem is?16 Het lijk t erop dat Blanchot de strategie die hij 
toepastt op het werk van denkers als Heidegger en Levinas ook op 
zichzelff  toepast, door in zijn essays over Hegel en Bataille zijn eerdere 
opvattingg over de ervaring van het onmogelijke op te nemen, om ver-
volgenss een stap verder te zetten, zonder in een poging tot zelfkritiek 
dezee stap te expliciteren. Daarom is van een breuk geen sprake. Maar 
waaromm ziet Blanchot zich genoodzaakt zijn opvatting te herzien ofte 
radicaliseren?? Ziet hij in dat aan het schrijven als beweging naar 'iets 
anderss aan gene zijde', naar het transcendente, op bepaalde beslissen-
dee punten nog metafysische elementen kleven? 

6. Literatuur6. Literatuur en het voorrecht op de dood 
Mett de laatste vraag doel ik op de kwestie van het voorrecht, dat hij in 
"Dee 1'angoisse au langage" en in "La littérature et Ie droit a la mort" 
aann de schrijfarbeid én de schrijver verleent. Dit voorrecht hangt sa-
menn met de kwestie van de authenticiteit: het schrijven "is authentiek, 
omdatt het is verbonden met het diepste gevoel van onze existentie: de 
angst""  (PF 46). Blanchot refereert hier impliciet aan Heideggers ana-
lysee van de angst, van deze Grundstimmung, waarin de mens wordt 
losgeruktt uit het geklets van het 'Men' en geheel op zichzelf wordt 
teruggeworpen,, alle betekenis wegvalt en de wereld hem niets meer 
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zegt.. We moeten daarbij voor ogen houden dat Heidegger hier een 
kritiekk op de metafysica beoogt. Door de tegenwoordigheid te verab-
soluteren,, reduceert de metafysica het zijn tot het zijnde, tot een hoog-
stee zijnde, en bestendigt zij het tot substantie. Zo verschaft zij zich een 
absoluutt fundament. Dit primaat van de tegenwoordigheid kenmerkt 
hett oneigenlijke bestaan, dat zich van het zijn afwendt. Deze afwen-
dingg is misschien onvermijdelijk, maar de eigenlijke verhouding tot 
hethet zijn ligt in de dynamiek van toe- en afwenden. Wanneer we ons 
bestaann ontwerpen zoals 'Men' het ontwerpt, vervallen we aan de 
tegenwoordigheidd van de zijnden, aan de alledaagsheid en existeren 
wee oneigenlijk. In de angst klinkt daarentegen de roep het bestaan op 
onss te nemen, dat wil zeggen eigenlijk te existeren. De angst ontsluit 
hethet zijn van het 'Dasein' als onophoudelijke toe- en afwending. Het 
eigenlijkee denken en leven zou erin bestaan zich te verhouden tot een 
'niet'' dat zich niet laat opheffen, dat zich aan de tegenwoordigheid 
onttrektt (cf. De Boer 1997:208). De angst die de mens confronteert 
mett zijn eindigheid en daarmee met een niet op te heffen 'niet' of 
'afwezigheid'' waarvan we ons tegelijkertijd toe- en afwenden is, het 
voorrechtt van de schrijver. De schrijver, aldus Blanchot, is meer dan 
"iederr ander soort mens" (FP 12) verbonden met de angst: 

"Hett geval van de schrijver is bevoorrecht, omdat het op bevoorrechte 
wijzee de paradox van de angst weergeeft. De angst brengt alle werke-
lijkhedenn van de rede, haar methoden, haar mogelijkheden, haar moge-
lijkheid,, haar doeleinden in het geding, en toch dwingt hij de rede te 
zijn""  (FP 12). 

Meerr dan wie dan ook verenigt de schrijver onverenigbare uitersten in 
zich:: welsprekend en met stomheid geslagen, angstig en koelbloedig, 
wijss en dwaas. Enerzijds maakt hij deel uit van de wereld en werkt hij 
aann de beschaving, anderzijds beweegt hij zich naar de grens van de 
wereldd en verhoudt hij zich tot een "nog onmenselijke existentie". En 
aangezienn de angst de schrijver iets openbaart dat hij onmogelijk kan 
vatten,, is de ambiguïteit "de wezenlijke modus van zijn openbaring" 
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(FPP 18). De gewone arbeid en alledaagse taal die 'Men' spreekt, heft 

dee ambiguïteit op en negeert het zijn ten gunste van de tegenwoordig-

heidd van het zijnde. In "La littérature et Ie droit a la mort" houdt Blan-

chott aan dit privilege vast. Het recht op de dood blijkt een voorrecht 

vann de literatuur: 

"Dee literatuur heeft bovendien een voorrecht: ze overstijgt de actuele 
plaatss en tijd om zich aan de periferie van de wereld en als aan het einde 
vann de tijd te plaatsen, en daar vandaan spreekt ze van de dingen en 
houdtt ze zich bezig met de mensen" (PF 326). 

Hett is duidelijk dat Blanchot, zoals John Gregg in Maurice Blan-

chotchot and the Literature of Transgression opmerkt, in het verlengde 
vann Heidegger aan de poëtische taal een "ontologisch voorrecht 
geeft".. De poëzie, het spreken om niets te zeggen, is eigenlijk, terwijl 
dee alledaagse taal oneigenlijk is. En dit onderscheid tussen poëzie en 
alledaagsee taal is geen systematisch, maar een hiërarchisch onder-
scheid.. En de vraag, die ook Simon Critchley zich stelt maar niet be-
antwoordt,, is hoe dit voorrecht te rechtvaardigen is tegen de achter-
grondd van de act van aanvechting.17 Deze vraag dringt zich op, temeer 
daarr dit voorrecht en de authenticiteit nergens worden aangevochten 
off  door Blanchot ter discussie worden gesteld. Met Allessandro Ferra-
raa kan Blanchots notie van authenticiteit als centrumloos of gedecen-
treerdd worden getypeerd (Ferrara 1999:27). Sprekend over deze gede-
centreerdee authenticiteit, verwijst hij naar opmerkingen van Foucault 
inn het interview met Duccio Trombadori over de grenservaring, 
waarinn het subject aan zichzelf wordt ontrukt. Foucault op zijn beurt 
verwijstt in dit interview naar Bataille en Blanchot (cf. Foucault 
1985:9-10).. Het is duidelijk dat het begrip authenticiteit bedoeld is als 
eenn kritiek op de metafysica, die het primaat aan de tegenwoordigheid 
geeft.. Het bevoorrechten van de gedecentreerde authenticiteit vooron-
dersteltt evenwel een geprivilegieerd standpunt waarvanuit het 'ik', het 
'zelff  worden gewaardeerd als bedrieglijke en illusoire producten van 
dee ontkenning, zonder dat deze geprivilegieerde positie en bijgevolg 
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dee waardering zelf wordt aangevochten. De mens existeert eigenlijk 
wanneerr hij zich tot het onmenselijke verhoudt en voor Blanchot is 
dezee eigenlijke existentie daarenboven het voorrecht van de schrijver, 
althanss van de schrijver die werkelijk schrijft. Want de schrijver die 
enkell  getuigt van wat verschijnt en niet denkt "ik ben de revolutie, 
alleenn de vrijheid doet mij schrijven, schrijft in werkelijkheid niet" 
(PF(PF 311). De schrijver is niet authentiek omdat hij zichzelf verwerke-
lijkt ,, maar omdat hij zichzelf verliest, oftewel zichzelf verwerkelijkt 
doorr zichzelf te verliezen.18 Blanchots literatuurkritiek is tegelijkertijd 
eenn cultuurkritiek en maakt een hiërarchisch onderscheid tussen 
schrijverss enerzijds en 'burgers en buitenlui' anderzijds, tussen schrij-
verss die schrijven om te getuigen van wat verschijnt en andere die 
getuigenn van wat er verdwijnt. Waar Blanchot het illusoire van het 'ik' 
enn het 'zelf ter discussie stelt, daar stelt hij zich niet de vraag of het 
zijn,, het andere dat aan gene zijde ligt, illusoir is. Is het andere moge-
lij kk illusoir, dat wil zeggen een effect van de verbeelding, dan kan de 
verhoudingg daartoe niet langer als authentiek worden gewaardeerd. 

Dee authenticiteit van de ervaring van het schrijven vooronderstelt 
datdat hetgeen, waartoe de schrijver zich verhoudt, er is, ook al blijf t het 
afwezig.. Om die reden wil ik Blanchots positie als een negatieve on-
tologiee typeren. In de negatieve ontologie draait alles om het niets; het 
gaatt hier om een beweging naar wat aan gene zijde ligt: het zijn dat 
nietss is. Hoewel de negatieve ontologie een ontologisch verschil tus-
senn zijn en zijnde vooronderstelt, moet het onderscheid met Heideg-
gerss ontologische differentie goed voor ogen worden gehouden. Als 
verhoudingg tot het afwezige zijn, dat niets is, is de negatieve ontologie 
eenn verhouding tot de andere, onmogelijke dood. Waar het 'Sein zum 
Tode'' duidt op de mogelijkheid van de onmogelijkheid, daar duidt het 
stervenn op de onmogelijkheid van iedere mogelijkheid. Als ervaring 
vann het onmogelijke is het schrijven sterven. De schrijver verhoudt 
zichh tot wat zich niet onder woorden laat brengen. Steeds opnieuw zal 
dee schrijver pogen het onzegbare te zeggen, en steeds opnieuw ziet hij 
zijnn pogingen mislukken. Gezien vanuit de negatieve ontologie is deze 
eindelozee herhaling een functie van de afwezigheid. Voor Derrida, zo 

75 5 



will  ik laten zien, is de afwezigheid een functie van de herhaling, om-
datt zij altijd al bemiddeld is. Deze gedachte ligt besloten in zijn stel-
lingg die het onderwerp zal zijn van hoofdstuk vijf , namelijk dat alles 
begintt met het intermediair. Deze stelling stelt tegelijkertijd de ai-
thenticiteitt van de ervaring van het onmogelijke ter discussie. 

Blanchott denkt het onmogelijke niet als een enkelvoudige negatie 
vann het mogelijke. Als affirmatie die van alle ontkenningen, beteke-
nissenn en begrenzingen is bevrijd, gaat de ervaring van het onmogelij-
kee de oppositie tussen mogelijk en onmogelijk te buiten. De intimiteit 
vann de even onverenigbare en onafscheidelijke momenten laat zien, 
datt de ervaring van het onmogelijke niet de definitieve overwinning 
vann de metafysica viert. Als Blanchot nog op metafysische elementen 
kann worden betrapt, dan zijn dat die momenten waarop hij die span-
ningsvollee verhouding tot de metafysica opheft. Ik heb op twee van 
diee momenten gewezen, momenten die onlosmakelijk met elkaar 
samenhangen:: enerzijds de authenticiteit en het ontologisch voorrecht 
datt hij aan de poëtische taal geeft boven de alledaagse taal van het 
'Men'' en anderzijds de bevoorrechte positie van de schrijver die daar-
uitt voortvloeit. Zoals ik eerder opmerkte, motiveert de ervaring van 
hett onmogelijke de vraag naar de verhouding tussen literatuur en en-
gagement.. In de lijn van zijn negatieve ontologie ontwikkelt Blanchot 
inn discussie met Sartre en Camus zijn idee van de 'littérature déga-
gée'.. Zoals ik in het volgende hoofdstuk zal laten zien, houdt hij in 
dezee discussie vast aan de ontologische prioriteit van de poëtische 
taal.. Verschuift het perspectief van de intimiteit naar het denken van 
hett neutrum, dan neemt het engagement in spiegelschrift een andere 
vormm aan. In discussie met Levinas werkt hij vanuit het neutrum het 
engagementt in spiegelschrift uit als een schrijven uit inter-esse. Of 
Blanchott met het denken van het neutrum afstand neemt van zowel 
hett voorrecht en de authenticiteit van het schrijven als van de negatie-
vee ontologie valt nog te bezien. 
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Hoofdstukk 2 

Engagementt  met het onmenselijke 

WantWant de roman heeft zijn eigen moraal die de 
ambiguïteitenambiguïteiten de dubbelzinnigheid is. 

Mauricee Blanchot 

1.1. Kritiek op het realisme 

Watt kunnen we ons voorstellen bij het engagement van een literair 
werkk dat spreekt om niets te zeggen en zichzelf onmogelijk maakt? 
Doorr het literair engagement vanuit de ervaring van het onmogelijke 
tee denken, neemt Blanchot expliciet afstand van zowel Sartre's idee 
vann geëngageerde literatuur als van Camus' roman in opstand. Zijn 
discussiee met Sartre en Camus dateert vanaf het jaar dat beiden debu-
terenn met respectievelijk La Nausée (Walging) en L 'étranger (De 
vreemdeling)vreemdeling) en kan het beste worden begrepen tegen de achtergrond 
vann de kritieken en artikelen die hij tussen 1941 en 1943 presenteert in 
JournalJournal des débats als een "kroniek van het intellectuele leven"1. In 
dezee kroniek kritiseert Blanchot het realisme en ontwikkelt hij zijn 
ideee van de 'roman pur', waarin de opeenvolging van gebeurtenissen 
niett wordt bepaald door de realiteit die de roman zou weergeven, noch 
doorr een psychologische theorie die de gebeurtenissen en de reacties 
vann de personages daarop zou verklaren, als wel door de ontwikkeling 
vann de roman zelf. Vanuit het idee van de zuivere roman {roman pur) 
bespreektt en waardeert hij het werk van Sartre en Camus. Zijn discus-
siee met hen geeft enig inzicht in hoe hij de verhouding tussen litera-
tuurr en engagement denkt. Maar lopende de discussie komt steeds 
nadrukkelijkerr de vraag op of de kritiek die Blanchot op hen heeft, 
tevenss op hemzelf van toepassing is. 
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Blanchotss kritiek op Sartre dateert van 1938, het jaar waarin Sar-

tre'ss roman I a Nausée verschijnt. In "L'Ébauche d'un roman" prijst 

hijhij  Sartre met zijn debuut, omdat hij de fundamentele tragedie van de 

menselijkee existentie ten diepste heeft blootgelegd. De tragedie van 

Antoinee Roquentin is fundamenteel, omdat hij wordt geconfronteerd 

mett een naakte en zinloze existentie. Toch is Blanchot niet onverdeeld 

positief.. In La Nauséebaseren de voorvallen, verhaallijnen, intriges en 

avonturenn zich weliswaar niet op het dagelijkse leven, maar voor het 

beschrijvenn van de walging beroept Sartre zich niettemin op de psy-

chologie.44 Hij analyseert de walging als de ervaring van een zinloos 

bestaan,, maar deze ervaring wordt afgezwakt in een verhaal waarin zij 

ondergeschiktt is aan de inhoud. 

Eenn vergelijkbare kritiek levert Blanchot op L 'étranger van Ca-
mus.55 De kracht van deze roman is, dat hij geen verklaring en com-
mentaarr biedt op de daden van Meursault: "Het is een boek dat de 
notiee van het subject laat verdwijnen" (FP 248). Dat Meursault geen 
emotiee toont bij de begrafenis van zijn moeder, betekent niet dat hij 
eenn slechte zoon is, maar wel dat "hij voeling heeft met (// sent avec) 

watt onder iedere uit te drukken gevoeligheid (sensibilité) ligt" (FP 
251).. Evenals Roquentin verbeeldt Meursault de leegte van de mense-
lijk ee realiteit. Hij is "diepe afwezigheid, de afgrond waar er misschien 
nietss is, waar misschien alles is" (FP 251). Hij wordt dan ook niet ter 
doodd veroordeeld omdat hij een Arabier op het strand heeft doodge-
schoten,, maar omdat hij weigert het hoe en waarom van zijn daad uit 
tee leggen. Hij weigert iedere psychologische verklaring en affirmeert 
zoo de zinloosheid van het geweld en het absurde van het menselijke 
bestaan.. In het gesprek met de aalmoezenier, aan het eind van de ro-
man,, heeft er volgens Blanchot een "tamelijk gênante verandering van 
toon""  (FP 252) plaats, wanneer Meursault toch nog een verklaring 
afgeeftt voor de gebeurtenissen die hem zijn toegevallen, door te zeg-
genn hoe hij denkt over de dood en het leven. 

Ondankss zijn kritiek heeft Blanchot veel waardering voor het 
werkk van Sartre en Camus. Beiden rekent hij met Bataille en Michaux, 
Claudell  en Valery tot een jonge generatie schrijvers die wil breken 
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mett het realisme, dat de zinloosheid en contingentie van het bestaan 
ontkent.. In de woorden van Sartre is het realisme "een grote doden-
jacht""  (Sartre 1970:163) en zijn voornaamste doel de mens gerust te 
stellen.. De realistische roman stelt niet alleen gerust omdat hij het 
menselijkk verval ten goede keert, maar vooral omdat hij het menselijk 
handelenn vervangt door "mechanismen met éénrichtingsverkeer", die 
dee contingentie van het menselijke bestaan en de vrijheid waartoe de 
menss is veroordeeld toedekken. Het realisme is dan een vorm van 
kwadee trouw waarin de mens zijn vrijheid aanwendt om deze op te 
geven.. Camus beweert dat elke realistische voorstelling een interpre-
tatiee en verbeelding van de werkelijkheid is en wijst op de keuze die 
aann die verbeelding en interpretatie ten grondslag ligt. Zo gezien 
pleegtt de beste fotografie reeds verraad jegens de werkelijkheid. Het 
realismee ontkent dat het hier om een keuze gaat en aanvaardt de wer-
kelijkheidd als een gegeven. Deze aanvaarding, dit 'ja' tegen de werke-
lijkheidd sluit het 'nee' van de opstand uit; het realisme betwist de 
werkelijkheidd niet en corrigeert haar evenmin. 

2.2. De zuivere roman 

Zowell  Sartre als Camus verwijderen zich van de alledaagse werke-
lijkheidd om het menselijk bestaan in zijn zinloze naaktheid bloot te 
leggen,, maar in hun poging af te dalen in de onbekende duisternis van 
dee menselijke existentie gaan ze volgens Blanchot niet tot het uiterste. 
Uitt La Nauséeen L 'étranger blijkt, dat zij vrezen "zich te ver van het 
levenn te verwijderen" (FP 212) en dat zij zich uiteindelijk toch weer 
beroepenn op een werkelijkheid of op een idee van de werkelijkheid. 
Voorr de rechtvaardiging van de opeenvolging van gebeurtenissen, de 
intrige,, de compositie en de stijl doet het realisme ten onrechte een 
beroepp op het werkelijke leven, aangezien het leven - en hier stemt 
Blanchott in met Camus en Sartre - van zichzelf geen enkele noodzaak 
bezit.. Bovendien, hoe realistisch het leven in een roman ook wordt 
beschreven,, het is en blijf t een product van literaire verbeelding en 
geeftt het leven niet weer zoals het in werkelijkheid is of zou zijn. En 
aangezienn het realisme de opeenvolging van gebeurtenissen baseert op 
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hett werkelijke leven en het karakter van zijn personages op de psy-
chologie,, heeft het de romankunst beroofd van haar verbeeldings-
kracht.. In het realisme regeert de "wet van de waarschijnlijkheid", die 
eenn realistische vertaling is van de 'wet van de noodzakelijke eenheid* 
waaraan,, als we Blanchot mogen geloven, iedere kunst is onderwor-
pen.. Deze wet van de noodzakelijke eenheid schrijft voor, dat vorm en 
inhoudd noodzakelijk en onlosmakelijk op elkaar betrokken zijn. In 
tegenstellingg tot het realisme zoekt Blanchot naar een "innerlijke 
noodzaak""  van de roman, die hij vindt "in de authentieke betrekkingen 
vann de taal en in het onlosmakelijke verband tussen de vorm en het 
onderwerpp van het verhaal" (FP 217. Mij n curs.). 

Dee innerlijke noodzaak houdt niet in dat de zuivere roman over 
nietss anders dan zichzelf spreekt. Blanchot breekt zowel met het rea-
lismee als met het principe van l'art pour l'art. Evenals de beweging 
vann l'art pour l'art breekt de zuivere roman met het realisme, maar 
anderss dan deze beweging vestigt hij niet alleen de aandacht op zich-
zelf.. De schrijver van de zuivere roman daalt af in de onbekende 
duisternis,, "deze zuivere tegenwoordigheid", "deze zuivere werkelijk-
heid",, "deze onschuld van het diepe leven", waar hij de dingen ervaart 
inn hun naaktheid die niet in beelden en woorden kan worden gevat. 
Voorr een antwoord op de vraag hoe de innerlijke noodzaak en de weg 
naarr het onbekende in elkaar grijpen, wendt Blanchot zich tot de poë-
ticaa van Stéphane Mallarmé, wiens opvatting van dichtkunst en onder-
scheidd tussen de alledaagse en poëtische taal hij van groot belang acht 
voorr de romankunst. In tegenstelling tot de poëzie hangen in het da-
gelijksee taalgebruik vorm en inhoud niet noodzakelijk met elkaar 
samen.. Of iemand nu zegt dat hij ril t of sterft van de kou, doet in de 
dagelijksee praktijk niets af aan wat die persoon wil zeggen, en voegt 
daarr evenmin iets aan toe. In het leven van alledag is er geen enkele 
noodzaakk waarom iemand zou zeggen 'ik ril van de kou' of 'ik sterf 
vann de kou'. In de alledaagse taal is het woord transitief en functio-
neertt het alleen als middel en instrument om een algemeen bekende 
betekeniss uit te drukken, en deze algemene betekenis kan op verschil-
lendee manieren worden verwoord. Wil een realistische roman geloof-
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waardigg zijn dan zal hij zich aan de algemeen bekende betekenis van 
gebeurtenissenn moeten houden. De gebeurtenissen en personages in 
eenn roman kunnen alleen geloofwaardig overkomen wanneer zij voor 
dee lezer herkenbaar zijn. Het realisme spreekt een voor de lezer her-
kenbaree taal en geeft een herkenbare realiteit weer. 

InIn de realistische roman zijn vorm en inhoud niet innerlijk op el-
kaarr betrokken en functioneert het woord als instrument. In het ge-
dichtt daarentegen, houdt het woord op instrument te zijn en is de be-
tekeniss onlosmakelijk verbonden met de taal waarin die betekenis zich 
uitdrukt:: "De betekenis van het gedicht is onafscheidelijk van alle 
woorden,, van heel het tempo (tous les mouvements) en alle accenten 
vann het gedicht" (FP 127). Het gedicht behoort tot "de categorie van 
hethet Unieke" (FP 128) en imiteert geen reeds bekende wereld, maar 
ontdektt al scheppend een onbekende wereld die onlosmakelijk met het 
gedichtt is verbonden. Om deze onbekende wereld al scheppend te 
ontdekken,, maakt het gedicht de woorden los van hun gebruikelijke 
betekeniss door ze op ongebruikelijke en ongewone manier met elkaar 
tee verbinden of door een beroep te doen op de materiële aspecten van 
dee taal: de klankstructuur, de typografie en het ritme. De poëzie gaat 
vann het bekende naar het onbekende, van het zichtbare naar het on-
zichtbaree en betrekt ons op een "diepe existentie", op het duistere, het 
vreemdee en het obscure van het menselijk bestaan en "bevestigt dat 
onzee menselijke realiteit ten diepste poëtisch is" (FP 191). De dicht-
kunstt openbaart het wezen van de taal als een "fundament van de 
dingenn en de menselijke realiteit" (FP 129). In deze uitspraken treedt 
duidelijkk de ontologische voorrang van de poëtische taal, die de ei-
genlijkee existentie is, op de voorgrond. Deze voorrang is niet alleen 
constitutieff  voor de zuivere roman, maar ook, zoals we nog zullen 
zien,, voor wat Blanchot de 'roman a revelation' en de roman van 
kwadee trouw noemt. 

Mett zijn idee van de zuivere roman voegt Blanchot zich in een rij 
vann dichters en schrijvers die het bestaande afwijzen en weigeren weer 
tee geven. In plaats van de bestaande realiteit te beschrijven, zou de 
zuiveree roman de werkelijke existentie, die niet in woorden is te vat-
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ten,, moeten evoceren: de zuivere roman gaat van het bekende naar het 
onbekendee en zou over niets moeten gaan. Les chants de Maldoror 

{De{De zangen van Maldoror) van Lautréamont is voor hem "de zuivere 
romann bij uitstek". Les chants de Maldoror verwijdert zich van de 
dagelijksee werkelijkheid, minacht de wet van de waarschijnlijkheid en 
transformeertt de werkelijkheid niet slechts door haar anders in te kleu-
ren,, maar door haar structuur te veranderen en haar wetten te overtre-
den.. Voor het eerst in de geschiedenis van de literatuur loopt het on-
derzoekk naar metaforen uit op een productie van gedaantewisselingen 
"waarvann de vreemdheid zich uitdrukt door de vernietiging van elk 
overgangsbeeldd {image de passage), van elke bemiddeling {intermedi-

aire)'"aire)'" (FP 201). In de metamorfose gaat de ene gedaante niet - zoals 
inn de tekeningen van Escher - langzamerhand in de andere over. De 
metamorfosee is geen "intermediair", geen overgang of tussenfase, 
maarr een sprong in een "verbluffende realiteit". Deze sprong houdt 
niett in dat alle elementen van de dagelijkse werkelijkheid worden 
uitgewist,, maar wel dat zij van gedaante veranderen en opgenomen 
wordenn in een volstrekt vreemde en absurde wereld, die onlosmakelijk 
iss verbonden met de roman die zijn orde aan de dingen en gebeurte-
nissenn oplegt (cf. Holland 1996:39); dit alles overigens zonder het 
meesterschapp over de gebeurtenissen voor zich op te eisen, aangezien 
LesLes chants de Maldoror "getuigt van een gekweld streven waar de 
mislukkingg van de fictie deel uit maakt van de fictie zelf' (FP 197). 
Dee zuivere roman heeft zichzelf tot onderwerp en ontdekt in de c-
flectiee op zichzelf het onmogelijke. 

3.3. 'Roman a revelation' 
Inn "Les romans de Sartre" (1945) is Blanchot minder terughoudend in 
zijnn loftuiting op La Nauséedan zeven jaar eerder in "L'Ébauche d'un 
roman".. In dit essay plaatst hij niet de zuivere roman tegenover de 
realistische,, maar de 'roman a these' tegenover de 'roman a revelati-
on'.. De tendens- of ideeënroman wordt in het algemeen beschouwt als 
dee verbeelding van een idee, een theorie of ideologie. Hij heeft zich 
eenn slechte reputatie verworven en wordt afgewezen door zowel de 
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bewegingg van I'art pour I'art als het realisme. Blanchot brengt tegen 
beidee opponenten van de tendensroman in, -lat hun afwijzing reeds 
eenn idee vooronderstelt, een idee van de werkelijkheid, van de roman 
enn van de relatie tussen beide. Elk literair werk bevat een idee dat het 
directt of indirect wil bekrachtigen. Het gaat hem daarom niet om de 
vraagg of een roman wel of niet een idee verbeeldt, maar om de vraag 
hoehoe het idee onlosmakelijk samenhangt met de manier waarop het in 
dee roman wordt verbeeld en verwoord. Waarom een idee of politieke 
opvattingg in de vorm van een roman gieten en onder de aandacht 
brengen,, wanneer dat even goed in een toespraak, een artikel of inge-
zondenn brief op de opiniepagina, een pamflet of een essay kan? Wat 
maaktt het noodzakelijk om een idee, of dit nu een filosofisch of een 
politiekk idee is, in romanvorm uit te drukken? 

Dee wet van de innerlijke noodzaak zegt dat het idee (de inhoud) 
enn de vorm van de roman onlosmakelijk en noodzakelijk met elkaar 
samenhangen.. In plaats van een algemeen bekend idee te verbeelden 
vormtvormt de roman zich een idee en is hij als zodanig "een soort middel 
vann kennis en middel van onderzoek" (PF 191). Dit brengt de litera-
tuurr in contact met andere intellectuele disciplines, waaronder de 
filosofie.filosofie. Omgekeerd wenden filosofen, en Blanchot noemt hier met 
naamm en toenaam Bataille, Camus en Sartre, zich tot de romankunst, 
omdatt filosofische begrippen een beschrijving van de onmiddellijke, 
naaktee zinloze existentie in de weg staan. Dichters, schrijvers en filo-
sofenn zijn op eenzelfde manier betrokken in het drama van de mense-
lijk ee existentie waarvan zij zich een idee proberen te vormen. Wat 
noodzaaktt Sartre terug te grijpen op de romankunst om bepaalde filo-
sofischee vragen aan de orde te stellen? In hoeverre is de vorm van de 
romann noodzakelijk voor de ervaring die Sartre wil verwoorden? In 
welkee mate zijn Sartre's romans "een ervaringsgebied, een ontdek-
kingsmogelijkheid""  (PF 192)? Welnu, Sartre's debuut openbaart niet 
alleenn de walging als ervaring van een zinloos en contingent bestaan, 
diee openbaring is die ervaring. La Nausée is "bij uitstek een 'roman a 
revelation*'' (PF 193). In tegenstelling tot de tendensroman onthult de 
'romann a revelation' geen ervaring die al bekend is. In de 'roman a 
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revelation'' is de onthulling de ervaring, in de tendensroman wordt een 
ervaringg onthuld die onafhankelijk staat van de onthulling zelf. De 
tendensromann verbeeldt een reeds bestaand en bekend idee, de 'roman 
aa revelation' wordt door geen enkel bestaand of vooraf gegeven idee 
geleid.. In de tendensroman maakt de verbeelding geen deel uit van 
watt het onthult, terwijl in de 'roman a revelation' de verbeelding wel 
deell  uit maakt van de ervaring en die ervaring is. Het verschil tussen 
beidee soorten romans ligt dus in de innerlijke noodzakelijkheid waarin 
vormm en inhoud direct en onlosmakelijk op elkaar zijn betrokken: "de 
romann heeft niets te vrezen van de these, op voorwaarde dat de these 
aanvaardtt zonder de roman niets te zijn" (PF 203). 

Zowell  de zuivere roman als de 'roman a revelation' verbeelden in 
hett geheel niet een reeds bestaande ideologie of moraal; de zuivere 
romann is geenszins een "spiegel van een tijdperk" (FP 216) of "zeden-
schets""  (FP 272). De zedenschets en de tendensroman vooronderstel-
lenn een moreel of politiek standpunt dat onafhankelijk van de roman 
tott stand komt. De innerlijke noodzaak van vorm en inhoud brengt 
Blanchott in "Les romans de Sartre" tot de stelling dat de roman een 
eigenn moraal heeft: "Want de roman heeft zijn eigen moraal die de 
ambiguïteitt en de dubbelzinnigheid is" (PF 203). Het gaat hier met 
nadrukk niet om een specifieke morele boodschap van een roman, 
evenminn om een dubbele moraal, maar om een "moraal der dubbel-
zinnigheid",, die eigen is aan de roman als zodanig. Niet de vraag naar 
watt literatuur geëngageerd maakt, maar de vraag wat het engagement 
literairr maakt, treedt hier op de voorgrond. De innerlijke noodzaak 
voorondersteltt voorts een reflectie van de tekst op zichzelf; en tevens 
ligtt in deze noodzaak besloten dat de roman mislukt. De roman die 
alless aanvecht om het onzegbare te zeggen, ziet zijn poging daartoe 
telkenss stranden, omdat het in en met de taal tegen de taal schrijft. 

Dee moraal der dubbelzinnigheid, die eigen is aan de roman, defi-
nieertt Blanchots engagement in spiegelschrift. In deze tot haar uiterste 
gedrevenn dubbelzinnigheid en ambiguïteit zijn vorm en inhoud inner-
lij kk op elkaar betrokken. Deze innerlijke betrokkenheid is een authen-
tiekee betrekking van de taal. Het spiegelschrift zoals dat hier naar 
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vorenn treedt, engageert ons met een onmenselijke existentie. En dit 
engagement,, deze betrekking tot het onmenselijke, die het spiegel-
schriftt is, waardeert Blanchot als authentiek, omdat het ontstijgt aan 
hethet oneigenlijke bestaan van het 'Men'. De intimiteit van even onver-
zoenbaree als onafscheidelijke momenten, waarnaar de dubbelzinnig-
heidd hier zonder enige twijfel verwijst, wordt door Blanchot eerst tot 
eenn voorrecht van de literatuur gemaakt, vervolgens als authentiek 
gewaardeerdd en tot slot, als een logisch vervolg, gemoraliseerd. An-
derss gezegd: de eigen moraal van de roman is de ambigue en tegen-
strijdigee verhouding tot het onmenselijke en als zodanig een authen-
tiekee wijze van existeren. 

Omm de ambiguïteit en de eigen moraal van de roman te denken 
grijptt Blanchot terug op een centrale notie van Sartre's fenomenologie 
vann de menselijke existentie: de kwade trouw. De roman is het werk 
vann kwade trouw en als zodanig absurd. De absurditeit waarvan hier 
sprakee is, is radicaler dan het absurde dat Camus in Le mythe de Si-
syphesyphe (1942) naar voren brengt als een confrontatie tussen de mens 
diee vraagt naar het waarom en de wereld die op onredelijke wijze 
zwijgt.. In wat volgt wil ik laten zien hoe Blanchot in discussie met 
Sartree en Camus de eigen moraal van de roman, oftewel het engage-
mentt in spiegelschrift, opvat als een Üttérature dégagée'. 

4. De4. De roman als werk van kwade trouw 

Inn de 'roman a revelation' is de ervaring of het idee onlosmakelijk en 
noodzakelijkk verbonden met de vorm van de roman. Vorm en idee 
komenn met elkaar overeen en vormen een eenheid. Maar hoe laat deze 
overeenkomstt tussen idee en vorm zich rijmen met de ambiguïteit, 
mett de moraal der dubbelzinnigheid van de roman? De tendensroman 
verbeeldtt een moraal, die voor waar en werkelijk wordt gehouden 
maarr die niet noodzakelijk met de roman samenhangt. Maar in zijn 
oprechtee streven een moreel standpunt weer te geven, is de tendens-
romann te kwader trouw, omdat hij ontkent dat hij de waarheid in een 
fictiee en de werkelijkheid in een imaginaire werkelijkheid transfor-
meert.. Evenals de realistische roman is en blijf t de tendensroman een 
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productt van literaire verbeelding. En evenals de tendensroman is de 

realistischee roman te kwader trouw in zijn oprechte streven de werke-

lijkheidd weer te geven. Daarmee is niet gezegd dat de 'roman a reve-

lation**  te goeder trouw is, integendeel. Evenals Sartre - zoals we nog 

zullenn zien - ontmaskert Blanchot de oprechtheid en goede trouw als 

kwadee trouw: "Ongelukkigerwijs heeft fictie (l'ceuvre de fiction) niets 

tee maken met integriteit: zij speelt vals en bestaat slechts door vals te 

spelen""  (PF 189). In "La littérature et Ie droit a la mort" zegt hij het 

zo: : 

"Maarr let op: zodra in literatuur integriteit optreedt, is er al bedrog. 
Kwadee trouw is hier waarheid, en hoe groter de aanspraak op moraal en 
ernstt is, des te zekerder overwegen mystificatie en bedriegerij" (PF 
300). . 

Zijnn stelling dat de roman een werk van kwade trouw is, werkt hij uit 
inn "Le roman, oeuvre de mauvaise foi" dat in 1947 verschijnt; nota 
benee in diens Les Temps modemes. In deze tekst bespreekt Blanchot 
TempsTemps et roman van Jean Pouillon, een oud-leerling van Sartre, die 
vann het eerste tot het laatste uur tot zijn intimi behoorde (Cohen-Solal 
1988).. Maar in "Le roman, oeuvre de mauvaise foi" neemt hij vooral 
afstandd van het idee van 'littérature engagée' dat Sartre tussen 1947 en 
19488 in afleveringen in Les Temps modemes uiteenzet onder de titel 
"Qu'est-cee que la littérature?". De ironie wil dus dat hij Sartre's be-
gripp van kwade trouw gebruikt om het idee van geëngageerde litera-
tuurr te kritiseren en om de eigen moraal der dubbelzinnigheid van de 
romann te denken. De wijze waarop hij het gesprek met Sartre aangaat, 
iss kenmerkend voor Blanchot. Nergens confronteert hij Sartre's notie 
vann geëngageerde literatuur expliciet met dienss notie van kwade trouw 
doorr deze uiteen te zetten en op onderlinge tegenstellingen te betrap-
pen.. Nergens markeert hij expliciet, op welk punt hij de notie van 
kwadee trouw transformeert oftewel radicaliseert. In plaats van met 
Sartree te polemiseren radicaliseert hij op discrete wijze de kwade 
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trouww door haar te denken vanuit de eigen werkelijkheid van de roman 
enn de relatie die de schrijver en de lezer tot de roman hebben. 

Nergenss ook verwijst Blanchot expliciet naar L 'être et Ie néant 
(1943)) waarin Sartre zijn ontologie van de menselijke vrijheid onthult. 
Hett fenomeen van kwade trouw neemt in deze ontologie van de vrij -
heidd een centrale plaats in, aangezien het de structuur van de mense-
lijk ee existentie, van het 'pour-soi', toont als "een zijnde dat is wat het 
niett is en niet is wat het is" (Sartre 1994:93). In tegenstelling tot het 
'en-soi'' (het ding, de steen), valt het 'pour-soi' niet met zichzelf sa-
men.. Het 'pour-soi' is wezenlijk mogelijkheid en in staat afstand van 
zichzelff  te nemen en boven zijn facticiteit uit te stijgen. Als 'dat wat is 
watt het niet is en niet is wat het is', draagt het 'pour-soi' zijn eigen 
nietss in zich. Het niets, en daarmee de vrijheid en de mogelijkheid, 
komtt met het 'pour-soi' in de wereld en bepaalt het menselijk bestaan 
alss ontwerp, zonder dat het 'pour-soi' daarover beschikt. Zodra ik iets 
ben,, ben ik ook iets niet wat ik misschien wel had kunnen zijn. Deze 
"niethedenn (négatités)" liggen als een manco in de wereld verspreid. 
Hett 'pour-soi' is wezenlijk negatie, maar deze negatie duidt niet op 
eenn totale ontkenning van zichzelf, maar op een 'interne negatie', 
waarinn het 'pour-soi' afstand van zichzelf neemt en zijn facticiteit 
transcendeert.. Het niets duidt voor Sartre op een afwezigheid in de 
wereldd en niet, zoals in het geval van Blanchot, op een afwezigheid 
vanvan de wereld. 

Dee kwade trouw verraadt het verlangen met zichzelf samen te 
vallen,, oftewel 'en-soi' te zijn. In de kwade trouw ontkent het 'pour-
soi'' mogelijkheid en vrij te zijn, ontkent het wezenlijk negatie te zijn. 
Dezee negatie van de negatie voltrekt geen dialectische synthese van 
hett 'pour-soi' en het 'en-soi', omdat de ontkenning van zijn vrijheid 
onvermijdelijkk zijn vrijheid bevestigt. De kwade trouw onthult zo een 
ambiguïteitt waartoe het menselijk bestaan is veroordeeld en waarin 
zijnn en niet-zijn, facticiteit en transcendentie onherleidbaar met elkaar 
zijnn verweven.6 Als de wil met zichzelf samen te vallen, onthult de 
kwadee trouw paradoxaal genoeg de onoplosbare ambiguïteit van het 
menselijkee bestaan als 'dat wat is wat het niet is en wat niet is wat het 
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is'.. In de ontkenning van de vrijheid bevestigt het 'pour-soi' zijn vrij-
heid.. Maar het omgekeerde is ook het geval, want zodra het 'pour-soi' 
inn alle oprechtheid zegt vrij te zijn, dan zegt het in feite dat het vrij is 
enn dus met zijn vrijheid samenvalt. Sartre typeert de oprechtheid als 
hett streven van het 'pour-soi' om te zijn wat het is. Dit betekent dat 
wanneerr het 'pour-soi' zich in alle oprechtheid verklaart vrij of te 
kwaderr trouw te zijn, het zich tot een 'en-soi' degradeert. Wil het 
'pour-soi'' vrij en mogelijk(heid) zijn, kan het dus niet met zijn vrij-
heidd en kwade trouw samenvallen. Sartre lijk t zich hiervan bewust te 
zijn,, als hij schrijft dat het ontwerp van kwade trouw zelf te kwader 
trouww moet zijn.7 De kwade trouw onthult zo een onoplosbare amb i-
guïteitt van het menselijke bestaan, dat tot vrijheid is veroordeeld. 

Blanchott nu, zegt dat de roman verglijdt "tussen wat is en niet is" 
(PFF 189). Als een "ficti e die zichzelf als fictie aanvecht" (Blanchot 
1947:1312)) verraadt de roman het verlangen met de werkelijkheid 
samenn te vallen en voor waar te worden gehouden. De schrijver ge-
looftt in zijn romanheld, maar hij geeft hem een realiteit die voor de 
schrijverr niettemin onbekend en raadselachtig blijft . En de lezer ver-
eenzelvigtt zich met de held die hij niet is. 

"Dee roman is het werk van kwade trouw, kwade trouw van de kant van 
dee romancier die in zijn personages gelooft en zich niettemin achter hen 
ziett (...). Kwade trouw van de lezer die speelt met het denkbeeldige, die 
speeltt de held te zijn die hij niet is (...)" (Blanchot 1947:1316; PF 189). 

Dee roman is niet te kwader trouw omdat de schrijver opzettelijk feiten 
verdraaitt dan wel achterhoudt en zo bewust liegt en bedriegt. Want 
ookk al is de schrijver nog zo oprecht en geheel en al te goeder trouw, 
dann nog ontkomt hij niet aan de leugen, aangezien de taal vanwege 
haarr negatieve werk een gewetenloze bedrieger is. 

Zoo vraagt Blanchot zich in "Le roman, oeuvre de mauvaise foi" af 
hoee het onbezonnen bewustzijn van de idioot Benjy in William Faul-
knerss The Sound and the Fury kan worden beschreven in een medium 
(taal)) waarvan het gebruik per definitie bezinning vereist. Hoe kan de 
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onbezonnenn wereld van een doofstomme idioot in een roman worden 
beschreven,, wanneer elke roman, maar zeker een roman die de wereld 
vann een doofstomme idioot wil verbeelden, een reflectie op de stijl, de 
compositiee en het vertelperspectief van de roman vereist? Hoe kan de 
lezerr een indruk krijgen van het onbezonnen leven van een doofstom-
mee idioot door woorden die hem in de mond worden gelegd door een 
schrijverr die zelf geen idioot is en elk woord wikt en weegt?8 De on-
bezonnenn wereld van de doofstomme idioot is een creatie van de 
schrijver,, die zich bezint op het onbezonnen leven van een idioot dat 
buitenn het gebied van de taal en de roman valt. Hoe kan een schrijver 
diee veroordeeld is tot het gebruik van taal, een wereld beschrijven die 
buitenn de taal ligt? 

Inn "De 1'angoisse au langage" vinden we, weliswaar in andere 
woorden,, dezelfde vragen terug die hij zich naar aanleiding van The 
SoundSound and the Fury van Faulkner stelt. Hoe, zo vraagt hij zich in dit 
essayy af, kan de schrijver zijn eenzaamheid uitdrukken in een medium, 
datt vanwege zijn publieke aard die eenzaamheid nu juist ontkent. 
Zoalss we eerder hebben gezien worden de dingen op algemene noe-
merss gebracht door hen een naam te geven, en als gevolg daarvan gaat 
hethet benoemen van dingen onvermijdelijk gepaard met het verlies van 
dee uniciteit en onmiddellijke ervaring van de dingen. Dus zodra we de 
onbezonnenn wereld van een doofstomme idioot of onze eenzaamheid 
onderr woorden brengen, ontkennen en verliezen we die idiote wereld 
enn ervaring van eenzaamheid. De wereld die wij kennen, bestaat bij de 
gratiee van de ontkenning van de uniciteit van de dingen en van de 
ervaringen.. De dingen en de ervaringen ontlenen hun betekenis juist 
aann deze ontkenning. Opdat de wereld en betekenis er zijn, moeten de 
uniciteitt en onmiddellijkheid ontbreken. De wereld waarin wij leven 
enn werken danken wij aan deze ontkennende beweging van de taal. In 
dezee ontkenning ontwikkelt zich het discours, de taal van alledag, 
waarinn woorden doorzichtige instrumenten zijn waarmee we algemene 
betekenissenn uitwisselen. Binnen het discours is spreken handelen, 
betekeniss geven en afwegingen maken. Het discours vormt een ge-
meenplaatss waarin de vanzelfsprekendheid van de zin en van de een-
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heidd regeert en getuigt alleen van wat verschijnt, dat wil zeggen, van 
datt wat zich in de ontkenning vormt: de zin, de idee, de identiteit, het 
algemene,, de gevestigde orde en haar politieke axioma van zelf- en 
lijfsbehoud.. In zijn verlangen voor waar te worden gehouden, ontkent 
enn bevestigt de roman deze negatieve werking van de taal en van de 
verbeelding.. De kwade trouw van de roman is wezenlijk verbonden 
mett de negatieve werking van de taal. Hoe realistisch de weergave van 
dee werkelijkheid ook is, deze weergave is wezenlijk negatie van wat 
hett weergeeft. In de verbeelding van de roman zijn de dingen niet wat 
zijj  zijn: 

)) fictieve zijnden, altijd op een afstand van zichzelf, kunnen dit we-
zenlijkee kenmerk enkel behouden door zich als dubbelzinnig te realis e-
ren,, en de taal heeft als rol hen te realiseren op de wijze van de ambigu-
ïteitt en van de contestatie" (Blanchot 1947:1313). 

Dee kwade trouw van de roman toont de intimiteit van de strijd tussen 

onverenigbaree en onafscheidelijke momenten van bevestigen en ont-

kennen,, verdwijnen en verschijnen, van schijn en zijn, van leugen en 

waarheid. . 

5.5. De absurde blik 
Dee literatuur die zichzelf tot vraag maakt en te kwader trouw is, pleegt 
alss het ware een literaire zelfmoord, die - zo kunnen we vermoeden -
tott mislukken is gedoemd. Deze literaire zelfmoord brengt mij tot Ca-
muss en de vraag of zij het absurde uit de weg gaat. Direct al aan het 
beginn van Le mythe de Sisyphe brengt Camus de zelfmoord ter sprake 
alss het belangrijkste probleem van de filosofie, omdat zij een antwoord 
iss op een leven dat zijn zin heeft verloren en op een wereld die van 
illusiess is ontdaan. Zelfmoord is een vlucht uit het absurde bestaan 
waarinn theorieën niet langer de zinloosheid van het lijden, van de arbeid 
enn van het leven toedekken en hun rustgevende kracht hebben verloren. 
Wanneerr we eenmaal ontwaken uit de illusie van geruststellende verkla-
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ringen,, neemt het absurde een aanvang en komen de vertrouwde werke-

lijkheidd van alledag en het eigen spiegelbeeld ons vreemd voor: 

"Dann stort het decor in. Opstaan, de tram, vier uur kantoor of fabriek, 
eten,, de tram, vier uur werken, eten, slapen en maandag, dinsdag 
woensdagg donderdag, vrijdag en zaterdag, steeds in hetzelfde ritme - de-
zee routine vult gemakkelijk het grootste deel van het leven. Maar op ze-
keree dag rijst het 'waarom' op, en met deze moeheid waarin zich verba-
zingg mengt, neemt alles een aanvang" (Camus 1981:27). 

Ditt gevoel van het absurde kan ons "bij elke willekeurige straathoek 
overvallen""  en ontstaat uit de confrontatie tussen de mens die vraagt 
naarr het waarom en een wereld die op onredelijke wijze zwijgt. De 
menss verlangt naar helderheid en eenheid, maar wordt hierin telkens 
teleurgesteld.. Het absurde bestaat uit deze spanningsverhouding tussen 
hethet bewustzijn en de wereld die ondoorzichtig en onverklaarbaar blijft . 
Valtt een van deze polen weg, dan kan er van het absurde geen sprake 
zijn. . 

Dee spanning kan evenwel zo groot en ondraaglijk worden dat de 
schrijverr (Kleist) de confrontatie met de zinloosheid, die zich in het 
gevoell  van het absurde openbaart, ontloopt door zich van het leven te 
beroven.. Zowel de schrijver (Rimbaud) die besluit om niet meer te 
schrijven,, als de schrijver (de realist) die enkel getuigt van wat ver-
schijntt en zo de confrontatie met het onzegbare uit de weg gaat, ont-
vluchtenn het absurde. De vlucht uit het absurde herkent Camus niet 
alleenn in de daadwerkelijke, maar ook in - wat hij noemt - de filosofi-
schee zelfmoord. In zijn ogen stellen Jaspers, Chestow en Kierkegaard 
eenn dergelijke suïcidale vlucht uit het absurde voor. Zij erkennen welis-
waarr dat de wereld voor hen vreemd en ondoorgrondelijk blijft , maar 
vervolgenss schuiven zij de eis van inzicht en helderheid terzijde en 
zoekenn zij hun toevlucht in een goddelijke transcendentie. Door hun 
toevluchtt tot een transcendente instantie te nemen, proberen zij de on-
rust,, die het gevoel van het absurde veroorzaakt, tot bedaren te brengen. 
Zijj  maken een sprong in een irrationele goddelijke transcendentie, die 
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zijj  boven de nutteloze rede stellen, terwijl voor de absurde geest de rede 

nuttelooss is en er daarboven niets is. 

Camuss ziet het absurde als een gegeven dat we niet uit de weg 
moetenn gaan en wijst daarom zowel de daadwerkelijke als de filosofi-
schee zelfmoord af. De enige houding die steek houdt is de opstand (ré-
volte).volte). De revolte is een onophoudelijke confrontatie van de mens met 
zijnzijn eigen duisternis en de wereld, die voortdurend aan zijn greep ont-
snapt.. De absurde mens gaat deze confrontatie niet uit de weg. Door in 
opstandd te komen kiest hij tegen de dood en vóór het leven en in zijn 
strijdd om het bestaan geeft hij de voorkeur aan de moed en het verstand. 
Dee moed leert hem te leven zonder een goddelijke instantie, het ver-
standd leert hem zijn grenzen kennen. De opstand is een bewuste op-
stand,, zo geeft Camus herhaaldelijk te kennen. In de opstand ziet men 
hett absurde in de ogen en daaraan ontleent het leven zijn waarde: "Le-
venn wil zeggen, het absurde laten leven. Het absurde laten leven is voor 
alless het beschouwen" (Camus 1981:77). 

Inn het verlengde van Camus' gedachtegang zouden we kunnen 
zeggenn dat schrijven als ervaring van het onmogelijke een voortdurende 
confrontatiee met het onzegbare aangaat en daarmee in opstand komt 
tegenn het onderdrukkende regime van gewoonten en vanzelfsprekend-
heden.. Maar als het schrijven de taal tot haar grenzen voert, dan neemt 
dezee literaire opstand suïcidale vormen aan. Immers, door de woorden 
alss het ware het zwijgen op te leggen, legt de literatuur zichzelf het 
zwijgenn op. Voor Camus sluiten opstand en zelfmoord elkaar daarom 
uit,, voor Blanchot sluiten opstand en zelfmoord elkaar in de act van 
aanvechtingg juist in. Toch kan niet worden gezegd dat de literaire zelf-
moordd een vlucht voor het absurde is en dat zij haar toevlucht neemt tot 
hett transcendente. In het transcendente vindt het schrijven geen rust, 
omdatt de weg daar naartoe een onmogelijke is: "De wreedheid van de 
taall  is een gevolg van het feit dat zij steeds haar eigen dood oproept 
zonderr ooit te kunnen sterven" (PF 30). Taal is niet alleen slachtoffer en 
beull  maar ook het wapen of middel waarmee literatuur zich van het 
levenn berooft. Literatuur roept voortdurend haar eigen dood op zonder 
doodd te kunnen gaan, omdat zij niet anders dan in en met de taal de 
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grenzenn van de taal kan doorbreken. Deze onmogelijke suïcide maakt 
vann het schrijven een onophoudelijke heen-en-weer tussen wat gezegd 
iss en onzegbaar blijft . Eerder dan het absurde uit de weg te gaan, drijft 
enn beproeft de literaire zelfmoord het tot zijn uiterste. 

Voorr degene die het absurde erkent, wordt het een hartstocht, aldus 
Camus.. Wie het absurde wil laten leven, wil het in de ogen kijken, wil 
hett "beschouwen (regarder)". Camus maakt in dit verband een toespe-
lingg op de Orfeus-mythe als hij schrijft: "In tegenstelling tot Eurydice, 
sterftt het absurde alleen, wanneer men zich er van afwendt" (Camus 
1981:77).. De mythe vertelt dat Eurydice voor de tweede maal en nu 
voorgoedd sterft, omdat Orfeus zijn mateloze verlangen haar te zien niet 
kann bedwingen, en, tegen het uitdrukkelijke verbod van Persephone in, 
eenn blik op haar werpt vóórdat zij de onderwereld hebben verlaten. Het 
toewendenn naar het absurde, is het absurde beschouwen, dat wil zeggen 
err van een afstand naar te kijken. Dit impliceert volgens Blanchot dat 
hett toewenden geen overgave inhoudt, dat de verhouding tot het absurde 
zelff  niet absurd is. Camus neemt dus zelf vreemd genoeg een positie 
buitenn het absurde in en denkt door het te beschouwen het absurde vast 
tee kunnen houden. 

Blanchott trekt daarentegen zijn consequenties uit het absurde door 
tee schrijven dat de blik van Orfeus zelf absurd is: 

"Hett absurde is dat wat men ziet terwijl men zich omkeert, of preciezer, 
hett is de beweging van het zich omdraaien: de blik naar achteren, die 
vann Orfeus, van de vrouw van Lot, de ommekeer die het verbod schendt 
enn die dan raakt aan het onmogelijke, want de ommekeer is geen macht" 
(A217). . 

InIn L 'espace littéraire10 verbindt Blanchot deze absurde en verboden 
blikk van Orfeus met het schrijven. Het werk van Orfeus bestaat eruit 
Eurydicee te beschouwen, maar om haar te beschouwen, zo zegt Blan-
chot,, moet hij zich van haar afwenden. Want door om te kijken, door 
zichh haar toe te wenden, verraadt hij zijn werk en geeft hij zich over 
aann het mateloze verlangen waarin het werk, Eurydice én Orfeus ver-
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lorenn gaan. Vanwege dit drievoudig verlies kan de overtreding van het 

verbodd van Persephone niet worden gezien als een bewuste opstand. 

Dee overtreding wordt gestuwd door het niet te beheersen verlangen 

waardoorr Orfeus buiten zinnen raakt; daaraan niet toegeven zou even-

zeerr verraad betekenen: 

"Maarr zich niet naar Eurydice keren zou evenzeer verraad betekenen, 
ontrouww aan de mateloze en roekeloze kracht van zijn beweging die Eu-
rydicee niet in haar waarheid van overdag en in haar alledaagse charme 
will  (veut), die haar wil in haar nachtelijke duisternis, in haar afwezig-
heid,, met haar gesloten lichaam en haar verzegelde gezicht, die haar wil 
zien,, niet wanneer ze zichtbaar is, maar wanneer ze onzichtbaar is, en 
niett in de intimiteit van het vertrouwde leven, maar in de vreemdheid 
vann wat elke intimiteit uitsluit, haar niet tot leven wil brengen, maar in 
haarr de volheid van haar dood levend wil hebben" (EL 226). 

Dee blik van Orfeus verbeeldt voor Blanchot het absurde moment 
waaropp de schrijver zich overgeeft aan zijn grenzeloze verlangen naar 
hett onzegbare. Met de absurde blik van Orfeus begint het schrijven, 
hett is het moment van inspiratie. Om met het onzegbare/Eurydice in 
contactt te staan moet de schrijver/Orfeus zich ernaar toewenden. Maar 
zodraa Orfeus/de schrijver zijn blik op Eurydice/het onzegbare werpt 
vervluchtigtt het en verliest hij zichzelf. Dit absurde moment zelf staat 
buitenn iedere betekenis en laat zich niet beschrijven. Strikt genomen 
kann daarom van een bewustzijn van het absurde geen sprake zijn. Om 
tee kunnen schrijven moet de schrijver zich tegelijkertijd van dat mo-
mentt losmaken, want hij zal zich om het onzegbare te zeggen, hoe dan 
ookk moeten bedienen van de taal, in het besef het ook daar te verlie-
zen.. Orfeus belichaamt de intimiteit van even onverzoenlijke als onaf-
scheidelijkee tegenstellingen en is hoe dan ook te kwader trouw, omdat 
hij,, of hij zich naar Eurydice toewendt of niet, Eurydice, zichzelf en 
zijnn werk verraadt. 

Orfeuss wil Eurydice zien voorbij de dag, Orfeus/de schrijver wil 

zienn wat er in de nacht, de andere nacht verdwijnt. Deze andere nacht 
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onderscheidtt Blanchot van de eerste nacht, waarin men zich rustig te 
slapenn legt. De eerste nacht geeft blijk van een groot vertrouwen in de 
doorr de taal gevestigde orde. In de slaap verstomt het lawaai van alle-
dag,, worden de schaduwkanten van het bestaan onzichtbaar en wordt 
hethet zijn ontkend. In de nacht verdwijnt alles, ook de nacht: "Door de 
slaapp bedient de dag zich van de nacht om de nacht uit te wissen" (EL 
357)) Het is een rustige nacht waarin het absurde afwezig is. In de 
andereandere nacht vindt men geen rust. Hier waren de schimmen, de spo-
kenn rond, maar bovenal toont zich in de andere nacht de nacht: '"alles 
iss verdwenen' verschijnt". De nacht verschijnt aan de slapeloze die 
onrustigg ligt te woelen en de nacht als eindeloos voorkomt. 

Camuss onderscheidt eveneens twee nachten. In de confrontatie 
mett het ondoordringbare raadsel van de wereld ontmoet de mens die 
naarr helder inzicht verlangt, de nacht: 

"Zeker,, maar niet die nacht, die bij gesloten ogen en alleen door de wil 
vann de mens ontstaat - een sombere en donkere nacht, die de geest op-
roept,, om zichzelf in te verliezen. Als hij een nacht moet ontmoeten dan 
kann het beter een nacht van wanhoop zijn, die helder blijft , een pool-
nacht,, het waken van de geest, waar misschien die lichte en volledige 
klaarheidd uit oprijst, waarin ieder ding zich scherp aftekent in het licht 
vann het verstand" (Camus 1981:89/90). 

Camus'' poolnacht, hoe eindeloos ook, staat niet gelijk met Blanchots 
andereandere nacht. Dat de dingen zich in de poolnacht aftekenen "in het 
lichtt van het verstand", vormt daarvoor een duidelijke aanwijzing. In 
dee andere nacht verliezen de dingen juist hun alledaagse contouren. 
Bovendienn verliest Orfeus/de schrijver zichzelf op het moment dat hij 
oogg in oog staat met de andere nacht/Eurydice. De ontmoeting met 
dezee nacht is zo niet alleen absurd, maar tevens een moment van ext a-
se.. Het ontwaken uit de dagelijkse slaap gaat bij Camus daarentegen 
handd in hand met de terugkeer van het bewustzijn. Camus gaat de 
somberee en donkere nacht niet in waarin men zichzelf verliest. Dit 
blijk tt uit het belang dat hij stelt in het moment waarop Sisyfus op 
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ademm komt en zijn ellende overziet en zijn absurde toestand te-
schouwt.. Deze adempauze noemt hij "de tijd van het bewustzijn" 
(Camuss 1981:163). Zowel de richting als de aard van de blik van 
Sisyfuss verschillen van die van Orfeus: Sisyfus blikt terug, Orfeus ziet 
om;; Sisyfus' blik is bewust, beoordelend en beschouwend, de blik van 
Orfeuss is steels, vol verlangen en uitzinnig. 

Omdatt het bewustzijn van zijn tragedie tegelijkertijd een overwin-
ningg betekent, moeten we ons, zo vertrouwt Camus ons toe, Sisyfus niet 
alleenn als een wanhopig, maar ook als een gelukkig mens voorstellen: 
"Hett helder inzicht dat zijn eigenlijke kwelling zou moeten veroorza-
ken,, bewerkstelligt tegelijkertijd zijn overwinning" (Camus 1981:164). 
Juistt op dit punt verwijt Blanchot Camus niet trouw te zijn aan zijn 
filosofiee van het absurde. Immers, wie het absurde wil leven, moet si-

zienzien van iedere hoop, van ieder rustpunt en moet alles aanvechten zon-
derr aan iets een absolute waarde toe te kennen. Maar door te stellen dat 
hethet bewustzijn van het absurde de kwelling ervan overwint lost Camus 
hett absurde op: "In zijn werk wordt het absurde een ontknoping, is het 
eenn oplossing, een soort van heil" (FP 70). 

Doorr vast te houden aan de mogelijkheid het absurde te beschrij-
venn en te beschouwen, miskent Camus dat deze beschrijving en be-
schouwingg zelf absurd zijn. Het absurde mag dan alles in onzekerheid 
doenn verkeren, maar - gelijk Descartes' methodische twijfel - deze 
onzekerheidd is ten minste zeker. In deze bewering schemert weer 
enigee hoop door en komt er weer een rustpunt in het vizier. Camus 
heeftt niet ingezien, of niet willen inzien, dat het absurde verdwijnt op 
hett moment dat het wordt beschreven. De bewuste opstand leidt zo tot 
eenn ontknoping van het absurde en voltrekt een filosofische zelf-
moord,, die weliswaar niet vlucht in het goddelijke irrationele, maar in 
dee alledaagse taal. Deze alledaagse taal vormt nu juist het domein van 
hett weten, waaruit het absurde verstoten is. Met een stille wenk naar 
Bataillee stelt Blanchot daarentegen dat het absurde tot het domein van 
hett niet-weten behoort. De 'waarlijke' opstand die het absurde laat 
leven,, moet daarom tev ;ns de taal, het bewustzijn en de rede betwis-
tenn en op het spel zetten 
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6.6. Revolutie, revolte en terreur 

InIn de discussie tussen Sartre, Camus en Blancliot komen drie ethisch-
politiekee oriëntaties naar voren die we respectievelijk kunnen aandui-
denn met revolutie, revolte of opstand en terreur. Sartre's geëngageerde 
literatuurr onthult een werkelijke situatie met het doel deze te wijzigen, 
Camus'' roman in opstand betwist én corrigeert de werkelijkheid, 
Blanchotss zuivere roman, 'roman a revelation' en roman van kwade 
trouww vechten alles aan in een vergeefse poging te getuigen van het 
onmenselijke.. En deze act van aanvechting, waarin alles verdwijnt, 
maaktt hun terreur uit (PF 309). Waar de revolutie en de revolte zich 
bewegenn binnen een politiek van het mogelijke, daar gaat de terreur de 
grenzenn van deze politiek te buiten door een (onmogelijke) verhou-
dingg te zoeken tot het onmenselijke die in niets uitmondt. 

Inn Qu 'est-ce que la littérature? wijst Sartre het spreken om niets 
tee zeggen af. (Sartre 1970:26, 38) Zonder hem met naam en toenaam 
tee noemen, verwijst hij overduidelijk naar een schrijver als Blanchot, 
diee in "La littérature et Ie droit a Ia mort" het ideaal van de literatuur 
letterlijkk omschrijft als "spreken om niets te zeggen" (PF 314). In 
"Aminadabb ou du fantastique considéré comme un langage" vergelijkt 
Sartree de romans van Blanchot met die van Kafka. Beide schrijvers 
situeertt hij in de traditie van de fantastische vertelling die het mense-
lijk ee vermogen toont om aan het menselijk bestaan te ontsnappen. Zij 
beschrijftt een andere wereld, een wereld die omgekeerd tnonde a 
l'envers)l'envers) is aan de gewone wereld. De fantastische vertellingen van 
Kafkaa en Blanchot zijn ontdaan - en daarin onderscheiden zij zich van 
sprookjess en allegorieën - van feeën, kwelgeesten, duivels, sprekende 
bomenn en huilende fonteinen. In hun werk wordt het fantastische 
menselijkk en het menselijke absurd. De helden in hun romans dwalen 
eindelooss door gangen en labyrinten, maar hun weg leidt tot niets. In 
dee gewone wereld worden middelen ingezet om een bepaald doel te 
bereiken,, maar de fantastische vertelling is "de opstand (révolte) van 
dee middelen tegen de doeleinden" (Sartre 1947:129). De helden zijn 
middelen,, dat wil zeggen functionarissen, ambtenaren, boodschappers, 
bediendenn wier ijver van iedere zin is verstoken. In Aminadab weten 
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wee niet waarvoor Thomas strijdt. Maar wat in deze roman volgens 
Sartree met name op de voorgrond treedt, is het onvermogen de men-
selijkee existentie te transcenderen. 

Uitt wat Camus zegt over Lautréamont kunnen we afleiden dat hij 
Blanchotss opvatting over literatuur als nihilistisch van de hand zal 
wijzen.. Het 'nee' van Les chants de Maldoror is absoluut en gaat niet 
vergezeldd van een 'ja' dat een grens bevestigt. Voor Lautréamont 
betekentt elke grens onrecht. Daarom moet zij vernietigd worden. Zijn 
opstandd loopt op niets uit en getuigt van een nihilisme dat het kwaad 
verheerlijktt en de totale, grenzeloze vrijheid opeist, aldus Camus. 
Blanchotss intimiteit van bevestiging en ontkenning impliceert welis-
waarr een bevestiging van grens, maar deze bevestiging is te kwader 
trouw,, want zodra zij zich begint af te tekenen, verhult zij zich weer 
enn blijkt zij een leugen te zijn die de bevestiging uitsluit. Het principe 
vann de aanvechting kent weliswaar een affirmatief moment, maar deze 
affirmatiee is van iedere ontkenning, dat wil zeggen van iedere beteke-
niss en grens bevrijd. 

Evenalss Sartre wijst Camus het spreken om niets te zeggen af. 
Maarr hij kritiseert tegelijk Sartre's revolutionaire engagement. Het 
verschill  tussen revolte en revolutie concentreert zich rond hun opvat-
tingg van de geschiedenis. Sartre meent dat de revolutie gerechtvaar-
digdd kan worden vanuit een historisch perspectief. Wat de schrijver tot 
eenn revolutionair maakt, is dat hij een situatie onthult of politieke orde 
aann de kaak stelt met het doel deze te wijzigen en daarvoor een andere 
ordee in de plaats te stellen. Anders dan de schrijver in opstand heeft de 
geëngageerdee schrijver "de onmogelijke droom opgegeven een onpar-
tijdigg beeld van de maatschappij en van het mensdom te geven" (Sar-
tree 1970:30). Dit standpunt bracht Sartre in de praktijk toen hij - het 
verhaall  is bekend - het bestaan van concentratiekampen in de voor-
maligee USSR afdeed met de opmerking dat de koloniën de concentra-
tiekampenn van het Westen waren. Sartre veroordeelde weliswaar de 
kampenn in de USSR, maar vond het blijkbaar niet opportuun dit pu-
bliekelijkk toe te geven. Maar nog afgezien daarvan, wat hij niet inzag 
off  niet wilde inzien, wa dat de Goelagde legitimiteit van de sovjetre-
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volutiee radicaal in twijfel trok en het grote verhaal van het commu-
nismee failliet verklaarde (cf. Winock 1999:617). Dat onze posities 
allerminstt onpartijdig noch geheel onafhankelijk wil ik wel toegeven. 
Maarr in plaats van deze vooringenomen partijdigheid waartoe we zijn 
veroordeeldd voor lief te nemen en koste wat het kost te verdedigen, 
zoudenn we haar moeten wantrouwen en ter discussie moeten stellen. 

Camuss komt in opstand tegen het zelfgenoegzame geloof in het 
eigenn gelijk en de historische of ideologische rechtvaardiging van 
welkee revolutie dan ook. Deze legitimaties maken van de doodslag -
waarmeee iedere revolutie gepaard gaat - een moord met voorbedach-
tenn rade, dat wil zeggen een perfecte misdaad, die pronkt met de veren 
vann onschuld en zich rechtvaardigt door het heil dat zij misschien niet 
direct,, maar dan toch ten minste in de toekomst brengen zal. De per-
fectee misdaad is de misdaad die niet meer als zodanig wordt (h)erkend 
enn beoordeeld. Een moord die is begaan in naam van de goede zaak, is 
inn de ogen van de rebel niet per definitie rechtvaardig. Wanneer de 
opstandelingg doodt, doet hij dat niet met voorbedachten rade. Hij 
rechtvaardigtt zijn misdaad voor- noch achteraf en beroept zich niet op 
eenn omvattend ideologisch, dan wel historisch verband. De revolutio-
nairr daarentegen legitimeert zijn gewelddaden vanuit een ideologie 
die,, daadwerkelijk gestalte krijgt in een nieuwe politieke orde die door 
dee revolutie op het oude regime wordt overwonnen. De revolte die 
bezitt neemt van de macht, eindigt onvermijdelijk in de onderdrukking: 
"Elkee revolutionair eindigt als onderdrukker of als ketter" (Camus 
1963:296).. De vrijheid die de rebel opeist, eist hij op voor allen, de 
vrijheidd die hij afwijst wijst hij af voor allen en dus ook voor zichzelf. 

Maarr hoe belangeloos is de opstand? De rebel kan wel zeggen dat 
hethet nu genoeg is geweest, maar is zijn 'nee' daarmee gerechtvaardigd 
enn van elke berekening uitgesloten? Camus zoekt deze rechtvaardi-
gingg in een onuitgesproken universele waarde, die stilzwijgend wordt 
bevestigd.. De mens in opstand "wil alles zijn, wil compleet zijn, zich 
volkomenn vereenzelvigen met het goede, dat hij zich plotseling be-
wustt is geworden en dat hij in zijn persoon erkend wil zien" (Camus 
1963:27).. Het goede waarvan de mens in opstand zich bewust wordt, 
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iss zowel universeel als onbepaald. Door het goede als universeel en 
onbepaaldd te kwalificeren, hoopt Camus zijn moraal voor een ideolo-
giee en de revolte voor de revolutie te behoeden. Het universele en 
onbepaaldd goede manifesteert zich niet onafhankelijk van het 'nee'. 
Waarr de revolutie een politieke orde beoordeeld op vooraf gegeven 
maatstaven,, spreekt het een bepalend oordeel uit en richt het zich op 
dee verwerkelijking van een bepaalde ideologie of normatief kader. Het 
'nee'' van de opstand wordt niet door vooraf gestelde maatstaven en 
normatievee kaders geleid, maar zoekt naar een universele maatstaf die 
niett vooraf is gegeven. In zoverre is de revolte reflectief. En toch zal 
hett universeel goede bepaald moeten zijn, willen we het 'nee' als 
uitdrukkingg van het goede en als rechtvaardig kunnen (h)erkennen en 
willenn we het kunnen onderscheiden van andere soorten opstand, van 
eenn verveeld of dwars 'nee' dan wel van het 'nee' dat alles ter discus-
siee stelt. Om het 'nee' als manifestatie van het goede te (h)erkennen, 
zoudenn we het goede moeten kennen, waardoor het niet langer onbe-
paaldd is. Maar wanneer het goede zich eerst manifesteert in het 'nee' 
enn het niet buiten de opstand om kan worden (h)erkend, blijf t het de 
vraagg of het 'nee' het goede uitdrukt en rechtvaardig is of dat het zegt 
hett goede uit te drukken. Geeft het onbepaald goede zich pas te ken-
nenn in het 'nee', dat een grens bevestigt en het goede bepaalt, dan 
blijf tt het afwezig. Daarom blijf t het onbeslisbaar of het goede waarop 
dee opstand zich richt nu het onbepaalde goede of een bepaalde invul-
lingg daarvan vertegenwoordigt. Dat de revolte uitmondt in een revolu-
tiee is geen ongelukkige bijkomstigheid, maar een mogelijkheid die 
inherentt is aan de revolte. De revolte is altijd al revolutionair. Wil de 
opstandd niet in onderdrukking uitmonden, dan voldoet het niet om het 
goedee onbepaald te laten, maar zal het goede zoals het zich bevestigt 
inn het 'ja' dat in het 'nee' opklinkt, weer aangevochten moeten wor-
den. . 

Dee ondermijning van het eigen gelijk en van elk universeel idee of 

waarde,, hoe onbepaald ook, kan het denken en het leven misschien 

bevrijdenn van hun totaliserende obsessies. Dat is waar Blanchot, maar 

ookk denkers als Derrida en Lyotard, heel terecht de aandacht op heb-
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benn gevestigd. In "La littérature et Ie droit a la mort" valt nergens de 
naamm van Sartre. Niettemin kan dit essay, dat evenals Qu 'est-ce que la 
littérature?littérature? tussen de jaren 1947 en 1948 verschijnt, worden gelezen 
alss een kritiek op Sartre's theorie van de geëngageerde literatuur. Is 
voorr Sartre schrijven revolutionair wanneer het een situatie onthult om 
dezee te wijzigen, voor Blanchot is schrijven revolutionair omdat het 
alless negeert: 

"Hett revolutionaire handelen komt in alle opzichten overeen met het 
handelenn dat in de literatuur gestalte krijgt: de overgang van niets naar 
alles,, de affirmatie van het absolute als gebeurtenis en van iedere ge-
beurteniss als absoluut" (PF 309). 

Inn de ontkenning van alles realiseert zich de absolute vrijheid. Deze 
absolutee vrijheid gaat Sartre's ontologie van de vrijheid te buiten. 
Sartree verankert de vrijheid in de structuur van het 'pour-soi'. De 
menss bezit zijn vrijheid niet, hij is ertoe veroordeeld. Hij is in staat 
aann zichzelf en de wereld te ontsnappen, niet door zichzelf en de we-
reldd te vernietigen, maar wel door deze permanent te "vernieten (né-
antiser)",antiser)", dat wil zeggen te transcenderen en er een andere verhouding 
toee aan te nemen. De act van het 'vernieten' maakt de vrijheid van het 
'pour-soi'' uit. In de kwade trouw hoopt het 'pour-soi' zijn vrijheid te 
ontlopen,, maar ook deze vlucht is het resultaat van het 'vernieten' en 
bevestigtt zijn vrijheid. De vrijheid is absoluut, omdat zij ons geen 
ruimtee laat om ons achter geleende waarheden te verschuilen. De 
absolutee vrijheid hangt daarom onlosmakelijke samen met een abso-
lutee verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan. Het permanente 
'vernieten'' staat haaks op de act van contestatie. Het 'vernieten' 
brengtt 'nietheden' of manco's in de wereld, terwijl Blanchots act van 
contestatiee de wereld als geheel ontkent. Voor Blanchot is de vrijheid 
absoluut,, omdat zij zich realiseert op het moment dat iedere ontken-
ning,, iedere grens, maat of afbakening wordt ontkend. Zij realiseert 
zichh met andere woorden in de overgang van alles naar niets. Omdat 
iederr positief resultaat ontbreekt, mondt de revolutie uit in een terreur 
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diee alles omwille van de vrijheid ontkent. Kenmerkend voor de terreur 

iss de bereidheid zichzelf te offeren: 'terroristen' willen de absolute 

vrijheidd desnoods met hun eigen dood bekopen. 

Voorr zover literatuur haar eigen verdwijning nastreeft, is zij ter-
reur.. De terreur van de literatuur bestaat eruit dat haar negatieve 
werk(ing)) geen positief resultaat oplevert, dat zij haar eigen dood 
oproeptt zonder ooit dood te kunnen gaan, zonder een eind te kunnen 
makenn aan de globale ontkenning. De absolute vrijheid verwerkelijkt 
zichh op het moment dat er niets meer te ontkennen en dus niets meer 
tee verwerkelijken valt "en maakt van de vrijheid die het met het ver-
loopp van de tijd in de dingen zou moeten belichamen een leeg en on-
toegankelijkk ideaal" (PF 306). De absolute vrijheid tekent tegelijk 
voorr de absolute onvrijheid, omdat dit moment elk actief handelen 
uitsluitt en de schrijver zichzelf, het werk en de wereld op het spel zet. 
Vrijheidd van gaat niet over in de actieve vrijheid om te handelen. Voor 
Sartree ervaren we de absolute vrijheid wanneer we ontdekken dat ons 
bestaann mogelijkheid is, voor Blanchot ervaren we de absolute vrij-
heidd op het moment dat het bestaan en die vrijheid onmogelijk is. 

Dezee vrijheid die wordt gerealiseerd door alles aan te vechten, is 

hett voorrecht van de literatuur. De literatuur die alles aanvecht, enga-

geertt zich niet met een bepaalde situatie met het doel deze te wijzigen, 

maarr met een "nog onmenselijke existentie". In haar weigering van 

iederee grens ontstaat een openheid voor een onmenselijke existentie, 

datt wil zeggen voor een dimensie van het menselijke bestaan die aan 

iederee bewerking ontsnapt, die zich niet laat controleren of beheersen. 

OmOm zich met het onmenselijke te engageren, moet de schrijver zich 

bevrijdenn van zichzelf, de wereld en zijn werk. Daarom voltrekt het 

engagementt zich op de wijze van een losmaking (dégagement). Het 

onmenselijkee waarvan Blanchot hier spreekt, vertegenwoordigt niet 

hett kwaad, maar het goede dat tegelijkertijd wordt gezocht en veroor-

deeld. . 

"Spoedigg zal men ontdekken dat wanneer de literatuur probeert haar 
belangenloosheidd te vergeten door zich te verbinden met de ernst van 
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politiekee of sociale actie, dit engagement zich niettemin voltrekt op de 
wijzee van losmaking idëgagement). En waarbij dan de actie literair 
wordt.. (...) 

Schrijvenn is zich engageren, maar schrijven is ook zich losmaken 
{se{se dégager), zich engageren als onverantwoordelijke. Schrijven is zijn 
bestaan,, alle bestaande waarden op het spel zetten en, in een bepaalde 
matee het goede veroordelen; maar schrijven is altijd goed schrijven, het 
goedee zoeken. Bovendien is schrijven zich belasten met de onmogelijk-
heidd te schrijven, is het, net als de hemel, stom zijn, 'slechts echo zijn 
voorr de stomme'; toch is schrijven het zwijgen benoemen, het is schrij-
venn terwijl men zichzelf het schrijven belet." (PF 33) 

Omm van het onmenselijke te getuigen, om zich met het onmenselijke 
tee engageren, moet de schrijver zich losmaken iflègager) van de we-
reld,, van de taal en van zichzelf. Het onmenselijke waarvan Blanchot 
spreekt,, is dus geen schrijnende situatie waarvoor iemand of een groep 
terr verantwoording kan worden geroepen, maar de onbemiddelde, 
zinlozee en naakte existentie van de mens. Aangezien de schrijver zich 
vann de wereld moet losmaken om zich met het onmenselijke te enga-
gerenn en ervan te getuigen, engageert hij zich als onverantwoordelijke. 
Niemand,, ook niet de schrijver die van het onmenselijke wil getuigen, 
kann zich verantwoorden voor het onmenselijke. 

Ditt onmenselijke laat zich goed vergelijken met het onmenselijke 
datt Jean-Francois Lyotard als "een hopeloze en hoopvolle onbepaald-
heid""  (Lyotard 1988:14) heeft onderscheiden van het onmenselijke 
systeemm van differentiatie en complexificatie, waar alles en iedereen 
opp elkaar wordt afgestemd en dat vergeet wat eraan ontsnapt. Tegen-
overr de 'totale mobilisering' en snelheid van het systeem en van de 
nieuwee informatie- en communicatietechnologie plaatst hij de vertra-
gingg van het schrijven als anamnese van wat vergeten wordt. We 
moetenn hierbij bedenken dat hetgeen vergeten wordt niet de enkel-
voudigee negatie of dialectische keerzijde van het systeem is en dat de 
anamnesee of de herinnering niet opheft wat wordt vergeten: "Het gaat 
eromm zich te herinneren wat men niet heeft kunnen vergeten, omdat 
hethet niet is ingeschreven" (Lyotard 1988:65). Opvallend genoeg refe-
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reertt Lyotard hier aan het motief van de spiegel dat hij meer in het 
bijzonderr ontleent aan Dogen. Wat niet ingeschreven staat en men niet 
heeftt kunnen vergeten is een "brekende aanwezigheid" die nooit her-
innerdd of weerspiegeld kan worden, maar die de spiegel in stukken 
breektt (Lyotard 1988:65). Het spiegelschrift is volgens Lyotard dus 
evenminn een weerspiegeling. In de reflectie van de tekst op zichzelf 
getuigtt het spiegelschrift van die "brekende aanwezigheid". In dit licht 
iss de opgave van het spiegelschrift te herinneren aan en te getuigen 
vann wat door het systeem wordt vergeten. Deze "anamnetische weer-
stand""  tegen het onmenselijke systeem maakt de politiek van het 
schrijvenn uit. En het is deze opgave, dit getuigenis van of engagement 
mett het onmenselijke die Blanchots 'littérature dégagée' zich stelt. 

7.. 'Littérature dégagée' 
Blanchott staat in een traditie van kunst en literatuur die zich willen 
engagerenn met wat door de gevestigde orde wordt uitgesloten en wat 
aann onze macht ontsnapt: het sacrale, het poëtische, het onmenselijke. 
Alss onderbreking van de gevestigde orde werkt het engagement met 
hett onmenselijke politiek door. Het toont de grens van de macht, van 
dee (politieke) macht van de mens de wereld te beheersen. Ik breng 
hierr in herinnering dat volgens Blanchot de poëtische taal het funda-
mentt van de menselijke realiteit is en dat het menselijke bestaan ten 
diepstee poëtisch is. Het engagement met het onmenselijke getuigt van 
dee poëtische existentie die, zo stelt hij met Heidegger en Mallarmé, 
onss verheft boven de oneigenlijkheid van het alledaagse bestaan. Het 
getuigeniss van of engagement met het onmenselijke voltrekt zich in 
eenn reflectie van de tekst op zichzelf, in een schrijven dat zichzelf het 
schrijvenn belet, in een strijd tegen, maar onvermijdelijk in en met de 
taal.. Daarom vereist het engagement met het onmenselijke dat het 
zichzelff  aanvecht en dat het engagement in spiegelschrift te kwader 
trouww is, dat wil zeggen dat het de intimiteit is van de strijd tussen 
evenn onafscheidelijke als onverzoenlijke momenten. De kwade trouw 
vann de roman die getuigt van en zich engageert met het onmenselijke 
iss moreel, omdat zij de eigenlijke, want poëtische existentie van de 
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menss openbaart en is. Het engagement in spiegelschrift beperkt zich 
niett tot een verbeelding van de poëtische existentie, het is die existen-
tie,, voor zover het de intimiteit van even onverenigbare als onafschei-
delijkee momenten van af- en toewenden is. Het 'ja' dat Camus' schrij-
verr in opstand bevestigt, dient daarom te worden aangevochten en de 
blikk van Orfeus dient zelf absurd te zijn. En aangezien het engagement 
mett het onmenselijke een doel in zichzelf is, getuigt het niet van het 
onmenselijkee met het doel die situatie te veranderen. 

Blanchotss kritiek op Sartre's revolutie en Camus' opstand treft 
doel,, maar wanneer we Blanchots notie van 'innerlijke noodzaak' in 
relatiee tot zijn claim van authenticiteit kritisch bekijken, dan blijkt zijn 
kritiekk op Sartre en Camus ook van toepassing op de 'litterature déga-
gée'' of het engagement met het onmenselijke dat hemzelf voor ogen 
staat.. Ik zal daarom tot slot een aantal kritische kanttekeningen plaat-
senn bij zijn idee van 'litterature dégagée'. 

Hett engagement met het onmenselijke vooronderstelt een innerlij-
kee noodzaak tussen vorm en inhoud, tussen het getuigenis en dat 
waarvann getuigenis wordt afgelegd. Deze innerlijke noodzaak is een 
authentiekee betrekking van de taal en onderscheidt zich van de alle-
daagsee taal van het 'Men'. Blanchot waardeert het engagement met 
hethet onmenselijke als een eigenlijke manier van existeren. Dit betekent 
datt de innerlijke noodzaak van vorm en inhoud als eigenlijke betrek-
kingg van de taal de eigenlijke existentie is. Juist deze innerlijke nood-
zaakk roept een aantal vragen op. Hoe kunnen we bepalen dat vorm en 
inhoudd noodzakelijk met elkaar samenhangen, wanneer zij niet onaf-
hankelijkk van elkaar bepaald kunnen worden? Hoe kunnen we bepalen 
datdat de vorm van het getuigenis noodzakelijk samenhangt met het on-
menselijkee en er dus gelijk aan is wanneer dit onmenselijke niet los 
vann het getuigenis ervan is gegeven? Hoe kan Blanchot spreken van 
eenn innerlijke noodzaak van vorm en inhoud, hoe kan hij de ervaring 
vann het schrijven bevoorrechten boven alle andere, soms zeer alle-
daagsee ervaringen die ons ontzetten en buiten onszelf brengen, hoe 
kann hij de authenticiteit voor de ervaring van het schrijven opeisen, 
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wanneerr hetgeen waartoe het schrijven zich verhoudt zich niet te ken-

nenn geeft? 

Dee ervaring van het schrijven openbaart volgens Blanchot dat de 
menselijkee existentie ten diepste poëtisch is. Als zodanig engageert 
hett schrijven zich met het onmenselijke en is het een eigenlijke manier 
vann existeren. Op grond van dit engagement met het onmenselijke 
verleentt hij aan de ervaring van het schrijven voorrecht en voorrang 
bovenn andere ervaringen. Het voorrecht van de literatuur en de ai-
thenticiteitclaimm vooronderstellen een hiërarchie, een ontologische 
voorrangg van het poëtische boven het prozaïsche, van het sacrale bo-
venn het profane, van het onmenselijke boven het menselijke. Dat 
Blanchott als schrijver deze de verhouding tot het onmenselijke als een 
specifiekee literaire ervaring thematiseert en onderzoekt, ligt voor de 
hand,, maar dat hij het engagement met het onmenselijke voorbehoudt 
aann de literatuur valt moeilijk te verdedigen. Ik wil wel aannemen dat 
hett schrijven en de literatuur ons een ervaring kan schenken van ein-
digheidd en dat de schrijver die zich met het onmenselijke wil engage-
ren,, verwikkeld raakt in een onophefbare strijd tussen de rede en het 
redeloze,, tussen de maat en het mateloze, maar uit deze ervaring kan 
niett worden afgeleid dat het menselijke bestaan ten diepste poëtisch is, 
nochh dat deze strijd waarin de schrijver, het werk en dat waarmee hij 
zichh wil engageren op het spel worden gezet, het wezen van de litera-
tuurr uitmaakt. Zoals Patricia de Martelaere in haar kritiek op Blanchot 
terechtt opmerkt is deze ervaring van schrijven in het geheel niet uni-
verseell  en zijn er tal van schrijvers die niet schrijven om niets te zeg-
genn (De Martelaere 1993). Blanchot zal daar tegen inbrengen dat de 
schrijverr die zich niet laat leiden door de eis alles te zeggen, niet wer-
kelijkk schrijft (PF 311). In plaats van het schrijven dat zich wel door 
dezee eis laat leiden te doordenken als een specifieke schrijfervaring, 
verheftt hij het boven andere opvattingen van schrijven en ervaringen 
diee daarmee zijn verbonden. Daarenboven extrapoleert hij het schrij-
venn dat alles zegt tot een ervaring die het wezen van de menselijke 
existentiee als poëtisch openbaart. Deze verheffing en extrapolatie 
verradenn een zekere zelfingenomenheid waarin de literatuur haar be-
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voorrechtee positie legitimeert op grond van wat zij openbaart. Deze 
zelfingenomenheidd is een typisch metafysische geste die, zoals we in 
hethet tweede deel zullen zien, door Derrida wordt gedeconstrueerd. 

OpOp grond van de overtuiging dat de menselijke existentie ten 
diepstee poëtisch is en dat enkel dat schrijven authentiek is dat wordt 
geleidd door de eis alles te zeggen, geeft Blanchot het voorrecht aan 
dezee literaire ervaring boven zowel andere literaire ervaringen als 
bovenn andere ervaringen die ons eventueel ontzetten en buiten zinnen 
brengen.. We hoeven ons maar te wenden tot het werk van Bataille die 
dee innerlijke ervaring niet alleen in het schrijven, maar ook in de ero-
tiek,, het geweld, het delirium, de waanzin en de potlatch herkent. 
Voorr Bataille is de ervaring van het onmogelijke niet alleen voorbe-
houdenn aan de schrijver. En wat te denken van de andere kunsten 
zoalss dans, beeldhouwkunst, beeldende kunst, theater en muziek, 
waaraann Blanchot niet of nauwelijks aandacht besteedt. Slechts een 
enkell  woord wijdt hij aan de studie van Jacques Dupin over de beeld-
houwerr van de leegte: Alberto Giacometti. De geringe aandacht voor 
dee andere kunsten zou nog te verdedigen zijn wanneer Blanchot uit 
bescheidenheidd zich beperkt tot zijn eigen literaire discipline. Van 
enigee discretie die hem in relatie tot het literaire of filosofische werk 
vann anderen wordt toegedicht is hier geen sprake. In plaats van de act 
vann aanvechting zelf aan te vechten, waardeert hij het als en verheft 
hijhij  het tot een authentieke wijze van existeren. Daarom lijk t mij dat 
zijnn kritiek op Camus - als zou deze niet trouw zijn aan de gedachte 
vann het absurde - op Blanchot zelf van toepassing is. Zowel het voor-
rechtt dat Blanchot aan de ervaring van het schrijven geeft en de extra-
polatiee van deze ervaring tot het wezen van een menselijke existentie 
diee ten diepste poëtisch is, als de daarmee samenhangende claim van 
authenticiteit,, zijn niet trouw aan de act van aanvechting. De noodza-
kelijkee eenheid van vorm en inhoud waarin het engagement met het 
onmenselijkee plaatsvindt, impliceert een afstand van waaruit vorm en 
inhoudd onafhankelijk van elkaar kunnen worden geïdentificeerd en 
vergeleken,, en op grond waarvan kan worden gezegd dat zij al dan 
niett onlosmakelijk met elkaar samenhangen en er al dan niet sprake is 
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vann authentieke betrekking. De innerlijke noodzaak die Blanchot in 

FauxFaux pas te berde brengt wordt op die manier bepaald door metafysir 

schee categorieën van identiteit en eenheid en blijf t zo schatplichtig aan 

eenn cultuur die vorm en inhoud op elkaar wil afstemmen. In het vierde 

hoofdstukk zal ik nog laten zien dat Blanchots literatuurkritiek staat in 

eenn traditie van cultuurpessimisme die zich baseert op het onderscheid 

tussenn kunst en cultuur. 

Tegenn het engagement met het onmenselijke heeft men wel ingebracht 
datdat het onmenselijke vandaag de dag werkelijkheid is geworden en dat 
hett getuigen ervan het onmenselijke, de pijn en het leed in de wereld 
slechtss herhaalt. Nu de gruwel in alle toonaarden en via de media tot 
onss komt, zou de kunst ons weer "de vreugde van de onwaarschijnlij-
kee goedheid van het bestaan" (Groot 1998a:38) moeten schenken. Ik 
meenn dat deze "goddelijke kunst", waaruit een serene beaming 
spreekt,, slechts de onwaarschijnlijke goedheid herhaalt die op straat, 
inn de zorg en via de media eveneens te bewonderen is. Bovendien, is 
hett niet de verhouding tot het onmenselijke die de goedheid zo on-
waarschijnlijkk en bewonderenswaardig, want tot een bovenmenselijke 
inspanningg maakt? Ik geloof daarom niet dat het veel zin heeft om het 
sacralee in te ruilen voor het goddelijke, dan wel het onmenselijke voor 
hett bovenmenselijke. 

Hett belangrijkste bezwaar dat ik tegen Blanchots engagement met 
hett onmenselijke heb, is dat het andere cultuuruitingen als oneigenlijk 
devalueertt en dat het geen aandacht heeft voor de heterogene veelheid 
vann talen, betekenissen en cultuuruitingen, leefstijlen en ervaringen. 
Hett engagement met het onmenselijke vooronderstelt een metafysi-
schee dichotomie tussen binnen en buiten, tussen de wereld en het 
sacraal-onmenselijke,, tussen deze en aan gene zijde en een laatste 
onbereikbaree grens. Dat de poëtische houding tegenover die grens een 
heell  andere is dan die door de westerse metafysica wordt aangeno-
men,, staat buiten kijf . Waar het principe van zelfbehoud de metafysica 
regeert,, daar laat het engagement met het onmenselijke of de 'littéra-
turee dégagée' zich leiden door de act van aanvechting, die in niets 
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uitmondtt en waarvan de uitkomst leeg blijft . Hij genereert dus geen 
nieuwe,, andere, ongewisse uitingen en betekenissen en ervaringen die 
directt in het leven van mensen ingrijpen en hen bevrijden van de 
machtt die hen regeert. 

Hett engagement met het onmenselijke is mijns inziens geen ana-
chronismee omdat het het onmenselijke zou imiteren, maar omdat het 
dee wereld ziet als een, weliswaar leugenachtige, eenheid en niet als 
eenn fragmentarische en heterogene veelheid van talen en betekenissen, 
vann werelden en culturen, van leefstijlen en ervaringen die geen uiter-
stee grens kent. Zolang de wereld een totaliteit is en een uiterste grens 
kent,, kan zij op het spel worden gezet. Maar zodra de wereld uiteen-
valtt in een fragmentarische en centrumloze heterogene veelheid, ont-
breektt een uiterste grens waarop we buiten zinnen raken en het onmo-
gelijkee ervaren. In een centrumloze veelheid raakt het subject niet 
zozeerr buiten zinnen als wel gedesoriënteerd, omdat er geen univer-
selee maatstaven voor handen zijn die richting geven aan zijn verhou-
dingg tot de heterogene veelheid van ervaringen en betekenissen die het 
subjectt omringt. 

Inn wat volgt komt de vraag aan de orde in hoeverre in Blanchots 
wendingg van de intimiteit naar het neutrum de act van aanvechting een 
vervolgg krijgt in en hoe deze act zich verhoudt tot de act van deling. 
Dee veelheid en het fragment brengt Blanchot naar voren, wanneer hij 
hethet neutrum oftewel de betrekking zonder betrekking tot het andere in 
termentermen van pluraliteit thematiseert. Deze betrekking vormt het onder-
werpp van gesprek tussen Blanchot en Levinas. Neemt Blanchot in dit 
gesprekk met Levinas afstand van het voorrecht dat hij aan de literatuur 
toekentt en legt hij de claim op authenticiteit af? Impliceert de over-
gangg van de intimiteit naar het neutrum de contestatie van de contes-
tatie? ? 
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Hoofdstukk 3 

Engagementt uit inter-esse 

(...)(...) er is tussen de ene mens en de andere een 
intervalinterval dat tot het zijn noch tot het niet-zijn 
behoortbehoort en dat door het Verschil van het 
woordwoord gedragen wordt, een verschil dat aan al 
hethet verschillende en al het unieke voorafgaat. 

Mauricee Blanchot 

/.. Het meervoudige woord 
Zoalss ik eerder heb opgemerkt verschuift met de notie van het neu-
trumm Blanchots perspectief van een negatieve ontologie, waarin alles 
omm niets draait, naar het denken van de alteriteit. Stelt hij in "La litté-
raturee et Ie droit a la mort" dat de literatuur spreekt om niets te zeg-
gen,, in L 'entretien infini beweert hij dat de poëzie antwoordt aan het 
onmogelijkee en ons oriënteert op een andere verhouding, dat zij ons 
betrektt op de andere - en hier komen de negatieve ontologie en het 
denkenn van het neutrum met elkaar overeen - dat zij deze betrekking 
is.is. Wat zijn essays uit het eerste deel van L 'entretien infini met elkaar 
verbindt,, is de vraag: "Hoe te spreken op een manier dat het woord 
wezenlijkk meervoudig is?" (EI 9). Blanchot vraagt naar een spreken 
datt niet langer is gefundeerd op gelijkheid of ongelijkheid, op over-
heersingg of wederkerigheid, maar naar een spreken dat de ander als 
anderr ontvangt en niet reduceert tot het zelf(de): "de ander {Vautre) 

alss ander, de vreemdeling als vreemdeling ontvangen, de ander (pu-

trui)trui)  in zijn onherleidbare verschil" (EI 115). In deze woorden van 
Blanchott komt niet alleen een ethisch-politieke betrokkenheid tot 
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uitingg van een poëzie die antwoordt aan het onmogelijke maar ook dat 
dezee betrokkenheid in termen van pluraliteit wordt gedacht. 

Hett is opvallend dat Blanchot in de essays die zijn verzameld in 
LL 'entretien infïni, andere termen gebruikt dan voorheen wanneer hij 
hethet schrijven van het machtwoord parole de pouvoir) onderscheidt 
vann de dialectiek: "écriture hors langage", "parole d'écriture", "la 
parolee plurielle". De laatste vormt de titel van het eerste deel van deze 
vuistdikkee bundel essays. Daarbij legt hij het zwaartepunt van het 
meervoudigee woord in de breuk met het zien en de daarmee verbon-
denn metafoor van het licht die, volgens Blanchot, de westerse metafy-
sicaa heeft gedomineerd. Spreken is allerminst verhelderen, evenmin 
verdonkeremanen.. Etymologisch - en daarbij herinnert hij ons expl-
ciett aan het werktuig waarmee men ooit schreef of de tekens inkerfde: 
hett stilet {stylet, stylot) - herleidt Blanchot het schrijven tot "een snij-
dendee beweging, een scheur, een crisis", "een scheidende beweging, 
eenn schommelende en wankele uitweg" (EI 39). De scheiding die het 
schrijven,, het meervoudige woord, aanbrengt is oneindig en niet, zoals 
bijj  het zien, te meten en te bepalen. Op basis van deze etymologie legt 
Blanchott het accent op de discontinuïteit en meervoudigheid van het 
woord.. Het woord dat verheldert en waarneemt, dat inzicht geeft en 
verlicht,, spreekt de taal van de continuïteit en eenheid. Deze taal is 
sindss Aristoteles de officiële taal van de filosofie en wordt beheerst 
doorr principes van identiteit, non-contradictie en uitgesloten derde. 
"Hett neutrum is zo voortdurend van onze talen en onze waarheden 
uitgesloten""  (EI 441). Het meervoudige woord is niet gebaseerd op 
gelijkheidd of ongelijkheid, niet op een onderlinge wederkerigheid, het 
iss geen vorm van communicatie waarin standpunten en gedachten 
wederzijdss worden uitgewisseld, want discontinu, dissymmetrisch en 
onomkeerbaar. . 

Hett meervoudige woord is een fragment, maar geen fragment dat 
deell  uit maakt van een geheel: er gaat geen geheel aan het fragment 
vooraf,, noch stelt het fragment met andere fragmenten een geheel 
samen.. Fragmenten zijn brokstukken, partikels die nergens deel vanuit 
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maken.. In die zin staan zij op zichzelf. Maar dit betekent niet dat zij 
zichzelff  genoeg zijn, dat wil zeggen voor en van zichzelf spreken. Als 
kleinee zelfstandige is het fragment in feite een totaliteit in het klein. 
Fragmentt is deel van een geheel, noch is het zichzelf genoeg; het is 
deell  noch geheel, voltooid noch onvoltooid. Hiermee is overigens 
nietss gezegd over de omvang van het fragment. Dat het fragment niet 
enkell  of noodzakelijk de vorm van een tekstfragment of aforisme 
heeft,, blijkt onder meer uit Blanchots uitspraak dat "het hele werk 
(oeuvre)(oeuvre) van Kafka een fragment is" (PF 14) - en wellicht is deze 
uitspraakk op het werk van Blanchot zelf van toepassing. Noemt Blan-
chott het oeuvre een fragment, dan is dat omdat van een oeuvre niet kan 
wordenn gezegd dat het voltooid of onvoltooid is. Voltooid en onvol-
tooidd zijn categorieën van een denken waarin het werk wordt be-
schouwdd als een geheel dat we kunnen overzien en dat op een gegeven 
momentt klaar is. We kunnen hierbij denken aan het Boek van Hegel-
datt iets anders is dan het boek van Hegel dat we in de kast hebben 
staann - dat zich ontvouwt in en als wording van het systeem van rela-
tiess dat er altijd al is. In de ontwikkeling van de 'Geist' betekent dit, 
zoo hebben we gezien, dat elk stadium het vorige en volgende reeds in 
zichh sluit (EI 620 e.v.). 

Hett veelvoud van het fragment verwijst niet naar een lexicale 
dubbelzinnigheidd die zich enkel binnen een geheel kan manifesteren. 
Dee betekenis van een fragment is niet meervoudig omdat het meerdere 
betekenissenn in zich verzamelt of binnen een context meerdere bete-
kenissenn kan hebben, maar omdat het iedere eenheid weigert. Het gaat 
Blanchott hier duidelijk om een ander, vreemdsoortig pluralisme: een 
pluralismee "zonder veelheid noch eenheid, dat het fragment (la parole 

defragment)defragment) in zich draagt als provocatie van de taal, dat nog spreekt 
wanneerr alles is gezegd" (EI 232) Het meervoudige woord breekt dus 
niett met de act van aanvechting. Het fragment spreekt wanneer alles is 
gezegd,, dat wil zeggen wanneer alles is aangevochten: "Het fragment 
spreektt slechts op de grens (La parole de fragment n 'est parole qu 'a 

lala limite)" (EI 239). Deze laatste opmerkingen laten zien dat de wen-
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dingg van de negatieve ontologie naar het neutrum, die zich in het den-
kenn van Blanchot voltrekt, geen radicale breuk in zijn werk markeert: 
alss limiet spreekt het fragment wanneer alles is gezegd en de taal tot 
haarr uiterste is gevoerd. Blanchot ruilt de act van aanvechting niet in 
voorr de act van deling, maar denkt deze act vanuit de beweging 
waarinn alles wordt aangevochten. Deze samenhang tussen het 'alles 
zeggen'' en het meervoudige woord is bepalend voor het neutrum en 
hethet denken van het andere, dat Levinas' ethiek radicaliseert. Blanchots 
lezingg van Levinas brengt die momenten naar voren, waarop de ethis-
chee relatie onmogelijk en de waanzin voelbaar wordt. Dit betekent 
niett dat Blanchot Levinas kritseert of deconstrueert. Zijn lezing rf-
firmeertt de onmogelijke momenten die al in het centrum van Levinas' 
tekstt liggen. En in de affirmatie van deze onmogelijke momenten 
vindtt een radicale transformatie van de ethische relatie plaats.1 

2.2. Neutrum zonder gelaat 

Zijnn aandacht voor de alteriteit van de ander is ontegenzeglijk gewekt 
doorr het werk van zijn vriend Levinas, met name diens Totalité et 
Infini.Infini. Essai sur l'extériorité uit 1961. Verscheidene essays uit het 
eerstee deel van L 'entretien infini gaan het gesprek - de essays zijn in 
dee vorm van een dialoog geschreven - aan met Levinas' denken van 
dee Ander. In dit gesprek wordt Levinas' relatie tot de Ander ontledigd 
vann iedere subjectiviteit en zo omgebogen in een onmogelijke betrek-
kingg tot het andere. Blanchot radicaliseert de relatie tot de Ander niet 
alleenn door haar van iedere subjectiviteit te ontdoen, maar ook van 
haarr termen of relata. Wat rest is dat wat het andere op het andere 
betrekt:: niets anders dan die betrekking of het tussen zelf. Hoewel 
Blanchott het woord 'inter-esse' nimmer gebruikt, zal ik deze betrek-
kingg tot het andere nader uitwerken onder die noemer. 

Mett de introductie van het neutrum verandert ook de relatie tussen 
literatuurr en engagement: het spiegelschrift engageert zich niet meer 
doorr zich los te maken (dégager), maar door (zich) te inter-esseren. In 
hethet denken van het neutrum wordt het engagement in spiegelschrift 

113 3 



eenn schrijven uit inter-esse. In Being and the Between legt William 
Desmondd expliciet het verband tussen inter-esse en een reflectie die 
zichh niet laat leiden door regels en algemene maatstaven. Hij spreekt 
vann 'intermediatie', die hij onderscheidt van de dialectische zelfmedi-
atie.. In de zelfmediatie transcendeert het zelf zichzelf en richt het zich 
opp het andere van zichzelf om bij zichzelf terug te keren. De gericht-
heidd op het andere van zichzelf impliceert een gespletenheid die con-
stitutieff  is voor de inter-esse, letterlijk voor het tussen-zijn. Maar dit 
tussen-zijnn wordt in de omtrekkende beweging van de dialectische 
zelfmediatiee gereduceerd tot een zelfinteresse (self-interest) en tot een 
verscheurdd maar noodzakelijk moment binnen een betekenisvolle 
samenhang.. Deze zelfmediatie is tevens constitutief voor het literaire 
narcisme,, waarin de inhoud zich tot de vorm wendt om uiteindelijk 
daarinn zichzelf te herkennen. Waar de zelfmediatie zich op de ander 
richtt voor zichzelf, daar richt de intermediatie zich op de ander voor 
dee ander: "Ware belangstelling ligt voor de zelfinteresse, want waar-
lij kk voorbij het zelf en in het inter" (Desmond 1995:452). Inter-esse 
wijstt zo op een betrekking tot iets wat zich aan de macht van het ik 
onttrekt.. Op het moment van inter-esse is het 'ik' niet langer het zelf-
genoegzamee centrum van de wereld. Inter-esse wordt door Desmond 
gedachtt als een relatie tot de andere. Maar deze relatie krijgt in het 
denkenn van Blanchot, zo zal ik laten zien, een geheel andere invulling 
dann in het denken van Levinas. Ookk inter-esses verschillen. 

Dee vriendschap tussen Blanchot en Levinas dateert al vanaf hun 
studietijdd in Straatsburg, waar zij elkaar in 1926 hebben ontmoet. In 
minn of meer autobiografische ontboezemingen steken beiden hun 
verhevenn achting voor elkaar niet onder stoelen of banken. Levinas 
will  enkel in "termen van hoogte" over Blanchot spreken en herkent in 
hemm direct "een uiterst intelligent iemand die zijn ideeën prijsgaf als 
eenn aristocraat" (Poiré 1996:72; Lescourret 1996:56-57). Blanchot wil 
overr de ontmoeting met Levinas niet hoogdravend doen, maar zijn 
woordenn zijn er niet minder gezwollen om: "Ik wil graag eenvoudig-
wegg zeggen dat de ontmoeting met Emmanuel Levinas tijdens mijn 
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studietijdd aan de universiteit van Straatsburg ïo'n gelukkige ontmoe-
tingg is geweest die licht werpt in de diepste duisternis van iemands 
leven""  . Misschien haalt Blanchot hier inderdaad niet meer op dan een 
gelukkigee herinnering die hij aan de ontmoeting met zijn vriend be-
waart.. Niettemin is zijn uitspraak dat de ontmoeting met Levinas licht 
inn de duisternis werpt opmerkelijk, omdat hij de ontmoeting met de 
anderr en de vriendschap nu juist situeert in de diepste duisternis van 
dee anderenacht. Maar het is zeer goed mogelijk dat hij hier met enige 
ironieironie spreekt en de naam Levinas vereenzelvigt met de verplichting 
zichh van de ervaring van het il  v a, van het er is los te maken. Deze 
ervaring,, waarin de dingen en het 'ik' worden teruggebracht tot het 
onpersoonlijkee en naamloze zijn waarin alles afwezig is, deze 'univer-
selee afwezigheid' herkent Levinas namelijk in de andere nacht, in de 
nachtt waarin het 'alles-is-verdwenen verschijnt' - "'s Nachts, als wij 
daaraann vastgeketend zijn, hebben we met niets van doen" (Levinas 
1978:94)) Met een 'beschrijving' van deze nacht, die Blanchot in 
L'espaceL'espace littéraire thematisch uitwerkt, opent Thomas l'Obscur.4 

Blanchotss romans en verhalen zouden het object uit de wereld plaat-
senn en in hun pure materialiteit tonen en zo een ervaring van het er is 
schenken,, waarvoor Levinas nu juist zo huiverig is. Daarom is het des 
tee merkwaardiger dat hij het werk van zijn vriend Blanchot zo hoog 
waardeert. . 

Dee houding die zij tegenover de anderenacht aannemen, verschilt 
aanzienlijk.. Is het voor Blanchot onmogelijk zich aan deze verbijste-
rendee en obsederende gebeurtenis te onttrekken, voor Levinas doet 
zichh nu juist de verplichting voor zich van de ervaring van het er is los 
tee maken. Het ik dat opgesloten zit in het gevang van zijn eenzaam-
heid,, kan onmogelijk de ander ontmoeten. Het is in eerste instantie de 
doodd die het subject uit zijn eenzaamheid bevrijdt door het te confron-
terenn met iets absoluut anders en het uit te leveren aan het "niet meer 
kunnenkunnen kunnen". Het probleem is om zich tot de dood als het absoluut 
anderee te verhouden zonder zichzelf te verliezen. Anders dan Blanchot 
will  Levinas de dood overwinnen; de verhouding tot het (neutrale) 
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anderee dient een verhouding tot de Ander te worden. De sporen van de 

verhoudingg tot de Ander ontwaart Levinas eerst in de eros en de 

vruchtbaarheid,, maar uiteindelijk in de ethische relatie, die het cen-

tralee onderwerp vormt van Totalité et Infini en Autrement au 'être ou 

au-delaau-dela de l'essence (1978). 

Dezee ethische relatie breekt, althans dat is de inzet, met de filoso-
fiefie van het neutrum, van de onpersoonlijke neutraliteit waarvan He-
gelss list van de rede en Heideggers ontologische differentie volgens 
Levinass uitgesproken exponenten zijn en die we "dankzij het kritische 
werkk van Blanchot zoveel scherper hebben leren zien" (Levinas 
1961:274).55 Heideggers filosofie van het neutrum is in zijn ogen ge-
welddadigg en totalitair, omdat het neutrum daar weigert door het ge-
laatt van de Ander te worden aangesproken. Hoewel hij Blanchots 
werkk terecht als een "neutrum zonder gelaat" (Levinas 1975:10) ty-
peert,, rekent hij zijn werk niet tot de filosofie van het neutrum en 
spantt hij zich in Sur Maurice Blanchot (1975) in om te laten zien 
waarinn Heideggers en Blanchots neutrum van elkaar verschillen: voor 
Heideggerr leidt kunst tot de waarheid van het zijn, voor Blanchot leidt 
hethet schrijven tot een dwaling (erreur) van het zijn. Deze dwaling vat 
Levinass op als een nomadisme, als een onherleidbare verhouding tot 
dee aarde, als een verblijf zonder plaats waar het gelaat zich manifes-
teert.. Blanchot ontwortelt het sedentaire universum van Heidegger. En 
preciess in deze ontworteling en ballingschap ligt volgens Levinas de 
authenticiteitt van de literatuur en kondigt zich een orde van rechtvaar-
digheidd aan (Levinas 1975:24). 

Maarr hoe valt dit nomadisme, deze "authenticiteit van de balling-
schap""  te rijmen met Blanchots "neutrum zonder gelaat"? Hoe kan dit 
neutrumm zonder gelaat volgens Levinas rechtvaardig zijn? Deze - door 
Levinass niet gestelde, laat staan beantwoorde - vraag dringt zich op, 
temeerr daar voor Blanchot de betrekking tot het andere geen ethische 
relatiee is: "Emmanuel Levinas zou zeggen dat zij van de orde van de 
ethiekk is, ik vind in dit woord slechts afgeleide betekenissen" (EI 89). 
InIn tegenstelling tot Levinas is voor Blanchot het andere niet het spoor 
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vann God en op voorhand geen goedheid. De andere ontmoeten we in 
dee nacht waarin hij, ontdaan van iedere subjectiviteit, verandert in het 
andere.. Het neutrum zonder gelaat voltrekt niet alleen een transforma-
tiee van de Ander in het andere, maar ook de ontlediging van de be-
trekkingg tot het andere: wat resteert is niet een verhouding tussen het 
anderee en het andere, maar enkel een tussen, een betrekking zonder 
betrekking:: inter-esse. 

Dee vraag hoe Blanchot Levinas' ethische relatie tot de Ander ra-
dicaliseert,, zal in dit hoofdstuk enkel het vertrekpunt zijn om het 
schrijvenn uit inter-esse nader uit te werken aan de hand van enkele 
motieven.. Het is geenszins mijn bedoeling een uitputtende discussie 
tussenn beiden te entameren. In mijn uitwerking volg ik Levinas in het 
spoorr van Blanchot en zal ik niet uitgebreid stilstaan bij Levinas' 
ambivalentee houding tegenover kunst en literatuur, die op z'n minst 
eenn ambivalentie ten opzichte van Blanchots werk zou moeten impli-
ceren. . 

3.3. Tussenspraak 

Dee betrekking tot de andere stelt ons, aldus Blanchot, voor de keuze: 
"sprekenn of doden" (EI 84). Het 'doden' verwijst niet naar fysiek 
geweld,, maar naar de negatieve werking van de taal, waarin de reële 
doodd wel wordt aangekondigd. Zo schrijft hij in "La littérature et Ie 
droitt a la mort": "Mij n taal doodt niemand, ongetwijfeld. Maar wan-
neerr ik zeg, 'deze vrouw', wordt haar werkelijke dood aangekondigd 
enn is die in mijn taal al aanwezig" (PF 313). Het geweld waarop Blan-
chott hier doelt, is geen openlijk geweld en blijf t onopgemerkt. De 
thematiekk van de dood, als een negatie die werkzaam is in het spreken 
enn die behoort tot het register van de dialectiek, van de macht en het 
kunnenn (pouvoir), blijf t voor Blanchot het afzetpunt (EI 60). In dit 
dialectischee universum regeert de macht van hetzelfde. Door middel 
vann arbeid, dat wil zeggen door een proces van negatie, reductie en 
gelijkstelling,, wordt het andere tot het zelfde herleid en het mogelijke 
verwerkelijkt.. Binnen het geheel dat aldus wordt gerealiseerd, is de 
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anderr een ander mij en zijn de tussenmenselijke verhoudingen weder-
kerigg en bemiddeld. Binnen dit perspectief, dat de politiek als kunst 
vann het mogelijke constitueert, zijn onze verhoudingen tot de wereld 
enn de ander uiteindelijk machtsverhoudingen. Zodra we spreken oefe-
nenn we macht over de ander uit en/of strijden we tegen de macht die 
overr ons wordt uitgeoefend. Aangezien het geweld zich verborgen 
houdt,, gloort de hoop op een wereld en een taal die van geweld is 
bevrijd.. Maar deze vrede bestaat bij gratie van de dubbele negatie: de 
negatiee van de negatie, waardoor het andere volkomen in vergetelheid 
raakt.. Impliciet verwijst Blanchot hier naar wat Levinas de vrede van 
dee totaliteit noemt. Deze berust op de oorlog, waarin de alteriteit van 
dee ander niet wordt toegelaten en de differentie tussen de ander en de 
voorstellingg die ik van hem heb, wordt miskend. De filosofie van het 
neutrumm voert deze oorlog, waartegen Levinas zich zo heftig verzet. 

Verwijstt het 'doden' naar de taal van de dialectiek, het 'spreken' 
refereertt onmiskenbaar aan Levinas' notie van 'discours'. Heel de 
inspanningg van Totalité et Infini "is erop gericht een niet-allergische 
relatiee met de andersheid te ontwaren in het spreken" (Levinas 
1961:18).. Ook dit spreken verkondigt de vrede, maar de vrede die het 
beoogtt kan slechts bestaan als een eschatologie, dat wil zeggen als een 
doorbraakk van de totaliteit. De "eschatologie van de messiaanse vre-
de""  is een ethische relatie met de oneindige Ander, die de totaliteit te 
bovenn gaat of transcendeert. Dit idee van transcendentie vindt Levinas 
terugg in Descartes' idee van het oneindige, waarin iets wordt gedacht 
datt de macht van de begrippelijke en thematische toe-eigening onein-
digg overstijgt. Dit idee van het oneindige manifesteert zich in de ver-
houdingg tot het gelaat: "Het gelaat spreekt. De manifestatie van het 
gelaatt is reeds spreken (discours)" (Levinas 1961:37). Het gelaat kan 
geenn object van kennis zijn, daar het de totaliteit transcendeert en het 
dee vorm, waarin het zich uitdrukt en die zijn manifestatie onophoude-
lij kk verraadt, ongedaan maakt. De Ander manifesteert zich in de vorm 
diee hij tegelijkertijd ongedaan maakt en juist door dit ongedaan maken 
vann de vorm blijf t de Ander op oneindige afstand: de Oneindige, de 
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Vreemdeling,, de Allerhoogste, die radicaal van mij gescheiden blijf t 
enn boven mijn macht reikt. Het gelaat is geen gezicht en manifesteert 
zichh kath 'auto, dat wil zeggen dat het niet te kennen en voor te stellen 
is. . 

Hett gaat hier om openbaring en uitdrukking, niet om de onthulling 
vann iets wat achter het fenomeen (het gezicht) verborgen zou liggen. 
Sprekenn is het fundament en niet de modificatie van het kennen en het 
thematiseren.. Het handhaaft en bevestigt de absolute heterogeniteit 
vann de Ander. Levinas spreekt van een tegenwoordigheid van het 
gelaat,, dat onvoorzien en onderrichtend is, dat mij vanuit de Hoogte 
terr verantwoording roept en dat de filosofie van het neutrum van 
moordd beschuldigt, omdat zij het gelaat enkel en alleen tot de vorm 
herleidt,, enkel als fenomeen en niet als raadsel beschouwt. 

Vanwegee deze aanklacht is de verhouding tot de Ander niet alleen 
eenn asymmetrische, maar ook een ethische relatie. Het gelaat opent het 
gesprekk met de woorden: "Gij zult niet doden", terwijl heel het ver-
langenn om te doden enkel gericht kan zijn op de absolute alteriteit van 
dee Ander die mij machteloos maakt: "Het gelaat dient zich aan als 
gelaatt in de ethische weerstand die mijn vermogens verlamt (...)" 
(Levinass 1961:174). Deze weerstand lijk t Levinas voorbij het register 
vann de dialectiek te denken, wanneer hij stelt dat het gelaat het Zelf 
niett ontkent en het geen geweld aandoet. De manifestatie van het 
gelaatt is "de niet-gewelddadigheid bij uitstek, want in plaats van mijn 
vrijheidd te kwetsen, roept ze haar op tot verantwoordelijkheid en geeft 
zee haar een grondslag. Als niet-gewelddadigheid houdt ze toch de 
pluraliteitt van het Zelfde en het Andere in stand. Zij is vrede" (Levi-
nass 1961:178). 

Voorr Blanchot gaat het in de keuze 'spreken of doden' om twee 
ervaringenn van het woord: een "woord van oppositie en van negatie" 
enn een "woord buiten de oppositie en buiten de negatie" (EI 92). Maar 
inn dit alternatief "woord-moord parole-meurtrè)" betekent de keuze 
voorr het ene woord niet dat het andere woord wordt uitgesloten. 
Evenminn gaat het om een keuze tussen "het goede woord en de slechte 
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dood",, want "het woord (la parole) is niet minder ernstig dan de ge-
zamenlijkee dood {la mort conjointe), die zijn keerzijde is" (EI 88). Het 
sprekenn is in geen geval geweldloos. Sterker nog, daar waar Blanchot 
hethet woord van de dialectiek verbindt met "het partiële geweld", daar 
relateertt hij het meervoudige woord aan "het radicale geweld", dat 
geenn maat kent en tot het uiterste van het menselijk mogelijke gaat 
doorr alles aan te vechten. In tegenstelling tot Levinas is de betrekking 
tott de andere het meest schrikwekkende, precies omdat zij maat noch 
bemiddelingg kent. De betrekking tot de andere is niet te herleiden tot 
welkee maat dan ook en vindt plaats buiten iedere bemiddeling om. De 
relatiee tot de andere is niet geweldloos, maar extreem gewelddadig, 
omdatt zij de grens overschrijdt die ons van de andere scheidt, die ons 
tegenn de andere beschermt door hem op afstand te houden en die ons 
inn staat stelt woorden en gedachten met elkaar uit te wisselen. De 
transgressievee dynamiek die het radicale geweld voltrekt, stelt ons 
bloott aan het onmogelijke, aan de verschrikking van de afgrondelijke 
leegtee of van het "zuivere interval" waarin we (ik en de andere) buiten 
onszelff  geraken en opgaan in de pure, want lege tussenruimte - leeg 
omdatt wij ons niet aan weerszijden van deze tussenruimte bevinden, 
leegg omdat het tussen geen weerszijden heeft. 

Niett het gelaat, maar het tussen spreekt. Het spreken gebeurt van-
uitt deze lege tussenruimte, vanuit dit "zuivere interval". Het meervou-
digee woord spreekt niet uit de Hoogte, maar vanuit het tussen: het is 
tussenspraak.tussenspraak. Uit alles komt naar voren dat Blanchot zich niet opstelt 
tegenoverr Levinas, niet opponeert, maar zijn gedachte tot het uiterste 
drijf tt door de relatie tot de Ander - waarvan Totalité et Infini, zo 
schrijftt Levinas in zijn woord vooraf, de verdediging op zich neemt -
vann iedere subjectiviteit te ontdoen. De subjectiviteit die door Levinas 
wordtt verdedigd, is ontsproten aan de eschatologie en gefundeerd in 
hett idee van het oneindige. Zij wijst niet op het dialectisch zelfbewust-
zijn,, maar op de gastvrije ontvangst van de Ander: "Het subject is 
gastheer""  (Levinas 1961:276). De betrekking tot de Ander voltrekt 
zichh als dienstbaarheid en gastvrijheid en in haar bereikt het idee van 
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hethet oneindige zijn vervulling. In het denken van Blanchot verschuift 
dezee "metafysische asymmetrie", waarin het ik van de Ander geschei-
denn blijf t zonder er tegengesteld aan te zijn en waarin de Ander uit de 
Hoogtee spreekt naar een "dubbele dissymmetrie" (EI 100,104). In 
dezee overgang van een asymmetrie naar een dubbele dissymmetrie 
zijnn drie momenten systematisch te onderscheiden. 

Allereerstt stelt Blanchot, dat wanneer de ander voor mij geen 
anderr mij is, 'ik' voor de ander evenmin een ander mij ben. De onein-
digee afstand constitueert tussen de ander en de ander een niet-isomorf 
veldd waar de afstand van A tot B niet gelijk is aan de afstand van B tot 
A.. Dit niet-isomorfe veld sluit iedere wederkerigheid uit: er is sprake 
vann een "dubbele niet-wederkerigheid". De lij n die tussen A en B 
getrokkenn wordt is geen rechte, en al helemaal geen lijnstuk, maar een 
kromme.. Ook Levinas beweert dat "de kromming van de ruimte" de 
relatiee tussen mensen uitdrukt (Levinas 1961:267). Maar waar de 
krommingg van de asymmetrie nog een hiërarchie impliceert die de 
Anderr uit de Hoogte laat spreken, daar doorbreekt de dubbele dis-
symmetriee de hiërarchische verhouding tot de Allerhoogste die de 
ethischee relatie is.6 

Dee dubbele dissymmetrie betekent, in de tweede plaats, dat de 
ontmoetingg met de ander mij aangrijpt, mij aan mijzelf ontneemt en 
mijj  verandert, dat wil zeggen verandert "in de Ander", "in het andere 
dann mij" (EI 72). In de betrekking tot de ander word 'ik' een 'Ik zon-
derr mij', verlies 'ik' met andere woorden mijn subjectiviteit: 'ik' ben 
niett langer het centrum van de wereld en heb niet langer de zeggen-
schapp over mijzelf. Levinas wijst het subject- of egocentrisme even-
eenss af. Spreekt hij van de subjectiviteit, dan doelt hij niet zozeer op 
eenn cartesiaans cogito of transcendentaal bewustzijn als wel op de 
transcendentiee van het ik, dat beantwoordt aan wat het gelaat hem 
gebiedt.. In de transcendentie handhaaft het ik zich zonder als egoïsme 
tee existeren. In die zin "zal het ik een persoonlijk ik blijven" (Levinas 
1961:283).. Het neutrum van Blanchot is daarentegen een onpersoon-
lijke,lijke, neutrale betrekking tussen het andere en het andere, die niet 
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alleenn is ontdaan van de egoïstische subjectiviteit, maar ook van het 
transcendentee ik dat beantwoordt aan het gebod van de Ander. 

Sprekenn we over de betrekking tussen het andere en het andere, 
dann stellen wij die onvermijdelijk voor als iets dat plaatsvindt tussen 
hett andere en het andere, die onafhankelijk van die betrekking elk een 
eigenn positie hebben. Maar Blanchot - en dit is het derde moment dat 
dee overgang van een hiërarchische asymmetrie naar een dubbele dis-
symetriee markeert - ontledigt de neutrale betrekking bovendien van 
haarr termen. Het andere is geen term van de betrekking tussen het 
anderee en het andere, maar niets anders dan die betrekking zonder 
betrekkingg oftewel dit tussen zelf: 

"Watt erop neer komt te zeggen dat de andere, voor mij, tegelijkertijd de 
betrekkingbetrekking van ongenaakbaarheid met de ander is, de ander die door die 
ongenaakbaree betrekking wordt aangewezen, en de ongenaakbare aan-
wezigheidwezigheid van de ander is - de mens zonder horizon - die betrekking en 
toenaderingg wordt juist in de ongenaakbaarheid van zijn naderen" (EI 
105). . 

Ontbrekenn de termen, dan kan in strikte zin niet langer van een be-
trekkingg worden gesproken. Wat resteert is enkel nog wat het andere 
enn het andere op elkaar betrekt: de oneindige afstand waarin zij vol-
komenn vreemd voor elkaar blijven, ofwel het tussen. In Le pas au-dela 

geeftt Blanchot het verband tussen het neutrum en het tussen in de 
vormm van een anagram aan: "entre: entre/ne(u)tre" (PAD 97). Als 
betrekkingg zonder betrekking is het tussen leeg en een "interruptie van 
zijn""  (EI 99, 109). Maar deze radicaal gewelddadige onderbreking van 
zijnn stelt ons niet voor het alternatief tussen zijn en niet-zijn: 

"(...)) er is tussen de ene mens en de andere een interval dat tot het zijn 
nochh tot het niet-zijn behoort en dat door het Verschil </Ö Difference) 
vann het woord gedragen wordt, een verschil dat aan al het verschillende 
enn al het unieke voora fgaat" (EI 99). 
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Hett neutrum of tussen kondigt een betrekking zonder betrekking aan, 
waarinn het zijn als continuïteit, als eenheid en totaliteit, als substantie 
en/off  als God, dan wel hoogste zijnde, tot het uiterste wordt aange-
vochten.. Deze betrekking zonder betrekking wordt door Blanchot nu 
eenss in termen van Buiten dan weer in termen van neutrum en tussen 
terr sprake gebracht. Ondanks dat hij nergens spreekt van inter-esse 
zouu ik deze onderbreking van zijn, die extreem gewelddadig is en een 
grenzelozee tussenruimte of "zuivere interval" schept, met inter-esse 
willenn aanduiden. 

Dee inter-esse inter-esseert mij, dat wil zeggen brengt mij buiten 
mijzelf.. Niet omdat zij een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoe-
fent,, niet omdat zij charmeert of aantrekkelijk is, maar wel omdat de 
onderbrekingg van zijn mij betrekt op een leeg tussen dat zich aan mijn 
greepp onttrekt, zonder dat ik mij van zijn greep kan losmaken. Zich 
inter-esserenn is geen belangstelling voor iets of iemand tonen - dat is 
eenn intentionele act - maar zich overleveren aan de passie van het 
tussen.. De passie van het tussen, want evenmin als de passie van het 
Buitenn behoort de passie van het tussen 'mij ' toe. Passie is geen h-
tentioneell  verlangen voor iets of iemand, maar een overgave aan het 
zuiveree interval, een overgave die dit zuivere interval is. De passie is 
oneindig,, want zonder termen of relata is het tussen geen tussenruimte 
waartoee we ons kunnen verhouden. Evenmin als het Buiten valt het 
tussenn met zichzelf samen en heeft het een eigen innerlijk. Transcen-
dentt noch immanent, zijn noch niet-zijn, af- noch aanwezig, markeert 
hett tussen voor Blanchot een limiet en de inter-esse een limieterva-
ring.. Herinneren we ons hoe hij in zijn essay over Bataille het moment 
waaropp de mens aan het uiterste van zijn mogelijkheden raakt, om-
schrijftt als "de oneindigheid van deze tussenruimte (entre-deux)" (EI 
310). . 

Dezee oneindige tussenruimte, dit oneindige "entre-deux" wordt 
gedragenn door het meervoudige woord, oftewel door het "Verschil van 
hethet woord". In "L'interruption" - een kort essay dat in het eerste deel 
vann L 'entretien infini is opgenomen - onderscheidt Blanchot in het 
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sprekenn twee soorten interrupties. De eerste interruptie die hij onder-
scheidt,, is het "1'arrêt-intervar dat het om beurten spreken en de ge-
dachtewisselingg tussen gesprekspartners mogelijk maakt. Deze uitwis-
selingg staat in het teken van wederzijds begrip en correspondeert met 
hett woord van de dialectiek dat streeft naar eenheid. Daarnaast is er 
hett zuivere interval dat een oneindige distantie en vreemdheid intro-
duceertt die het zijn onderbreekt. Het meervoudig woord wisselt geen 
gedachtenn uit, het richt zich niet op een eenheid en is nooit uitgespro-

ken.ken. Het is een 'entrelien infini' , waarin niemand zich voor iets of 
iemandd uitspreekt, waarin geen stellingen worden verdedigd maar wel 
positiess worden verlaten. Tussenspraak is deze onuitgesproken onein-
digheidd van het 'entre-deux': 

"Watt er tussen de ene mens en de andere zou zijn als er niets was dan 
intervall  dat wordt weergegeven door het woord 'tussen', een leegte die 
dess te leger is omdat die niet samenvalt met het zuivere niets, zou een 
oneindigee scheiding zijn die zich echter als betrekking aandient in de eis 
diee het spreken is" (EI 97). 

Dee inter-esse wordt gedragen door een interruptie van het meervoudi-
gee woord, of zoals we zagen in de hiervoor aangehaalde passage, door 
hett "Verschil van het woord". De term differentie - Blanchot is niet 
consequentt in het gebruik van de hoofdletter - wordt door Blanchot 
sporadischh gebruikt; voor zover ik heb kunnen nagaan alleen in 
LL 'entretien infini. In "Nietzsche et 1'écriture fragmentaire" (EI 227 -
255)) thematiseert hij de differentie met name in een verwijzing naar 
Deleuze'ss Nietzsche et la philosophie, waarin hij stelt dat elke kracht 
inn een wezenlijke verhouding tot een andere kracht staat en daarom 
altijdd veelvoudig is. Om een kracht te zijn is een andere kracht nodig. 
Elkk kracht vereist daarom een verschil.7 Het zou absurd zijn de kracht 
inn het enkelvoud te denken. De kracht kan niet met zichzelf samen-
vallenn en is dat wat van zichzelf verschilt en zich niet tegenwoordig-
stelt.. Deze "actieve oneindigheid van differente krachten en kracht-

124 4 



verschillen""  zal Derrida eveneens met een verwijzing naar Deleuzes 
Nietzsche-boekk différance noemen (M 19). Hiermee is niet gezegd dat 
Blanchott met 'Differentie' hetzelfde aanduidt als Derrida met diffé-
rance.rance. Een antwoord op de vraag hoe zij zich tot elkaar verhouden zal 
ikk pas kunnen geven in het tweede deel, waar ik Blanchots notie van 
schrijvenn en de motieven die daarmee samenhangen zal confronteren 
mett Derrida's denken van de differentie. Voor nu wil ik het gesprek 
tussenn Blanchot en Levinas voortzetten en de onderbreking van zijn of 
inter-esse,, zoals Blanchot haar denkt, nader uitwerken door haar onder 
meerr te betrekken op het motief van de verantwoordelijkheid en de 
gemeenschap. . 

4. Een4. Een mystiek van onheil 

Inn tegenstelling tot de passie van het tussen ontketent de manifestatie 
vann het gelaat geen hartstochten. De ethische relatie is geen vorm van 
extasee of zelfverlies. Zouden wij door de manifestatie van het gelaat 
buitenn zinnen raken, dan zouden we niet aan zijn appèl kunnen ant-
woorden.. Om die reden benadrukt Levinas het redelijke karakter van 
dee ethische relatie en het spreken: "geen enkele vrees (peur), geen 
enkell  beven kan de oprechtheid van de relatie veranderen, een relatie 
diee de discontinuïteit van de betrekking behoudt, die zich niet leent 
voorr samensmelting en waarin het antwoord de vraag niet ontwijkt" 
(Levinass 1961:177). Voor zowel Blanchot als Levinas onderbreekt het 
sprekenn het zijn en handhaaft het de pluraliteit tussen het zelf(de) en 
dee andere. Voor Levinas is het spreken dat de discontinuïteit behoudt 
eenn prozaïsche, maar geen poëtische activiteit. Het staat zo diametraal 
tegenoverr de tussenspraak. Anders dan het spreken van het gelaat 
tekentt de tussenspraak geen messiaanse vrede, die gezuiverd zou zijn 
vann "het geweld van het sacrale" (Levinas 1961:49). Van de inter-esse 
valtt geen heil of vrede te verwachten. Het onheil wacht. 

Blanchotss lezing van Levinas verraadt ontegenzeglijk de invloed 
vann Bataille. Zoals we hebben gezien poogt Bataille een ervaring te 
denkenn op de grens waar de rede omslaat in redeloosheid en het sub-
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jectt volledig aan zichzelf ontsnapt. Dit moment van niet-weten die 
dezee ervaring is, deelt de extase mede. Niettemin zegt Bataille dat 
dezee inneriijke ervaring "voor de ander" is (Bataille 1992:76). In La 
communautécommunauté inavouabie beklemtoont Blanchot dat de innerlijke erva-
ringg niet plaats zou vinden wanneer zij de ervaring van een enkeling 
zouu zijn en dat zij zich voltrekt "wanneer zij gedeeld wordt en in deze 
delingg haar grenzen in de waagschaal stelt" (Cl 35). Vanwege dit in de 
waagschaall  stellen is de innerlijke ervaring een ervaring van ver-
scheurdheid,, kwetsbaarheid en naaktheid. Daarom onderscheidt Blan-
chott haar van de mystieke ervaring van heil, die hij noemt als de 
tweedetweede soort betrekking tot de ander. Evenals de eerste dialectische 
betrekkingg tot de ander streeft de mystiek naar eenheid en totaliteit, 
maarr anders dan de dialectiek komt de eenheid in de mystieke erva-
ringg zonder bemiddeling, ofwel onmiddellijk tot stand: "Het Mij en de 
Anderr verliezen zich in elkaar; er is extase, versmelting en voleh-
ding""  (EI 95). Ik merk hierbij op dat de ethische relatie volgens Levi-
nass evenmin mystiek van aard is, aangezien de mystiek in zijn ogen de 
oorspronkelijkee en zuivere oprechtheid van de manifestatie verstoort 
enn het spreken tot een bezwering maakt. 

Dee mystiek die Blanchot afwijst, is een mystiek als ervaring van 
één-zijnn met God, de mystiek in confessionele zin, zoals Bataille haar 
aann het begin van L 'experience inférieure onderscheidt van de inner-
lijk ee ervaring. Niettemin kan van de inter-esse worden gezegd dat zij 
eenn mystieke ervaring is voor zover zij een mystiek zonder mystiek is. 
InIn Georges Bataille and the Mysticism of Sin laat Peter Connor zien 
datdat de innerlijke ervaring die Bataille verwoordt, een "mystiek zonder 
mystiek",, dat wil zeggen zonder religie of zonder God is (Connor 
2002:522 e.v.). Voor deze stelling doet hij een beroep op Michel de 
Certeau,, volgens wie de moderne mystiek niet langer gericht is op een 
ervaringg van of eenheid met God, maar op een ervaring van (het) niets 
datdat de afwezige God achter laat. Waar de confessionele mystiek haar 
waardee aan God ontleent, daar is de innerlijke ervaring haar eigen 
autoriteitt en soeverein. Brengt het spreken over zijn ervaring van God 
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dee mysticus in verlegenheid, voor Bataille is de onuitsprekelijkheid 
vann de innerlijke ervaring onlosmakelijk verbonden met die ervaring 
zelf.. Als ervaring van niets, als een ervaring die niet is te investeren, 
verzett de mystieke ervaring, zoals Bataille haar denkt, zich tegen de 
hegemoniee van een wereld die wordt geregeerd door het plan, de be-
rekening,, de anticipatie, de rede, regels en wetten. Als een transgressie 
vann deze planmatige orde vertegenwoordigt de innerlijke ervaring een 
"mystiekk van het kwaad". Deze mystiek van het kwaad wijst evenwel 
opp een ethiek, een ethiek die zich niet zozeer laat leiden door voor-
schriftenn van welke aard ook, als wel een die gericht is op een ge-
meenschap,, dat wil zeggen op een onmiddellijke en onbemiddelde 
betrekkingg met de ander, op "een versmelting van subject en object" 
(Bataillee 1992:21). Omdat deze ervaring een beweging van het kwaad 
iss waarin het subject zichzelf verliest zonder één te worden met God, 
iss deze "seculiere mystiek" (Connor 2000:53) een ervaring van ver-
scheurdheidd en van onheil, waarin we volkomen onwetend zijn om-
trentt wat ons te wachten staat. De aspecten die Connor hier naar voren 
brengt,, zo wil ik laten zien, zijn ook van toepassing op de betrekking 
vann de derde soort die Blanchot naast de dialectiek en de mystiek als 
eenn betrekking zonder betrekking oftewel als inter-esse doordenkt. 

Dee inter-esse wordt gedragen door een oneindige afstand of 
scheiding:: "Het Andere: niet alleen valt het niet binnen mijn horizon, 
hethet is zelf zonder horizon" (EI 98). Hierin verschilt de inter-esse niet 
vann de ethische relatie tot de Ander die eveneens een oneindige af-
standd bewaart en zo verhindert dat zich een totaliteit vormt. Levinas 
enn Blanchot onderscheiden beiden deze oneindige afstand van de 
afstandd die het zien constitueert. Zien is de overeenkomst tussen het 
ideee en de zaak en vooronderstelt een horizon: "Zien is dus altijd zien 
tegenn de horizon. Het zien dat een zijnde vat tegen de horizon, ont-
moett het niet vanuit het aan gene zijde van alle zijnden" (Levinas 
1961:166)) Als oneindige blijf t de Ander aan het oog onttrokken, niet 
omdatomdat hij zich verscholen houdt, maar omdat hij de horizon transcen-
deert.. Zien voltrekt een totaliserende beweging, waarin het gelaat tot 
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eenn gezicht en de manifestatie tot een onthulling wordt gereduceerd. 
Voorr Blanchot is spreken evenmin zien. Het zien overbrugt de aistand 
enn realiseert in één oogopslag het contact tussen mij en de andere. 
Ookk al zie ik de andere onmiddellijk, het zien blijf t bemiddeld door de 
afstandd die mij van de ander scheidt. Zien is "een onmiddellijk mid-
del,, als zonder-bemiddeling («« moyen d'immédiation, comme im-

médiatrice)"médiatrice)" (EI 39). Het reikt niet verder dan de horizon van het 
geheel:: "elk zien is een totaaloverzicht" (EI 40). Daarom kan hoog-
stenss de concrete ander, het andere mij, maar niet het andere worden 
gezien. . 

Dee tussenspraak, "het verschrikkelijke woord", gaat iedere hori-
zonn te buiten. Net zomin als in de transcendentie van Levinas gaat het 
inn deze transgressie om de onthulling van wat voorbij de horizon ligt. 
Blanchott zoekt het woord {parole) "waar de dingen zich niet verber-
gen,, zich niet vertonen" (EI 41). Hier spreekt "het neutrale woord (la 

paroleparole neutre)" dat verhult noch onthult. Het neutrum denkt Blanchot 
buitenn iedere referentie van licht en schaduw, die hij beschouwt als 
laatstee referent voor de kennis en de communicatie. De tussenspraak 
bewaartt de oneindige afstand en spreekt "zonder bemiddeling of ge-
meenschap""  (EI 66). Zij stelt het zijn niet boven het zijnde of het niet-
zijnn noch het niet-zijn boven het zijn; zij geeft geen prioriteit aan het 
wijj  ten opzichte van het ik. Als betrekking zonder betrekking heeft de 
tussenspraakk niet de mogelijkheid één van de termen boven de andere 
tee bevoorrechten. De tussenspraak lijk t dus elk voorrecht uit te sluiten. 
Ditt vermoeden lijk t te worden bevestigd wanneer Blanchot zegt dat 
hett onmogelijke niet meer "het voorrecht van een uitzonderlijke erva-
ring""  (EI 64) is. Of hij daarmee tegelijkertijd de literatuur het voor-
rechtt op de dood ontneemt is een conclusie die nu nog niet kan wor-
denn getrokken. Wanneer Blanchot een hiërarchie afwijst, kritiseert hij 
inn de eerste plaats Levinas' idee dat het andere transcendent en een 
spoorr van God is. De tussenspraak is geen spreken tot God en moet 
buitenn iedere theologische context om worden gedacht: "Laten we 
Godd links laten liggen" (EI 71).9 
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Alss spoor van God, als Allerhoogste, verklaart Levinas de Ander 
heiligg (saint): "De mens als de Ander komt op ons toe van buitenaf, 
gescheidenn - heilig fainf) - als gelaat" (Levinas: 1961:267). Niet 
langerr het spoor van God, is het andere niet heilig, maar sacraal: een 
verhoudingg tot een afwezigheid van God. Deze afwezigheid van God 
houdtt niet louter een ontkenning van God in. Blanchots idee van de 
doodd van God staat dicht bij Batailles atheologie. De atheologie staat 
niett stil bij God, evenmin bij de dood van God; zij vindt geen rust in 
eenn eenheid van welke vorm dan ook, zo zegt Blanchot (EI 306). In de 
atheologiee draait het om de subversieve werking van God, die de op 
nutt en winst gevestigde profane orde te buiten gaat.10 Deze thematiek 
speeltt van begin af aan een rol in het werk van Blanchot. In La part du 
feufeu noemt hij de dood van God in één adem met de act van contestatie 
enn de onmogelijke dood. Zo zegt hij in "La lecture de Kafka": "De 
dubbelzinnigheidd van het negatieve is verbonden met de dubbelzin-
nigheidd van de dood. God is dood, dat kan deze nog hardere waarheid 
betekenen:: de dood is niet mogelijk" (PF 15). Deze uitspraak impï-
ceertt dat de dood van God evenmin een mogelijkheid of een voldon-
genn feit is. Zo schrijft Blanchot in "Du cöté de Nietzsche" dat de dood 
vann God op geen enkele manier uitdrukking kan zijn van een definitief 
wetenn (PF 282). In verband met de act van contestatie zegt Blanchot: 
"Dee dood van God is niet zozeer een ontkenning die het oneindige 
nastreeft,, als wel een bevestiging van de oneindige kracht (pouvoir) te 
ontkennenn en deze kracht tot het uiterste te doorstaan" (PF 287). De 
doodd van God is een opgave die geen einde kent en steeds opnieuw 
voltrokkenn zal moeten worden. 

Hett gaat hier niet om een "banaal atheïsme", dat de dood van God 
alss een dogma verkondigt en vasthoudt aan het principe van de zich-
zelff  funderende logos als de oorsprong van de waarheid en definitieve 
kennis.. Het banaal atheïsme verplaatst de logos in de van rede voor-
zienee mens, die als de schepper van zichzelf en zijn bestaan de plaats 
vann God inneemt en blijf t zo gevangen binnen het schema van de 
onto-theologie:: "Het humanisme is een theologische mythe" (EI 369). 
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Voorr Blanchot betekent de dood van God ook de dood van zijn moge-

lijk ee plaatsvervangers: 

"Godd is dood: God, dat wil zeggen God, maar ook alles wat, door een 
haastigee beweging, heeft geprobeerd zijn plaats in te nemen, het ideaal, 
hett bewustzijn, de rede, de zekerheid van vooruitgang, het geluk van de 
massa,, de cultuur" (EI 217). 

Hett banale atheïsme en het humanisme zien de dood van God als een 
mogelijkee en laatste ontkenning, waardoor de mens zich bevrijdt van 
'Hem'' die de mens altijd van zichzelf heeft vervreemd. De mens 
doodtt God en werpt zijn (on)genade van zich af. Op die manier keert 
hijj  tot zichzelf terug en neemt hij het heft van zijn bestaan zelf in 
handen.. Maar deze opstand tegen God houdt volgens Blanchot niet 
meerr in dan een wisseling van de wacht. De dood van God is geen 
mogelijkee en geen laatste negatie, maar zegt dat de dood (als moge-
lijkheidd en negatie) onmogelijk is. De vrijheid die de dood van God 
schenkt,, geeft de mens niet het heft in eigen handen, maar is de erva-
ringring van een bodemloze leegte, waarin niets overblijft waarop de mens 
zichh kan verlaten, niets waarop hij tot rust kan komen, niets waaropp hij 
zichh kan oriënteren. De ervaring van vrijheid is het ontbreken van elk 
rustpunt,, elke grens en "de onvoorwaardelijk kracht (pouvoir inconé-

tionné)tionné) zich van zichzelf te scheiden, aan zichzelf te ontsnappen, zich 
vann zichzelf los te maken door een eindeloze aanvechting" (PF 287). 
Eenn voorwaarde voor elk atheïsme ligt voor Blanchot in het verlies 
vann het 'ik', van iedere identiteit. Deze ervaring van vrijheid heeft 
geenn heilzame werking. 

Hett andere is niet heilig (paint), geen spoor van God, maar sa-
craal.. Het sacrale is onmiddellijk, niet op de manier waarop het zien 
onmiddellijkk is en de afstand tussen mij en de ander overbrugt door 
onss tegenwoordig te stellen, maar onmiddellijk in de zin dat het elk 
onmiddellijkk zintuiglijk (oog)contact en elke mystieke versmelting en 
bemiddelingg uitsluit. Het sacrale onmiddellijke "is oneindige tegen-
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woordigheidd van wat radicaal afwezig blijft , tegenwoordigheid die in 
haarr tegenwoordigheid altijd oneindig anders is, tegenwoordigheid 
vann het andere in zijn alteriteit, niet-tegenwoordigheid" (EI 54). Aldus 
iss de enige betrekking met het onmiddellijke een "interval dat echter 
niett zou mediatiseren, (ne médiatiserait pas) (zou nooit dienst moeten 
doenn als bemiddeling)" (EI 54). Weliswaar drukt ook het gelaat zich 
onmiddellijkk uit, door zijn vorm ongedaan te maken, maar het blijf t 
daarinn bij zichzelf aanwezig en als goedheid bepaald. In het ongedaan 
makenn van de vorm komt het gelaat zichzelf te hulp en is het onder-
richt.. Om die reden is het woord van de Ander gesproken en geen 
geschrevenn woord.11 In La Béte de Lascaux (1958) stelt Blanchot 
onomwonden,, dat het geschreven woord wezenlijk verwant is aan het 
sacralee woord. Evenmin als van het sacrale woord weten we waar het 
geschrevenn woord vandaan komt. Beide zijn zonder auteur, zonder 
oorsprongg en verwijzen juist daardoor, aldus Blanchot, naar "iets meer 
oorspronkelijks""  en beide geven stem aan de afwezigheid: "het is de 
afwezigheidd van god die spreekt" (BL 13). Het sacrale woord recht-
vaardigtt zich niet, legt zich niet uit en verdedigt zich niet. 

Inn tegenstelling tot het gelaat van de Ander kan van het andere 
nochh worden gezegd dat het zichzelf assisteert noch dat het goed is. 
Alss tussen neemt het andere geen tussenpositie in; het is geen derde 
termm waarin de posities zich verzoenen, noch de derde persoon, de 
illeïteitt die mij uit de Hoogte toespreekt. De tussenspraak bevoorrecht 
hett gesproken woord niet boven het geschreven woord en geeft geen 
enkelee zekerheid of waarborg omtrent wie aan het woord is. Kan op 
voorhandd niet worden vastgesteld dat het andere goed of spoor van God 
is,, dan kan het andere dat mij buiten mijzelf brengt, me verwondt en mij 
vann mijn plaats verdrijft, evengoed mijn vijand, of in de woorden van 
Sartre,, de hel zijn. Van de tussenspraak valt geen zegening te ver-
wachten.. Zij onderbreekt het zijn, zij is de onderbreking van zijn, 
zonderr de waarborg dat deze onderbreking het goede brengt. Daarom 
iss de inter-esse wezenlijk verbonden met onheil (fnalheur) en lijden 
(souffrance).(souffrance). Wezenlijk voor het onheil is niet de tegenwoordigheid 
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vann het kwaad, maar de afwezigheid van iedere tegenwoordigheid, en 

duss het ontbreken van iedere zin die het lijden zou kunnen verzachten 

doorr het in dienst te stellen van een heilzame toekomst die in het ver-

schiett zou liggen. Het onheil is "de gruwel van zijn als zijn zonder 

eind""  (EI 175). 

Mett klem spreekt Blanchot tegen dat deze ervaring van onheil 
pathetischh is. Hij wil dit adjectief alleen toelaten op voorwaarde dat 
hethet pathos zijn niet-pathetische zin wordt teruggeven (EI 63). De erva-
ringg van onheil en het lijden waarmee Blanchot de inter-esse verbindt 
iss niet pathetisch, maar pathisch. Pathetisch is het lijden dat wij on-
dergaann en dat meelijwekkend is, pathisch het lijden dat niet wij on-
dergaan,, omdat het ons berooft van de wereld, van de tijd en van ons-
zelf.. Wezenlijk voor het pathische onheil is, dat het altijd reeds bo-
venmatigg is en niet langer verdragen kan worden, juist omdat het ein-
delooss en niet tegenwoordig is en ons uitlevert aan een andere tijd, een 
tijdd zonder tegenwoordige tijd en dus zonder toekomst en de moge-
lijkheidd van verlossing. Zoals ik al eerder naar voren heb gebracht, is 
voorr Blanchot het denken van het onheil een denken dat denkt wat het 
niett kan denken en zich daardoor te buiten gaat. 

5.5. Verantwoordelijkheid uit inter-esse 
Hoewell  de inter-esse mij buiten mijzelf brengt en een ervaring van 
onheill  is, engageert de schrijver uit inter-esse zich volgens Blanchot niet 
alss onverantwoordelijke, maar als iemand die een geheel eigen verant-
woordelijkheidd heeft. Betekent dit dat hij verantwoordelijk is voor het-
geenn waaraan hij antwoordt of voor de wijze waarop hij antwoordt? Wat 
betekentt verantwoordelijkheid uit inter-esse? En hoe verhoudt deze 
verantwoordelijkheidd uit inter-esse zich tot de verantwoordelijkheid 
voorr de Ander zoals Levinas haar denkt? 

"Essee is interesse". Met deze bewering doelt Levinas niet op de 
onderbrekingg van zijn, maar merkwaardig genoeg op "een onverzettelijk 
volhardenn in het wezen dat iedere tussenruimte van niet zijn opvult" 
(Levinass 1978a:5) Ateconatus van de zijnden mondt de interesse uit in 
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eenn hobbesiaanse oorlog van allen tegen allen. En de vrede die deze 
oorlogg een halt toeroept door de belangen af te wegen en neer te slaan 
inn een verdrag, transformeert de oorlog van allen tegen allen enkel in 
eenn ruilhandel, waarin de kosten tegen de baten opwegen en de oorlog 
opp een ander vlak en met andere middelen wordt voortgezet. Van 
rechtvaardigheidd en gerechtigheid is hier volgens Levinas geen spra-
ke,, van politieke strategie des te meer. Het is een wankele, want poli-
tiekee vrede die wordt getekend, een vrede die niet bestand is tegen de 
eigenn belangen, want zodra deze belangen elders en op andere wijze 
beterr kunnen worden gediend, zullen beloften gebroken en afspraken 
geschondenn worden. Zolang de interesse gehandhaafd blijft , is men 
alleenn geïnteresseerd in de Ander voor zover deze de eigen belangen 
dient. . 

Voorr Levinas geeft deze interesse in de Ander enkel blijk van 
strategischee afwegingen, maar beslist niet van toenadering of toege-
wijdee aandacht, van verantwoordelijkheid of van oprechtheid. Ve r-
antwoordelijkheidd vereist dat het zijn en het 'ik', het ego, buiten wer-
kingg worden gesteld. Dit buiten werking stellen van het zijn en deze 
onttroningg van het 'ik' of het subject vangt hij onder de noemer van 
desinteresse.. Deze desinteresse voltrekt geen dialectische negatie, maar 
keertt het zijn onomkeerbaar om tot een 'anders dan zijn'. Evenmin 
maaktt zij het subject onverschillig. Zij stelt het bloot aan de Ander 
waardoorr het zijn zelfingenome en zelfgenoegzame positie verliest en 
wordtt uitgeleverd aan een radicale passiviteit waarin het op zijn onbe-
grensde,, want onvervangbare verantwoordelijkheid voor de Ander 
wordtt gewezen. Deze blootstelling of desinteresse maakt de "subjecti-
viteitt van het subject" uit: "De subjectiviteit van het subject is precies 
datt niet-meer greep kunnen krijgen, een toeneming van schuld die ver-
derr strekt dan het Solleri' (Levinas 1978 a: 72). Blootgesteld aan de An-
derr en volkomen op z/cAze^teruggeworpen ziet het subject zich gecon-
fronteerdd met zichzelf, dat vóór iedere identiteit ligt, met zijn uniciteit, 
diee niet zijn identiteit is, en met de onmogelijkheid zijn verantwoor-
delijkheidd voor de Ander uit de weg te gaan door deze op anderen af te 
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schuiven.. Niemand kan mijn plaats innemen wanneer het gaat om de 
verantwoordelijkheidd voor de Ander. De gedesinteresseerde subjectivi-
teitt is verwikkeld in "de een-voor-de-ander" waarin het subject zichzelf 
vóórr iedere identiteit als verantwoordelijke hervindt. 

Dee verantwoordelijkheid voor de Ander hangt niet af van wie of 
watt ik ben, noch van de positie die ik inneem. De verantwoordelijkheid 
uitt desinteresse wacht niet de vrijheid af, "waarin het engagement voor 
eenn ander bewust aanvaard zou zijn" (Levinas 1978a: 166). De desinte-
ressee waarin het subject is verwikkeld in een onbegrensde verant-
woordelijkheid,, onderscheidt Levinas nadrukkelijk van Sartre's idee 
vann engagement. Het geëngageerde subject is niet het resultaat van 
eenn onvoorwaardelijke verplichting, maar van een intentioneel denken 
enn een vrije en actieve aanvaarding van een verantwoordelijkheid die 
gesitueerdd en daarmee afgepast is. Als intentionele gerichtheid op de 
Anderr is het geëngageerde subject een modaliteit van begrijpen en het 
onthullenn waarin de interesse als conatus gehandhaafd blijft . Het ge-
engageerdee subject is niet van zijn zelfingenomen positie verbannen: 
inn zijn betrekking tot de ander blijf t het bij zichzelf aanwezig en aan 
zichzelff  tegenwoordig. Als geïnteresseerde intentionaliteit of intentio-
nelee interesse is de verhouding tot de ander intersubjectief. Gedesinte-
resseerdd is het subject geen intentionaliteit, maar "gevoeligheid §en-
sibilité)".sibilité)". Subjectiviteit van het subject is gevoeligheid waarin de 
Anderr nabij is. Deze nabijheid waarin het gedesinteresseerde subject 
iss verwikkeld in een een-voor-de-ander, laat zich tot een modaliteit 
vann de tegenwoordigheid, noch tot een modaliteit van de ruimte te-
rugbrengen.. Aangeraakt en beroerd door de ander is nabijheid geen 
toestandd van rust, maar van rusteloosheid, van genieting en pijn. Met 
desinteresse,, subjectiviteit van het subject, gevoeligheid en nabijheid 
poogtt Levinas de verantwoordelijkheid als een-voor-de-ander te den-
kenn vóór, en hier kritiseert hij natuurlijk Sartre, iedere geëngageerde 
betrokkenheidd die afgemeten is: "De subjectiviteit gaat niet vooraf aan 
dee nabijheid waar zij ooit wel eens op zal ingaan. Integendeel, in de 
nabijheidd die verhouding én term is, komt al dat engagement juist op 
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gang""  (Levinas: 1978a: 109). Sartre's engagement maakt de verhou-
dingg tot de ander omkeerbaar en intersubjectief en zet op intellectueel 
vlakvlak de strijd van allen tegen allen voort. In de desinteresse en nabij-
heidd is de ene (het subject) die is verwikkeld in het een-voor-de-ander, 
tegelijkertijdtegelijkertijd verhouding én term van die verhouding. Deze verhou-
dingg is onomkeerbaar, omdat de desinteresse erin bestaat naar de ai-
derr toe te gaan, zonder zich te af te vragen of de ander mij nadert: 
"zichh desinteresseren zonder iets terug te verwachten ofwel dankzeg-
gingg - de doorbreking van het wezen is ethisch" (Levinas 1978a: 18). 

Aangezienn beiden de verhouding tot de andere denken als onderbre-
kingg van zijn, is het voor de discussie tussen Blanchot en Levinas niet 
vann belang het verschil tussen interesse als conatus en inter-esse als 
passiee van het tussen te onderzoeken. De discussie tussen hen draait 
veeleerr om de vraag, waarin desinteresse en inter-esse van elkaar 
verschillen.. Zoals critici van Levinas' werk hebben opgemerkt wordt 
dee logica van de identiteit, waarvan Totalité et Infini nog zwanger gaat, 
inn Autrement qu'êtrebetwist12 In dit opzicht komt Levinas nader tot 
Blanchot.. Opmerkelijk is in het bijzonder de centrale plaats die de radi-
calee passiviteit inneemt in Autrement qu'être Hier keert een motief 
terugg dat inLe temps et I 'autre wordt voorbehouden aan de ervaring van 
dee dood die, tegen Heidegger in, wordt bepaald als de onmogelijkheid 
vann de mogelijkheid. In de ethische relatie zoals deze in Totalité et 
InfiniInfini  wordt beschreven, wordt deze ervaring van de dood overwonnen. 
Iss de desinteresse een ervaring van de onmogelijke dood? Duidt zij op 
eenn nabijheid van de ander die stervende is, zoals in het werk van Blan-
chot?? Is de nabijheid van de Ander als radicale passiviteit een extatische 
ervaringg van het onmogelijke? 

Levinass gaat niet zover dat hij de nabijheid tot de Ander gelijkstelt 
mett de ervaring van de dood of van het er is. Weliswaar wordt het sub-
jectt in de blootstelling aan de ander geofferd, maar "zonder in extase 
zichzelff  te buiten te gaan" (Levinas 1978a: 138). In plaats van zichzelf te 
verliezen,, hervindt het subject zichzelf vóór iedere identiteit als unieke 
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verantwoordelijke.. Levinas erkent dat de verhouding tot de Ander een 

groott risico loopt door haar als een radicale passiviteit te denken, omdat 

hethet een-voor-de-ander daardoor wordt bespookt door de ervaring van 

hett er is: 

"Dee betekenis als de-een-voor-de-ander, zonder dat de een de ander aan-
vaardt,, in de passiviteit, vooronderstelt de mogelijkheid dat de pure zin-
loosheidd binnendringt in de betekenis en haar bedreigt. Zonder die waan-
zinn aan de buitenste grenzen van de rede zou dee ene weer greep op zich-
zelff  krijgen en zou hij, in het hartje van zijn passie, weer beginnen te we-
zen""  (Levinas 1978a:65). 

Hoee kan er nog een onderscheid worden gemaakt tussen de ervaring 
vann het er is en de verhouding tot de Ander wanneer beide heteroge-
niteitt en vormloosheid impliceren? Hoe kan de Ander als Goedheid 
wordenn bepaald wanneer het bedreigd en bespookt wordt door de 
ervaringg van het er is1? 

Dee hypostase van de ervaring van heter is naar het zijnde en ver-
volgenss naar de ethische relatie is lang niet zo rechtlijnig als wel 
wordtt aangenomen. Zo betoogt Paul Davies in "On Resorting to an 
Ethicall  Language" dat er geen sprake is van lineariteit in de hypostase 
vann het er is naar het zijnde en vervolgens naar de Ander, omdat in de 
overgangg van heter is naar het zijnde en van het zijnde naar de Ander 
sprakee is van een "stap van lineariteit naar het niet-lineaire f he non-
linearizable)".linearizable)". Waar Levinas het er is in Totalité et Infini een 
negatievee functie geeft en voorbij de filosofie van het neutrum wil , 
daarr lijk t hij in Autrement qu'êtremeer bereid een ambiguïteit te aan-
vaardenn en de consequenties daarvan te accepteren (Davies 1995: 96-
97).. In "I l y a - holding Levinas's hand to Blanchot's fire" stelt Simon 
Critchleyy eveneens dat heter is het werk van Levinas blijf t bespoken, 
watt tot gevolg heeft dat het onderscheid tussen de "transcendentie van 
hett kwaad en van het Goede" ambigu blijft.13 Critchley stelt terecht de 
vraagg waarom de radicale andersheid 'goedheid' en niet kwaad, de 
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alteriteitt ethisch en niet "anethical" of neutraal is. Levinas toont niet 
aan,, waarom de Ander noodzakelijk goedheid en de verhouding tot de 
Anderr ethisch is; de ethische relatie volgt, met andere woorden, niet 
noodzakelijkk uit zijn fenomenologie van de alteriteit. Critchley ver-
denktt Levinas er daarom van "een metafysische presuppositie in een 
quasi-fenomenolgischee beschrijving te smokkelen" (Critchley 1996:-
116).. Hij wijst erop dat Blanchot een verhouding tot de ander denkt 
diee niet ethisch is en geen theologische implicaties heeft. Blanchot is 
terughoudendd ten aanzien van de metafysische affirmatie van het 
goedee voorbij het zijn, het epekeina tès ousias, en houdt de spanning 
vann de ambiguïteit vast in de relatie tot de ander die tot het kwaad 
nochh tot het goede kan worden herleid. In Theologie im Pianissimo 
wijstt Hent de Vries in het verlengde van Bataille op het probleem, dat 
voorr Levinas enerzijds een ervaring van het er is onmogelijk is en dat 
hijj  anderzijds een fenomenologische beschrijving daarvan wel r»-
gelijkk acht. Bataille maakt ons volgens De Vries terecht opmerkzaam 
opp de discrepantie tussen een filosofische interpretatie (Levinas) en 
eenn dichterlijke articulatie (Blanchot) van het er is. Het er is, deze 
absolutee heterogeniteit, is niet te beschrijven. En, zo vraagt De Vries 
zichh vervolgens af, "geldt iets dergelijks ook niet voor zijn ethische 
tegenpool",, die immers ook vormloos is (De Vries 1989:227). De 
anderr (autrui) wordt voortdurend bedreigd en achtervolgd door het 
ergste.. Deze dreiging maakt de ethiek zowel mogelijk als onmo-
gelijk.. Zonder een ervaring van het er is, zonder de waanzin die de 
ethiekk bedreigt, zou een ethiek niet mogelijk zijn. Deze ambiguïteit 
maaktt van het gelaat een Januskop (De Vries 1995:217). 

Houdtt Levinas vast aan de goedheid van de Ander, Blanchot doet in 
LL 'écriture du désastre het voorstel - en hij verwijst hier expliciet naar 
Levinass - niet meer te spreken van een subjectiviteit van het subject, 
maarr van "een subjectiviteit zonder subject" (ECD 53). Dit voorstel 
biedtt niet echt iets nieuws ten opzichte van wat hij in L 'entretien infini 
tee berde brengt en volgt logischerwijs en consequent uit zijn denken 
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vann het neutrum (cf. ECD 34-36). Subjectiviteit zonder subject is een 
betrekkingg zonder betrekking, waarin het subject zich niet hervindt als 
uniekee verantwoordelijke in de zin die Levinas daaraan geeft. In ande-
ree woorden geeft Blanchot nogmaals duidelijk aan, dat de betrekking 
tott het andere buiten iedere theologische context moet worden gedacht 
enn op zichzelf niet ethisch, want op voorhand geen goedheid of spoor 
vann God is: "Er zijn geen termen meer, er is geen betrekking meer, er 
iss geen aan gene zijde meer - God zelf is er vernietigd" (ECD 44). 
Inter-essee is goed noch kwaad en markeert tegelijkertijd de dood van 
Godd en zijn plaatsvervangers als het bewustzijn, het ideaal, de rede, 
hett geluk van de massa en de cultuur. 

Alss passie van het tussen is inter-esse voor Blanchot radicaal 
passief.. Evenals voor Levinas gaat het hem om een passiviteit die het 
subjectt buiten de orde brengt, waar de tegenstelling tussen passief en 
actieff  nog zin heeft. Passiviteit is niet tegengesteld aan activiteit. 
Evenminn is zij een gemoedstoestand van lethargie die het verborgen 
gezichtt van de menselijke existentie verraadt. Blanchot verzet zich 
krachtigg tegen een psychologische karakterisering van de passiviteit, 
omdatt zij als psychologische categorie naar de maat van het menselijk 
mogelijkee wordt gemeten en als een gebrek van het subject wordt 
aangemerkt.. Passiviteit komt niet voort uit gebrek, maar uit overvloed: 
"Zonderr tekortkoming in onmacht vallen: blijk (fnarque) van passivi-
teit""  (ECD 24). Als categorieën van de totaliteit is het gebrek of het 
tekortt een afgebakende leemte die opgevuld en een passiviteit die 
geactiveerdd kan worden. De passiviteit uit overvloed gaat het geheel 
enn het subject te buiten. Zij kent geen maat: "zij overstijgt het zijn" 
(ECDD 34). De onmacht of passiviteit waaraan het subject ten prooi 
valt,, ontstaat niet uit de negatie van de macht of van het kunnen (pou-
voir).voir). Situaties van passiviteit zijn niet de inertie of lethargie van men-
senn met een bepaalde psychose, noch de onverschilligheid of ongevoe-
ligheidd (impassibilité) waarin het subject standhoudt door het lijden en 
hett andere in hem te weigeren, maar sterven en mateloos lijden waarin 
hett subject zichzelf ve liest en te buiten gaat en het onmogelijke er-
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vaart:: "(...) de passie, het geduld, de extreme passiviteit die het leven 
ontvankelijkk maakt voor het sterven en die zonder gebeurtenis is" 
(ECDD 156). 

Hoee kan het subject, dat zichzelf verliest en te buiten gaat zonder 
zichzelff  als unieke, want onvervangbare verantwoordelijke te vinden, 
verantwoordelijkk zijn? De verantwoordelijkheid waarvan Blanchot 
spreektt gaat mij te boven en kan niet door mij worden gedragen "aan-
gezienn ik niets kan en ik niet meer als mij besta" (ECD 37). Blanchot 
radicaliseertt de verantwoordelijkheid door haar te drijven tot het punt 
waarr zij (on)mogelijk wordt. Deze verantwoordelijkheid kent geen 
maat,, geen regels waarop men zijn afwegingen kan baseren, is onbe-
rekenbaarr en vereist, ook volgens Levinas, een waanzin die haar ver-
hindertt te volharden in de afgepaste intentionele en geëngageerde 
gerichtheidd op de ander. Deze ondraaglijke verantwoordelijkheid uit 
inter-essee kan nergens op terugvallen, omdat het zijn (substantie, God, 
Ik,, Subject, totaliteit) onderbroken en uiteengevallen is; zij kan zich 
enkell  realiseren op het moment dat het onmogelijk wordt haar op mij 
tee nemen, omdat ik aan mijzelf ontnomen ben. 

Dezee onmogelijke verantwoordelijkheid krijgt haar affirmatieve 
momentt in de aandacht die de ontvangst van het andere voorbereidt, 
zonderr zeker te zijn van zijn aankomst en zonder er zeker van te zijn 
hett andere te kunnen ontvangen. De aandacht is niet gericht op de 
aankomstt van een bepaald iemand of bepaalde gebeurtenis. De aan-
dachtt waarom het hier gaat, is geen persoonlijke aandacht en niet 
gerichtt op het bekende of het gekende: "De aandacht is de ontvangst 
vann wat aan de aandacht ontsnapt, opening van het onverwachte, 
wachtenn dat het onverwachte van elk wachten is" (EI 177). Het zal 
niemandd meer verbazen dat Blanchot de aandacht en het wachten 
ontledigtt van iedere tegenwoordige tijd en intentionele gerichtheid van 
dee kant van het subject. Niemand wacht, niemand wordt verwacht. 
"Dee aandacht wacht." (EI 176) Aandacht geven is wachten op wat 
komenn gaat, maar wat komt en of er iets komt blijf t onzeker, onvoor-
zienn en onvoorspelbaar. De aandacht wacht op het onverwachte, zon-
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derr erop bedacht te zijn. De wachtende aandacht is niet alert. De alerte 
aandachtt neemt nog een defensieve houding aan, om het moment 
waaropp het onverwachte zich voordoet sneller af te zijn. Uit de alerte 
aandachtt spreekt de interesse als conatus. Maar op de aankomst van 
hett andere kan niet worden vooruitgelopen. Daarom heeft het wachten 
geenn bepaalde duur. In het wachten is de tijd afwezig. Het wachten 
betrektt ons zo op een andere tijd, niet de tijd die langzaam voort-
schrijdtt en met de seconden wegtikt, maar een tijd waarin het ik niet 
langerr tegenwoordig aan zichzelf is: "de aandacht heeft mij altijd al 
vann mij verwijderd en mij vrij gemaakt voor de aandacht die ik voor 
eenn ogenblik word" (EI 176). Ontdaan van subjectiviteit, van iemand 
diee wacht en wordt verwacht, is de aandacht die wacht een betrekking 
zonderr betrekking, oftewel inter-esse. Verantwoordelijkheid uit inter-
essee is aandacht voor wat aan de aandacht ontsnapt. En wat aan onze 
aandachtt ontsnapt inter-esseert mij, in de zin dat het mij buiten mijzelf 
brengtt en in de zin dat het 'mijn' aandacht trekt. 

6.6. Gemeenschap uit inter-esse 
Evenalss in L 'entretien infini weigert Blanchot in L 'écriture du désa-
strestre de verhouding tot de andere te karakteriseren als een ethiek. De 
onmogelijkee verantwoordelijkheid maakt ethiek tot waanzin (ECD 
48).. Men kan natuurlijk, en niet ten onrechte, stellen dat ethiek het 
tussenn is en waakt over het onbeslisbare moment tussen - of voorbij -
goedd en kwaad (cf. Ten Kate 1997:142-144). Maar voor zover het 
tussenn anderen inter-esseert, dat wil zeggen op elkaar betrekt door hen 
inn zich op te nemen en aldus een gemeenschap sticht, kan de inter-esse 
evengoedd een politieke inter-esse en het antwoord aan het onmogelij-
kee een politiek antwoord zijn: een antwoord namelijk op de vraag naar 
dee mogelijkheid van een gemeenschap zonder gemeenschappelijkheid, 
zonderr eenheid, zonder gelijkheid, naar een gemeenschap die bij 
voorbaatt altijd al verloren, nutteloos en vormloos is. Deze vraag naar 
dee gemeenschap staat centraal in La communauté inavouable (1983), 
waarinn Blanchot, uitgaande van La communauté désceuvrée van Jean-
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Lucc Nancy en Batailles notie van negatieve gemeenschap, een reflec-
tiee opneemt over het verband tussen de communistische eis en de 
mogelijkheidd of onmogelijkheid van een gemeenschap. Ik zou het doel 
vann deze uiteenzetting voorbij schieten, wanneer ik hier de gedachten 
vann Bataille, Nancy en Blanchot over de gemeenschap en de ver-
schillenn die daarin naar voren komen, met elkaar zou confronteren. Zo 
zouu Bataille volgens Nancy de gemeenschap nog als een versmelting 
denkenn en als iets dat verloren is gegaan, terwijl Blanchot daarentegen 
beweertt dat er bij Bataille van versmelting geen sprake is. 

Blanchotss reflectie op de eis van gemeenschap is beslist politiek 
bewogenn en begint met de constatering dat met het communisme en 
hethet fascisme de gemeenschap problematisch is geworden. De commu-
nistischee en fascistische beweging volgen de logica van de immanen-
tie.. Als werk van de immanentie is de gemeenschap maakbaar en 
zichzelff  genoeg. In de waan van deze maakbaarheid en zelfgenoeg-
zaamheidd kroont de mens zichzelf tot heer en meester van zijn bestaan 
enn tot fundament van zijn zelfverwerkelijking, bewustwording en 
emancipatie.. Deze immanente zelfgenoegzaamheid is "de schijnbaar 
gezondee oorsprong van het meest verziekte totalitarisme" (Cl 11). De 
logicaa van de immanentie grondt zowel de totalitaire bewegingen van 
hett communisme en fascisme, als de metafysica en het daarin gewor-
teldee (utopische) project van de moderniteit en van het humanisme, 
alsmedee de totale mobilisering van de nieuwe technologieën. Volgens 
Lyotardd wordt deze totale mobilisering niet alleen door totaliaire re-
gimes,, maar ook door de hedendaagse democratie nagestreefd, welis-
waarr met geheel andere middelen, rechtvaardigingen en argumenten, 
maarr dat doet aan het totalitaire karakter daarvan niets af: "In de z>-
genaamdee moderne democratie blijf t het principe heersen dat de me-
ningg van de massa's verleid en geleid moet worden (...)" (Lyotard 
1988:87).. Het zeker niet onbelangrijke verschil tussen de democrati-
schee en de expliciet totalitaire gestalte van de immanentie is, dat het 
immanentee geweld zich in het fascisme en het communisme uitdruk-
kelijkk en op gruwelijke wijze manifesteert. 
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Tegenn de achtergrond van haar politieke gestalten plaatst Blan-
chott de vraag naar de mogelijkheid of onmogelijkheid van de gemeen-
schap.. We moeten hierbij wel voor ogen houden dat het Blanchot niet 
gaatt om het herstel van een verloren gemeenschap, om het herstel van 
dee sociale cohesie en gemeenschappelijk gedragen normen en waar-
den.. De roep om dit herstel, die telkens weer opklinkt naar aanleiding 
vann maatschappelijke bandeloosheid en normvervaging ten gevolge 
vann een te vergaande staat van individualisering waaraan de samenle-
vingg onderdoor zou gaan, veronderstelt namelijk eenzelfde logica van 
dee immanentie die aan de individualisering ten grondslag ligt. Blan-
chott bepleit noch een nieuwe sociale samenhang - of maatschappelijk 
middenveldd dat sociale participatie zou stimuleren, zoals het aan het 
eindd van de vorige eeuw heette - noch individualisering. De gemeen-
schapp die niets gemeenschappelijks heeft, impliceert geen individua-
lisme,, aangezien het individu als ongedeelde entiteit, in de woorden 
vann Nancy, "de symmetrische figuur van de immanentie", en zichzelf 
genoegg is en daarom niet open staat naar het andere en een andere 
oorsprongg dan zichzelf weigert. De onuitsprekelijke gemeenschap die 
hijhij  probeert te denken is zichzelf niet genoeg, vormt een eenheid noch 
eenn verzameling van individuen. Uit haar spreekt niet de wil van een 
gemeenschappelijkk samen-zijn. Zij is niet intersubjectief, berust niet 
opp identiteit, wederkerigheid of gelijkheid en wordt niet geregeerd 
doorr het streven naar zelfbehoud en de daarmee verbonden eisen van 
nutt en doelmatigheid. Evenmin legt zij zich vast in verdragen, con-
venties,, wetten of regels; Tönnies onderscheid tussen een planmatige 
GesellschaftGesellschaft en een organische Gemeinschaft is net zomin op de on-
uitsprekelijkee gemeenschap van toepassing als de theorie van het 
socialee contract. Zij is geen natuur- of oerstaat op basis waarvan, on-
afhankelijkk van de gegeven maatschappelijke inrichting en sociaal-
culturelee verbanden, het sociale contract wordt opgesteld waarin zou 
moetenn staan hoe burgers zich tegenover elkaar hebben te verhouden 
enn welke rechten en plichten daaraan zijn verbonden. 

142 2 



Alss betrekking zonder betrekking, als inter-esse, denkt Blanchot 
dee verhouding tot de ander en de gemeenschap vanuit de act van aan-
vechting.. Steeds opnieuw geeft deze act richting aan motieven die hij 
inn relatie tot de thematiek van de ander en de gemeenschap denkt. Dit 
verklaartt onder meer waarom hij de gemeenschap niet denkt - zoals 
Hannahh Arendt en Lyotard dat wel doen - vanuit een reflectie op 
Kantss notie van de sensus communis, waarin niet de onuitsprekelijk-
heid,, maar de mededeelbaarheid centraal staat. De sensus communis 
scheptt een soort gemeenschapszin die het louter subjectieve oordeel 
overstijgt,, door zich via de verbeelding te verplaatsen in de mogelijke 
(datt wil zeggen: niet feitelijke) posities en oordelen van de anderen. 
Voorr Hannah Arendt is dit vermogen constitutief voor een kritisch 
politiekk handelen, omdat het vermogen zich in de ander te verplaatsen 
eenn onpartijdig standpunt mogelijk zou maken. Hierbij moet worden 
opgemerkt,, dat deze onpartijdigheid niet wordt bereikt door boven de 
partijenn te gaan staan, maar "door aandacht te schenken aan de stand-
puntenn van anderen". Ongetwijfeld doet zich in deze aandacht iets 
onverwachtss voor dat aan de aandacht ontsnapt, aangezien we onmo-
gelijkk op voorhand de standpunten van alle anderen kunnen overzien, 
enn toch is deze "enlarged mentality" niet kenmerkend voor hoe Blan-
chott de aandacht en de gemeenschap doordenkt. Arendts inter homi-
nesnes esse ontdoet hij, zo mag uit het voorafgaande blijken, van ieder 
menselijkee aspect: de onuitsprekelijke gemeenschap is inter-esse15 

Waarr gaat het Blanchot dan wel om? Wat maakt een beroep op de 
notiee van gemeenschap volgens hem onoverkomelijk wanneer zij zo 
problematischh is? Zijn antwoord op deze vraag luidt dat dit beroep op 
dee gemeenschap noodzakelijk is, precies omdat zij in gebreke blijft , 
datdat wil zeggen onuitsprekelijk is. Dit in gebreke blijven betekent niet 
datdat het fascisme en het communisme het begrip 'gemeenschap' heb-
benn onteerd en verraden en hun verwerkelijking van de gemeenschap 
tekortschiet.. Nee, de notie van gemeenschap blijf t in gebreke, omdat 
zijj  niet dekt wat zij wil uitspreken: 
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"Dee onuitsprekelijke gemeenschap: wil dit zeggen dat zij zich niet be-
kent,, of wil dit zeggen dat zij zodanig is dat er geen bekentenissen zijn 
diee haar onthullen, omdat telkens als men over haar manier van zijn ge-
sprokenn heeft, men voelt dat men slechts greep heeft op datgene van 
haarr wat haar laat bestaan als gebrek" (Cl 92). 

Err ligt een radicaal gebrek ten grondslag aan de gemeenschap. Dit 
beginsell  van onvolledigheid staat haaks op het beginsel van zelfge-
noegzaamheid,, dat constitutief is voor de immanente gemeenschap. 
Hett radicale gebrek waarop Blanchot doelt, is geen tekortkoming die 
kann worden opgeheven en die kan worden afgemeten aan de gestelde 
doelen,, noch een leemte of, in het geval van Sartre, een manco in de 
wereld.. Dit beginsel van onvolledigheid betekent dat de gemeenschap, 
nett zomin als de mens, zichzelf genoeg is: "Het wezen, zichzelf niet 
genoeg,, is er niet op uit zich met een ander te verbinden om een volle-
digee substantie te vormen. Het bewustzijn van het gebrek ontstaat uit 
dee eigen bevraging, die zonder de ander of een ander niet plaats kan 
vinden""  (Cl 15). Dat Blanchot hier spreekt van het "bewustzijn van 
gebrek""  is enigszins opmerkelijk, aangezien het "bewustzijn" van 
gebrekk enkel vanuit het volledigsheidsmodel en de logica van de im-
manentiee kan worden gedacht en hij het gebrek nader omschrijft als 
"excess van gemis". Dit exces duidt op het moment waarop het wezen 
opp het spel wordt gezet en niet langer bestaat als ipse of als afgeschei-
denn individu, dat zich van het gebrek bewust kan zijn. Het zichzelf 
bevragen,, dat niet zonder de ander kan plaatsvinden, is geen vorm van 
zelfkritiekk waarin het gebrek aan inzicht wordt overwonnen, maar een 
bewegingg waarin het wezen wordt aangevochten: "Het wezen is er 
niett op uit om erkend te worden maar om op het spel gezet te worden" 
(Cll  16). En om zichzelf op het spel te zetten doet het wezen een be-
roepp "op de ander of een aantal anderen". Vandaar het beroep op de 
gemeenschap. . 
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Wiee is die ander, waar 'het wezen' naar toegaat om zich op het 
spell  te zetten? De ander die 'het wezen' op het spel zet, is de ander die 
zichh verwijdert in het sterven: 

"Aanwezigg blijven in de nabijheid van de ander die in het sterven voor-
goedd verdwijnt, de dood van de ander op mij nemen als de enige dood 
diee mij aangaat, dit brengt mij buiten mijzelf en het is de enige schei-
dingg die, hoe onmogelijk ook, mij kan openen naar het Opene van een 
gemeenschap""  (Cl 21). 

Hett sterven grondt de gemeenschap. De onuitsprekelijke gemeenschap 
iss een gemeenschap van stervenden die in de verwijdering elkaar nabij 
komenn en in die nabijheid oneindig van elkaar zijn gescheiden. Deze 
nabijheidd levert mij uit aan een "kwistige tijd", die geen aanwezigheid 
off  tegenwoordige tijd toestaat. De gemeenschap blijf t afwezig, en 
dezee afwezigheid is inherent aan haar "hoogtepunt of aan de beproe-
vingg die de gemeenschap aan haar noodzakelijke verdwijning uitle-
vert""  (Cl 31). In de verwijdering maakt de symmetrische aanwezig-
heidd tussen 'ik' en 'jij ' plaats voor de dissymmetrische nabijheid, 
waarinn 'ik*  en 'jij ' opgaan zonder één te worden. De gemeenschap zet 
zichh op het spel en wijdt zich aan de onmogelijke dood. Zij neemt de 
onmogelijkheidd van haar eigen immanentie op zich. Gewijd aan haar 
eigenn ontbinding is zij nutteloos, belangeloos en vormloos: de onuit-
sprekelijkee gemeenschap is een gemeenschap om niets. Anders dan de 
immanentee gemeenschap legt zij zichzelf het verbod op zich vorm te 
geven:: van de gemeenschap valt geen werk te maken. De gemeen-
schapp vindt niet plaats tussen mij en de ander of tussen de ander en de 
ander.. Gewijd aan de dood en haar eigen ontbinding, betrekt de ge-
meenschapp zich op het andere, dat deze betrekking zonder betrekking, 
oftewell  dit tussen, is waarin het subject van zichzelf wordt verwijderd 
enn zo de ander nabij komt, die eveneens van zichzelf is verwijderd. 
Dezee verwijdering van het subject schept een betrekking zonder be-
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trekking,, waarin het andere en het andere in en als tussen, uit inter-

esse,, elkaar nabij zijn. 

7.. Schrijven uit inter-esse 

Hoee verhoudt de inter-esse zich nu tot het schrijven en waarin ver-
schiltt het schrijven uit inter-esse nu van de 'littérature dégagée' en 
waarinn verschilt het engagement uit inter-esse van het engagement 
mett het onmenselijke? Het is duidelijk dat het schrijven uit inter-esse 
niett betekent dat het de belangen van het andere dient of de belang-
stellingg voor het andere wekt. Als behartiger van andermans belangen 
iss de schrijver de geëngageerde schrijver die Sartre voor ogen staat. 
Ontdaann van iedere subjectiviteit is inter-esse zonder interesse, zonder 
belang.. Dit betekent niet dat de inter-esse, zoals in Kants analytiek 
vann het schone, duidt op een belangeloos welbehagen, "ein Wohlge-
fallen,, ohne alles Interesse". Schrijven uit inter-esse is beslist geen 
schoonschrijven.. De schoonheid, harmonie en evenwichtigheid van de 
taal,, zo hebben we bij Sartre gelezen, moet de lezer voor 'de goede 
zaak'' enthousiasmeren zonder de aandacht op zichzelf te vestigen. Het 
schoonschriftt is transitief en geschreven in een transparante en har-
monischee taal. 

Eerderr dan met een gevoel van welbehagen en de esthetica van 
hett schone, is het schrijven uit inter-esse verbonden met de verscheu-
rendee ervaring van het onmogelijke, met lijden en passie en de esthe-
tiekk van het sublieme zoals deze door Lyotard in kritiek op Kant is 
gedacht.. Voor Kant wijst de ervaring van het sublieme op het tegen-
strijdigee gevoel tussen het genot, dat voortkomt uit het vermogen 
bovenn elke empirische werkelijkheid te denken, en het lijden, dat 
voortkomtt uit het besef dat het Idee niet gepresenteerd kan worden. 
Voorr Lyotard is de ervaring van het sublieme niet langer de vrijheid 
vann de rede alles te denken, maar duidt het op een geschil tussen erva-
ringg en idee, tussen het begrippelijke en dat wat zich aan elk begrip 
onttrektt en niet in een Idee gedacht of voorgesteld kan worden. De 
ervaringg van het sublieme kan niet volgens de regels van een bepaald 
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genree onder woorden worden gebracht; zij vereist eerder een onder-
brekingg van de genres, die onze werkelijkheid afbakenen en ordenen. 
Waarr het gevoel van het schone voortkomt uit de overeenstemming 
tussenn verbeelding en verstand, daar komt het gevoel van het sublieme 
voortt uit het ontbreken van deze overeenstemming. Kunst raakt niet 
aann het sublieme wanneer zij het onzegbare zegt, maar wanneer "zij 
zegtt dat zij het niet kan zeggen".16 Herinneren we ons dat Foucault in 
zijnn essay over Blanchot nagenoeg dezelfde formulering gebruikt om 
dee fictie van Blanchot te omschrijven: "Fictie betekent dus niet: het 
onzichtbaree zichtbaar maken, maar laten zien hoe onzichtbaar de on-
zichtbaarheidd van het zichtbare is" (Foucault 1966a:529). 

Inn dit verband maakt Derrida in zijn antwoord op de vraag van 
Elisabethh Roudinesco naar zijn verhouding tot Foucault in De quoi 
demain...,demain..., een interessante opmerking: het gaat hem niet om de over-
gangg van het zichtbare naar het onzichtbare, als wel om een overgang 
vann een zichtbaarheid naar een andere, meer virtuele zichtbaarheid 
(Derridaa & Roudinesco 2001:28). Blanchot en Foucault denken de 
spanningsvollee verhouding tot het onzichtbare vanuit een radicalise-
ringg van het aristotelische schema van dunamis en energeia, als iets 
datt zich realiseert op het moment dat het onmogelijk wordt. Derrida, 
zoo zal ik in het tweede deel duidelijk maken, denkt de verhouding tot 
dee andere zichtbaarheid vanuit een supplementaire spanning tussen 
actualiteitt en virtualiteit. Als supplementaire spanning verhoudt virtu-
aliteitt zich niet tot de actualiteit zoals de dunamis zich tot de energeia 
verhoudt,, Virtualiteit is niet iets dat aan de actualiteit vooraf gaat, 
maarr wordt in en door die actualiteit geproduceerd. Dit impliceert 
onderr andere, dat de actualiteit virtueel en kunstmatig is, of in de 
woordenn van Derrida, een 'artifactualiteit' of 'actu virtualiteit' (Derri-
daa & Stiegler 1996:11).'7 

Dee ethisch-politieke aspecten van het schrijven uit inter-esse han-
genn samen met de verantwoordelijkheid en de gemeenschap uit inter-
esse:: poëzie is verantwoordelijkheid uit inter-esse: "De poëzie is er 
niett om de onmogelijkheid te zeggen: zij antwoordt haar enkel, zij 
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zegtt het door te antwoorden. Zodanig is het geheime aandeel van elk 
wezenlijkk woord in ons: het mogelijke noemen, aan het onmogelijke 
antwoorden"antwoorden" (EI 68). Antwoorden aan het onmogelijke betekent niet 
hett formuleren van een antwoord op de vraag die uit de duistere regi-
onenn opklinkt, maar inter-esseren: door de poëzie "zijn we georiën-
teerdd op een andere betrekking" (EI 68). Deze betrekking zonder be-
trekkingg of inter-esse "vindt pas in de ruimte en de tijd van de taal 
haarr oorsprong, daar waar die, door het schrijven, de gedachte aan 
oorsprongg doet opgeven" (EI 101). De inter-esse blijkt aldus onlosma-
kelijkk verbonden met de poëzie, met het schrijven dat breekt met iede-
ree transitiviteit en dat de taal tot haar uiterste voert en zo een gemeen-
schapp 'sticht'. Zowel de onmogelijke verantwoordelijkheid als de 
onuitsprekelijkee gemeenschap hebben geen andere 'grond' dan de eis 
vann het schrijven: de eis alles te zeggen en ter discussie te stellen. 
Dezee eis is een ethisch-politieke eis, die zich niet laat herleiden tot een 
afgepastee politieke verantwoordelijkheid of calculerende vorm van 
politiekk engagement dat Sartre bepleit. Het schrijven uit inter-esse 
(be)antwoordtt niet aan politieke maatstaven, die van buitenaf gedic-
teerdd worden, maar is "een antwoord aan een eis die alleen in en door 
dee literatuur vorm kan aannemen"18. De gemeenschap handhaaft zich 
inn de "literaire ongepastheid", "slechts werkend aan de vormloosheid 
diee het schrijven zelf doordringt" (Cl 38). Schrijven uit inter-esse 
opentt een tussenruimte, zonder de regels te kennen die aan die voort-
brengingg ten grondslag liggen. Het heeft geen program, maar probeert 
nuu juist te luisteren naar en ontvankelijk te zijn voor hetgeen aan de 
aandachtt van het program ontsnapt. 

Dee onuitsprekelijke gemeenschap is een politieke gemeenschap die 
voorr alles een literaire gemeenschap is, omdat zij ruimte vindt in het 
schrijvenn dat "de gedachte aan oorsprong doet opgeven". Vooronder-
steltt dit andermaal een innerlijke noodzaak van vorm en inhoud? Is de 
gemeenschapp onlosmakelijk verbonden met de literaire ongepastheid, 
diee zich wijdt aan de vormloosheid? En duidt deze eventuele innerlij-
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kee noodzaak op een authentieke existentie, waaraan alleen de literaire 
ongepastheidd van de poëzie het voorrecht heeft te antwoorden? 

Inn L 'entretien infini stelt Blanchot dat we nooit zeker kunnen we-
tenn welk interval werkzaam is wanneer de taal onderbroken wordt: het 
intervall  dat het uitwisselen van gedachten mogelijk maakt of het zui-
veree interval dat het zijn onderbreekt (EI 111). Daarmee lijk t Blanchot 
dee mogelijkheid open te houden, dat de onderbreking in de alledaagse 
taall  ons kan inter-esseren - zoals volgens Camus het absurde ons bij 
elkk straathoek kan overvallen - en dat de inter-esse niet het exclusieve 
voorrechtt is van de literatuur. Niettemin blijf t hij herhalen dat de inter-
essee onlosmakelijk is verbonden met de eis van het schrijven om alles 
tee zeggen en dat de poëzie ons betrekt of oriënteert op het tussen. Als 
fragment,, als meervoudig woord is de poëzie "het woord van de tus-
senruimtee (parole d'entre-deux)" (EI 237). 

Datt het schrijven uit inter-esse op een bepaalde manier toch weer 
hett voorrecht geniet, blijkt wanneer hij in "René Char et la pensee du 
neutre""  en "Parole de fragment" - eveneens een tekst over René Char 
-- naar aanleiding van diens Le poème pulverise de 'verbrokkelde 
ervaring',, dat wil zeggen de ervaring van discontinuïteit en oneindige 
distantie,, toch weer kwalificeert als "een authentieke manier van wo-
nen,, van wonen zonder gewoonte (d'habiter sans habitude)" (EI 452) 
Daarvóórr omschrijft hij deze betrekking zonder betrekking als een 
manierr van "authentiek", "poëtisch leven", dat een betrekking is "tot 
hethet onbekende als onbekende" en dat dit onbekende in het centrum 
vann het leven plaatst, waardoor het leven het aan elk centrum ont-
breektt (EI 444). Deze ontworteling van het sedentaire bepaalt Levinas 
inn Sur Maurice Blanchot, zo hebben we gezien, als de "authenticiteit 
vann de ballingschap" van Blanchots literatuur. Op de vraag of Blan-
chott met zijn wending naar het neutrum de authenticiteit van de lite-
ratuurr in twijfel trekt, moet het antwoord ontkennend zijn. Door de 
inter-essee als authentiek te waarderen, stelt hij in deze essays over het 
werkk van René Char een hiërarchische orde in die hij nu juist wil 
onderbrekenn en ter discussie wil stellen. Het belang dat hij daarmee 

149 9 



aann de inter-esse hecht, vooronderstelt wederom een positie buiten 
dezee spanning. De authenticiteit van de spanning wordt opnieuw niet 
terr discussie gesteld. Op de vraag waarom de inter-esse de meest au-

19 9 

thentiekee manier van leven is, geeft hij geen antwoord. 
Maarr waarin verschillen het schrijven uit inter-esse en de Mittéra-

turee dégagée' dan van elkaar? Op het eerste gezicht lijken de ver-
schillenn duidelijk. Anders dan de 'littérature dégagée' is het schrijven 
uitt inter-esse geen spreken om niets, maar de ontvangst van de ander 
alss ander. Anders dan de 'littérature dégagée' denkt Blanchot het 
schrijvenn uit inter-esse niet in termen van revolutie of terreur. Anders 
ookk dan in zijn discussie met Sartre en Camus brengt hij de schrijver 
niett ten tonele als iemand die zich engageert als onverantwoordelijke, 
maarr als iemand die een geheel eigen verantwoordelijkheid heeft. 
Anderss dan het niets, ligt het andere niet aan gene zijde of voorbij het 
zijn,, maar tussen zijn en niet-zijn. Bij nader inzien dringt zich niette-
minn de vraag op hoe het schrijven uit inter-esse van de 'littérature 
dégagée'' kan worden onderscheiden, wanneer het in beide namelijk 
gaatt om een ervaring van het onmogelijke, waarin de schrijver zich-
zelff  en zijn werk verliest. Hoe kan Blanchot het tussen of het andere 
vann het niets onderscheiden (EI 97), wanneer zij zich niet tegenwoor-
digg stellen en dus onvergelijkelijk zijn en ieder begrip te buiten gaan? 
Iss het tussen niet even leeg als het niets? Spreekt het tussen niet, 
evenalss het niets, op het moment dat alles is gezegd? 

8.8. De leegte van het tussen 
Alss onderbreking van zijn opent de inter-esse een tussenruimte, een 
zuiverr interval tussen de ene en de andere mens. Maar de inter-esse is 
geenn intermenselijke betrekking. Inter-esse is passie van het tussen, 
waarinn het subject wordt uitgeleverd aan een radicale passiviteit en 
zichzelff  verliest. Het interval dat zij opent is 'zuiver', want ontdaan 
vann zijn relata en iedere subjectiviteit. Dit zuivere interval krijgt bij 
Blanchott verschillende namen: betrekking zonder betrekking, neu-
trum,, het andere, de onuitsprekelijke gemeenschap. De inter-esse is 
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geenn ethische relatie in de zin die Levinas eraan geeft. Zij is op voor-
handd geen spoor van God, geen goedheid. Zodra het andere als goed-
heidd wordt bepaald loopt de ethische relatie het risico - en Levinas 
heeftt daar ook zelf op gewezen - de ene orde door de andere te ver-
vangen.. Inter-esse vecht het andere als goedheid aan. Het andere kan 
daaromm mijn vijand en onderdrukker zijn. Deze onbeslisbaarheid mar-
keertt een belangrijk verschil tussen de inter-esse en de desinteresse. 
Eenn ander verschil concentreert zich rond de thematiek van het ge-
weld.. In tegenstelling tot de ethische relatie of de desinteresse, is de 
inter-essee radicaal gewelddadig. Aangezien de lege tussenruimte of 
hett zuivere interval dat zij opent, niet op voorhand iets goeds heeft te 
biedenn en mij aan mijzelf ontrukt, wacht ons volgens Blanchot het 
onheil. . 

Niettegenstaandee het feit dat Blanchot de inter-esse onderscheidt 
vann de mystiek, kan zij als een "mystiek zonder mystiek", als "een 
seculieree mystiek" (Connor 2000) van het onheil worden beschouwd. 
Enn ongeacht dat Blanchot de betrekking zonder betrekking weigert 
eenn ethische relatie te noemen, geldt voor hem, wat hij over Bataille 
zegt:: dat de eis van een ethiek hem altijd heeft geobsedeerd. De vraag 
iss nu hoe de inter-esse als mystiek zonder mystiek, als een passie van 
hett tussen, als een mystiek van het onheil, zich laat verenigen met de 
eiss van ethiek? Hoe kan een mystieke ervaring die het subject op het 
spell  zet, die zichzelf als waarde stelt en die haar eigen autoriteit is, als 
eenn ethiek worden gedacht? Net zomin als voor Bataille gaat het 
Blanchott om een ethiek die zich laat leiden door voorschriften of 
universelee waarden, door verboden of geboden, ook niet door het 
gebodd van de Ander dat gebiedt hem niet te doden. De ethisch-
politiekee eis die Blanchot stelt is de eis van het schrijven, de eis alles 
tee zeggen. Deze eis alles te zeggen is zijn eigen autoriteit en laat zich 
nochh gebieden door de Ander die uit de Hoogte spreekt, noch zich 
beperkenn door welk voorschrift of moreel imperatief dan ook. Zodra 
dee eis alles te zeggen wordt geautoriseerd door de Ander, die het 
spoorr van God is, houdt het schrijven op zijn eigen autoriteit te zijn. 
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Dezee eis stelt Blanchot tegenover de wereld die wordt geregeerd door 
hethet plan, de berekening en de ruil, door gelijkheid en wederkerigheid, 
tegenoverr een wereld waarin de menselijke existentie wordt geredu-
ceerdd tot nuttige arbeid, lering en vermaak. Zogezien verschilt de inzet 
vann de 'littérature dégagée' of het engagement met het onmenselijke 
niett van het schrijven uit inter-esse. Het belangrijkste verschil ligt 
hierin,, dat het schrijven uit inter-esse expliciet wordt gedacht als een 
betrekkingg tot het andere en als pluraliteit. 

Tochh moet ik concluderen dat de belangrijkste bezwaren die ik 
tegenn het engagement met het onmenselijke heb ingebracht, niet wor-
denn weggenomen door het schrijven uit inter-esse. De act van deling 
blijk tt voor alles een act van aanvechting. De pluraliteit waarvan Blan-
chott spreekt is niet die van een onherleidbare heterogeniteit van talen, 
betekenissenn en verschillen. Het meervoudige woord en het fragment 
blijvenn voor Blanchot onlosmakelijk verbonden met de limietervaring, 
waarinn het subject zichzelf verliest, met de vormloze gemeenschap dat 
eenn leeg tussen is; het meervoudige woord voert tot het uiterste, waar 
iederee berekening of uitwisseling wordt getart en spreekt wanneer het 
sprekenn onmogelijk is en betekenissen ontledigd zijn. Blanchot blijf t 
geobsedeerdd en gefixeerd op dit uiterste moment, op die leegte van het 
tussen,, waarin de ontmoeting met de andere onmiddellijk en onbe-
middeldd is. Het engagement uit inter-esse is een mystiek zonder mys-
tiek,, die alles van zijn zin ontledigt, maar geen openingen creëert 
waarinn nieuwe talen en verschillen kunnen ontstaan. Engagement uit 
inter-essee is, in de woorden van Michel de Certeau, "de antibabel" (De 
Vriess 2002:256 e.v.). Daarin blijf t Blanchot naar mijn overtuiging 
politiekk gezien tekortschieten. 

Dee act van deling vooronderstelt weliswaar een act van aanvech-
ting,, maar hij houdt niet stil bij de leegte of bij het niets. Waar Derrida 
spreektt van 'disseminatie' en 'het spel van entingen', Lyotard van 
koppelingenn (enchainement) en Deleuze & Guattari van rizoom en 
machiniekee bewerkingen (agencements machinique), daar spreekt 
Bataillee van ontketening (déchainement) en Blanchot van ontlediging 
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(désceuvrement).(désceuvrement). Blanchot denkt de act van deling vanuit de act van 
contestatiee en de eis alles te zeggen, terwijl, zo zullen we zien, Derrida 
hethet 'alles zeggen' denkt vanuit de act van deling, die weliswaar ont-
wrichtendd en ondermijnend werkt, maar niet resulteert in een niets of 
leegg tussen. Wat Derrida met diffèrance, disseminatie, schrift of tekst 
aanduidtt is een oneindig en onherleidbaar spel van entingen. Dit spel 
vann entingen snijdt niet de band met de wereld door; het is de wereld, 
dee wereld als tekst. Waar in het denken van Blanchot de act van deling 
eenn functie is van de act van aanvechting, daar is de act van aanvech-
tingg in Derrida's deconstructie of differentiedenken een functie van de 
actt van deling. 

Hett verschil tussen de act van contestatie en de act van deling is 
bepalendd voor het verschil tussen Blanchots en Derrida's opvatting 
vann lezen. In Bataille and the Mysticism of Sin brengt Connor het 
aspectt van het lezen ter sprake in relatie tot de mystieke ervaring. Hij 
verwijstt hier andermaal naar De Certeau en wel naar diens begrip van 
hett volo, het 'ik wil' . De mysticus moet proberen de lezer in een spe-
cialee relatie tot de tekst en de taal te plaatsen, zodat de lezer ervaart 
watt de mysticus (vergeefs) probeert onder woorden te brengen. De 
lezerr zal een aantal voorwaarden waaronder hij de tekst leest, on-
voorwaardelijkk moeten accepteren. De mysticus heeft niet de intentie 
tee overtuigen, maar vraagt van de lezer in te stemmen met de voor-
waardenn waaronder de tekst gelezen moet worden. Daarmee sluit het 
volovolo andere manieren van lezen uit. Het volo van de mystieke tekst 
eist,, dat de lezer de autoriteit van het volo niet aanvecht en niet zijn 
will  tegenover die van de schrijver plaatst: "het volo sluit in feite het 
verschill  en andersheid van de leeservaring uit" en ontkent een belang-
rijkk grondrecht: "het recht van mening te verschillen" (Connor 
2000:63).. De acceptatie van het volo impliceert een passieve overgave 
aann de tekst die noodzakelijk is voor de mystieke ervaring. Het volo is 
eenn onvoorwaardelijk 'ja' waarin het subject zichzelf verliest en zijn 
will  opgeeft.20 
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Batailless volo verschilt van die van de traditionele mysticus hier-
in,, dat hij van de lezer vraagt te erkennen dat "het vertoog het andere 
is""  (Connor 2000:86) en zich open te stellen voor deze absolute an-
dersheid.. Deze absolute andersheid van het werk is de ervaring van 
hethet onmogelijke, de innerlijke ervaring die haar eigen autoriteit is en 
diee aldus de voorwaarden stelt en zich niet onderscheidt van de act 
vann aanvechting: "Niemand hoeft deze reis (naar het einde van het 
menselijkk mogelijke, rdb) te maken, maar als men het doet, veronder-
steltt dat een ontkenning van de autoriteiten, de bestaande waarden die 
hethet mogelijke begrenzen" (Bataille 1992:19). Het volo onderscheidt 
zichh zo niet van de innerlijke ervaring en de act van aanvechting. De 
ervaringg van het schrijven of van het werk, zoals zij door Blanchot is 
beschreven,, vraagt om een onvoorwaardelijke instemming of overga-
vee van de lezer. De onmogelijke kritiek, het 'Ja van de lezing' en het 
Blanchott met Blanchot lezen geven zich over aan de eis van het 
schrijven.. Ik zal deze ideeën over lezen nader uitwerken en bij alle 
driee een aantal dringende vraagtekens plaatsen. Vervolgens laat ik 
zienn dat Derrida's Blanchot-lezing het volo van het werk problemati-
seert. . 
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Hoofdstukk 4 

Dee overgave van het lezen 

EnEn zelfs later, toen hij na zijn overgave zijn 
boekboek bekeek en zich met weerzin herkende in 
dede vorm van de tekst die hij las, hield hij, ter-
wijlwijl  het woord Hij en het woord Ik, gezeten op 
zijnzijn schouders, hun slachting begonnen, het 
ideeidee dat in zijn al van zin beroofde persoon 
duistereduistere woorden huisden, zonder lichaam ge-
raakteraakte zielen en engelen, die hem diepgaand 
onderzochten. onderzochten. 

Mauricee Blanchot 

1.1. Blanchot met Blanchot lezen 

Hoe,, zo vraagt Sartre zich af, kan men ooit de verontwaardiging of 
politiekee geestdrift van de lezer wekken, wanneer men hem uit zijn 
mens-zijnn haalt? Het is duidelijk, Sartre wil de situatie ophelderen, 
wantoestandenn aanklagen en de lezer overtuigen en voor zijn stand-
puntt winnen. De politieke geestdrift waarvan hij spreekt, is een moda-
liteitt van het bewustzijn en gerelateerd aan de inhoud, die vanwege 
zijnn schoonheid en zijn harmonisch en evenwichtig taalgebruik de 
lezerr enthousiasmeert en ontvankelijk maakt voor de situatie die wordt 
onthuld,, met het doel deze te veranderen. Sartre wil de lezer enthousi-
asmeren,, Blanchot wil de lezer inter-esseren. De politieke inter-esse 
werktt volgens hem ervaringsmatig, of, zo men wil , fysiek of lichame-
lij kk op de lezer in: "met zijn levende lichaam verdween hij (de lezende 
Thomas,, rdb) in de naamloze vormen der woorden" (TO 29). De 
prangendee vraag is daarom niet zozeer of Blanchots werk de politieke 
geestdriftt van de lezer wekt, als wel zijn politieke inter-esse, of het de 
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lezerr beweegt, beroert en buiten zichzelf brengt. Maakt zijn werk de 
lezerr gevoelig voor het andere en het tussen? Betrekt het de lezer in 
eenn betrekking zonder betrekking en doorbreekt het aldus de modali-
teitenn van de totalitaire eenheid: de vanzelfsprekendheid, het 'Men', 
hethet sociale, de (massacultuur en het vertoog? En behoedt Blanchots 
werkk de politiek daarmee voor het blinde geweld van het extremisme, 
zoalss Francoise Collin1 suggereert? 

Hett bevestigende antwoord dat Collin op de laatste vraag geeft, 
voorondersteltt dat Blanchots werk het onmogelijke, het andere, het 
buitenn daadwerkelijk in ervaring roept, dat het de lezer inter-esseert en 
betrektt op het andere en opneemt in een gemeenschap waarin hij bui-
tenn zichzelf raakt en dat Blanchots werk communiceert voorbij de 
totaliteitt en het begrip. Maar is dat zo? Inter-esseert Blanchots werk de 
lezer?? Roept het werk van Blanchot het onmogelijke in ervaring? 
Sterftt met de schrijver en zijn werk ook de commentator, zoals Collin 
(1986:11)) meent? Ontneemt zijn werk de lezer alle zekerheid en het 
vermogenn er iets zinnigs over te zeggen, zoals Thomas Carl Wall 
beweert?22 Zowel Collin als Wall lezen Blanchot met Blanchot, lezen 
hemm vanuit zijn opvatting over lezen en schrijven. De vraag is echter, 
off  op grond van wat Blanchot zegt over het schrijven en het oeuvre, 
overr lezen en literaire kritiek, kan worden geconcludeerd dat zijn werk 
dee lezer daadwerkelijk inter-esseert. Betekent het feit dat zijn romans 
enn verhalen, kritieken en essays voortdurend op deze ervaring reflecte-
renn dat zij het onmogelijke in ervaring brengen en de lezer inter-
esseren?? Of moeten we zeggen dat wanneer we Blanchot lezen zonder 
tee sterven, zonder het onmogelijke te ervaren, zonder waanzinnig te 
wordenn of geïnter-esseerd te raken, dat we dan Blanchot niet lezen? 
Ditt zou betekenen dat we voor een commentaar op zijn werk gehou-
denn zijn aan hetgeen hij over het becommentariëren van literaire we r-
kenn en over literatuurkritiek zegt en dat we gedwongen zijn om Blan-
chott te lezen en te becommentariëren op de wijze waarop hij leest en 
becommentarieert.. Dit Blanchot met Blanchot lezen beantwoordt aan 
hett volo dat van de lezer vraagt in te stemmen met de voorwaarden 
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waaronderr zijn werk gelezen moet worden en laat zo geen ruimte voor 

andersheidd en verschillen. 
Hett staat mij geenszins voor ogen hier algemene uitspraken te 

doenn over de receptie van het werk van Blanchot, noch over de recep-
tiee van literatuur in het algemeen. Integendeel. Ik geloof niet dat zulke 
algemenee uitspraken zin hebben of enige geldigheid bezitten. Wan-
neerr Wall met grote stelligheid beweert dat wie Blanchot leest, het 
onmogelijkee ervaart, dan, zo moet ik eerlijk bekennen, is die uitspraak 
niett op mij van toepassing. Evenmin herken ik mij in de uitspraak van 
Collin:: ik sterf niet terwijl ik dit schrijf. Maar nog afgezien van mijn 
eigenn ervaring: hoe kan Wall met grote stelligheid beweren dat de 
lezerr het onmogelijke ervaart en Collin dat de commentator sterft, 
wanneerr die ervaring buiten iedere betekenis en voorbij ieder begrip 
ligt? ? 

Evenmin,, en dit ligt in het verlengde van het voorafgaande, heb ik 
dee bedoeling uit te maken hoe Blanchot gelezen en becommentarieerd 
zouu moeten worden. Leesvoorschriften of -methodes vooronderstellen 
niett alleen een opvatting van literatuur, zij eisen deze bovendien voor 
zichh op als de enige juiste manier van lezen. De methode die voor-
schrijftt hoe teksten gelezen moeten worden, is uiteindelijke niets meer 
enn niets minder dan een filosofische of literatuurwetenschappelijke 
legitimatiee van het gebruik van en de verhouding tot literaire teksten. 
Opp haar beurt legitimeert de methode zich op basis van vooronder-
stellingenn over de specifieke aard en functie van literaire teksten die 
zich,, om de cirkel rond te maken, op hun beurt baseren op interpreta-
tiess van teksten die deze vooronderstelling bevestigen. Zo bevestigt en 
spiegeltt de uitkomst per definitie de methode en haar vooronderstel-
lingen:: de biograaf ziet zijn lezing bevestigd in het leven van de 
schrijver,, de marxist ziet de sociaal-economische verhoudingen direct 
off  indirect weerspiegeld in de roman, de hermeneutiek ziet haar 
zoektochtt bevestigd in de verborgen, latente inhoud die de manifeste 
inhoudd betekenis geeft. Zo zegt Blanchot over de biografische, theo-
logische,, sociologische en alle andere lezingen van Kafka: "Wat een 
sleutels:: maar elke sleutel past slechts degene die hem gesmeed heeft 
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enn opent slechts één deur om vele andere te sluiten" (EI 573). Zowel 
dee manier waarop filosofen of andere commentatoren zich tot kunst en 
literatuurr verhouden, als de uitkomst van hun interpretatie weerspie-
geltt hun methodische en filosofische vooroordelen. De methode pro-
duceertt met andere woorden zowel de functie en de aard, als de bete-
keniss van het werk die zij zegt te achterhalen en recht te doen. Maar in 
plaatss van dit methodisch narcisme te erkennen, doet men het voor-
komenn alsof het werk die betekenis, aard en functie van zichzelf bezit, 
onafhankelijkk van de methode. Precies daarin stelt de methode zich 
zelfingenomenn op. Deze zelfingenomenheid bestaat erin het eigen 
gelijkk voor zich op te eisen, door de resultaten die zij zegt te achter-
halen,, maar die zij in feite produceert door haar eigen filosofische 
vooronderstellingenn en vooroordelen te projecteren op het kunstwerk, 
tee extrapoleren tot uitspraken over de aard en de functie van de litera-
tuurr in het algemeen. 

Dezee pretentieuze en zelfingenomen houding tegenover literatuur 
enn kunst is niet alleen voorbehouden aan filosofen of commentatoren 
diee spreken over literatuur en kunst. De pogingen in de filosofie van 
dee twintigste eeuw om tot 'een andere verstandhouding' te komen, 
verradenn dezelfde zelfingenomenheid, omdat een spreken tot of een 
gesprekk met literatuur uiteindelijk toch weer een spreken over litera-
tuurr impliceert.3 Het gesprek tót en mét kunst wordt nog altijd gevoerd 
opp basis van filosofische vooronderstellingen die niet aan het literaire 
werkk in kwestie ontleend zijn. De pretentie het literaire werk recht te 
doenn en zijn autonomie te respecteren, wekt de illusie dat het om een 
gelijkwaardigg gesprek gaat. De stelling dat een werkelijke dialoog 
tussenn filosofie en literatuur enkel kan plaatsvinden wanneer de filoso-
fiefie haar begrippenkader ter discussie stelt en haar horizon laat door-
brekenn door wat het kunstwerk haar aanreikt, is gebaseerd op bepaalde 
vooroordelenn of vooronderstellingen aangaande filosofie, literatuur en 
kunst.. Juist haar verborgen vooringenomenheid en de pretentie haar 
eigenn vooroordelen te kunnen overstijgen, leidt tot een dialoog die 
geheell  door de filosofie wordt geregisseerd. Door van de literatuurkri-
tiekk een onmogelijk verhaal te willen maken gaat Blanchot nog een 
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stapp verder dan het spreken tót en mét literatuur, maar dit betekent 
niet,, zo wil ik laten zien, dat de onmogelijke kritiek ontsnapt aan de 
zelfingenomenheidd van de methode. 

Hett is de inzet van dit hoofdstuk, om in het verlengde van mijn 
stellingg - dat Blanchots idee van schrijven en oeuvre nog gevangen 
blijf tt binnen het metafysische project en geen ruimte laat aan een 
heterogenee veelheid waarin teksten zich op elkaar enten en betekenen 
-- vraagtekens te zetten bij zijn idee van lezen en becommentariëren. 
Ikk wil mijn kritiek op Blanchot op productieniveau dus vertalen naar 
hett niveau van de receptie en doe dit langs twee wegen. In de eerste 
plaatss langs inhoudelijke of thematische weg: wat zegt Blanchot over 
hethet lezen en over literatuurkritiek. Deze weg voert mij voornamelijk 
langss L 'espace littéraire  ̂La communauté inavouable, "La lecture de 
Kafka""  en Lautréamont et Sade, waarin het lezen en de literaire kritiek 
besprokenn worden en langs "Les grands réducteurs", waarin de vraag 
naarr de receptie benaderd wordt vanuit een kritiek op de cultuur die, 
volgenss Blanchot, de receptie van literaire werken transformeert tot 
eenn vorm van (massa)consumptie en de criticus tot een bemiddelaar, 
tott "een gewetensvolle makelaar" (LS 9). In de tweede plaats langs 
watt ik gemakshalve maar de procedurele weg noem: hoe leest Blan-
chot.. Om deze weg te bewandelen, ga ik in op de discussie die hal-
verwegee de jaren zestig wordt gevoerd naar aanleiding van de psycho-
pathologischee lezingen van het werk van Hölderlin en Artaud. Zowel 
Foucaultt als Blanchot kritiseren dit soort lezingen, die in hun ogen het 
werkk van Hölderlin en Artaud reduceren tot een 'klinisch geval'. Jean 
Laplanchee en Derrida vragen zich vervolgens af, of Blanchot en Fou-
caultt op hun beurt Hölderlin en Artaud niet tot een 'kritisch geval' 
reduceren.. Ik geloof dat dit inderdaad zo is en dat deze reductie tot een 
'kritischh geval' in het geval van Blanchot verband houdt met zijn 
claimm dat de ervaring van het schrijven authentiek is en met zijn stel-
lingg dat het werk van Hölderlin, dat zichzelf onmogelijk maakt, het 
'wezen'' van de dichtkunst affirmeert. Langs deze twee wegen werk ik 
dee vraag, of Blanchots teksten politiek inter-essant zijn, nader uit. 
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2.2. De bevrijding van de lezing 

Inn L 'espace littéraire introduceert Blanchot de notie van "de toekom-
stigee lezer (Ie lecteur encore futur)"'. Deze toekomstige lezer is geen 
concretee lezer - Blanchot had mij niet voor ogen toen hij schreef -
maarr een anonieme, abstracte lezer "die al aanwezig is, onder wisse-
lendee vormen in de ontwikkeling van het werk" (EL 265) . De lezer is 
geenn bijkomstigheid, maar maakt wezenlijk deel uit van het werk en 
schrijftt het mede. Blanchot wil hiermee niet zeggen, dat de schrijver 
enkell  schrijft voor zijn lezerspubliek en anticipeert op hun verwach-
tingen.. De publieksschrijver publiceert boeken, maar schrijft geen 
oeuvre.. De anticipatie op de lezer getuigt, om met Horkheimer en 
Adornoo te spreken, van "de cirkel van manipulatie en terugwerkende 
behoefte",, die zo kenmerkend is voor de consumptieve massacultuur. 
Eenn auteur die schrijft voor het publiek, schrijft niet: "het is het pu-
bliekk dat schrijft en om die reden kan dat publiek geen lezer meer zijn; 
ditt lezen is slechts schijn, in werkelijkheid is het niets" (PF 299). le-
zenn is zich verhouden tot het radicaal onbekende. De lezer wil geen 
boekenn die voor hem zijn geschreven, maar een oeuvre dat hem onbe-
kendd is en hem verandert. Het is een paradoxale stelling die Blanchot 
hierr naar voren brengt. Want anticipeert de schrijver die een oeuvre 
schrijft,, waarvan de lezer wil dat het hem verandert en onbekend is, 
niett eveneens op de verwachtingen van het publiek? Beweegt die 
schrijverr zich niet eveneens in de cirkel van manipulatie en terugwer-
kendee behoefte? 

Opp de vraag hoe de lezer deel uitmaakt van het oeuvre, antwoordt 
Blanchott dat de lezer "deelneemt aan het werk als ontwikkeling van 
ietss wat gebeurt (se fait), aan de intimiteit van de leegte die zich laat 
zijnn (qui se fait être)" (EL 269). De lezer neemt deel aan het werk op 
hett moment dat het zich ontledigt en de schrijver zich verliest. Op dat 
momentt doet de lezer, dat wil zeggen de anonieme toekomstige lezer, 
zijnn intrede. De lezing "maakt dat het werk werk wordt", maar dit 
"maakt""  duidt niet op een scheppende activiteit van de lezer. De fe-
zingg maakt niets, voegt niets toe, maar neemt het werk voor wat het is; 

zijj  laat het werk zijn.5 
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"Zijj  (de lezing, rdb) laat zijn wat is; zij is vrijheid, geen vrijheid die het 
zijnn geeft of het begrijpt, maar vrijheid die ontvangt, instemt, ja zegt, 
slechtss ja kan zeggen en, in de door het ja geopende ruimte, de schok-
kendee beslissing van het werk laat uitkomen, de affirmatie dat zij is - en 
nietss meer.""  (EL 255) 

Doorr de lezing staat het werk op uit de dood. De lezing bevrijdt het 
oeuvree van het boek en laat zo de ervaring die aan de oorsprong van dit 
werkk ligt, herleven. Niet zozeer een betekenis, maar de ervaring van 
hett werk (ceuvre) ligt in het boek Qivré) 'verborgen'. De lezing slaat 
tussenn het boek en het werk "een gewelddadige breuk" en maakt een 
overgangg van de wereld van het boek, waarin alles min of meer een 
vastee betekenis heeft, naar een lege ruimte van het oeuvre, waar niets 
betekeniss heeft. De lezing is een vrijheid "zonder arbeid". Een lezing 
diee de ervaring van het werk affirmeert, doet dat niet door de beteke-
nislagenn van het boek af te graven, maar door "een puur Ja dat zich 
ontplooitt in het onmiddellijke" (EL 258). Het werk eist niet zozeer 
kennis,, als wel onwetendheid; het eist dat de lezer de ruimte binnen-
gaatt waar hem de adem wordt benomen en hem de grond onder zijn 
voetenn ontbreekt. Deze overgave van de lezer verschilt van het volo 
vann de traditionele mysticus; zij stemt niet in met de inhoud, als wel 
mett het zijn en de ervaring van het werk. Niet de schrijver, maar de 
ervaringg van het werk eist dat de lezer zich overgeeft.6 

Evenalss het volo van de mysticus vraagt het volo van het werk om 
eenn lezing die ligt voorbij het begrip. Voor zover we literatuurkritiek 
gelijkstellenn met interpretatie en de vraag naar de betekenis en de 
bedoelingg van de schrijver, sluit de overgave van de lezer kritiek uit. 
Dee lezer is nu juist, en wanneer we Blanchot mogen geloven, zonder 
datt hij het weet, verwikkeld in een hevig gevecht met de auteur en 
trachtt zich van hem, dat wil zeggen van wie of wat hij is, van zijn 
biografie,, te ontdoen. De affirmatieve lezing verdraagt evenmin de 
realiteit,, persoonlijkheid, afkomst en geschiedenis van de lezer. Zij is 
geenn vorm van conversatie of discussie die de schrijver ter verant-
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woordingg roept of om verheldering en uitsluitsel over zijn intenties 
vraagtt (EL 256). Evenmin plaatst zij het werk in een bepaalde traditie. 
Evenalss de schrijver en de lezer is het werk zonder geschiedenis. Niet 
dee lezer en de schrijver communiceren, maar het werk communiceert: 
"Hett oeuvre zelf is communicatie, intimiteit, strijdend tussen de eis 
vann het lezen en de eis van het schrijven" (EL 263). Waar het Blan-
chott om gaat, is dat het werk communiceert, oftewel inter-esseert. 
Dezee communicatie vormt een gemeenschap, een 'literaire gemeen-
schap',, waarvoor Batailles lezing van Nietzsche volgens Blanchot 
exemplarischh is: "Mij n leven", zo schrijft Bataille in Sur Nietzsche, 
"inn gezelschap met Nietzsche is een gemeenschap, mijn boek is een 
gemeenschap.""  Deze literaire gemeenschap neemt de weg van de 
"literairee ongepastheid die zich in werken inschrijft, alleen om zich te 
affirmerenn in een niet aflatende ontlediging (désceuvrement qui les 
hante),hante), ook al kunnen zij die onmogelijk bereiken" (Cl 38). Het is dus 
vanwegee de ontlediging dat het werk communiceert, schrijver en lezer 
inter-esseertt en op elkaar betrekt door beiden uit te leveren aan het 
extatischee moment van hun verdwijning. 

Blanchotss stelling dat de lezer deel uit maakt van het werk, bete-
kentt niet dat de lezer het werk maakt of schrijft, dat hij de loop der 
gebeurtenissenn verandert, dat hij het verhaal herschrijft. De lezer 
"maaktt niets en alles is voltooid" (EL 259). De affirmatieve lezing 
erkent,, dat zij niet bij machte is de tekst te herschrijven. En vanwege 
dezee onmacht kan zij geen verantwoordelijkheid dragen voor de tekst 
enn is zij 'onschuldig'. Het 'Ja' van de affirmatieve lezing is stil, on-
schuldigg en onverantwoordelijk, omdat het niet discussieert, niet wil 
begrijpen,, niet onbescheiden wil zijn. 

Uitt dit alles blijkt dat de tekst, in de woorden van Paul de Man, 
eenn "ontologische voorrang boven de lezer" heeft en dat de "authen-
tiekee interpretatie" eruit bestaat, het werk te laten zijn (De Man 
1983:64).. Deze authentieke interpretatie is een passieve lezing, een 
lezingg die niets toevoegt, maar het werk laat zijn. De mogelijkheid van 
eenn authentieke interpretatie geldt evenwel niet in het geval dat de 
schrijverr zijn eigen werk leest. Zoals Blanchot in L 'espace littéraire 
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onderr het adagium 'noli me legere' naar voren brengt, is het eigen 
werkk voor de schrijver ontoegankelijk. De onmogelijkheid het eigen 
werkk te lezen, impliceert dat de verhouding tussen lezer en werk wordt 
onderscheidenn van die tussen de schrijver en zijn eigen werk. De Man 
steltt dat deze onmogelijkheid in het werk van Blanchot een hoofdthe-
maa wordt, dat op zijn beurt een interpretatie, dat wil zeggen authentie-
kee lezing, vereist. De reflectie van de schrijver op de verhouding tot 
zijnn eigen werk kan niet in relatie tot dat werk zelf plaatsvinden, aan-
gezienn dat voor hemzelf ontoegankelijk blijft . De lezing die Blanchot 
vann andere auteurs geeft, is in dit licht bezien, aldus De Man, een 
vormm van zelfinterpretatie waarin zijn verhalen worden voorbereid.7 In 
hethet tweede deel zullen we zien dat voor Derrida in principe iedere 
tekstt voor zowel de lezer, als de schrijver ontoegankelijk blijft . Niet 
zozeerr het 'noli me legere', als wel 'de lezer die de schrijver dicteert' 
vormtt het uitgangspunt van waaruit Derrida de verhouding tussen 
lezer,, schrijver en werkk doordenkt. 

3.3. Literatuurkritiek als bemiddeling 
Dee lezer die vragen stelt wordt een criticus, een commentator, een 
interpreett die het werk onderzoekt, zijn geheimen opeist en de voor-
waardenn waaronder het is ontstaan tracht te achterhalen. De criticus 
will  het werk begrijpen en onder woorden brengen en lijk t zich niet 
overr te willen geven aan het volo van het oeuvre. In het voorwoord 
"Qu'enn est-il de la critique?", dat hij in 1963 publiceert in Lautréa-
montmont et Sade, stelt Blanchot expliciet de vraag naar de literatuurkri-
tiek.. Direct in de eerste regels van dit voorwoord geeft hij te kennen 
datdat de literatuurkritiek een compromis is tussen twee instituties, de 
universiteitt en de journalistiek: 

"Dee literatuur blijf t zeer zeker het object van de kritiek. Maar de kritiek 
manifesteertt niet de literatuur. Zij is niet een van de manieren waarin de 
literatuur,, maar waarin de universiteit en de journalistiek zich doet gel-
den""  (LS 9). 
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Dee universiteit en de journalistiek affirmeren niet de literatuur als 
ervaringg van het onmogelijke, maar afficheren daarentegen de eigen 
enn in hun ogen belangrijke en zelfingenomen rol van bemiddelaar. De 
bemiddelendee rol töle d'intermediaire) van de kritiek kan verschil-
lendd worden ingevuld: ideologisch of meer bescheiden wanneer zij de 
literatuurr beschouwt in relatie tot de ontwikkeling van het werk, tot 
anderee werken of tot de geschiedenis van de literatuur. Al in Faux pas 
bespreektt Blanchot Albert Thibaudet als een criticus die het werk niet 
vanuitt het werk beschouwt, maar vanuit het grote geheel van de lite-
ratuurgeschiedenis,, dat niet alleen uit werken en auteurs bestaat, maar 
ookk uit al dan niet toevallige gebeurtenissen en sentimenten die van 
invloedd zijn op de auteur en zijn werk.8 Een literair werk is volgens 
Thibaudett altijd uniek in vergelijking met andere werken. Thibaudet 
keertt zich tegen een literatuurkritiek die literaire werken legt langs de 
meetlatt van ideologische waarden die zij zouden moeten vertegen-
woordigen. . 

Beidee soorten kritiek wijst Blanchot af, omdat zij hun maatstaven 
niett aan de literatuur ontlenen. Of de criticus nu het literaire werk 
plaatstt in en interpreteert vanuit het grotere geheel van de literatuurge-
schiedenis,, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van een nog groter 
geheel,, de menselijke beschaving, óf dat hij het literaire werk leest 
vanuitt een bepaalde ideologie, in beide gevallen wordt het literaire 
werkk niet alleen beoordeeld vanuit een omvattende totaliteit waaraan 
zee hun waarden en maatstaven ontlenen, maar ook als totaliteit, als 
eenn betekenisvolle eenheid. De criticus wil antwoorden, wil een slui-
tendd verhaal, wil weten waar het verhaal echt over gaat: "wat heb je 
preciess willen zeggen?" (EL 256). Hij graaft de lagen van de tekst af, 
opp zoek naar een onderliggende tekst die de ware betekenis van het 
werkk bevat. De kritiek volgt aldus de logica van de immanentie, die 
voorschrijftt dat de betekenis van het werk verborgen ligt onder de 
manifestee inhoud. Elke interpretatie gelijkt zo een dagvaarding, elke 
kritiekk een vonnis en elke conversatie over het werk, het interview, 
"eenn beleefde versie van een gerechtelijke ondervraging"9 waarin 
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verborgenn motieven, structuren en betekenissen op tafel moeten wor-
denn gelegd. 

Criticii  dienen helderheid te geven omtrent de ware betekenis van 
hett literaire werk en vertegenwoordigen als zodanig de cultuur die 
"werktt voor het geheel" (EI 587). Voor Blanchot is 'cultuur' een mo-
daliteitt van de totaliteit die om het Boek vraagt, niet om het oeuvre dat 
dee totaliteit aanvecht en radicaal ter discussie stelt door zichzelf op het 
spell  te zetten. De criticus en de literatuurwetenschapper streven er niet 
alleenn naar eenheid in het werk van een auteur en in de literatuur te 
ontdekken,, maar eisen deze eenheid van het literaire werk op in naam 
vann de cultuur. Niet door openlijke censuur, maar door het oeuvre te 
reducerenn tot het Boek. Niet door hetgeen het oeuvre affirmeert uit te 
sluiten,, maar juist door het in zich op te nemen, in te leiden, transpa-
rantt te maken en te historiseren wordt het oeuvre buiten werking ge-
steld.. Zo schrijft Blanchot in "Les grands réducteurs", dat is opgeno-
menn in L 'amitié: 

"Maarr zoals, in onze tijd en in alle tijden, het werk van eenwording ver-
ree van voltooid is, zoals iedere samenleving en elke cultuur daartoe bij-
dragenn door te proberen het (werk van eenwording, rdb) te confisqueren 
inn hun voordeel, wordt ook elk literair werk op de eenheid gericht" (A 
75). . 

Dee uitvinding van de pocket geeft Blanchot iets in handen om de re-
ducerendee macht, die in iedere cultuur nauwelijks zichtbaar aanwezig 
is,, te begrijpen. De pocket suggereert dat de massa toegang heeft tot 
dee literaire hoogtepunten van de cultuur en dat de cultuur zich aan 
iederss wensen aanpast. Alles wordt uitgegeven, zelfs Sade. Blanchot 
waarschuwtt ons niet al te naïef te zijn. Want niet de grote massa, maar 
eenn geselecteerd gezelschap profiteert van de goedkope uitgaven. 
Bovendienn corresponderen economische imperatieven eerder met het 
principee om alles uit te geven, dan verheven 'Bildungsidealen'. De 
uitgeverr verzekert zijn winst niet door een grote voorraad van één 
boekk te verkopen, maar door een zeer gevarieerd fonds op te zetten 
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voorr een zo'n breed mogelijk publiek. De snelle omloop van grote 
werkenn in 'la collection de poche' beantwoordt niet aan een culturele 
maarr aan een commerciële noodzaak. De door de 'meesters van de 
cultuur'' geschreven inleidingen waarmee de pocketuitgaven van de 
canoniekee werken vergezeld gaan, vergemakkelijken niet het lezen, 
maarr wekken de suggestie dat het hier om een educatieve onderne-
mingg gaat. De naam pocket zegt nagenoeg alles: "Het is de cultuur op 
zak".. Niet het werk, maar de cultuur wordt gekocht, aangezien de 
werkenn gecanoniseerd zijn tot cultureel erfgoed. 

Blanchotss kritiek op de bemiddelende rol van de literatuurkritiek is 
tegelijkertijdd een cultuurkritiek en plaatst zich in een traditie van cul-
tuurcriticii  die vasthouden aan het onderscheid tussen kunst en cultuur, 
waarbijj  het woord 'cultuur' een pejoratieve connotatie krijgt. Het 
onderscheidd of de tegenstelling tussen kunst en cultuur hangt nauw 
samenn met andere tegenstellingen, zoals die tussen genot en amuse-
ment,, nutteloos en nut, belangeloos en belanghebbend, autonomie en 
bemiddeling,, recipiëren en consumeren, tussen kunst en kitsch, lite-
ratuurr en triviaalliteratuur, schoonheid en commercie. In Dialectik der 

AufklarungAufklarung (1947) kritiseren Max Horkheimer en Theodor Adorno op 
polemischee wijze de cultuurindustrie, die de lezer en toeschouwer tot 
consumentt maakt en de kritiek tot een vorm van 'klantenservice': "De 
cultuurr heden ten dagee slaat alles met eenvormigheid" (Horkheimer & 
Adornoo 1987:135). Deze eenvormigheid wordt met name bewerkstel-
ligdd door de nieuwe media - we spreken dan van film, radio en televi-
siee - en vormt de "spottende verwezenlijking van de wagneriaanse 
droomm van het 'Gesamtkunstwerk'" (ibid. 139). Kunstwerken hebben 
alleenn nog waarde wanneer zij tegen prestige of persoonlijke gewin 
kunnenn worden ingeruild ("Mrs. Miniver moet men hebben gezien, 
zoalss men Life en Time moet bijhouden") en worden niet meer geno-
tenn en gerespecteerd voor wat zij zijn: in een door ruilwaarde gedomi-
neerdee cultuurindustrie is van Kant's belangeloze welgevallen (laat 
staann van inter-esse ) in het geheel geen sprake, wel van plat amuse-
ment. . 
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Dezee reductie van kunstwerken tot koopwaren en consumptiegoe-
derenn maakt volgens Hannah Arendt de crisis van de cultuur uit. In 
TheThe Crisis in Ctt/fwredefinieert zij 'cultuur' als een specifieke omgang 
mett de 'minst nuttige' dingen: de werken van kunstenaars, schrijvers, 
dichters,, musici en filosofen. Cultuur is het gebied waar kunstwerken 
hunn nutteloos en functieloos bestaan leiden en uit zich in de liefde 
voorr de schoonheid, die het nut en de dienstbaarheid overstijgt. 
Schoonheidd is de manifestatie van het onvergankelijke: "De vluchtige 
grootheidd van woord en daad kan het in de wereld uithouden voor 
zoverr ze met schoonheid wordt bekleed" (Arendt 1961:218). Door 
kunstwerkenn tot een functie te maken van het algemeen nut en tot 
middell  ter verhoging van de eigen status, verliezen zij hun schoon-
heid.. En daar de amusementsindustrie steeds weer andere consump-
tiegoederenn moet aanbieden, onderzoekt zij het hele domein van de 
cultuurr op bruikbaar materiaal. Zo ontstaat de massacultuur, waarin 
posterss vanZte nachtwachten de Mona Lisa aan de muur van de huis-
kamerr prijken en Proust's romancyclus in stripvorm verschijnt. De 
goedkopee pocketuitgave op zich raakt de literatuur niet, maar wel de 
bewerkingen,, herschrijvingen en inleidingen, waarmee deze uitvin-
dingg gepaard gaat. 

Diee mening is ook George Steiner toegedaan In Bluebeard's 
Castle.Castle. Wanneer de glossaria en voetnoten groter en de inleidingen 
langerr worden, spreken de literaire werken de lezer niet meer direct 
aann en maken zij niet langer deel uit van de "persoonlijke intuïtie". 
Literatuurr is het terrein geworden van specialisten, die de grote wer-
kenn omringen met hun exegese, commentaar en "narcistische pole-
miek".. Dezelfde aversie tegen de interpretatie klinkt ook door in de 
doorr Steiner zo verfoeide counterculture Volgens Susan Sontag heeft 
dee interpretatie een reactionaire en verstikkende uitwerking op onze 
sensibiliteitt voor de kunst en moeten we onze gevoeligheid en zintui-
genn heroveren op het begrip van de inhoud. De kritiek dient niet ons 
begripp van, maar onze gevoeligheid voor de kunst te vergroten; zij 
moet,, zo zegt zij in woorden die aan Blanchot doen denken, laten zien 
"hoee iets is wat het is, zelfs dat het is wat het is, en niet laten zien wat 
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hett betekent" (Sontag: 1969:17). Wijt Sontag het verlies van sensibi-
liteitt voor de kunst aan het conservatisme dat door de op inhoud ge-
richtee interpretatie wordt belichaamd, Steiner wijt het wegvallen van 
dee persoonlijke intuïtie aan de democratisering van de hoog ontwik-
keldee cultuur, die in tegenstelling tot de kleine elite van weleer, niet 
hett leerplan onderschrijft dat de overdracht van de klassieke cultuur 
langss natuurlijke weg garandeert en die de klassieke letterkunde op de 
marktt te grabbel gooit. Het probleem met Steiner is, dat hij het verval 
vann de cultuur afmeet aan zijn eigen eruditie, die de erfenis en dyna-
miekk van de door hem aangeprezen hoog ontwikkelde cultuur beli-
chaamtt en dat hij deze hoog ontwikkelde cultuur vervolgens verheft 
tott een dogma van de wijze waarop wij moeten lezen en onderwezen 
zoudenn moeten worden. Eerder dan de hoog ontwikkelde cultuur beli-
chaamtt George Steiner de zelfingenomenheid van de methode, die 
zichzelff  bewaarheid ziet in haar resultaten. Sontags afkeer van de 
interpretatiee en pleidooi voor een 'vormkritiek verraadt evenwel 
eenzelfdee zelfingenomenheid, aangezien zij haar afkeer bevestigd ziet 
inn zowel de abstracte schilderkunst, die zich aan de interpretatie ont-
trektt door zich van iedere inhoud te ontdoen, als in de Pop Art, die de 
inhoudd op zo'n manier voor zich laat spreken dat er niets uit te leggen 
overblijft.. Nogmaals en voor alle duidelijkheid, de zelfingenomenheid 
vann de methode schuilt niet in de persoon - Steiner uitgezonderd -
maarr in de extrapolatie van de eigen methode van becommentariëren 
tott dé methode, waarbij de waarde en functie, die aan een kunstwerk 
wordenn toegedicht, veralgemeniseerd worden tot de specifieke of 
eigenlijkee kwaliteit, die constitutief is voor het wezen van de kunst. 
Enn deze specifieke kwaliteit die eigen is aan de kunst, vereist een 
bepaaldee omgang met de kunst, een omgang die door de cultuur met 
voetenn wordt getreden. 

Hett zou hier te ver voeren, de opvattingen van Blanchot diep-
gaandd te vergelijken met de hier aangehaalde auteurs. Met de synopsis 
vann cultuurcritici die ik hier gegeven heb, heb ik in de eerste plaats 
willenn laten zien dat Blanchot in zijn kritiek op de bemiddelende rol 
vann de kritiek niet alleen staat, maar in een rijke traditie. Bij al deze 
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cultuurcriticii  staat de autonomie en specifieke kwaliteit van literatuur 
enn kunst voorop. De literaire en artistieke kwaliteit ligt voor hen bui-
tenn het nut, buiten elk begrip. Literaire kwaliteit is nutteloos, waarde-
looss en vormloos en daarom van iedere functie ontheven; zij manifes-
teertt zich onmiddellijk in de directe intuïtie (Steiner), in de onvergan-
kelijkee schoonheid (Arendt) of als "de nieuwe sensibiliteit" (Sontag). 
Voorr Blanchot realiseert deze 'autonomie' of specifieke kwaliteit van 
hett literaire werk zich op het moment dat het onmogelijk wordt. Uit 
zijnzijn aanmerkingen op Thibaudet kunnen we concluderen dat deze 
kwaliteitt van het literaire werk niet relatief, maar absoluut is. Het 
werkk staat op zichzelf en tegelijkertijd is het zichzelf niet genoeg, 
wantt dan zou het een totaliteit zijn. Blanchots kritiek op de cultuur en 
dee bemiddelende literatuurkritiek impliceert een bepaalde autonomie 
vann het kunstwerk. Deze 'autonomie' betekent niet dat de kunstenaar 
overr het werk beschikt, maar wel dat de ervaring van het werk haar 
eigenn autoriteit is. De 'autonomie', of beter gezegd de soevereiniteit, 
vann het kunstwerk verwijst naar een specifieke kwaliteit die zich niet 
tott de cultuur laat herleiden, die zich niet tot begrip laat brengen en die 
zichh niet de maat laat nemen. Deze literaire kwaliteit is ab-soluut voor 
zoverr zij geen tijd en geen grens kent en zij zich losmaakt van iedere 
historisch-maatschappelijkee en literair-historische context. 

Ookk al is de specifieke kwaliteit van het literaire werk onmiddel-
lij kk en onbemiddeld en sluit het elk criterium uit, toch zal die kwaliteit 
(h)erkendd moeten worden, willen we literatuur en kunst kunnen en-
derscheidenn van cultuur en bepaalde bewerkingen of benaderingen als 
oneigenlijkk kunnen uitsluiten. Hoe kunnen we bepalen dat een bepaald 
literairr werk het onmogelijke in ervaring roept en daardoor het wezen 
vann de literatuur in de verdwijning ervan realiseert, wanneer het prin-
cipieell  onmogelijk is die kwaliteit te bepalen? Uit de soevereiniteit 
vann het literaire werk blijkt, dat Blanchot de ervaring van het werk 
niett als een product van zijn opvatting van literatuur ziet en dat hij de 
ervaringg van het schrijven en het werk extrapoleert tot het 'wezen' van 
dee literatuur, die haar eigen verdwijning nastreeft. 
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4.4. De onmogelijke kritiek 

Dee bemiddelende kritiek getuigt niet van de ervaring van het onmoge-
lijke.. Om daarvan te getuigen, zal de kritiek zichzelf onmogelijk 
moetenn maken. De vraag is nu of deze, wat ik gemakshalve noem, 
onmogelijkee kritiek ontsnapt aan de zelfingenomenheid van de nt-
thode.. In "Qu'en est-il de la critique?" maakt Blanchot verschil tussen 
dee bemiddelende kritiek, die verheldert en beoordeelt, en de kritiek die 
zichzelff  onmogelijk maakt: 

"Hett kritische woord heeft dit bijzondere: hoe meer het zich realiseert, 
zichh ontwikkelt en zich affirmeert, hoe meer het zich moet uitvlakken; 
uiteindelijkk loopt het stuk. Niet alleen dringt het zich niet op, oplettend 
omm niet de plaats in te nemen van waarvan het spreekt, maar het voltooit 
enn voleindigt zich slechts op het moment dat het verdwijnt" (LS 10). 

Enkell  door te verdwijnen op het moment dat zij zich realiseert, kan de 
kritiekk "de diepte van het oeuvre" laten zijn en de ontlediging van het 
werkk laten resoneren. Precies hierin ligt de noodzaak van de onmoge-
lijk ee kritiek. Zij spreekt niet, zij is niets en dit niets is wat het werk 
laatt zijn wat het is (LS 11/12). Door zichzelf te ontledigen en op het 
spell  te zetten, resoneert in de kritiek de diepe leegte van het werk. 
Omdatt de kritiek zichzelf op het spel zet, niet het woord voert en niets 
is,, onderscheidt zij zich niet van het werk. Evenals de affirmatieve 
lezingg maakt de onmogelijke kritiek deel uit van het werk: haar ruimte 
enn zelfondermijnende beweging "behoren reeds tot de werkelijkheid 
vann het literaire werk" (LS 12). 

Zogezienn deelt de kritiek de ervaring van het schrijven mede. 
Blanchott merkt hierbij op, dat het woord kritiek in kantiaanse, dat wil 
zeggenn in transcendentale zin, moet worden begrepen. Iedere verdere 
vergelijkingg met Kant houdt hier op. Zoals de schrijver zich afvraagt 
hoee het onzegbare gezegd kan worden, zo vraagt de criticus zich af 
hoee hij het onzegbare dat het werk in ervaring roept, op zijn beurt in 
ervaringg kan roepen. Eerder dan de literaire ervaring theoretisch te 
onderbouwenn en te funderen, vecht de onmogelijke kritiek een derge-
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iijk ee mogelijkheid aan: "zij is de zin waardoor de liteaire ervaring zich 
vormt,, en zich vormt door haar mogelijkheid, door de creatie op de 
proeff  te stellen en aan te vechten" (LS 13). Literatuurkritiek wordt zo 
eenn zoektocht, een dwaling (LS 13) die zich niet door regels of, in 
termenn van Kant, bepalende oordelen laat leiden. De taak van de kri-
tiekk is niet het geven van oordelen, maar "het denken te beschermen 
tegenn en te bevrijden van de notie van waarde" (LS 14). De kritiek zou 
hett onmogelijke dat spreekt in de lege diepte van het werk in ervaring 
moetenn roepen en zich van oordelen en verklaringen dienen te ont-
houden.. Blanchot komt tot deze taakstelling, omdat de literatuur ieder 
oordeell  weigert. Hij doet voorkomen alsof deze onttrekkende bewe-
gingg eigen is aan de literatuur, terwijl zij misschien wel het product is 
vann de projectie van zijn idee van ontlediging. 

Niett alleen in zijn verhalen, maar ook in zijn kritieken en essays 
will  Blanchot het onmogelijke in ervaring roepen.11 Blanchot denkt het 
kritiserenn analoog aan het schrijven. De onmogelijke kritiek is geen 
enkelvoudigee negatie van de mogelijke kritiek die bemiddelt, ver-
klaart,, uitlegt en beoordeelt; zij realiseert zich op het moment dat zij 
onmogelijkk wordt en verenigt even onafscheidelijke als onverenigbare 
eisen:: het werk te beoordelen, uit te leggen en te verklaren enerzijds 
enn voorbij het begrip het onmogelijke in ervaring te roepen anderzijds. 
Dezee intimiteit van tegengestelde eisen en bewegingen vormt het 
onderwerpp van zijn essay "La lecture de Kafka". In dit essay stelt 
Blanchott dat deze twee manieren van lezen nooit kunnen samen-
vallen:: "Echt lezen blijf t onmogelijk" (PF 12). Hij wijst in dit verband 
opp een aantal lezingen - Blanchot noemt hier met naam en toenaam 
Pierree Klossowski, Jean Starobinski en Claude-Edmonde Magny -
vann het werk van Kafka waarin een onbehagen tegenover de eigen 
uitlegg doorklinkt. Dit onbehagen komt voort uit de poging het raadsel 
tee behouden én op te lossen, het werk van Kafka te becommentariëren 
énn tegelijkertijd de onmogelijkheid daarvan in te zien. Deze kritische 
lezingenn willen getuigen van de ervaring van het werk, maar vormen 
daarvann onvermijdelijk een ontkenning. Deze gevoelens van onbeha-
genn verbindt Blanchot met de "absolute mislukking" die uit Kafka's 
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werkk spreekt. De ambiguïteit van bevestigen en ontkennen die Blan-

che**  in Kafka's werk meent te herkennen, is naar zijn zeggen verbon-

denn met de onmogelijkheid van de dood "die ons het enige werkelijk 

absolutee woord ontneemt" (PF 17). Juist het ontbreken van het werke-

lij kk absolute woord geeft het werk van Kafka zo'n bewonde-

renswaardigee en fascinerende glans, maar maakt ook dat we het 

slechtss begrijpen door het te verraden: de onmogelijke kritiek is te 

kwaderr trouw. 

Hett besef van het onvermijdelijke verraad aan het literaire werk 
enn het gevoel van onbehagen dat dit met zich meebrengt, noopt de 
kritiekk een uitweg uit de taal te zoeken, wil zij het literaire werk recht 
doen,, dat wil zeggen, de ervaring van het werk laten spreken of het 
werkk laten zijn. Evenals de schrijver verliest de lezer-criticus zichzelf 
enn dit verlies geeft blijk van een authentieke verhouding: "in de vrij -
heidd van de ontvangst en van het verblijf nabij het werk, die de enige 
authentiekee lezing is" (EL 266). Even verder zegt Blanchot: "Al deze 
gedaantewisselingenn behoren tot het authentieke wezen van de lezing" 
(ELL 270). Deze uitspraken van Blanchot maken duidelijk, dat zijn idee 
vann de onmogelijke kritiek overeenkomt met zijn idee van het schrij-
venn als een ervaring van het onmogelijke, die hij als een authentieke 
verhoudingg tot het leven kwalificeert. De kritiek die uitlegt en bemid-
delt,, die de eenheid van het werk en de cultuur bewaakt, spreekt de 
taall  van het 'Men' of van de dialectiek en laat aan deze ervaring geen 
ruimte.. Als ervaring van het onmogelijke zet de kritiek zichzelf op het 
spell  en spreekt zij voorbij het begrip. Aldus manifesteert de onmoge-
lijk ee literatuurkritiek "de waarheid en de affirmatie van de poëtische 
essentie""  (Blanchot 1951:112). Door dit moment als authentiek te 
kwalificeren,, impliceert Blanchots onmogelijke kritiek, ondanks dat 
hett tegendeel wordt bepleit, een waarde die zelf niet wordt aange-
vochten.. Zijn lezing van Hölderlin in "La folie par excellence" is 
hiervoorr exe mplarisch. 
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5. Hölderlin:5. Hölderlin: een kritisch geval 

"Godd zij dank is het Hölderlin Jahrbuch wars van alle psychologische 
blabla;; dezelfde - of een andere - God zij geprezen dat de psychologen 
niett het Hölderlin Jahrbuch lezen", schrijft Foucault in zijn essay over 
dee waanzin en het werk van de Duitse dichter Friedrich Hölderlin.12 

Psychologischee interpretaties van kunstwerken pogen "een sluitend 
verhaal""  te houden over de relatie tussen de waanzin en het werk, 
maarr leiden naar Foucaults mening en grote ergernis tot niets anders 
dann vruchteloze pathografïeën, waarvan de filosoof en psychiater Karl 
Jasperss "de rij  opent en sluit". Pathografïeën gaan uit van de vooron-
derstellingg dat de betekenis van een kunstwerk is te herleiden tot een 
psychopathologischee gebeurtenis in het leven van de kunstenaar en 
leggenn een direct verband tussen leven en werk, tussen gebeurtenissen 
enn woorden, tussen waanzin en kunst.13 

Dezee kritiek van Foucault moet worden begrepen tegen de ach-
tergrondd van zijn omvangrijke studie naar de waanzin, waarop hij in 
19611 promoveert: Folie et déraison: histoire de la folie a Vage classi-
que.que. Zijn geschiedenis van de waanzin beschrijft niet de taal van de 
psychiatrie,, dat wil zeggen van de rede over de waanzin, maar schrijft 
dee "archeologie van de stilte". Foucault wil de stilte, het gebied waar 
waanzinn en niet-waanzin, rede en on-rede nog niet van elkaar geschei-
denn zijn, laten spreken. Hij wil de waanzin van de stilte naderen, die 
niett als een geestesziekte kan worden aangemerkt. Deze niet patholo-
gischh te noemen waanzin kondigt zich volgens Foucault aan in de 
schilderwerkenn van Goya en in het werk van Sade, Hölderlin, Nietz-
sche,, Artaud en Nerval. Foucault ontkent niet dat de waanzin met het 
werkk verbonden is, maar denkt de verhouding anders dan de psycholo-
gen.. De waanzin van Nietzsche, Artaud en Hölderlin behoort welis-
waarr tot hun ceuvre, maar ligt aan de grens van dat werk; zij vormt het 
verdwijnpuntt van en de absolute breuk met het kunstwerk, en tege-
lijkertij dd realiseert het kunstwerk zich op dat verdwijnpunt. In tegen-
stellingg tot de pathografie stelt Foucault, dat de waanzin en het kunst-
werkk elkaar aan de rand van het kunstwerk, in afwezigheid van het 
kunstwerkk {absence d'oeuvre) bevestigen: de waanzin doet zich gelden 
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aann de grens van het kunstwerk, dat op zijn beurt de waanzin tot zijn 
uiterstee brengt. Zo is de waanzin van Artaud "precies de afwezigheid 
vann werk" (Foucault 1972:556). 

Uitt zijn essays over Artaud en over Hölderlin14 wordt duidelijk 
datdat ook Blanchot de pathografie van de literatuur afwijst: "Men moet 
niett de vergissing begaan om de precieze, zekere en minutieuze be-
schrijvingenn die Artaud ons ervan (van de waanzin, rdb) geeft, te 
lezenn als de analyses van een psychologische toestand" (LV 57). 
Blanchott verwijst hier naar de brieven die Artaud schreef aan Jacques 
Rivièree en waarin hij kond doet van de voor hem buitengewone en 
ongelooflijkee verhouding tussen zijn poëzie en de ondergang van het 
denken.. De gedichten stellen Artaud bloot aan het verlies van het 
denken,, aan de onmogelijkheid van het denken als begrijpen: "Dat is 
dee ernstige marteling waarin hij verkeert. Hij is, ondanks zichzelf en 
doorr een pathetische vergissing waaruit zijn schreeuwen komen, bijna 
gekomenn aan het punt waar denken altijd al niet meer kunnen denken 
is""  (LV 53). Artaud raakt het punt, waar het oeuvre zich realiseert op 
hethet moment dat het verloren gaat en waar hij iedere greep op zijn werk 
enn zichzelf verliest. Op dit "dodelijke punt" ervaart Artaud, wanneer 
wee Blanchot mogen geloven, de onmogelijkheid van het denken en 
beproeftt hij de ervaring van het werk, waarin de voltooiing van het 
werkk onlosmakelijk is verbonden met de afwezigheid van het werk. 
Hett is deze ervaring van het oeuvre, die Blanchot waanzin noemt en 
waarvoorr hij waarschuwt om die als een psychologische toestand te 
beschouwen. . 

Dee ervaring van het oeuvre is de waanzin bij uitstek. Evenals voor 
Foucault,, is voor Blanchot de waanzin van het werk het punt waar het 
onmogelijkk wordt en waar het heeft te zwijgen. Foucaults notie van 
"absencee d'ceuvre" verwijst onmiskenbaar naar Blanchots notie van 
"désoeuvrement".. Dat beide noties verwant zijn, kunnen en mogen we 
opmakenn uit Blanchots bespreking van Histoire de la folie a l 'dge 

classique,classique, waarin hij betoogt dat waanzin en afwezigheid van het 
oeuvree op elkaar zijn betrokken. In - het in 1961 gepubliceerde en 
laterr in L 'entretien infini opgenomen - "L'oubli, la déraison" spreekt 
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hijj  expliciet over de waanzin als een limietervaring, waarin het onmo-

gelijkee wordt geaffirmeerd en de schrijver en het werk zich verliezen 

enn iedere zekerheid wordt betwist: 

"Dee 'waanzin' is afwezigheid van werk, en de kunstenaar, de mens die 
bijj  uitstek bestemd is tot een werk, maar ook degene die deze zorg ver-
bindtt aan de beproeving van wat altijd bij voorbaat het werk ruïneert en 
hett altijd aantrekt in de lege diepte van de ontlediging, daar waar van het 
zijnn nooit iets wordt gemaakt (la oü de l'être il  n 'est jamais rienfait)" 
(EII  297). 

Inn "La folie par excellence", waarin Blanchot zich, in tegenstel-
lingg tot Foucault, positief uitlaat over het boek van Jaspers15, ontkent 
Blanchott niet dat Van Gogh of Hölderlin krankzinnig waren, maar 
hunn krankzinnigheid voldoet niet om de ontwikkeling en waanzin van 
hunn werk te verklaren. De verscheurde intimiteit van het oeuvre, de 
wezenlijkewezenlijke gespletenheid die de ervaring van het oeuvre is, kan niet 
wordenn herleid uit de schizofrenie van zijn schepper: "de poëtische 
krachtt heeft de ziekte ontmoet op haar uiterste punt, maar heeft haar 
niett nodig gehad om er te komen" (Blanchot 1951:111). Evenmin kan 
dee pathologische waanzin worden afgeleid uit de waanzin van het 
werk.. Niet iedere schrijver die de waanzin van het oeuvre beproeft, 
wordtt een geesteszieke, en omgekeerd geldt, dat niet iedere geestes-
ziekee schrijver is. Blanchot onderscheidt derhalve de waanzin als 
psychopathologischh verschijnsel van die, welke innerlijk verbonden is 
mett de ervaring van het oeuvre en het schrijven. Begrijp ik Blanchot 
goed,, dan is de dichter niet zozeer waanzinnig als wel de waanzin 
dichterlijk.. En deze dichterlijke waanzin is de waanzin bij uitstek, de 
ervaringg van het werk, het moment waarop het werk verloren gaat in 
zijnn voleinding en de overgang van het 'ik' naar het 'het' plaatsvindt. 

Maarr geldt voor een filosofische uitleg niet hetzelfde als voor een 
pathografische?? Mondt de filosofische uitleg of lezing ook niet uit in 
eenn 'sluitend verhaal' dat we met de kwajongensachtige woorden van 
Foucaultt kunnen afficheren als 'filosofische blabla', zelfs ingeval die 
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uitlegg zichzelf onmogelijk maakt en de waanzin zich in de kritiek 
inschrijft?? Aan het begin van Derrida's essay over Artaud, "La parole 
soufflée",, komen we voor het eerst een reactie op het werk van Blan-
chott tegen die meer is dan een terloopse verwijzing. Derrida gaat in 
ditt essay in op de discussie over de pathografische lezing van zowel 
Hölderlinss als Artauds en werpt Foucault en Blanchot voor de voeten, 
datt zij, door de autonomie van het kritische vertoog voor zich op te 
eisen,, Hölderlin en Artaud tot een 'kritisch geval' reduceren: 

"Opp het moment dat de kritiek (esthetisch, literair, filosofisch, enz.) 
pretendeertt de betekenis van een gedachte of de waarde van het werk te 
beschermenn tegen de psychomedicale reductie mondt zij langs omge-
keerdee weg uit in hetzelfde resultaat: zij maakt een voorbeeld. Dat wil 
zeggenn een geval" (ED 255). 

Hett 'kritisch geval' getuigt bij Blanchot van "de wezenlijke besten-
digheid""  van de poëzie. Evenals de pathografïeën, monden Blanchots 
lezingenn van Artaud en Hölderlin, die Derrida ondanks zijn kritiek 
bewonderenswaardigg vindt (ED 255;259), uit in "dezelfde neutralise-
ring"ring"  (ED 255) van hun werk. De geschiedenis van Artaud wordt 
volgenss Derrida in Le livre a venir exemplarisch voor de onmacht van 
hett denken, dat wil zeggen van een denken waarin dat wat zich te 
denkenn geeft, zich van dat denken afwendt, waardoor denken en lijden 
opp een mysterieuze wijze met elkaar zijn verbonden. Hoewel Blanchot 
waarschuwtt voor te algemene uitspraken, stelt hij dat deze onmacht 
niett aan Artaud, maar wezenlijk aan het denken toebehoort: "Maar 
menn moet weerstand bieden aan deze verleiding van al te algemene 
beweringen.. ledere dichter zegt hetzelfde, dat evenwel toch niet het-
zelfdee is, het is het unieke, wij voelen het" (LV 58). Maar op het unie-
kee van Artaud of Hölderlin gaat Blanchot in het geheel niet in, omdat 
hett unieke, en hier klinkt zijn kritiek op Thibaudet door, volgens hem 
enkell  met de uiterlijke omstandigheden van de dichter heeft te maken: 
"Vann Höldedin zeggen dat zijn geval uniek is, is de aandacht enkel 
richtenrichten op de uiterlijke omstandigheden" (Blanchot 1951:103). Zo 
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behoortt volgens Blanchot het lot dat Höldeiiin ondergaat hem welis-
waarr toe, maar op zijn beurt behoort Hölderlin toe aan het poëtische 
noodlott (Ie destin poétique): "niet als op zichzelf staand, maar als de 

waarheidwaarheid en affirmatie van het dichterlijke wezen" (Blanchot 1951:-
112.. Mijn curs.). 

Inn Hölderlin herkent Blanchot dus niet zomaar een groot en uniek 
dichterr in vergelijking tot andere dichters, maar dé dichter, waarin het 
wezenn van de poëzie zich openbaart. Geheel in de lijn van het privile-
gee dat Blanchot in "La littérature et Ie droit a la mort" aan de schrijver 
enn de literatuur verleent, vinden we op cruciale momenten in "La folie 
parr excellence" de overgang van Hölderlin naar "Ie poète"'6, van het 
uniekee van Hölderlin naar het wezen van de dichter. Zijn essay over 
Hölderlinn volgt een zeer traditioneel schema, dat is samengesteld op 
basiss van opposities tussen wezen en schijn, noodlot en toeval, mani-
festt en latent, innerlijk en uiterlijk, waarbij het wezen en het lot de 
voorkeurr hebben boven de uiterlijke toevalligheden. De specifieke 
kwaliteitt van de literatuur - als ervaring van het schrijven, als ervaring 
vann het onmogelijke - onttrekt zich aan het toevallige, aan de geschie-
denis,, aan iedere bepaling en blijf t als zodanig zichzelf gelijk.17 De 
essentiee van de literatuur is, dat zij iets evoceert dat zich aan alle con-
tingentiee en wezenlijke positieve bepalingen onttrekt: "de literatuur 
gaatt naar zichzelf, naar haar essentie die de verdwijning is" (LV 265). 
Inn tegenstelling tot de metafysische substantie heeft het wezen van de 
literatuurr weliswaar niet het statuut van een fundament, maar de af-
grondd die het wezen van de literatuur is, is wel onveranderlijk, want 
tijdloos. . 

Inn "Le pont de bois", dat in L 'entretien inflni is opgenomen, stelt 
Blanchott zich de vraag waarom werken niet voor zichzelf kunnen 
spreken,, waarom een commentaar noodzakelijk is op het werk dat, 
zoalss in het geval van Kafka, Hölderlin of Lautréamont, zichzelf be-
commentarieertt oftewel reflecteert. Becommentariëren is herhalen en 
hethet werk herhalen "dat is uit het werk de herhaling halen - begrijpen -
diee het tot uniek werk maakt" (EI 570). Het commentaar is niet zo-
maarr een verdubbeling, maar een verwezenlijking ervan op een ander 
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niveau.. De reflectie van het werk op zichzelf vooronderstelt volgens 
Blanchott dat er iets ongezegd blijft . In elk literair werk bevindt zich 
eenn leegte, een tekort van waaruit het gestalte krijgt, van waaruit het 
spreekt,, maar dat het onmogelijk onder woorden kan brengen en dat 
eraann zal ontbreken. En juist deze onmogelijkheid heeft tot gevolg dat 
hett werk de neiging heeft zichzelf steeds opnieuw te vertellen. Daar-
omm maakt het commentaar deel uit van de genese van het werk. De 
onmogelijkee kritiek krijgt gestalte vanuit dit tekort, vanuit de eindelo-
zee leegte van waaruit het werk spreekt. In die zin onderscheidt het 
zichh niet van het literaire werk en is de lezer of criticus door het werk 
geïmpliceerd. . 

Dee verdwijning van het werk vormt steeds opnieuw het uit-
gangspuntt van waaruit Blanchots literaire kritieken inhoud krijgen. 
Zijnn literatuurkritiek volgt een negatieve ontologie, waarin het wezen 
vann de literatuur zich realiseert op het moment dat het verdwijnt en 
onmogelijkk wordt. Dit verdwijnpunt geeft voor Blanchot samenhang 
aann de historische gestalten en veranderingen en transformaties van 
literairee werken. Vanwege de authenticiteit die aan de onmogelijke 
kritiekk wordt toegedicht, draagt zij nog altijd het idealisme van een 
sluitendd verhaal in zich. Aldus bevestigt de onmogelijke kritiek in het 
algemeenn en "La folie par excellence" in het bijzonder, de zelfinge-
nomenheidd van de onmogelijke kritiek. Nogmaals, het moment van 
hett onmogelijke ligt buiten de metafysica, maar de waardering van 
datt moment als authentiek, impliceert een standpunt buiten dit no-
mentt zelf en vangt het in een metafysica. Steeds opnieuw meet Blan-
chott literaire werken langs de lat van het mateloze, van het onmogelij-
ke,, van de waanzin die hij extrapoleert tot het wezen van de literatuur, 
enn steeds opnieuw ziet hij het wezen van de literatuur bevestigt in de 
werkenn die zichzelf op het spel zetten, of beter gezegd, waarvan hij 
zegtt dat zij zich op het spel zetten. Krijgt de ervaring van het onmo-
gelijkee zo uiteindelijk toch niet de waarde van een 'transcendentaal 
betekende'' (Derrida) of een 'despotische betekenaar' (Deleuze & 
Guattari),, die zich nooit als zodanig toont, zich nooit te kennen geeft, 
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maarr wel de literaire werken betekenis geeft en het wezen van de 

literatuurr aanduidt? 

6. Het6. Het onbehagen van de lezing 

Evenalss onder commentatoren van Kafka, heerst onder commentato-
renn van Blanchots werk een gevoel van onbehagen over hun (filosofi-
schee of kritische) lezing. Hoe kunnen we Blanchots werk, dat het 
onmogelijkee in ervaring roept, nu recht doen, zo vraagt men zich 
vertwijfeldd af. Zo opent Francoise Collin haar helder geschreven stu-
diee met de vraag naar de mogelijkheid van een filosofische lezing van 
zijnn werk. Aangezien zijn werk een ervaring evoceert die zich aan 
iederr begrip onttrekt, lijk t een filosofische lezing per definitie tot de 
onmogelijkhedenn te behoren.18 Gezien de ervaring van het schrijven 
diee Blanchot ter sprake brengt en in ervaring probeert te roepen, lig-
genn zowel haar vraag als haar antwoord voor de hand: omdat zijn 
werkk zich aan iedere bepaling onttrekt, blijf t er altijd iets ongezegd. 
Daardoorr gelijkt de ervaring van de commentator die zich naar dit 
onzegbaree tegelijkertijd moet toe- en afwenden, op die van de schrij-
ver/Orfeus.. Hier treedt het verschil met het volo van de traditionele 
mysticuss op de voorgrond. Zij die Blanchot met Blanchot lezen, ac-
cepterenn de voorwaarden die zijn werk stelt en tegelijkertijd ervaren 
zijj  dat zij onmogelijk aan het volo kunnen voldoen. 

Hett onmogelijke kan tijdens het lezen van Blanchots werk alleen 
wordenn ervaren wanneer met het volo van zijn oeuvre wordt inge-
stemd.. Dit impliceert dat het antwoord van Collin aan de vraag voor-
afgaat,, want bij nader inzien volgen haar vraag en haar antwoord 
Blanchott in zijn reflectie op de ervaring van het lezen en het becom-
mentariërenn van een literair werk. Het is opvallend hoe Collin Blan-
chotss opvatting van kritiek toepast op zijn eigen werk. Waar Blanchot 
inn "La lecture de Kafka" opmerkt, dat de taal van zijn kritiek en filo-
sofiee diep doordringt in de verhalen zonder zich daarvan te onder-
scheiden,, zoals omgekeerd de taal van zijn verhalen diep doordringt in 
zijnn kritieken en essays en zich daarvan niet onderscheidt, daar merkt 
Collinn op dat Blanchots essays en kritieken op geen enkele manier van 
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zijnn romans en verhalen onderscheiden kunnen worden. Ze merkt op 
datt Blanchot voor alles - dat wil zeggen literator, filosoof, essayist en 
criticuss - schrijver is, dat er een vreemde dialoog ontstaat tussen zijn 
romanss en verhalen enerzijds en kritieken en essays anderzijds en dat 
eenn lezing die de filosofie wil expliciteren die in zijn literaire werken 
verborgenn ligt, zich met de vraag om verheldering tevergeefs wendt 
tott zijn kritische werken. De scheiding tussen literatuur, kritiek en 
filosofiee loopt niet tussen maar dwars door zijn romans, verhalen en 
essayss heen. L'attente l'oubli is daarvan wel het markantste voor-
beeld.. Roman noch verhaal, essay noch kritiek bevat deze dialoog 
tussenn een onpersoonlijk 'hij ' en 'zij ' , filosofische fragmenten over 
hett wachten en het vergeten, die oorspronkelijk verschenen in een 
liberr amicorum voor Heidegger. En evenals Thomas l'Obscur, L'arret 

dede mort, Celui qui ne m 'accompagnait pas en La folie du jour, is 
LL 'attente l 'oubli een verhaal dat vragen stelt aan het verhaal en in deze 
zelfreflectiee zijn genre-identiteit ter discussie stelt. De ervaring van 
hett schrijven en lezen gaat dwars door de genreonderscheidingen 
heen,, die, zo ben ik van mening, alleen op institutioneel niveau bete-
keniss hebben. Maar, zo zegt Blanchot, en Collin zegt het hem na, hoe 
meerr het werk zichzelf becommentarieert, hoe meer commentaar het 
uitlokt.. Niet alleen de reflectie in de romans en verhalen op zichzelf, 
maarr ook de reflectie in zijn kritieken en essays op schrijven, litera-
tuurr en kritiek maken de zelfreflectie van Blanchots oeuvre uit. Dat de 
reflectiee erop door anderen al tot dit werk behoort, betekent dat elk 
commentaarr op zijn werk al tot de ontwikkeling van dat werk behoort. 
Enn wanneer het commentaar op Blanchots werk tot de eindeloze ont-
wikkelingg van dat werk behoort, dan dwingt het de commentator zich 
tee houden aan de spelregels en het begrippenkader van dit werk. In dat 
gevall  sluit zijn werk zich als een gesloten geheel, waartoe de lezer 
alleenn toegang lijk t te kunnen krijgen wanneer hij Blanchot met Blan-
chott leest, dat wil zeggen, zich aan het volo van zijn werk overgeeft. 
Wordenn de reflecties als voorzettingen van zijn werk gezien, dan 
wordtt zijn werk een gesloten geheel "waar een lezer enkel toegang 
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krijgtt door zich aan de daar geldende spelregels te houden, zich te 
houdenn aan het begrippenkader van Blanchot" (Vogelaar 1997:214). 

Roeptt Blanchots literaire, kritische en essayistische werk het 
onmogelijkee in ervaring, en is filosofie er alles aan gelegen het onmo-
gelijkee uit te sluiten, dan kan een filosofische lezing van zijn werk niet 
anderss dan gewelddadig worden genoemd. Wie het werk van Blanchot 
rechtt wil doen, zal zijn eigen lezing ter discussie moeten stellen, zal 
zijnn kritiek moeten ontledigen om het onmogelijke in ervaring te roe-
pen.. Alleen zo kan een lezing recht doen aan zijn werk, aan zijn oeuvre 
datt ook altijd désoeuvrement is. Het onbehagen van het lezen komt 
voortt uit de wil en de onmogelijkheid het werk recht te doen en met 
zijnzijn voorwaarden in te stemmen. Dit onbehagen is gebaseerd op een 
lezingg van datzelfde werk en van de voorwaarden die daarin aan de 
literatuurkritiekk gesteld worden: dat het onmogelijk is aan het volo van 
hethet werk gehoor te geven, wanneer men zijn eigen kritiek niet op het 
spell  zet. Blanchots werk als onmogelijk ervaren, vooronderstelt zo een 
inhoudelijkee of filosofische lezing van zijn opvattingen over schrijven 
enn lezen, over literatuur, kritiek en filosofie. Zogezien is de ervaring 
vann zijn werk vertoogsmatig bemiddeld. In de vraag naar de moge-
lijkheidd van een filosofische lezing ligt daarom het antwoord al be-
sloten. . 

OpOp de vraag of Blanchots werk de politieke inter-esse van de lezer 
wekt,, is niet een eenvoudig antwoord te geven. Maar uit wat hier ter 
sprakee is gebracht, kunnen we wel opmaken dat een geïnter-esseerde 
lezingg een overgave en een radicale passiviteit vereist die het werk 
laatt zijn. Lezen uit inter-esse volgt geen methode, ontledigt zich van 
elkk waardeoordeel en vecht de autoriteit van de schrijver en lezer aan. 
Eenn passieve overgave aan Blanchots oeuvre, of aan welk oeuvre dan 
ook,, maakt van de lezing slechts een lege spiegeling, waarin we tot 
nietss komen. Deze radicale passiviteit zou het antwoord moeten zijn 
opp het planmatig activisme van de politiek van het mogelijke, die op 
elkee vraag een antwoord en voor elk probleem een oplossing heeft en 
diee zich afsluit voor alles wat niet vanzelfsprekend, niet gewoon, on-
berekenbaarr en niet te controleren is. Precies omdat er niets gebeurt, 
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blijf tt de radicale passiviteit die het schrijven en het lezen, de waanzin 
enn de ervaring van het onmogelijke, de gemeenschap uit inter-esse is, 
voorr mij een onbevredigend antwoord op het activisme. 

Hett volo van het oeuvre eist een passieve overgave en schrijft zo 
voorr hoe we ons tot het werk dienen te verhouden. Andere benaderin-
genn doen het werk geen recht. Het volo staat aldus diametraal tegen-
overr het principe van veelheid zoals De leuze & Guattari dat formule-
ren:: als een veelheid die verhindert, dat één ingang tot het werk op-
treedtt als de despotische betekenaar die de betekenis of ervaring van 
hett werk voor zich opeist. Evenals Blanchot wijzen zij de interpretatie 
af,, die vraagt naar de bedoeling van de auteur en de verborgen motie-
ven,, betekenissen en structuren van de tekst. Maar anders dan Blan-
chott stellen zij niet de passieve overgave, maar het experiment daar-
voorr in de plaats. In een boek valt er niets te begrijpen, maar er is veel 
waarvann we gebruik kunnen maken. Het gaat er niet om het boek te 
interpreteren,, hetgaat erom met het boek te experimenteren (Deleuze 
&&  Guattari 1980:10-11). Deleuze & Guattari stellen voor ideeën, beel-
denn en zinswendingen - die aan boeken, omstandigheden en/of aan de 
actualiteitt zijn ontleend - met elkaar te verbinden, zonder zich daarbij 
tee laten leiden door een vooropgezet plan, de bedoeling van de schrij-
ver,, de (oorspronkelijke) betekenis van het werk of de eis van het 
werk.. Zonder ook maar te willen suggereren dat Derrida hetzelfde 
beweertt als Deleuze & Guattari wil ik in het volgende deel laten zien 
datt zijn lezing van Blanchot geen passieve overgave is, maar "een 
ongeleidee strategie" en "een blinde tactiek" volgt die niet door een 
vooropgezett plan wordt gestuurd, maar de heterogene veelheid van 
talenn en betekenissen affirmeert. Voor zover Derrida's lezing zich 
overgeeftt aan Blanchots werk, is deze overgave niet onmiddellijk, 
maarr altijd al bemiddeld. Het 'ja' van zijn lezing is altijd al herhaald: 
'ja,, ja'. Of Derrida Blanchot leest op de wijze die Deleuze & Guattari 
voorstellen,, valt nog te bezien. 
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DEELL 2 

SPIEGELEFFECTEN N 

DitDit  speculum reflecteert geen enkele rea-
liteit,liteit, het produceert enkel 'werkelijk-
heidseffecten'. heidseffecten'. 

Jacquess Derrida 

"Wantt ik moet u er op een wat ongenuanceerde en eenvoudige wijze 
aann herinneren dat mijn meest standvastige interesse die, zo zou ik 
willenn beweren, aan de filosofische interesse voorafgaat - wanneer dat 
mogelijkk is - naar de literatuur gaat, naar het schrijven dat literair 
wordtt genoemd (J'écriture dite littéraire)" (DP 443). Met deze woor-
denn herinnert Derrida, tijdens de verdediging van zijn doctoraat op 2 
junii  1980, zijn toehoorders eraan, dat literatuur een belangrijke functie 
heeftt in zijn deconstructie van de metafysica. Het belang dat hij aan 
literairee teksten geeft, blijkt onder meer uit het onderwerp dat hij eer-
derr voor het behalen van zijn doctoraat in gedachten had. Aanvan-
kelijkk wilde hij in 1957 een proefschrift schrijven, met als titel L'idéa-
litèlitè de l'objet littéraire, waarin hij vanuit een kritiek op de trans-
cendentalee fenomenologie van Husserl een nieuwe literatuurtheorie 
hadd willen uitwerken. Die studie is nooit verschenen. Wel verschijnen 
vann zijn hand essays en boeken over onder andere Antonin Artaud, 
Edmondd Jabès, Stéphane Mallarmé, Philippe Sollers, Paul Valery, 
Franzz Kafka, Paul Celan, Maurice Blanchot, James Joyce en Francis 
Ponge.. Zijn bemoeienis met deze schrijvers en dichters maakt duide-
lijk ,, dat Derrida met bepaalde schrijvers en een bepaald soort experi-
mentelee literatuurin gesprek is. 

InIn tal van interviews, waarvan een aantal is opgenomen in Positi-
onsons (1972) en Points de suspension (1992),1 licht Derrida het belang 
toe,, van deze schrijvers en hun werk voor de deconstructie van de 
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metafysica.. In het interview met Catherine David, "Desceller ('la 
vieillee neuve langue')", verleent Derrida een bepaald voorrecht - wat 
hethet statuut van dit voorrecht is zal later nog duidelijk worden - aan 
literatuur,, omdat zij, in tegenstelling tot de filosofie, idiomatisch is: 
literatuurr heeft een 'eigenschap', die zich niet laat toe-eigenen en 
onbepaalbaarr blijft . Het idiomatische van de literatuur ligt nadrukke-
lij kk niet in de stijl, maar op een "kruising van singulariteiten" die een 
"oudee nieuwe taal" voortbrengt (PS 127). Deze kruising van singula-
riteitenriteiten duidt op de ervaring van de aporie, die door Anne Dufour-
mantelle,, in een uitnodiging aan Derrida2, "het ongewisse kruispunt 
derr wegen" (Dufourmantelle 1997:30) wordt genoemd. Deze ervaring 
zall  het onderwerp zijn van het laatste hoofdstuk. 

Hett gesprek met Elisabeth Weber in "Passages - du traumatisme a 
laa promesse" begint met de vraag naar de grens tussen filosofie en 
literatuur.. Deze grens, zo is de stelling van de Derrida, ligt niet vast en 
laatt zich niet definitief bepalen (PS 386). Dit wil niet zeggen dat lite-
ratuurr en filosofie één en hetzelfde zijn, maar wel dat hun onderlinge 
verhoudingg niet kan worden begrepen en bepaald op grond van homo-
geenn afgebakende disciplines die aan die verhouding vooraf zouden 
gaan.. Het onderscheid tussen filosofie en literatuur is, zo zullen we 
nogg zien, een effect van die bepaling en daarom niet ontologisch maar 
conventioneell  of, preciezer gezegd, institutioneel van aard. Geen en-
kelee tekst is van zichzelf en op voorhand filosofisch of literair. Een 
tekstt is pas literair of filosofisch, wanneer hij als zodanig wordt 
(h)erkend.. Een tekst is zogenaamd - de betekenis van deze categorie 
laatt nog even op zich wachten - literair of filosofisch. Daarom spreekt 
Derrida,, tijdens de verdediging van zijn doctoraat, over het schrift dat 
literairr wordt genoemd Q'ècriture dite littéraire). De bewering dat 
literatuurr fictie is, krijgt hierdoor een andere betekenis. Literatuur is 
fictie,, niet omdat zij een geheel van niet waar gebeurde verhalen om-
vat,, als wel omdat de bepaling van wat literatuur is zelf door fictie is 
bewerkt. . 

Betekentt dit, zoals J. Hilli s Miller schrijft in "Derrida and literatu-
re",, dat in principe elke taaluiting, dus ook een telefoonboek, als lite-
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ratuurr kan worden gelezen, en elke roman als een sociologisch of 
historischh document (Hilli s Miller 2001:61)? Uit zijn kritiek op Blan-
chotss Hölderlin-lezing blijkt, dat Derrida een sociologische, psycho-
pathologischee of historische lezing van literaire werken niet als illegi-
tiemm afwijst. Maar nergens zegt hij, dat een telefoonboek of een ge-
bruiksaanwijzingg als een literair werk kunnen worden gelezen. De 
kwestiee is naar mijn overtuiging niet dat een telefoonboek als een 
literairee werk kan worden gelezen. Hilli s Miller benadrukt voorname-
lij kk de principiële mogelijkheid en formuleert zijn stelling op trans-
cendentaall  niveau, terwijl voor Derrida de centrale vraag is wie op 
grondd van welke criteria beslist wat wel en wat niet tot de literatuur 
behoort.. En hij focust zich om die reden op literaire werken die in de 
reflectiee op zichzelf de grens tussen literatuur en niet-literatuur ter 
discussiee stellen. Aan deze zelfondermijnende reflectie ontlenen zij 
zowell  hun strategische functie in de deconstructie van de metafysica 
alss hun ethisch-politieke zeggingskracht, zoals blijkt uit zijn interview 
mett Richard Kearny: 

)) wanneer ik spreek van literatuur dan niet met een hoofdletter L; 
hett is veeleer een toespeling op bepaalde bewegingen die de grenzen 
vann onze logische concepten in alle richtingen heeft bewogen f ave 
workedworked around the limits of our logical concepts), bepaalde teksten die 
dee grenzen van onze taal laat trillen en hen openbaart (exposing) als 
deelbaarr en twijfelachtig. Dit is waar de werken van Blanchot, Bataille 
enn Beckett in het bijzonder gevoelig voor zijn" (Kearny 1986:112). 

Hett belang van literatuur ligt voor Derrida erin dat zij de grenzen als 
deelbaarr openbaart, niet dat zij zichzelf en de taal naar een uiterste 
grenss voert. Daarom verschilt zijn literatuuropvatting van die van 
Blanchot,, ondanks de expliciete verwijzing naar diens werk in het 
gesprekk met Kearny. Uit dit citaat blijkt dat literatuur een act van 
delingg is, dat zij de grenzen splijt en vermenigvuldigt. Maar in deze 
actt ligt het accent niet zozeer op de veelheid of diversiteit van talen, 
alss wel op de onophefbare spanning tussen die talen. Zogezien duidt 
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'deling'' een 'tussen' aan, waarin die verschillende talen samenkomen 
zonderr tot elkaar te worden herleid. Motieven als 'onteigening' en 
'enting',, die Derrida in relatie tot zijn notie van het schrift uiteenzet, 
zijnn momenten van deze act van deling. 

Eenn aantal commentatoren van Derrida' s werk, waaronder Timo-
thyy Clark en Rodolphe Gasché en in het verlengde daarvan in Neder-
landd Nico van der Sijde, hebben er terecht op gewezen, dat Derrida's 
lezingg van literaire werken geen vorm van deconstructieve literatuur-
kritiekk is, zoals de Yale-critics deze voor ogen staat.3 In plaats daar-
van,, is zijn lezing affirmatief: "een positief antwoord aan een alteri-
teit",, een "antwoord aan een appèl" (Kearny 1986:117). Dit antwoord 
aann een appèl komt onder meer tot uiting in de motieven van het 'ja, 
ja'' en het 'kom', die Derrida bespreekt in Parages en in andere 
teksten,, zoals Ulysse grammaphone: Deux mots pour Joyce en "Nom-
bress de oui", het laatste essay in Psyche. Inventions de I 'autre Maar 
wanneerr literatuur voor Derrida iets anders betekent dan voor Blan-
chot,, dringt de vraag zich op hoe hij Blanchot leest en wat zijn lezing 
affirmeert?? Is zijn lezing een antwoord op het appèl dat in het werk 
vann Blanchot opklinkt? Beantwoordt zijn lezing aan het volo van 
Blanchotss oeuvre? Leest Derrida Blanchot met Blanchot of affirmeert 
hijj  de deconstructieve beweging die hij in de diens verhalen aan het 
werkk ziet? Het is mijn overtuiging, dat niet Blanchots notie van oeu-
vre,, maar Derrida's notie van tekst of schrift en de daarmee samen-
hangendee deelbaarheid van grenzen zijn Blanchot-lezing richting 
geeft.. Als we nog van 'richting' kunnen spreken, want de 'tekst' of het 
'schrift'' wordt gekenmerkt door een oneindige verwij zingssamen-
hang,, die noch vanuit een centrum wordt geregisseerd, noch op een 
vooraff  bepaald doel is georiënteerd. 

Voordatt ik deze stelling systematisch zal uitwerken, wil ik haar 
hierr inleiden aan de hand van wat Derrida zelf zegt over zijn Blan-
chot-lezingen.. In de inleiding tot Parages schrijft hij, dat hij geen 
theoretischh vertoog nastreeft en de verschillende verhalen van Blan-
chott niet in relatie tot het gehele oeuvre leest. Zijn essays "pretenderen 
niett langer een geheel af te grenzen, het corpus van Blanchots ficties" 
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(PARR 12). In "Pas" staat Derrida geen theoretische analyse voor ogen 
waarinn het laatste woord over 'pas' als zodanig of over 'pas' in het 
werkk van Blanchot wordt gezegd. De andere essays in Parages heb-
benn evenmin het statuut van een theoretisch vertoog: "de stemmen die 
zichh in dit boek verwarren geven geen theoretische uiteenzetting" 
(PARR 12). De analyse maakt naar zijn mening een regressieve bewe-
gingg (démarche regressive), die uiteindelijk moet leiden naar een on-
deelbaree grens. Door te ontleden, zou de analyse dit laatste moment 
stapp voor stap dichterbij en in onze aanwezigheid brengen. De analyse 
kentt een omschreven doel, dat voorschrijft welke stappen er gezet 
moetenn worden om dat doel te bereken. De topische figuren van de 
analysee zijn de route, de gebaande weg, de methode, de plattegrond en 
hett stappenplan. 

Naarr eigen zeggen laveert Derrida dwars door de verhalen van 
Blanchott zonder een van tevoren uitgestippelde route te volgen en 
onderstreeptt hij hier en daar een woord, een passage, een moment en 
eenn beweging. En zo merkt hij op, een andere keer zou hij andere 
passagess hebben onderstreept (cf. PAR 75): "Van La folie du jour kan 
menn een oneindig aantal lezingen geven. Ik heb er enige ondernomen 
enn ik zal het ergens anders vanuit een ander gezichtspunt nog eens 
doen""  (PAR 266). Vaak citeert hij ellenlange passages, zonder de 
contextt ervan toe te lichten en zonder het verhaal of de roman zelf te 
parafraseren.. Sommige passages keren terug en worden vanuit andere 
invalshoekenn aan andere passages gekoppeld, zonder dat we uitsluitsel 
krijgenn over de betekenis van die passages. Zo ontstaat een nauwelijks 
tee ontwarren kluwen van citaten, onderbrekingen en commentaren, 
eenn complex lijnenspel, een eindeloos labyrint, een "digression sans 
fin""  (PAR 61) waarin we elk overzicht verliezen en waarin zelfs de 
draadd van Ariadne geen uitweg meer biedt. Aangezien het labyrint 
beginn noch eind kent, bevindt ook Ariadne zich in het labyrint en is 
haarr draad even labyrintisch als het labyrint zelf. Om die reden om-
schrijftt Derrida zijn lezing van Blanchot als een paralyse. 

Hett labyrint verwijst naar de act van deling en geeft aan, dat er 
geenn exclusieve toegang is tot Blanchots werk. Het onontwarbare 
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kluwenn van citaten, onderbrekingen en commentaren ontledigt zich 
niett van iedere betekenis, maar volgt een supplementaire logica of 
bewegingg van iteratie die Blanchots werk herhaalt en verplaatst. Deze 
logicaa leidt noch tot een ondeelbare laatste grens, noch tot een uiterste 
limiet.. De beweging van 'pas', waarin allerlei semantische en gram-
maticalee functies - 'niet', 'stap', 'passage', 'doorgang' - in elkaar 
verstrengeldd zijn, lijk t daarom niet gelijk te zijn aan de act van con-
testatie,, zoals deze door Blanchot wordt gedacht. 

Doorr deze verplaatsingen in kaart te brengen wil ik een confron-
tatiee tussen Blanchot en Derrida aanvangen. Daarbij stel ik mij de 
vraagg welke verschuivingen er plaatsvinden tussen het concept van 
literatuurr aan de ene kant en dat van ethiek en politiek aan de andere 
kant.. Hoe werken deze verplaatsingen qua inhoud en vorm door in 
Derrida'ss Blanchot-lezing? En welke implicaties hebben zij voor het 
denkenn van het engagement in spiegelschrift? 

Voorr een antwoord op de vraag hoe Derrida Blanchot leest, zal ik 
inn hoofdstuk vijf het verschil tussen hun notie van 'écriture' en 'lectu-
re'' nader preciseren. In het daarop volgende hoofdstuk zal ik laten 
zien,, hoe vanuit Derrida's notie van het 'schrift' en 'tekst' het enga-
gementt in spiegelschrift als een 'babyIonische situatie' ten tonele 
wordtt gevoerd. Ik zal stilstaan bij motieven, waarin literatuur en poli-
tiekk politiek op elkaar zijn geënt: het alles zeggen, de wet, het getui-
geniss en de subversie. In dit hoofdstuk bespreek ik met name "La loi 
duu genre", "Titre a préciser" en "Demeure. Fiction et témoignage". In 
hoofdstukk zeven, tot slot, concentreer ik mij op "Pas" en in mindere 
matee op "Survivre". Ik zal hier betogen, dat 'pas' in één woord de 
ervaringg van de aporie is. Deze ervaring, die door Derrida behalve de 
ervaringg van het onmogelijke de ervaring van het misschien wordt 
genoemd,, verschilt van Blanchots ervaring van het onmogelijke. Het 
verschill  dat hier naar voren treedt, laat zich uiteindelijk vatten in het 
verschill  tussen sterven en overleven. 
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Hoofdstukk 5 

Eenn deconstructieve lezing 

AllesAlles begint met het intermediair 

Jacquess Derrida 

1.1. Een deconstructivistisch geval? 

InIn Derrida, Heidegger, Blanchot stelt Timothy Clark dat Derrida 
Blanchotss werk - in het bijzonder "Pas" - leest overeenkomstig diens 
opvattingg van commentaar en schrijven. Dit betekent volgens Clark 
niet,, dat Derrida Blanchots ideeën op diens werk toepast, maar wel dat 
zijnn lezing antwoordt aan het appèl van de ander dat in de verhalen 
vann Blanchot opklinkt (Clark 1992:138). Clark denkt Derrida's lezing 
vanuitvanuit Blanchots stelling dat de lezing deel uitmaakt van het oeuvre. In 
Blanchot.Blanchot. Extreme Contemporary doet Leslie Hil l nagenoeg het om-
gekeerdee en leest hij Blanchot met Derrida. Het singuliere of idiomati-
schee van de literatuur ligt volgens Hill in de paradoxale beweging, 
waarinn literatuur - in de woorden van Blanchot zelf- "naar haar we-
zenn gaat, dat de verdwijning is" (LV 265) en waarin zij een eigenaar-
digee verhouding heeft tot haar eigen grens. Op dit punt aangekomen 
verwijstt Hil l naar Derrida, die heeft laten zien dat het bepalen van een 
grenss "een afgrondelijke en aporetische logica" (Hil l 1997:93) impli-
ceert.. Deze logica komt, kort gezegd, erop neer dat elke afbakening of 
begrenzingg op haar beurt een grens vooronderstelt. Hil l ziet deze af-
grondelijkheidd of grenzeloosheid van de grens in de literatuur van 
Blanchott werkzaam: in zijn werk worden de grenzen tegelijkertijd in-
enn uitgesteld (Hil l 1997:94). 

Zowell  Clark als Hil l gaan uit van een innerlijke verwantschap tus-
senn Blanchot en Derrida, zonder specifiek aandacht te besteden aan de 
verschillenn die tussen beiden bestaan en zonder te laten zien dat zij ten 
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aanzienn van de grens een andere houding aannemen. Mij n stelling is, 
datt de afgrondelijke en aporetische logica ,waaraan Hil l refereert, 
verschiltt van de act van aanvechting: affirmeert de act van aanvech-
tingg het moment waarop er niets meer te ontkennen valt, de aporeti-
schee logica affirmeert de oneindige splijting en deelbaarheid van 
grenzen.. Derrida's Blanchot-lezing, zo wil ik laten zien, affirmeert 
niett het moment waarop er niets meer te ontkennen valt, maar de apo-
retischee beweging die hij in Blanchots verhalen aan het werk ziet. In 
diee zin is zijn lezing deconstructief. 

Hett is waar dat zijn lezing geen vorm van deconstructieve litera-
tuurkritiekk is, maar dit neemt niet weg dat Derrida, evenals elke ande-
ree filosoof, welhaast onvermijdelijk zijn vooringenomen filosofische 
vooronderstellingenn aan Blanchot 'dicteert'. Hij , zo zegt Anne Di-
fourmantelle,, "'obsedeert' ze (de teksten van Blanchot, Kafka, Celan 
enn anderen, rdb) met het thema waar hij mee bezig is en dat vanaf dat 
momentt werkt als een fotografische ontwikkelaar" (Dufourmantelle 
1997:14).. In de inleiding tot Parages zegt Derrida weliswaar dat hij 
nuu eens deze en een volgende keer andere passages zal onderstrepen, 
zijnn onderstrepingen zijn allerminst willekeurig en viseren telkens het 
momentt van onbeslisbaarheid en aporie. Valt het verwijt dat filosofen 
literatuurr lezen en interpreteren ter illustratie en ter meerdere glorie 
vann hun eigen filosofische inzichten ook hem ten deel? Maakt hij 
Blanchott tot een 'deconstructivistisch geval'? Derrida zelf zal het niet 
ontkennen.. Over zijn verwijt aan Blanchot dat hij het werk van Artaud 
enn Hölderlin tot een 'kritisch geval' reduceert, zegt hij xnL'oreille de 

II  'autre. 

"Aann het eind van de tekst ("La parole soufflée", rdb) trek ik de ver-
meendee beschuldiging, die ik tegen Blanchot in breng, in twijfel door te 
zeggenn dat ik zelf aan dezelfde operatie ben uitgeleverd, dat wil zeggen, 
datt ik op mijn beurt een geval maak en dat dit onvermijdelijk is" (OA 
106). . 
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Hett is een eigenaardige reden die Derrida hier aanvoert. Het feit dat 
hijj  van Blanchot een 'deconstructivistisch geval' maakt, betekent toch 
niett automatisch dat Blanchot ervan wordt vrijgepleit Hölderlin en 
Artaudd tot een 'kritisch geval*  te reduceren? Wat Blanchot valt aan te 
rekenen,, is niet zozeer dat hij Artaud en Hölderlin tot een kritisch 
gevall  reduceert, als wel dat hij hun werk verheft tot het wezen van de 
dichtkunst.. Op die manier ontkent hij in feite, dat zijn lezing reductio-
nistischh en gewelddadig is, terwijl Derrida herhaaldelijk benadrukt, 
datdat hij het werk van Blanchot geweld aan doet: "Mij n gebaren zijn 
zeerr gewelddadig, ik weet het, ik geef het toe" (DEM 40).2 Blanchot 
sluitt andere dan onmogelijke literatuurkritische lezingen van Hölder-
linn en Artaud uit en eist daardoor het eigen gelijk voor zich op. Voor 
Derridaa daarentegen is een psychopathologische lezing van hun werk 
inn beginsel even gerechtvaardigd of ongerechtvaardigd is als een filo-
sofischee of deconstructieve lezing van Hölderlin of Artaud, of welke 
schrijverr dan ook. 

Derrida'ss opvatting van lezen hangt onlosmakelijk samen met zijn 
notiee van het schrift. Zijn begrip van schrift werpt tevens licht op zijn 
opmerking,, dat zijn 'gebaren', dat wil zeggen zijn lezingen, geweld-
dadigg zijn, temeer daar hij het schrift in verband brengt met het motief 
vann geweld. De relatie tussen schrift en geweld wordt voor het eerst 
expliciett ter sprake gebracht in het eerste hoofdstuk van het tweede 
deell  van De la grammatologie: "la violence de la lettre: de Lévi-
Strausss a Rousseau". Deze relatie tussen schrift en geweld biedt een 
eerstee en belangrijk aanknopingspunt om het verschil tussen Blanchots 
enn Derrida's notie van 'écriture' naar voren te brengen. Wat direct in 
hethet oog springt, is dat Blanchot in relatie tot de 'écriture' twee soorten 
vann geweld onderscheidt: het partiële en het radicale geweld en dat 
Derridaa spreekt van drie "lagen (pouches)" van geweld: "het oor-
spronkelijkee geweld", "het beschermende en herstellende geweld" en 
hett "geweld van reflectie". Ik wil laten zien, dat de twee soorten ge-
weldd die Blanchot noemt, vormen en effecten - de betekenis van deze 
woordenn zullen langzamerhand duidelijk worden en het verschil tus-
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senn Derrida en Blanchot gaandeweg specifieker markeren - van het 

oorspronkelijkee geweld zijn. 
Ikk werk de relatie tussen schrift en geweld hier ook uit, omdat het 

motieff  van geweld door Derrida in verband wordt gebracht met 
ethisch-politiekee motieven en thema's als de relatie tot de ander, de 
institutiee en de legitimering van de wet. Zo keert, onder de noemer 
vann ontologisch en transcendentaal geweld, het oorspronkelijke ge-
weldd terug in zijn essay over Levinas: "Violence et métaphysique". In 
ditt essay problematiseert Derrida de tegenstelling tussen het geweld, 
datdat de ander tot het zelfde reduceert, en de geweldloosheid, die de 
anderr als ander ontvangt en die volgens Levinas de ethische relatie is. 
Eindd jaren tachtig komt de thematiek van geweld terug in Force de 
loUloU waarin hij de tegenstelling tussen het rechtsfunderende en het 
rechtshandhavendee geweld van de wet, zoals zij door Walter Benja-
minn in Zur Kritik der Gewalt wordt gedacht, deconstrueert. Deze 
ethisch-politiekee kwesties: de relatie tot de andere en de institutie van 
dee wet, zijn voor Derrida onlosmakelijk verbonden met bepaalde lite-
rairee werken, waaronder die van Blanchot. Het motief van geweld 
vormtt zo een rode draad tussen literatuur, politiek en ethiek. 

2.2. Het intermediair 

Inn De la grammatologie thematiseert Derrida de relatie tussen schrift 
enn geweld in een cultureel-antropologische context. Aanleiding is 
Lévi-Strauss'' verslag van zijn reis naar een indianenstam, de Namb i-
kwara,, dat hij in 1955 onder de titel Tristes tropiques publiceert. Mij 
staatt hier geen reconstructie van de cultureel-antropologische discus-
siee tussen Derrida en Lévi-Strauss voor ogen, maar wel een systemati-
schee uiteenzetting van de drie lagen3 van geweld die Derrida in deze 
discussiee met met elkaar in verband brengt. In mijn uiteenzetting staat 
dee vraag centraal, hoe de verschillende lagen van geweld zich tot 
elkaarr verhouden. 

Dee eerste laag die Derrida systematisch onderscheidt (of aan-

brengt),, is die van het "oorspronkelijke geweld Violence originaire) 
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vann een taal die altijd al schrift is" (GR 156). Even later preciseert hij 
ditt oorspronkelijke geweld van het schrift in een passage, waarvan ik 
hierr het begin citeer. De rest van deze passage, waarin ook de andere 
tweee lagen van geweld ter sprake komen, haal ik in de volgende para-
grafenn aan. 

"Err is inderdaad een eerste geweld te benoemen. Benoemen, het geven 
vann namen waarvan het eventueel verboden zal zijn hen uit te spreken, 
datt is het oorspronkelijke geweld van de taal, dat erin bestaat de abso-
lutee aanspreking (Ie vocatif absolu) in een verschil in te schrijven, te 
classificerenn en uit te stellen. Het unieke in het systeem denken, het er 
inschrijven,, dat js het gebaar van het archi-schrift: archi-geweld, verlies 
vann het eigene, van de absolute nabijheid, van de tegenwoordigheid aan 
zichzelf,, in werkelijkheid een verlies van wat nooit heeft plaatsgehad, 
vann een tegenwoordigheid aan zichzelf, die nooit is gegeven, maar ge-
droomdd en altijd al gespleten (dédoubléè), herhaald, niet in staat anders 
tee verschijnen dan in haar eigen verdwijning" (GR 164/5). 

OpOp het eerste gezicht dient zich in deze passage een deconstructie van 
dee (eigen)naam en van het unieke aan. Om een eigennaam te zijn, zou 
dee eigennaam geheel op zichzelf moeten kunnen functioneren, zou hij 
eenn "vocatif absolu" moeten zijn. De eigennaam is niet zozeer een 
persoonsnaamm als wel "het unieke woord", de "eigen(lijke) naam", de 
"gebiedendee naam", waarin een verbond is gesloten tussen spreken en 
zijn,, tussen taal en werkelijkheid. Als uniek woord is de eigennaam 
innerlijkk verbonden met wat hij aanduidt en onvergelijkbaar met enig 
anderee betrekking. In "La différance" brengt Derrida tegen deze meta-
fysicaa van het unieke woord in, "dat er nooit een uniek woord, een 
gebiedendee naam is geweest, noch ooit komen zal" (M 28). De eigen-
naamnaam staat niet op zichzelf en functioneert altijd al in een systeem van 
verschillen,, classificaties en inschrijvingen. Hij ontleent zijn betekenis 
aann andere namen, die op hun beurt hun betekenis weer aan andere 
namenn ontlenen. Pas in relatie tot andere namen, waarin hij zich als 
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eigennaam,, als uniek woord uitwist, is de naam een eigennaam. Strikt 
genomenn is de eigennaam daarom geen eigennaam. 

Watt hier naar voren treedt, is dat de eigennaam onvermijdelijk en 
noodzakelijkk is uitgeleverd aan een herhaling die het unieke of het 
eigenee tegelijkertijd zichtbaar maakt en uitwist. Maar hoe kan een 
herhalingg gedacht worden als een beweging, waarin het unieke zich 
tegelijkertijdd toont en uitwist? Welke implicaties heeft deze merk-
waardigee herhaling voor het statuut van het unieke? In relatie tot het 
denkenn van Blanchot wordt gaandeweg duidelijk, dat de deconstructie 
vann de eigennaam diens 'innerlijke noodzaak' ondermijnt, alsmede de 
daarmeee samenhangende claim van authenticiteit. 

Iss het unieke eerst uniek op het moment dat het wordt benoemd, 
ingeschrevenn en veralgemeniseerd, dan gaat het niet aan de herhaling 
vooraf,, maar wordt het erdoor geproduceerd. In die zin is de herhaling 
oorspronkelijkerr dan wat het herhaalt. De herhaling is gewelddadig, 
omdatt ze het unieke uitwist en ontkent. Maar aangezien de herhaling 
tegelijkertijdd het unieke mogelijk maakt en laat verschijnen, is het 
geweldd waarmee zij het unieke uitwist niet iets dat het van buiten, als 
eenn ongelukkig toeval of toevallige bijkomstigheid, overkomt. Het 
uniekee is niet iets dat zelfgenoegzaam bestaat, als tegenwoordigheid 
aann zichzelf en in een eigenlijke en onschuldige gedaante, noch iets 
datt door de herhaling in zijn oorspronkelijkheid wordt geschonden, 
wantt veralgemeniseerd; het bestaat eerst door zich uit te vlakken. 
Daaromm spreekt Derrida van een "verlies van het eigene, van de Ab-
solutee nabijheid, van de tegenwoordigheid van zichzelf, verlies dat in 
werkelijkheidd nooit heeft plaatsgehad". Precies deze herhaling waar-
aann niets oorspronkelijks voorafgaat, wordt aangeduid met spiegele f-
fect: : 

"Enn omdat er niets aan de spiegel is voorafgegaan, omdat alles begint in 
dee plooi van het citaat (u zult verderop leren hoe u dit woord moet le-
zen),, zal het binnen van de tekst er altijd buiten liggen, in dat wat lijkt te 
dienenn als 'middelen' (moyens) tot het 'werk'" (DIS 351). 

194 4 



Dee spiegel weerspiegelt dus geen van zichzelf zinvolle werkelijkheid, 
nochh een (zelfbewustzijn dat aan hem vooraf zou gaan, hij brengt 
voortt én wist uit wat het spiegelt. 

Gaatt de herhaling aan wat het herhaalt vooraf, dan produceert zij 
niett alleen wat het herhaalt, maar tegelijkertijd een onherleidbaar 
verschill  tussen herhaling en het herhaalde. Deze herhaling, die door 
Derridaa iteratie wordt genoemd, voltrekt een splijtende verdubbeling 
enn is constitutief voor alle andere 'quasi-concepten' die hij in de loop 
vann zijn werk introduceert. In zijn vroege werk zijn de belangrijkste 
quasi-conceptenn het supplement, de différance, het hymen, het farma-
kon,, het parergon en het spoor. Deze en andere zijn, evenals de itera-
tie,, zowel vormen als effecten van het oorspronkelijke geweld.4 De 
vraagg dringt zich hier op wat het statuut van het oorspronkelijke ge-
weldd is. Heeft het oorspronkelijke geweld het statuut van een absoluut 
fundament,, van een laatste oorsprong? 

Zouu het oorspronkelijke geweld het statuut van een absoluut fun-
damentt hebben, dan zou Derrida de metafysische tegenstelling tussen 
oorsprongg en representatie enkel omkeren. Deze omkering is slechts 
eenn eerste stap in een deconstructie van een metafysica, die zich ba-
seertt op een absoluut fundament. Of het nu de naam van God, natuur, 
geschiedeniss of mens draagt, voor de metafysica is het oorspronkelijke 
fundamentt absoluut, omdat het zelfgenoegzaam en van zichzelf waar-
de-- en betekenisvol is. Dit fundament is nooit rechtstreeks gegeven en 
staatt boven of buiten zijn representaties waarin het zich voorstelt of 
wordtt voorgesteld. Het oorspronkelijke fundament bestaat onafhanke-
lij kk van zijn representaties en ontleent aan deze onafhankelijkheid of 
absoluutheidabsoluutheid zowel zijn eeuwigheidswaarde als zijn algemeen gel-
digheid.. Omdat het oorspronkelijke fundament zich niet rechtstreeks 
tegenwoordigstelt,, is het altijd en onvermijdelijk door het begrip of de 
voorstellingg die we ervan hebben bemiddeld. Wat we in handen heb-
benn is een voorstelling of een supplement van de oorsprong, niet het 
oorspronkelijkee fundament zelf. Zo doet zich het merkwaardige feit 
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voor,, dat het oorspronkelijke fundament zijn waarde en betekenis in 
zichzelff  vindt, maar desondanks een representatie nodig heeft om zijn 
betekeniss kenbaar te maken. En in deze nood van de representatie 
schuiltt een gevaar voor de metafysica. Het gevaar is niet zozeer dat 
hett supplement het oorspronkelijke fundament zelf aantast of een 
verkeerdee voorstelling van zaken geeft, als wel dat de voorstelling een 
eigenn leven gaat leiden en de plaats van de oorsprong inneemt, dat zij 
voorwendtt de oorsprong te representeren, terwijl zij daaraan mis-
schienn haar eigen zin oplegt. 

Aangezienn binnen het perspectief van de metafysica de represen-
tatiee de oorsprong zelf niet aantast, wordt zij gezien als een accident 
off  ongelukkige bijkomstigheid.5 Binnen dit perspectief geldt het alou-
dee spreekwoord waarin de snelheid van de leugen door de waarheid 
wordtt achterhaald. Een verkeerde of bedrieglijke voorstelling van 
zakenn zal uiteindelijk als onjuist of als bedrog worden ontmaskerd. 
Maarr geeft het oorspronkelijke fundament zich alleen te kennen via 
eenn representatie en wordt het dus onvermijdelijk door zijn supple-
mentt bemiddeld, dan is het niet mogelijk om onafhankelijk van welk 
supplementt ook te beslissen of de weergave van het oorspronkelijk 
fundamentt adequaat is. Derrida benadrukt, dat het supplement geen 
bijkomstigee toevoeging is, maar dat het oorspronkelijke fundament 
eenn effect van de supplementaire bemiddeling is, dat wil zeggen van 
hett intermediair: 

%..)) de supplementaire bemiddelingen (fes mediations supplementai-
res)res) die juist de zin voortbrengen van dat wat zij uitstellen (different): de 
luchtspiegelingg van de zaak zelf, de onmiddellijke tegenwoordigheid, de 
oorspronkelijkee waarneming. Het onmiddellijke is afgeleid. Alles begint 
mett het intermediair" (GR 226). 

Hett intermediair produceert niet alleen de oorsprong, maar tegelijk het 
verschill  tussen oorsprong en supplement. Het stelt niet alleen de aan-
wezigheidd van de oorsprong uit - dan zou het slechts bijkomstig of 
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vann buiten toegevoegd zijn - maar produceert dit uitstel en wat uitge-
steldd blijft . De oorsprong is zo altijd al gespleten, want supplementair 
bemiddeld.. Dit betekent dat elke positie die tegenover de oorsprong en 
hethet intermediair wordt ingenomen, op haar beurt supplementair is 
bemiddeld.. Een onafhankelijke positie van waaruit we kunnen beoor-
delenn of een supplement al dan niet met de oorsprong overeenkomt, 
behoortt dan niet meer tot de mogelijkheden. 

Ditt houdt onder meer in dat elke bepaling van (het wezen van) de 
literatuurr supplementair is bemiddeld en uitgesteld blijft . Van de D-
mans,, verhalen en gedichten die verschijnen kan daarom niet op voor-
handd en met onbetwijfelbare zekerheid worden gezegd, dat zij het 
wezenn van de literatuur manifesteren. Een dergelijke conclusie kan 
alleenn worden getrokken, wanneer we onafhankelijk van haar mani-
festatiess weten wat het wezen van de literatuur is. Dit wezen wordt 
onvermijdelijkk afgeleid uit haar verschijningen - die overigens zeer 
diverss zijn - en in onderscheid tot andere taaluitingen. Manifesteert 
literatuurr zichzelf zonder haar ware aard rechtstreeks te laten zien, dan 
iss het niet langer mogelijk een bepaling van literatuur te verifiëren of 
tee falsifiëren. Het statuut van haar bepaling is daarom conventioneel 
off  institutioneel, maar niet ontologisch van aard. Als gevolg hiervan 
blijf tt het de vraag wat we aanduiden met het woord 'literatuur'. 

Hierr moet met nadruk worden gezegd, dat het intermediair, als 
oorsprongg van de oorsprong, zich niet onttrekt aan de reeks van sup-
plementairee bemiddelingen. Wat geldt voor de eigennaam, het unieke 
enn het oorspronkelijke, geldt ook voor het oorspronkelijke intermedi-
air:: het is pas oorspronkelijk wanneer het zich uitwist en niet meer 
oorspronkelijkk gegeven is. Het intermediair stelt zichzelf nooit recht-
streekss tegenwoordig. Dit betekent niet dat het absoluut op zichzelf 
bestaat,, maar wel dat het geen enkelvoudig oorspronkelijk fundament 
is,, dat buiten de keten van supplementen en verdubbelingen om van 
zichzelff  betekenis heeft. Als oorsprong is het intermediair altijd al 
geproduceerdd door en een effect van een bemiddeling die op haar 
beurtt supplementair is. Het heeft dan ook niet het zelfingenomen sta-
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tuut,, dat de metafysica aan de oorsprong toekent, omdat het zichzelf 
ondergraaftt in plaats van fundeert en het zichzelf splijt in plaats van 
datt het met zichzelf samenvalt.6 

Alss vorm en effect van het intermediair spiegelt of reflecteert het 
intermediairr zich in zichzelf, zonder ooit volledig aan zichzelf tegen-
woordigg te zijn. Elke bewering over het intermediair maakt een 'me-
ta'bewegingg die zelf supplementair is bemiddeld. Van een metaver-
toogg is hier geen sprake (cf. PS 24). De mogelijkheid van een meta-
vertoogg impliceert namelijk, dat er buiten de supplementaire bemid-
delingg algemeen geldende uitspraken over het intermediair kunnen 
wordenn gedaan. Deze mogelijkheid wordt echter door niets gerecht-
vaardigdd en zou van het intermediair andermaal een laatste grond 
maken.. Juist omdat het intermediair zelf supplementair is bemiddeld, 
kann het niet vanuit een onafhankelijke positie worden beschreven, 
geconstateerdd of bewezen.7 Er is geen essentie, geen waarheid van het 
intermediair;; het is geen genus, geen substantie, geen transcendentaal 
betekende.. Slechts retrospectief, dat wil zeggen in de herhaling, kan 
wordenn gezegd dat het oorspronkelijk is. Als effect van het intermedi-
airr is het intermediair zichzelf niet genoeg en niet met zichzelf inge-
nomen,, want bij voorbaat gespleten en vermenigvuldigd. Het bestaat 
enkelenkel in meervoud. Als splijtende verdubbeling is het intermediair een 
actt van deling, die verhindert dat het denken zich in zijn zelf verklaar-
dee zelfgenoegzaamheid opsluit, door 'alles' tot het zelfde, dat wil 
zeggenn tot zichzelf, te reduceren. 

Hoewell  het intermediair het beroep op een oorspronkelijk funda-
mentt problematiseert en de metafysica ondermijnt, maakt het de meta-
fysicaa tegelijkertijd (quasi-)mogelijk8, voor zover het een oorspronke-
lij kk fundament bemiddelt en tegenwoordigstelt. Op dit punt tekent 
zichh een belangrijk verschil tussen Blanchot en Derrida af. Blanchot 
vechtt de gevestigde orde aan om uiteindelijk te raken aan een uiterste 
grenss tussen binnen en buiten, tussen het zeg- en het onzegbare, ter-
wij ll  Derrida laat zien dat elke bepaling al een ondermijning in zich 
draagt.. Elke bepaling van de grens voltrekt een splijting, omdat zij 
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onvermijdelijkk ingeschreven staat in de beweging van het intermedi-
air:: elke bepaling vooronderstelt een bepaling van de bepaling en is zo 
uiteindelijkk zonder vaste grond. Dit betekent niet dat elke grens wordt 
opgeheven,, maar wel dat de orde van binnenuit wordt bedreigd. De 
orde,, de heersende conventies en standaarden bestaan eerst in en door 
hethet intermediair en dragen altijd hun "negativum", hun "double 'né-
gatif",, en daarmee hun eventuele ondermijning in zich. Het begren-
zenn enerzijds en het doorbreken en overschrijden van grenzen ander-
zijds,, zijn twee werkingen van het intermediair. De drie lagen van 
geweld,, die Derrida onderscheidt, staan derhalve niet los van elkaar, 
maarr zijn in en met elkaar verstrengeld. Vervolgens is de vraag hoe zij 
inn elkaar zijn gevlochten en of, en zo ja waarin, deze vervlechting van 
geweldlagenn verschilt van Blanchots intimiteit van de strijd tussen 
evenn onverenigbare als onafscheidelijke momenten? Voor een ant-
woordd op deze vraag mogelijk is, zullen eerst de andere twee lagen 
naderr beschreven moeten worden. 

3.3. Metafysisch geweld 

Dee tweede laag die Derrida noemt, is "het herstellend en beschermend 
geweld""  dat grenzen stelt, afbakent, orde schept en zekerheid ver-
schaft: : 

"Vanuitt dit archi-geweld, dat door een tweede herstellend en bescher-
mendd geweld wordt verboden en dus bevestigt, dat de 'moraal' sticht en 
voorschrijftt het schrift te verbergen, de zogenaamde eigennaam uit te 
vegenn en uit te wissen, dat het eigene reeds splijt (...)" (GR 165). 

Ditt geweld vestigt de moraal, die voorschrijft wat goed en wat kwaad 
is;; het herstelt de rust en de orde door het oorspronkelijke geweld en 
hethet intermediair te verbergen en te verbieden. Het is een vorm van 
protectionisme,, dat constitutief is voor de westerse metafysica, en de 
daarinn gewortelde politieke orde, die streeft naar eenheid en zelfbe-
houd,, voor een totalitair denken, dat wordt beheerst door het streven 
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alless in te sluiten en een plaats te geven binnen een hiërarchisch ge-
structureerdee eenheid, die in de logos - het laatste, absolute fundament 
-- haar centrum, haar alfa en omega vindt. Als oorsprong van de waar-
heidd in het algemeen ordent de logos de veelheid van verschijnselen 
enn herleidt hij tegenstellingen tot een eenheid, door een systeem te 
structurerenn van binaire opposities tussen bijvoorbeeld aanwezigheid 
enn afwezigheid, waarheid en fictie, legitiem en illegitiem, waarbij de 
eerstee term superieur is aan de daaraan tegengestelde en daarvan af-
geleidee term. Deze hiërarchie van binaire opposities impliceert een 
afbakening,, een vernedering en morele afwijzing die gebaart het bui-
tenn buiten te houden: "Het buiten buiten houden. Dat is het inaugurele 
gebaarr van de 'logica' zelf, van de juiste 'zin', in zoverre ze overeen-
komtt met de zelfidentiteit van wat is: zijn is wat het is, het buiten is 
buiten,, het binnen binnen" (DIS 147). 

Dee oppositie tussen binnen en buiten die aan het denken van de 
moraall  ten grondslag ligt, geldt voor Derrida als de matrix van alle 
metafysischee opposities. Wat in deze geste door de metafysica wordt 
afgewezen,, is alles wat buiten haar orde valt (het vreemde en andere, 
hett onzegbare, het onberekenbare, het onmogelijke, de waanzin, etc), 
alless wat haar ondermijnt, haar ter discussie stelt en haar op haar 
grondvestenn doet schudden. Deze geste is bepalend voor het idee van 
eenn onmiddellijke tegenwoordigheid van het denken aan zichzelf, 
zoalss dat onder meer tot uitdrukking komt in Hegels dialectiek en in 
Husserlss filosofie van het transcendentale bewustzijn, die beide het 
primaatt bij het heden leggen. Het primaat van het heden hangt onlos-
makelijkk samen met zowel de identiteit (het buiten is buiten, het bin-
nenn binnen) als met het verbond dat het unieke woord sluit tussen taal 
enn werkelijkheid. Gezien vanuit het privilege van de tegenwoordig-
heid,, is de afwezigheid een afgeleide van de aanwezigheid, het buiten 
eenn afgeleide van het binnen, het andere een afgeleide van het zelfde. 
Omdatt het verleden en de toekomst van het heden afgeleide modi zijn, 
kunnenn zij tegenwoordig gesteld worden. Daardoor blijf t de mogelijk-
heidd van zekere en onbetwijfelbare kennis bestaan; het onbekende of 
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ongekendee heeft hier het statuut van iets wat nog niet gekend maar in 
principee wel kenbaar is. In het laatste hoofdstuk van dit deel kom ik 
terugg op deze thematiek en zal ik laten zien hoe Derrida in discussie 
mett Aristoteles, Husserl en Heidegger het voorrecht van het heden 
deconstrueert. . 

Hett afwijzende gebaar van de metafysica structureert de moraal in 
eenn tegenstelling tussen goed en kwaad, waarbij het kwaad wordt 
vereenzelvigdd met het buiten. Dit wil niet zeggen dat het kwaad zich 
nooitt binnen de gevestigde orde manifesteert en zich op grote afstand 
houdt,, maar wel dat het kwaad als een accidentele ontsporing wordt 
gezienn en aldus geen werkelijke bedreiging voor de orde als zodanig 
vormt.. Natuurlijk, in het geval van een geslaagde revolutie zal een 
specifiekee orde omver worden geworpen en door een andere worden 
vervangen,, maar de orde als zodanig wordt door de revolutie niet 
aangetast.. Hil l legt de vinger precies op deze zere plek wanneer hij -
zoalss ik in de inleiding tot het eerste gedeelte over Blanchot al naar 
vorenn heb gebracht - betoogt, dat Blanchot in zijn politieke teksten uit 
dee jaren dertig de toen heersende politieke orde weigert, om daar een 
anderee voor in de plaats te stellen en dat hij daarom gevangen blijf t in 
eenn politiek van representatie. Door het buiten buiten te houden, wei-
gertt de metafysica tegelijkertijd haar afbakeningen, grenzen en hiërar-
chieënn als een effect van het oorspronkelijk geweld te erkennen. Zij 
weigertt aan te nemen, dat de grenzen die zij stelt en de hiërarchische 
tegenstellingenn die daardoor worden georganiseerd, alsmede de uit-
sluitingenn die daarmee onvermijdelijk gepaard gaan, zonder vaste 
grondd zijn. De erkenning dat de tegenstellingen en uitsluitingen geen 
vastee grond hebben, wil hier niet zeggen dat zij geheel en al in (het) 
nietss verdwijnen, maar wel dat zij uiteindelijk niet kunnen worden 
gelegitimeerdd op een universele en absolute grond, omdat die grond 
altijdd al gespleten, want bemiddeld is. Daarom is de deconstructie van 
dee metafysica geen vorm van terreur, in de betekenis die Blanchot 
daaraann geeft. 
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Hett gaat er Derrida niet om dat de metafysica ontkent, dat zij ge-
weldd uitoefent, het gaat hem erom dat de metafysica haar geweld 
legitimeertt op grond van haar eigen bouwwerk van hiërarchieën. Dit 
bouwwerkk mag dan in beginsel bestaan uit filosofemen en filosofische 
categorieën,, in hun abstractie werken zij wel concreet in een sociaal-
politiekee orde door. Het primaat van het heden is niet alleen constitu-
tieff  voor de categorie van de identiteit, maar werkt ook door in hoe we 
onss tot onszelf en onze culturele identiteit verhouden. Het metafysi-
schee stelsel van normen en waarden en filosofemen is allerminst on-
schuldigg en ligt aan de basis van mogelijke repressie of wetten, veror-
deningen,, maatregelen en privileges, waardoor bepaalde groepen in de 
samenlevingg sociaal-economisch of politiek worden achtergesteld, 
anderee groepen worden bevoorrecht. De sociaal-politieke hiërarchie 
baseertt zich op een filosofische rangorde waarin de rede boven het 
gevoell  staat, het algemene boven het bijzondere, de algemeenheid 
bovenn de context en de onpartijdigheid boven de betrokkenheid. 

Tochh zou het onjuist zijn om de indruk te wekken dat Derrida en-
kell  oog heeft voor de negatieve en, politiek gezien, repressieve wer-
kingg van de metafysica. Zijn verhouding tot de metafysica is com-
plexerr dan dat. Hij wijst de grens, de rede, de berekening als zodanig 
niett af. Zo kritiseert hij in De la grammatologie Lévi-Strauss, omdat 
dezee geen verschil maakt tussen politieke heerschappij en onderdruk-
king,, tussen hiërarchiesering en overheersing. Voor Lévi-Strauss staat 
dee politieke macht per definitie gelijk met onrechtvaardigheid (cf. GR 
191).. In Limited Inc. weigert Derrida daarentegen de politie(k) te 
identificerenn met een repressieve regime. Weliswaar is de politie in 
zijnn ogen nimmer politiek neutraal, maar dat wil niet zeggen dat zij 
daaromm repressief, dat wil zeggen "fysiek onderdrukkend" en op 
voorhandvoorhand en per definitie politiek verdacht is. Hij wil niet ontkennen 
datt de politie die repressie kan uitoefenen en daadwerkelijk uitgeoe-
fendd heeft, maar wel dat ieder verbod en het toezien op de naleving 
ervann blijk geeft van politieke onderdrukking. Stelt het verbod gren-
zenn en is het om die reden gewelddadig, dan moet dit worden onder-
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scheidenn van de "brute kracht" waarmee de wet haar eigen verboden 
overtreedtt en zij zich niets aan haar legitimatie gelegen laat liggen 
(LIMM 241). 

Dee metafysica wast haar handen in onschuld, door haar hiërar-
chieënn te funderen in een absoluut fundament, dat, volgens haar zeg-
gen,, onafhankelijk van haar bestaat. Niet het geweld als zodanig, maar 
dee willekeur en de zinloosheid ervan is voor de metafysica onaan-
vaardbaar.. Zij weigert de willekeur van haar geweld, door het geweld 
datdat zij uitoefent, te funderen in een oorsprong en door het een functie 
enn een doel toe te wijzen in het streven naar zelfbehoud, het bewaren 
vann de eenheid en het herstellen van de rust. Aldus pleegt zij, om met 
Camuss te spreken, een perfecte misdaad, een misdaad die niet meer 
alss misdaad wordt (h)erkend, omdat ze het geweld dat zij uitoefent, 
legitimeertt door het een plaats te geven in de ruileconomie, waarin de 
kostenn tegen de baten worden afgewogen en de middelen door het 
doell  worden geheiligd. Het geweld dat door de gevestigde orde wordt 
uitgeoefend,, bijvoorbeeld door het uitvaardigen van wetten, is, althans 
vanuitt het gezichtspunt van diezelfde orde, geen zinloos geweld, hoe-
well  wordt ingezien dat de consequenties niet voor iedereen voordelig 
zijnn ('Ingrijpen was noodzakelijk...', 'We konden niet anders dan...'). 
Niett alleen haar eigen geweld, ook het geweld dat zich tegen haar 
keert,, krijgt een zin of een betekenis, dat wil zeggen wordt psycholo-
gisch,, sociologisch of politiek verklaard. De zinloosheid van geweld 
bestaatt er niet in, dat het geweld zich richt op een toevallige voorbij-
gangerr die met één klap tot zinloos slachtoffer wordt geslagen, zonder 
datdat de dader daarmee iets bereikt (zijn vrijheid, revanche), maar be-
staatt erin dat de oorsprong van het geweld ondoorzichtig blijf t en haar 
zinn zich niet tegenwoordigstelt, waardoor het onbeheersbaar wordt. 
Wantt zodra geweld zinloos en zonder reden is, en als gevolg daarvan 
onbegrijpelijkk en onbeheersbaar, vormt het pas een 'echte' bedreiging 
voorr de gevestigde orde. 

Binnenn het sociaal-politiek perspectief legitimeert de gevestigde 
ordee de uitoefening van geweld op grond van het algemeen belang, 
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omm vervolgens als vertegenwoordiger van dit belang het monopolie 
vann geweld voor zich op te eisen. Derrida wijst op het probleem van 
dezee zelflegitimatie. Legitimeert de orde haar geweld op grond van 
diee orde zelf, dan geeft zij impliciet, en tegen wil en dank, de wille-
keurr van haar legitimatie toe. In dat geval is de legitimatie van de orde 
eenn zelflegitimatie: zij ontvangt haar bevoegdheid tot het uitoefenen 
vann geweld niet van elders, maar kent die zichzelf toe. Een dergelijke 
zelflegitimatiee komt nog het duidelijkst tot uitdrukking op het moment 
datt een revolutie bezit neemt van de oude macht. Gezien vanuit de 
ordee die zij omverwerpt, is de revolutie illegitiem. Maar gezien vanuit 
dee orde die zij daarna vestigt, is het geweld legitiem en bovendien 
prijzenswaardig.. Om de willekeur uit te sluiten, wordt binnen de meta-
fysischee traditie een beroep gedaan op een absoluut fundament. Door 
zichh op een absoluut fundament te vestigen, legitimeert het metafysi-
schee bouwwerk en de maatschappelijke orde uiteindelijk het gebruik 
vann macht en geweld: alles wat aan het behoud van de orde bijdraagt, 
hett woord van God dient of de finaliteit van de mens verwerkelijkt, is 
goed.. Geweld is daarom niet principieel onwettig of immoreel. Staat 
hett geweld in dienst van het behoud van de maatschappelijke orde, de 
bestemmingg van de mens of het woord van God, dan is het goed, 
druistt het daar tegen in, dan staat het geweld gelijk met het kwaad. 

Ditt beroep op een absoluut fundament is niet zonder problemen. 
Evenalss Camus thematiseert en problematiseert Derrida de kwestie 
vann de legitimatie, maar anders dan Camus zal hij betogen dat de 
legitimatiee een onvermijdelijk moment is, dat - zo zullen we nog zien 
-- uiteindelijk terugvoert tot een onbeslisbaar moment dat zelf legitiem 
nochh illegitiem is en daarom het risico van politieke willekeur niet kan 
uitsluiten.. Het absolute fundament is namelijk niet rechtstreeks gege-
venn en vertegenwoordigd, dat wil zeggen supplementair bemiddeld, 
doorr de orde die zich op haar beroept. Dit betekent ten eerste dat het 
beroepp op een absoluut fundament uiteindelijk ongegrond blijft , omdat 
nochh a priori, noch a posteriori definitief kan worden vastgelegd of de 
regelss en wetten conform het fundament zijn waarop de gevestigde 
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ordee hen zegt te baseren. Ten tweede betekent dit, dat de orde, on-
dankss een beroep te doen op een fundament dat onafhankelijk van 
haarr bestaat, niettemin zichzelf legitimeert en de verdenking van poli-
tiekee willekeur en zelfverrijking uiteindelijk niet kan wegnemen. De 
legitimatiee van maatschappelijke en politieke orde noch van de moraal 
ontsnaptt aan het intermediair. De consequentie hiervan is dat de oppo-
sitiee tussen goed en kwaad geen vaste grond onder de voeten heeft. 
Nietss is voor zichzelf goed of kwaad: 

"Err is geen ethiek zonder tegenwoordigheid van de ander, maar even-
minn en bij gevolg zonder zijn afwezigheid, veinzerij, omweg, verschil 
(diffémnce)(diffémnce) en schrift. Het archi-schrift is de oorsprong van zowel de 
moraliteitt als van de immoraliteit. Een niet-ethische opening van de 
ethiekk Gewelddadige opening" (GR 202). 

Err ontbreken algemeen erkende en aanvaarde normen en waarden op 
grondd waarvan we inzake ethisch-politieke en maatschappelijke 
vraagstukkenn als euthanasie en abortus en gentechnologie kunnen 
beslissenn of zij goed dan wel kwaad zijn. Evenals Lyotard stelt Derri-
daa de autoriteit van een ieder inzake ethische kwesties ter discussie. 
Maarr beiden schuiven de ethiek niet ter zijde. Waar het Derrida om 
gaatt is te laten zien dat de ethiek grondeloos is, dat het oorspronkelij-
kee geweld haar zowel mogelijk als onmogelijk maakt en dat de 
rechtsordee niet van buitenaf maar van binnenuit wordt bedreigd.9 In 
"Violencee et métaphysique" en Force de loi zal Derrida de ethisch-
politiekee implicaties hiervan nader onderzoeken en zich de vraag 
stellenn hoe legitiem geweld kan worden onderscheiden van illegitiem 
geweld.. In het volgende hoofdstuk kom ik daar op terug. 

4.4. Geweld van reflectie 

Kerenn we terug naar de passage waarin lagen van geweld worden 
onderscheiden.. Naast de twee eerder genoemde lagen, onderscheidt 
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Derridaa een derde laag van geweld: het 'geweld van reflectie', dat 

subversiefis: : 

"Vanuitt het archi-geweld (...) kan eventueel een derde geweld opkomen 
off  niet opkomen (empirische mogelijkheid) in wat men gewoonlijk het 
kwaad,, de oorlog, de indiscretie, de verkrachting noemt: zij bestaan erin 
doorr een inbreuk de zogenaamde eigennaam, dat wil zeggen het oor-
spronkelijkee geweld te openbaren dat het eigene van zijn eigenheid en 
eigenlijkheidd heeft onthouden. Derde geweld van reflectie, zo zouden 
wee kunnen zeggen, dat de aangeboren niet-identiteit blootlegt, de classi-
ficatieficatie als denaturatie van het eigene en de identiteit als abstract moment 
vann het begrip. (...) Dit laatste geweld is des te meer complex omdat het 
inn zijn structuur tegelijkertijd verwijst naar de twee dieper gelegen lagen 
vann het archi-geweld en van de wet. In werkelijkheid openbaart het de 
eerstee benoeming die reeds een onteigening was, maar het legt ook bloot 
watt sinds dan als het eigene functioneert, het zogenaamde eigene, sub-
stituutt van het uitgestelde eigene, dat door het sociale en morele be-
wustzijnn als het eigene wordt waargenomen, als het geruststellende ze-
gell  van de zelfidentiteit, het geheim" (GR 165). 

Hett reflectieve geweld is complexer dan de act van aanvechting, om-
datt het in "zijn structuur tegelijkertijd verwijst naar de twee dieper 
gelegenn lagen". Het geweld van reflectie mondt niet uit in het niets of 
inn een leeg tussen, maar openbaart de naamgeving als een onteigening 
enn als een "luchtspiegeling". Maar waarop maakt deze openbaring, die 
zichh niet aan de keten van supplementen onttrekt en de andere twee 
lagenn van geweld in zich sluit, aanspraak? Is deze openbaring zelf 
geheell  vrij van elke smet van naamgeving of classificatie? Legt het 
geweldd van reflectie bloot wat "het geruststellende zegel van zelf-
identiteit""  verborgen houdt, of openbaart het dat het eigene zoge-

naamdnaamd eigen en de identiteit een zogenaamde identiteit is? Ontmaskert 
hett de identiteit als een valse identiteit en de naamgeving als een vorm 
vann (opzettelijk) bedrog waarin de dingen anders worden voorgesteld 
dann zij zijn? 
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Hett al dan niet opkomen van dit geweld is een "empirische moge-
lijkheid""  en daarom "eventueel". Maar 'eventueel' wil hier niet zeg-
genn 'accidenteel'. Anders dan voor de metafysica vallen beide voor 
Derridaa niet samen. Gezien vanuit het perspectief van de metafysica is 
hett geweld tegenover de orde accidenteel, een tijdelijke ontwrichting, 
diee zich daadwerkelijk empirisch manifesteert en waartegen zij zich 
mett alle geweld te weer zal stellen, door passende maatregelen te 
treffenn en wetten uit te vaardigen. Derrida nu betoogt - en hier mani-
festeertt zich het geweld van reflectie - dat de ondermijning van de 
ordee van binnenuit komt en daarin onvermijdelijk staat ingeschreven. 
Alss effect van het oorspronkelijke geweid en als supplement van het 
absolutee fundament, is de gevestigde orde niet eeuwig en onverander-
lijk ,, niet natuurlijk of onaantastbaar, maar conventioneel en "per defi-
nitiee te destabiliseren" (LIM 279). De ontwrichting komt van binnen-
uitt en is in die zin een structurele mogelijkheid, die zich 'eventueel' 
empirischh manifesteert. Het woord 'eventueel' verwijst hier ook naar 
hethet 'evenement', dat wil zeggen naar de onverwachte gebeurtenis 
waaropp we niet kunnen anticiperen. Het geweld van reflectie is even-
tueel,, omdat het zich op elk moment kan voordoen. Dit impliceert dat 
hett niet doelmatig kan worden ingezet, geen program volgt, niet de 
geijktee paden bewandelt en door geen enkel doel wordt gerechtvaar-
digd.. In dat geval namelijk, zouden we op het geweld van de reflectie 
vooruitt kunnen lopen. 

Derrida'ss deconstructie situeert zich op deze laag van geweld van 
reflectie.. Omdat dit geweld de andere twee lagen in zich sluit, voltrekt 
dee deconstructie zich niet buiten de metafysica om, maar ondermijnt 
zijj  haar van binnenuit door de metafysische vooronderstellingen tegen 
dee metafysica zelf uit te spelen. Daarom levert zij, strikt genomen, 
geenn filosofische kritiek. Anders dan de filosofische kritiek, neemt de 
deconstructiee haar maatstaf niet in het begrip van het absolute funda-
mentt of de logos en eist zij de waarheid noch een onafhankelijke po-
sitiesitie tegenover wat zij deconstrueert voor zichzelf op. Een kritiek blijf t 
aanspraakk maken op waarheid en totaliteit. Zo stelt Kant in Kritik der 
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reinenreinen Vernunft dat het 'tribunaal van de rede' moet oordelen welke 
vormenn van kennis aanspraak kunnen maken op algemene geldigheid 
enn welke vormen van kennis niet. Derrida wijst erop dat de rede tij-
denss dit tribunaal niet alleen de positie van rechter inneemt, maar 
tegelijkk die van beoordeelde. Is de rede desondanks bevoegd te oor-
delen,, dan verklaart zij zichzelf bevoegd. Hegel daarentegen zal beto-
genn dat de kritiek een maatstaf vereist die zowel onafhankelijk is van 
degenee die oordeelt, als van wat beoordeeld wordt. En deze maatstaf 
vindtt hij in het absolute, in het eeuwige en onveranderlijke oerbeeld 
vann de totaliteit. 

Dee deconstructie volgt geen algemene maatstaven, maar open-
baartt deze als vormen van onteigening. Door de mogelijkheid van een 
onafhankelijkee of transcendente positie ter discussie te stellen, decon-
strueertt Derrida tegelijk de kritiek. Door de metafysische vooronder-
stellingenn tegen zichzelf uit te spelen, toont de deconstructie de on-
mogelijkheidd aan van het systeem om zich te sluiten, van de orde 
zichzelff  te legitimeren, van de context zichzelf definitief te bepalen. 
Zijj  openbaart dat het sluiten van het systeem, het legitimeren van de 
ordee en het bepalen van de context supplementair is, dat het eigene en 
hett oorspronkelijke effecten van het intermediair zijn en dat het inter-
mediairr als oorsprong zelf supplementair is bemiddeld en een onein-
digee keten van supplementen voortbrengt, die door geen enkele oor-
sprongg tot stilstand kan worden gebracht en die niet langer kan wor-
denn beheerst door de tegenstelling tussen natuur en cultuur, moreel en 
immoreel,, politiek en apolitiek, legitiem en illegitiem, accidenteel en 
substantieell  of theorie en praktijk. Het intermediair verschuift, ont-
wrichtt en verplaatst constant de scheidslijn tussen deze en andere 
binairee opposities. De scheidslijn, de grens, is van node, maar nooit 
absoluutt of zelfgenoegzaam. Van deze principiële openheid wil de 
deconstructiee rekenschap afleggen: 

"Eénn van de definities van wat deconstructie wordt genoemd, zou kun-
nenn zijn het zich rekenschap geven van een grenzeloze context (contexte 
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sanssans bord), de grootst mogelijke en scherpzinnigste aandacht geven aan 
contextt en dus aan een onophoudelijke beweging van recontextualisa-
tie""  (LIM 252). 

Eénn van de definities, want van dé deconstructie is geen sprake. De-
constructiess bestaan niet buiten hun inscripties in verschillende en met 
elkaarr conflicterende contexten. Het ontbreken van een eenduidige 
definitiee maakt hen niet tot een obscure soort van kritiek, maar "be-
wijstt haar eerbetoon aan een nieuwe, hele nieuwe Aufkldrung' (LIM 
261).. Een "hele nieuwe Aujklarung\ omdat het niet spreekt in alge-
meenhedenn en in één taal, maar op alle mogelijke manieren en in 
verschillendee talen. Deconstructies zijn geen bewegingen van ontledi-
ging,, maar van onteigening én verplaatsing; zij waken voor het totali-
tairr worden van de context. De openheid van de context omvat meer 
dann het idee dat een woord of feit binnen verschillende contexten 
en/off  binnen eenzelfde context verschillende betekenissen kan hebben. 
Hett punt dat Derrida hier wil maken, is dat een context zich niet defi-
nitieff  laat afbakenen of omheinen. Met de onverzadigbaarheid van de 
contextt maakt de polysemie plaats voor de disseminatie, voor een 
onbegrensdee meervoudigheid waarbij betekenissen zich verstrooien en 
verschillendee talen niet tot één taal kunnen worden herleid. Vanuit 
dezee onherleidbare meervoudigheid van verschillende talen, van ver-
schillendee talen in één, doordenkt Derrida het engagement in spiegel-
schrift. . 

InIn weerwil van wat sommige critici ons willen doen geloven, be-
pleitenn deconstructies geenszins dat alles in beginsel waar of gelijk-
waardigg is. Zij breken de grens open waarbinnen een waarheid verab-
soluteerdd wordt, maar daarmee is allerminst gezegd dat de waarheid 
slechtss relatief of subjectief is. Wat daarmee wel wordt gezegd, is dat 
geenn enkele bewering, van welke aard en hoe plausibel ook, definitief 
hett laatste woord heeft. De deconstructie bepleit noch een relativisme, 
nochh een nihilisme. In zijn antwoord aan Gerald Graff, dat als "Post-
face.. Vers une éthique de la discussion" 'm Limited Inc. is opgenomen, 
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verzett Derrida zich krachtig tegen de kritiek dat de deconstructie rela-
tivistischh of nihilistisch zou zijn en dat zij waarden als waarheid, sta-
biliteit,, eenheid van betekenis, intentionaliteit en context pertinent zou 
afwijzen.. In tegenstelling tot het relativisme claimt de deconstructie 
geenn "absoluut overzicht" en erkent zij de eindigheid van haar positie. 
Hett relativisme pretendeert de eigen context geheel en al te kunnen 
ontstijgenn en de eigen waarden geheel los te kunnen laten, terwijl 
Derridaa nu juist benadrukt dat dit niet mogelijk is en dat een absoluut 
overzichtt ontbreekt. Deze stelling komt onder andere tot uitdrukking 
inn zijn uitspraak dat "de differance nog altijd een metafysische naam 
[is]]  en alle namen die zij in onze taal krijgt [...] als namen metafy-
sischh [blijven]" (M 28). De deconstructie van de metafysica betekent 
niett dat metafysische waarden als waarheid, subjectiviteit, goed en 
kwaadd worden verworpen, maar wel dat zij opnieuw worden inge-
schrevenn in "krachtigere, grote en meer gelaagde contexten" (LIM 
270).. Nergens beweert Derrida dat woorden, concepten of redenerin-
genn volkomen betekenisloos of van generlei waarde zijn, nergens zegt 
hijhij  dat de waarheid niet bestaat. Wel betoogt hij dat die betekenissen 
hunn oorsprong vinden in het intermediair en laat hij zien dat de meta-
fysischee pretentie, dat dé waarheid onomstotelijke vaststaat en voor 
eenss en altijd gekend kan worden, ongegrond is. 

Deconstructiee destabiliseert zo niet een van zichzelf stabiele orde. 
Dee instabiliteit "wordt enkel door de deconstructie geopenbaard" 
(LIMM 271). Hier lijk t te worden gesuggereerd dat de stabiliteit slechts 
schijnn is en dat deconstructies deze schijn als schijn ontmaskeren en 
latenn zien wat voor een wanorde daarachter schuilgaat. Zouden decon-
structiess slechts een onaangename waarheid onthullen en enkel laten 
zienn dat de vredelievende stabiliteit, die we voor werkelijk houden, 
slechtss in onze conservatieve en leugenachtige verbeelding bestaat, 
dann zouden zij de metafysische tegenstelling tussen wezen en schijn 
slechtss omkeren. Anders dan de onthulling, maakt de openbaring 
nergenss staat op. Zij legt geen dreiging bloot die de wereld naar haar 
ondergangg voert. De openbaring van de deconstructie is niet apoca-
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lyptisch,, omdat zij op basis van een visioen of universele aanspraak op 
dee waarheid het einde der tijden aankondigt en het laatste oordeel velt, 
alss wel omdat zij die universele aanspraak ondermijnt en het laatste 
oordeell  uitstelt. Wat zij aankondigt, ligt niet in de toekomst tfutur), 
maarr in een aankomst zonder bestemming iftvenir). Deconstructies 
openbarenn een ruimte die te denken geeft en waar we ons op de onze-
keree aankomst van de andere kunnen voorbereiden: "Zich voorberei-
denn op de komst van de andere, is wat we deconstructie kunnen noe-
men""  (PSY 53). Het geweld van reflectie biedt een eerste aanwijzing 
voorr een andere invulling van het engagement in spiegelschrift: de 
reflectiee op zichzelf is een beweging van onteigening en verplaatsing 
diee verhindert dat de context zich sluit en die een ruimte opent waarin 
dee de andere misschien aankomt. 

5.5. Ineen gevlochten 
Dee drie lagen van geweld die Derrida systematisch onderscheidt, sta-
pelenn zich niet numeriek op: de eerste laag ligt niet onder de tweede 
laagg die onder de derde laag ligt. Zij zijn zo onontwarbaar in en met 
elkaarr vervlochten, dat het onmogelijk is de oorspronkelijke laag bloot 
tee leggen door de andere twee lagen af te graven. Wat deze gelaagd-
heidd complex maakt, is dat het afgraven van deze lagen altijd al is 
verwikkeldd in en tegelijkertijd uitwist wat het blootlegt. Omdat de 
lagenn niet onafhankelijk van elkaar blootgelegd kunnen worden, is een 
archeologiee van geweld niet mogelijk. Concreet betekent dit, dat zodra 
wee een laag van geweld onderscheiden en beschrijven, we ons onver-
mijdelijkk al in een andere laag bevinden, omdat het onderscheiden en 
beschrijvenn zelf al vormen en effecten van geweld zijn. Zodra we het 
geweldd als oorspronkelijk bepalen, en we het dus afbakenen, definië-
renn en onderscheiden van andere soorten, vormen of lagen van ge-
weld,, is het niet meer oorspronkelijk. Het geweld is eerst oorspronke-
lij kk wanneer het wordt afgraven, dat wil zeggen blootgelegd én uitge-
wist.. Het uitwissen is niet iets dat het geweld ongelukkigerwijs over-
komtt - dus accidenteel - maar behoort tot de gelaagdheid van zijn 
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structuur.. Het oorspronkelijke geweld "is van zichzelf in verschil en 
geschill  verwikkeld" (M 23). Elk bepaling sluit het geweld van reflec-
tiee in. En op zijn beurt sluit het geweld van reflectie het herstellend 
geweldd in. 

Hoee en waarin verschilt deze verstrengeling van Blanchots inti-
miteitt van even onafscheidelijke als onverzoenbare tegenstellingen? 
OpOp deze vraag is geen eenvoudig antwoord te geven. Een schemati-
schee en formele voorstelling van de manier waarop beiden de verhou-
dingg tot het unieke denken is een eerste voorzichtige stap richting een 
antwoord.. In het perspectief van Blanchots negatieve ontologie - de 
vraagg hoe Derrida's denken zich tot Blanchots neutrum verhoudt, stel 
ikk nog even uit - is het unieke een buitentalig, onzegbaar zijn dat 
wordtt ontkend zodra het ter sprake wordt gebracht. In de negatieve 
ontologiee ligt het unieke aan gene zijde en gaat het vooraf aan zijn 
ontkenningg in de taal. Aldus wordt het verab-soluteerd, dat wil zeggen 
onafhankelijkk verklaard, waardoor het formeel gezien de structuur 
behoudtt van het absolute fundament dat zich verborgen houdt en zich 
aann iedere representatie onttrekt. Blanchots negatie van het unieke is 
daaromm in Derrida's terminologie accidenteel. Voor Derrida is het 
uniekee eerst uniek in en door het oorspronkelijke geweld van het in-
termediair.. Er is weliswaar een zekere uniciteit of andersheid die zich 
blijf tt onttrekken aan iedere vorm van tegenwoordigheid, maar deze 
uniciteitt of andersheid gaat daaraan niet vooraf: 

"Tenn opzichte van elke mogelijke vorm van tegenwoordigheid ligt deze 
radicalee andersheid gemarkeerd in de onherleidbare effecten-achteraf, in 
effectenn van vertraging" (M 21) 

Alss effect van het intermediair ligt het unieke niet aan gene zijde, 
maarr geeft het zich in en als uitstel, oftewel in en als differentie. Dit 
impliceertt dat het unieke net zomin als het intermediair absoluut is. 
Alss supplement van het supplement, als onderdeel van de keten van 
supplementen,, ontleent het intermediair zijn waarde aan iets anders 
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dann zichzelf. Blanchots werk is van begin af aan een poging om van 
dee onherleidbare uniciteit of andersheid van het unieke te getuigen en 
hethet in ervaring te roepen. Een poging, zo weten we inmiddels, die 
volgenss Blanchot tot mislukken is gedoemd, niet omdat zij faalt door 
gebrekk aan schrijftalent maar omdat zij zich realiseert op het moment 
datt de schrijver, het werk en de onherleidbare andersheid verloren 
gaan.. Het getuigenis van het unieke vereist een act van contestatie 
waarinn het begrip, het werk en het 'ik' op het spel worden gezet. Het 
schrijven,, de literatuur, stelt zichzelf voor de opgave te getuigen van 
hett unieke in zijn onherleidbare buitentalige uniciteit. En aangezien 
literatuurr tot het gebruik van taal is veroordeeld, zal zij in en met de 
taall  een uitweg uit de taal moeten zoeken. In tegenstelling tot de de-
constructie,, stelt deze act van contestatie, die niet van de ervaring van 
hethet onmogelijke is te onderscheiden, zichzelf als waarde en is hij zijn 
eigenn autoriteit. Door het unieke en de verhouding daartoe te verab-
soluteren,, plaatst Blanchot de act van contestatie buiten de keten van 
supplementen.. Het steeds opnieuw en vergeefs proberen het onher-
leidbaree unieke te zeggen, is een functie, want een effect van het unie-
kee dat zich afwezig houdt. 

Hett verschil tussen Blanchot en Derrida kan op dit moment als 
volgtt worden geformuleerd: voor Blanchot is de herhaling een effect 
enen functie van het unieke, dat zich afwezig houdt, terwijl voor Derrida 
hethet unieke een effect en functie van de herhaling is. In "The trace of 
trauma""  komt Michael Newman tot een vergelijkbare conclusie, wan-
neerr hij wijst op het verschil tussen Blanchots 'marque', dat de afwe-
zigheidd van de tijd inhoudt, en Derrida's 'trace', dat uitstelt wat het 
tegelijkertijdd instelt. In tegenstelling tot het spoor, dat constitutief is 
voorr het heden présent) dat het uitstelt, is Blanchots 'marque' op 
geenn enkele wijze constitutief voor welke tegenwoordigheid dan ook. 
Dee markering laat geen spoor achter en verwijst nergens naar, terwijl 
hethet spoor nu juist altijd ergens naar verwijst. Volgens Blanchot is er 
sprakee van een radicale breuk tussen 'marque' en 'trace', terwijl voor 
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Derridaa elke 'marque' altijd al 'trace' is, omdat zij altijd al in relatie 
tott een andere 'marque' staat.10 

Alss effect van het intermediair krijgt het unieke een heel ander 
statuut.. Het unieke is zogenaamd uniek, in de dubbele betekenis van 
zogenaamd:zogenaamd: het unieke is zogenaamd omdat het eerst uniek is wanneer 
hett die naam krijgt - en daarmee als iets unieks erkend wordt - én 
omdatt het als effect van die naamgeving niet van zichzelf uniek is en 
bijj  gevolg oorspronkelijk door fictie is bewerkt: 

"Wanneerr men nu aanneemt (...) dat elk teken dusdanig een oorspron-
kelijkk zich herhalende structuur vertoont, vormt dit een bedreiging voor 
hett algemene onderscheid tussen fictief en effectief gebruik van het te-
ken.. Het teken is oorspronkelijk bewerkt door fictie" (VP 63). 

Iss het unieke zogenaamd uniek, het andere zogenaamd anders, het 
oorspronkelijkee zogenaamd oorspronkelijk, dan blijven we uiteinde-
lij kk in het ongewisse over hun ware aard. En wanneer zij oorspronke-
lij kk door fictie zijn bewerkt, kan niet met zekerheid worden gezegd dat 
zijj  zogenaamd, fictief of onwerkelijk zijn. De categorie van het zoge-
naamdd laat zich niet langer bepalen vanuit de tegenstelling tussen 
werkelijkk en onwerkelijk, of die tussen fictie en non-fictie. Wat de 
consequentiess hiervan zijn voor het engagement in spiegelschrift valt 
hierr nog niet te overzien, maar het laat zich aanzien dat de verhouding 
tott de ander in de beweging van het intermediair anders gearticuleerd 
wordtt dan als een leeg tussen. Hoe, dat zullen we in de volgende 
hoofdstukkenn zien. De vraag waarop ik nu eerst een antwoord wil 
gevenn is hoe het oorspronkelijke geweld van het intermediair door-
werktt in Derrida's notie van het schrift. 

6. De6. De ervaring van het schrift 

Wanneerr Derrida spreekt van 'écriture', dan bedoelt hij daar iets ai-
derss mee dan Blanchot. Zijn specifieke notie van het schrift beperkt 
zichh niet tot het domein van de literatuur, maar geldt ook voor zoiets 
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alledaagss als een boodschappenlijstje. Het schrift strekt zich uit tot 
allee uitingsvormen, disciplines en media, zoals beeld, film, dans, the-
ater,, fotografie en internet, en doorkruist het veld van literatuur, filo-
sofie,, journalistiek en bemiddelende literatuurkritiek. Volgens Blan-
chott daarentegen staan de nieuwe, audiovisuele media, de journalis-
tiekk en de literatuurkritiek volledig in dienst van een cultuur die streeft 
naarr eenvormigheid. Kortom, waar Derrida's notie van 'schrift' zich 
uitstrektt tot alle uitingen en ervaringen, daar beperkt Blanchots notie 
vann 'schrijven' zich tot de literatuur. 

Hett schrift duidt niet (alleen) op een beweging waarin het spreken 
tott zijn uiterste wordt gevoerd, tot het punt waar het spreken onmoge-
lij kk wordt en de schrijver buiten zichzelf of in extase raakt. Weliswaar 
wordtt het bepaald door zowel de afwezigheid van de schrijver en van 
dee lezer, als door de 'oorspronkelijke' herhaling, die een breuk met de 
contextt forceert, maar dit betekent niet dat de schrijver en de lezer 
zichzelff  in het werk verliezen, noch dat de band met de wereld wordt 
doorgesneden.. Deze breuk met de oorspronkelijke context is niet spe-
cifiekk voor experimentele literatuur, maar noodzakelijk voor iedere 
vormm van communicatie, uiting, betekenisgeving en ervaring. Willen 
wee ons verstaanbaar maken, dan moet alles wat we zeggen of schrij-
venn herhaald kunnen worden en buiten zijn oorspronkelijke context en 
inn afwezigheid van de spreker of toehoorder kunnen functioneren. De 
afwezigheidd van de schrijver, en dus van zijn intentie die het centrum 
vann de context vormt, is geen modificatie van de tegenwoordigheid, 
maarr radicaal: ook na zijn dood kunnen zijn woorden worden her-
haald,, dat wil zeggen gelezen of gehoord, en betekenis krijgen. Elk 
teken,, elke gesproken, geschreven of fysieke uiting kan uit zijn con-
textt worden genomen en in een andere worden ingeschreven. Deze 
breukk is geen ongelukkige bijkomstigheid, maar vindt noodzakelijk en 
onvermijdelijkk plaats zodra we communiceren en ervaringen delen. 
Zonderr de mogelijkheid van herhaling, zou geen enkele uiting ontvan-
gen,, gehoord of gelezen, betekend of beantwoord kunnen worden en 
iederee ervaring onmogelijk zijn. 
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Dee repeterende breuk die zich hier voltrekt, haalt niet moedwillig 
eenn uitspraak uit haar context, maar openbaart dat het elke uitspraak 
aann een eigen oorspronkelijke context ontbreekt. Daarom kan niet met 
absolutee zekerheid worden gezegd of de intentie van de spreker over-
gekomenn en begrepen is. Niet alleen in het geval van een brief waarin 
eenn onduidelijke passage verkeerd kan worden begrepen en de brief-
schrijverr niet aanwezig is om het misverstand op te helderen, maar 
ookk in het geval van een gesprek, een college of een vergadering waar 
dee sprekers in levende lijve aanwezig zijn, zijn we daarvan niet zeker. 
Hett risico dat we de ander tijdens een gesprek misverstaan, wordt in 
onzee samenleving overigens wijdverbreid onderkend. De mogelijke 
juridischee consequenties en economische kosten die een misverstand 
mett zich mee kan brengen evenzeer. Elke manager, hulpverlener of 
overheidsambtenaarr leert op trainingen communicatieve vaardigheden 
hoee hij dit risico kan ondervangen door voortdurend samen te vatten 
enn te herhalen wat de ander zegt: 'Dus u zegt...', 'Wanneer ik u goed 
begrijp,, zegt u....'. Een handtekening onder het contract met de a-
kenpartnerr of met de cliënt bekrachtigt de juistheid van de samenvat-
ting.. Het misverstand wordt hier nog altijd slechts gezien als een acci-
dent,, dat door samenvatten kan worden uitgesloten en contractueel 
kann worden afgedekt. 

Derridaa gaat nog een stap verder. Niet alleen blijf t het onzeker of 
mijnn bedoeling door de ander wordt begrepen, het is zelfs de vraag of 
ikk mijn eigen bedoeling volledig begrijp. Want ook in het denkbare 
gevall  dat de spreker en de toehoorder, of de schrijver en de lezer, een 
enn dezelfde persoon zijn, staat een volledig begrip van wat hij bedoelt 
niett op voorhand en zonder enige twijfel voor hemzelf vast, aangezien 
watt hij zegt of schrijft reeds een herhaling is van wat al door anderen 
gezegdd of geschreven is. "Schrijven wil zeggen enten (greffer)" (DIS 
395)) Elk spreken en schrijven, elke uiting ent zich op wat al gezegd is. 
Ditt houdt in "dat de intentie die de uiting bezielt, gegeven deze itera-
tie-structuur,, nooit volledig aan zichzelf tegenwoordig zal zijn" (M 
389).. Derrida deconstrueert in dit verband de alleenspraak, die door 
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Husserll  wordt gezien als de expressie van een subject dat volledig aan 
zichzelff  tegenwoordig is. De alleenspraak zou een improductieve 
herhalingg en transparante zelfreflectie zijn, waarin de intentie van het 
subjectt volledig aan hetzelfde subject aanwezig is. Derrida stelt daar-
entegenn dat alleenspraak niet mogelijk is zonder de omweg via de taal, 
waarinn ik tot en in mijzelf spreek. Maar zodra ik in mijzelf spreek, 
maakk ik gebruik van een taal die niet van mij is en waarover ik bij 
gevolgg geen heer en meester ben. 

Dee iteratie-structuur van het schrift ondermijnt de autonomie van 
dee schrijver, maar van een extase op de manier waarmee Blanchot het 
verdwijnenn van de schrijver associeert is hier geen sprake. De schrij-
verr is niet gedecentreerd, omdat hij op het moment dat hij aan het 
uiterstee van zijn mogelijkheden komt, buiten zichzelf raakt, maar 
omdatt hij altijd al bemiddeld is en niet buiten de bemiddeling om aan 
zichzelff  tegenwoordig kan zijn. In de reflectie op zichzelf keert het 
subjectt niet naar zichzelf terug, maar ontdekt het zichzelf als iets wat 
vreemdd voor hem blijft . De eigen identiteit is een effect van supple-
mentairee reflecties die vandaag de dag concreet gestalte krijgen in het 
netwerkk van allerlei soorten media en verhoudingen tot anderen. Wij 
zijnzijn niet langer de spil van dit netwerk, maar een knooppunt daarbin-
nen.. We zien, lezen, denken en ervaren onze verhoudingen tot anderen 
enn tot de media weliswaar vanuit een bepaald referentiekader, maar 
wee hebben niet de beschikking over dat referentiekader. Omdat een 
overzichtt over het 'eigen' en andere referentiekaders zelf deel uit-
maaktt van het netwerk dat we willen overzien, zijn we noch de regis-
seurr van onze verhoudingen tot anderen, noch van de media. Omdat 
hett het netwerk aan een centrum ontbreekt, spreekt Derrida van 'spel': 
"dezee beweging van het spel, die door het ontbreken, de afwezigheid 
vann het centrum of van de oorsprong wordt mogelijk gemaakt, is de 
bewegingg van supplementariteit' (ED 423). Hiermee is niet gezegd 
datt wij vrij spel hebben en onbelemmerd onze gang kunnen gaan. Juist 
omdatt het centrum ontbreekt en wij bij gevolg de regie niet in handen 
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hebbenn is het spel van entingen geen vrij spel, dat wil zeggen, geen 

spell  waarover wij kunnen beschikken. 
Derridaa zelf spreekt niet van netwerk en knooppunt. Niettemin 

gevenn deze termen goed weer wat hij met 'schrift' en 'tekst' aanduidt, 
namelijkk het spel of weefsel van verwijzingen en entingen. Dit weef-
sell  - 'texture - is niet tekstueel in de zin dat het alleen betrekkingen 
tussenn geschreven uitingen omvat. Het woord 'tekst' heeft voor Derri-
daa een bredere betekenis: "Wat ik 'tekst' noem omvat alle structuren 
diee 'werkelijk', 'economisch', 'historisch', socio-institutioneel worden 
genoemd,, kortom: alle mogelijke referenten" (LIM 276). Hiermee 
ontkentt hij niet het bestaan van referenten - alsof er geen stenen zou-
denn bestaan waaraan we ons meer dan eens kunnen stoten, alsof oor-
logenn nooit hebben plaatsgehad, alsof ik niet van lij f en leden ben en 
hett niet koud heb wanneer het buiten vriest - maar wel dat woorden 
aann die referenten in de werkelijkheid hun definitieve betekenis ontle-
nen.. De werkelijkheid zelf heeft een structuur van verwijzingen en 
entingenn en is deel van de beweging van supplementariteit. De bete-
keniss van elk referent is altijd al supplementair bemiddeld en kan niet 
buitenn het intermediair om rechtstreeks in haar oorspronkelijkheid 
wordenn gekend. De ervaring van de werkelijkheid is een "interpreta-
tievee ervaring". Deze "interpretatieve ervaring" manifesteert zich niet 
alleenn in relatie tot literatuur of literaire werken, maar ook op het 
momentt dat we onszelf of anderen vragen wat de zin van het leven is, 
watt liefde en wat welzijn betekent, op het moment dat we ethisch-
politiekee kwesties en maatschappelijke vraagstukken bespreken, of op 
hett moment dat we conclusies trekken uit statistieken. Ook de financi-
eel-economischee werkelijkheid is supplementair bemiddeld. Dat is de 
redenn waarom directeuren van nationale banken weinig interviews 
geven:: hun uitspraken hebben namelijk direct gevolg voor wisselkoer-
sen,, voor de rentestand en voor de handel in aandelen op de geld-
markt. . 

Derrida'ss 'tekst' voltrekt dus een heel andere beweging dan Blan-
chotss 'oeuvre'. In plaats van een afwezigheid van de wereld duidt 
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'tekst'' een afwezigheid in de wereld aan. Het oeuvre transcendeert de 
wereldd of het gebied van zijnden, terwijl de tekst het spel is waarin 
zijndenn zich op elkaar enten. Met andere woorden, de wereld is een 
tekst,, maar geen Boek, in de zin van Hegel. Dit spel van entingen is 
'ouder'' dan het verschil tussen zijn en zijnde dat constitutief is voor 
Blanchotss oeuvre. Het zijn staat niet buiten deze beweging van sup-
plementariteit,, buiten de keten van supplementen, maar is daar een 
effectt van en is daarin altijd al opgenomen. De grens tussen af- en 
aanwezig,, tussen binnen en buiten loopt niet tussen zijn en zijnde, 
maarr tussen de zijnden. Ik maak hier niet voor niets een toespeling op 
eenn passage uit "La différance", waarin Derrida zegt dat de différance 
opp een hoogst merkwaaidige manier "ouder" is dan Heideggers onto-
logischee differentie. Het verschil tussen zijn en zijnde is een effect van 
schrift,, van différance: 

"Omdatt het zijn nooit 'zin' heeft gehad, omdat het als zodanig slechts 
altijdd gedacht of gezegd is als zich verhullend in het zijn, (is) de diffé-
rancerance (mijn curs.) op een bepaalde, hoogst eigenaardige wijze 'ouder' 
dann de ontologische differentie of dan de waarheid van het zijn. Juist op 
grondd van die leeftijd kunnen we haar benoemen als spel van het spoor" 
(MM 23). 

Omdatt de différance als niet-oorsprong van verschillen 'ouder' is dan 
hethet zijn(de), heeft zij in onze taal geen naam, dat wil zeggen geen 
eigennaamm die dekt wat het uitspreekt. Derrida benadrukt dat het on-
noembaree geen onuitsprekelijk wezen is waartoe geen enkele naam 
kann naderen - zoals God dat is voor de negatieve theologie - maar het 
spell  van het spoor waarvan ook de naam différance een effect is (M 
28).. Het ontbreken van de eigennaam dienen we zonder heimwee te 
beamen.. In Sein und Zeit bespeurt hij nog een "heideggeriaanse hoop" 
opp een eigenlijke naam van het zijn en op een eigenlijke verhouding 
vann het Dasein tot zijn Zijn. Voor Derrida is de eigenlijkheid "zelf 
nietss anders dan een effect van het schrift" (M 26). De afwezigheid in 
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dee wereld geeft zich als nimmer op te heffen differentie tussen zijn-
den,, die zich op elkaar enten; zij is daarom geen manco, in de zin die 
Sartree daaraan geeft. Het gaat Derrida om de afgrondelijkheid van 
onzee beslissingen, niet om de kansen die we noodzakelijk hebben 
gemist,, omdat we andere kansen hebben gegrepen. 

Hoewell  de verschillen nog niet in al hun finesses zijn uitgewerkt, 
wordtt hopelijk langzamerhand duidelijk dat de ervaring van het schrift 
eenn geheel andere is dan de ervaring van het schrijven. De belangrijk-
stee verschillen concentreren zich rond de positie van het subject en de 
relatiee tot de wereld. De ervaring van het schrift houdt niet in dat het 
subjectt zichzelf verliest, maar wel dat het zijn autonomie kwijtraakt. 
Hett subject verliest zijn autonomie niet, omdat het buiten zinnen raakt, 
maarr omdat het altijd al bemiddeld en bij gevolg gedecentreerd is. 
Evenminn houdt de ervaring van het schrift de transcendentie van de 
wereldd in. De ervaring van het schrift is niet zozeer sacraal als wel 
profaann - om niet te zeggen banaal of triviaal - niet mystiek, als wel 
seculier.. De ervaring van het schrift beperkt zich niet tot een literaire 
off  filosofische ervaring, maar strekt zich uit tot alle uitingen en erva-
ringen.. Om dit laatste te benadrukken heb ik een aantal keren min of 
meerr terloops verwezen naar alledaagse situaties. Maar wanneer de 
ervaringg van het schrift niet specifiek is voor literatuur, dan dringt de 
vraagg zich op of, en zo ja, hoe en waarin literatuur zich onderscheidt 
vann andere alledaagse taaluitingen. De ervaring van het schrift werpt 
tevenss de vraag op die ik nu eerst zal beantwoorden, namelijk de 
vraagg welke positie de lezer inneemt in de beweging van supplementa-
riteit. . 

7.7. Het dictaat van de lezers 
Watt betekent de stelling dat alles begint met het intermediair voor de 
verhoudingg tussen lezer en schrijver? Welke consequenties heeft deze 
stellingg voor het lezen en interpreteren van een tekst? En wat betekent 
inn het licht van de ervaring van het schrift een affirmatieve lezing? 
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Beantwoordtt deze lezing aan het volo van het oeuvre of volgt zij het 

spell  van entingen? 
Dee schrijver is niet de autonome schepper van zijn werk. Hij ver-

liestt zijn autonomie niet omdat hij, zoals Blanchot ons wil doen gelo-
ven,, buiten zinnen raakt en zichzelf verliest, maar omdat hij woorden 
gebruiktt die niet van hemzelf zijn. Schrijven is enten, niet tot het ui-
terstee gaan. Elk tekst ent zich impliciet of expliciet op andere teksten, 
tekstenn die nauwkeurig worden gelezen, teksten die worden geraad-
pleegdd of teksten waarnaar alleen wordt verwezen. Dat geldt voor een 
romancierr of dichter niet anders, dan voor een filosoof, wetenschapper 
off  beleidsmedewerker. Een tekst ent zich op andere(n) door bijvoor-
beeldd het commentaar dat lezers geven op voorlopige versies of door 
mett deze of gene van gedachten te wisselen over het onderwerp van 
dee tekst. Omdat hij door anderen gesouffleerd wordt, is de schrijver, 
dee filosoof of de wetenschapper, niet de enkelvoudige oorsprong van 
zijnn werk. Derrida illustreert dit op licht ironische wijze in Limited 
Inc.Inc. In Reiterating the differences: reply to Derrida spreekt John R. 
Searlee zijn dank uit aan D. Searle en H. Dreyfus met wie hij het werk 
vann Derrida heeft bediscussieerd. Op zijn beurt heeft Derrida met 
"zijnn oude vriend" Dreyfus samengewerkt en van gedachten gewis-
seld,, wat hem ertoe brengt te zeggen dit antwoord zo goed als (quasi-
ment)ment) te hebben gedicteerd (LIM 68). Het kan ook zijn, dat we andere 
citerenn zonder daar erg in te hebben. Wanneer Derrida in La carte 
postalepostale schrijft: "Ik huil niet meer wanneer je weggaat, ik loop, ik 
loop,, op mijn kop natuurlijk" (CP 49), dan citeert hij, wanneer we 
hemm op zijn woord mogen geloven, Büchner en Celan zonder daar zelf 
opp dat moment erg in te hebben.1' 

Aangezienn het spel van entingen geen centrum heeft en de schrij-
verr de verhouding tot anderen, andere teksten en andere media niet 
regisseert,, kan niet definitief worden vastgesteld wie schrijft of wie 
dicteert.. Deze situatie omschrijft Derrida als een verstrengeling "tus-
senn de auteur die leest en de eerste lezer die dicteert" (ED 335); zij 
vormtt het uitgangspunt van zijn reflectie op het lezen en interpreteren. 

221 1 



Hett dictaat van de lezer betekent niet dat de lezer een positie wordt 
toegekendd van betekenisgever die meer overziet dan de auteur en 
evenminn dat de lezer onafhankelijk van de auteur betekenissen aan de 
tekstt toevoegt. Net zomin als de schrijver is de lezer autonoom: de 
auteurr die leest, dicteert de lezer die hem dicteert. Hiermee is niet 
gezegdd dat de verhouding tussen lezer en schrijver wederkerig is, 
aangezienn het dictaat van de lezer op zijn beurt weer op anderen is 
geënt.. In dit spel van entingen is niet langer te bepalen waar het dic-
taatt begint dan wel eindigt. 

Niett de ontlediging van het werk, maar het intermediair, oftewel 
dee supplementaire bemiddeling, vormt de spil waarvanuit Derrida de 
onderlingee relaties tussen lezer, schrijver en werk denkt. De lezer die 
dee schrijver dicteert staat daarom niet gelijk met de 'geïmpliceerde 
lezer'' of 'toekomstige lezer', die deelneemt aan het werk op het m>-
mentt dat het zich ontledigt Het dictaat van de lezer is van een geheel 
anderee orde. Voor Blanchot heeft het lezen niet tot doel de betekenis 
vann het verhaal en de intentie van de schrijver te achterhalen. De lezer 
iss juist verwikkeld in een hevig gevecht met de auteur en tracht zich 
vann hem te ontdoen. Het lezen, zo hebben we gezien, denkt hij als een 
affirmatiee van de ervaring en ontlediging van het werk. Niet de lezer 
enn de schrijver communiceren, maar het werk communiceert en be-
trektt de lezer en de schrijver in een niet aflatende ontlediging waarin 
zijj  zichzelf verliezen. 

Dee beweging van het intermediair geeft een geheel andere inhoud 
aann het 'noli me legere'. Niet het zelfverlies verhindert dat het werk 
volledigg aan de schrijver tegenwoordig is en dat de schrijver zijn werk 
kann lezen, maar de onteigening van het woord. Zijn stelling dat het 
boodschappenlijstt voor de schrijver ervan niet hetzelfde is als voor 
degenee die het leest, ook al dragen zij dezelfde naam en zijn zij om zo 
tee zeggen dezelfde persoon (LIM 98), maakt duidelijk dat het 'noli me 
legere'' voor Derrida niet samenhangt met het verschil russen 'oeuvre' 
enerzijdss en 'livre' of 'ouvrage' anderzijds. Het boek behoort de 
schrijverr net zomin toe als het oeuvre. De schrijver heeft noch mees-
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terschapp over het oeuvre, noch over het boek. Het 'noli me legere' 
beperktt zich daarom niet tot het oeuvre, maar geldt voor alle uitingen, 
hoee alledaags en triviaal zij ook zijn, omdat de intentie niet onmiddel-
lij kk aan de schrijver zelf tegenwoordig is. Dit lijk t een absurde stel-
ling,, maar iedereen heeft wel eens ervaren dat hij het antwoord op de 
vraagg wat hij nu bedoelt of wil zeggen schuldig moet blijven. En ie-
dereenn die wordt geconfronteerd met wat hij heeft gezegd of geschre-
ven,, vraagt zich wel eens vertwijfeld af of hij dat werkelijk zelf heeft 
gezegdd of geschreven. En wie kent niet die vreemde gewaarwording 
zijnzijn eigen tekst te lezen als ware hij door een ander geschreven? 

Watt betekent dit alles voor de interpretatie van een tekst? Derrida 
deconstrueertt de interpretatie die de betekenis van een tekst herleid tot 
eenn oorspronkelijk referent of "transcendentaal betekende". Deze 
"transcendentee lezing (lecture transcendante)" (GR 229) streeft een 
sluitendd verhaal na en ziet de intentie en subjectiviteit van de schrijver 
alss een geruststellend fundament, dat een eind maakt aan het eindeloze 
spell  van entingen. Niettemin slaagt zij er niet in de beweging van 
supplementariteitt stil te zetten. Het transcendentaal betekende ligt 
namelijkk in de tekst verborgen en spreekt niet rechtstreeks van en voor 
zichzelf;; het stelt zich niet onafhankelijk van de lezing tegenwoordig. 
Dee interpretatie is het supplement van het transcendentaal betekende. 
Daaromm kunnen we van een interpretatie nooit met zekerheid zeggen, 
datt zij met de oorspronkelijke betekenis overeenkomt, dat zij met 
anderee woorden juist of rechtvaardig (fust) is. Immers, een oordeel 
overr de juistheid van een interpretatie vooronderstelt dat de oorspron-
kelijkee betekenis onafhankelijk van de interpretatie kan worden ge-
kend,, dat vervolgens een onafhankelijk standpunt kan worden inge-
nomen,, waarvanuit de interpretatie met de oorspronkelijke betekenis 
vann de tekst kan worden vergeleken. Op haar beurt zal deze onafhan-
kelijkee positie op een of andere manier gelegitimeerd moeten worden. 
Daaromm vereist een oordeel over de juistheid van een interpretatie ten 
minstee drie interpretaties: de interpretatie van het boek in kwestie, de 
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interpretatiee van die interpretatie en de interpretatie van het interprete-

renn en de mechanismen die daarin werkzaam zijn. 
Dee interpretatie vooronderstelt een beslissing over de context, 

overr wat wel en wat niet relevant is, over de verhouding tussen lezer 
enn tekst, tussen schrijver en tekst, tussen tekst en wereld. Deze beslis-
singg is niet autonoom en ligt ingebed in een structuur van aannames, 
waaraann zij getoetst wordt. Naar eigen zeggen wordt Derrida op dit 
puntt gemakkelijk misverstaan, alsof hij een volstrekte willekeur zou 
bepleiten,, alsof volgens hem iedereen het zijne in een tekst kan en 
magg lezen en iedere discussie over de betekenis van een tekst volstrekt 
zinlooss is: "Deze definitie van het deconstructionisme (deconstruct i-
onniste)onniste) is onjuist (dat is juist: onjuist, niet waar) en zwak" (LIM 270). 
Hett punt waar het hem om gaat, is dat de beslissingen die in elke h-
terpretatiee en methode van interpretatie liggen besloten, niet kunnen 
wordenn gebaseerd op het wezen van de literatuur. Anders gezegd, de 
grondd van die beslissingen is niet ontologisch maar conventioneel of 
institutioneell  van aard. In het volgende hoofdstuk zullen we zien, dat 
Derridaa literatuur beschouwt als een instituut dat wordt georganiseerd 
enn geregeerd door een aantal axioma's over de tekst en de schrijver. 
OpOp hun beurt zijn deze axioma's te herleiden tot de categorieën van 
eenheid,, identiteit en uniciteit. Het statuut van de schrijver, de tekst, 
hethet genre, de lezer en de methode van lezen zijn functies binnen soci-
aal-politiek-economisch-institutionelee structuren, die geenszins na-
tuurlijkk of substantieel in de literatuur verankerd liggen. 

8.8. Een affirmatieve lezing 
Beantwoordtt Derrida's Blanchot-lezing aan het voto van het oeuvre? Is 
zijnn lezing een vorm van onmogelijke literatuurkritiek? Realiseert zij 
zichh op het moment dat zij onmogelijk wordt? Affirmeert zijn lezing 
hett moment waarop niets meer te ontkennen valt? Of is de notie van 
'tekst'' richtinggevend voor zijn Blanchot-lezing en affirmeert hij het 
spell  van entingen en de beweging van supplementariteit? 
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Uitt het voorafgaande kunnen we concluderen, dat Derrida's Blan-
chot-lezingg niet zozeer het moment affirmeert waarop er niets meer te 
ontkennenn valt, als wel het oneindige spel van verwijzingen en entin-
gen.. Zijn deconstructieve lezing van filosofische teksten respecteert zo 
nauwkeurigg mogelijk het spel van concepten, tot het punt waarop een 
internee spanning hun ongegrondheid en hun afgrondelijkheid open-
baartt (cf. POS 14/15). Respect wil hier niet zeggen dat de lezing zon-
derr enige vorm van geweld de verborgen oorspronkelijke betekenis 
weergeeftt en recht doet aan de bedoeling van de schrijver. In zijn 
lezingg van literaire werken affirmeert Derrida de afgrondelijke bewe-
gingg die hij daarin aan het werk ziet. Het respect begint met de erken-
ningg dat de lezing of interpretatie gewelddadig is en dat zij zich niet 
kann beroepen op een transcendentaal betekende of oorspronkelijke 
betekeniss die daarin verborgen zou liggen. Stelt Derrida dat de lezing 
antwoordtt en zich zou moeten overgeven aan een onherleidbare, hete-
rogenee uniciteit, dan moeten we hierbij voor ogen houden dat de le-
zingg zelf voor dit moment tekent, dat dit moment een supplement van 
dee lezing is. In het interview met Derek Attridge zegt hij: 

"Dee lezing moet zichzelf o verge ven (se rendré) aan deze uniciteit, haar 
aann boord nemen, haar in gedachte houden, zich er rekenschap van ge-
venven (en rendre compte). Maar daarvoor, voor deze 'overgave' (rendre) 
moett je op jouw beurt tekenen, iets anders schrijven dat antwoordt en 
correspondeertcorrespondeert op een gelijke singuliere wijze, dat wil zeggen op een 
onherleidbare,, onvervangbare, 'nieuwe' manier: noch imitatie, noch e-
productiee noch metataal" (Attridge 1992:69/70; Franse woorden tussen 
haakjess zijn in Engels versie toegevoegd). 

Dee overgave van Derrida's lezing betekent niet dat zij zich ontledigt, 
maarr wel dat zij de grondeloze openheid van zijn verhalen affirmeert 
alss tekst, als onverzadigbare context, en dus niet als désceuvrement. 

Affirmeertt het 'Ja' van de lezing voor Blanchot de waanzin van het 
werk,, dat zich realiseert door zich te verspillen, voor Derrida affir-
meertt het 'Ja' van de lezing het spel van entingen en supplementaire 
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bemiddelingenn dat onophoudelijk verschillen voortbrengt. Zegt Derri-
daa dat zijn lezing gewelddadig is, dan geeft hij toe dat zijn lezing het 
werkk van Blanchot toe-eigent en dat zij tegelijkertijd door fictie is 
bewerktt en de zogenaamde oorspronkelijke betekenis van Blanchots 
werkk met uitstel produceert. En het is precies dit uitstel dat Derrida in 
zijnn Blanchot-lezing als ervaring van de aporie te pas brengt. 

Derridaa leest Blanchot niet, zoals Clark beweert, "volgens Blan-
chotss gebruik van commentaar en schrijven" (Clark 1992:138). Hij 
schrijftt geen onmogelijke literatuurkritiek die pretendeert authentiek 
tee zijn. Blanchots claim van authenticiteit verklaart zijn kritiek op de 
psychopathologischee lezing, waartegen hij het werk van Artaud en 
HÖlderlinn wil beschermen. Of anders gezegd, vanwege de claim van 
authenticiteitt resulteert zijn bescherming in de reductie van hun werk 
tott een 'kritisch geval'. Derrida's relativering van zijn beschuldiging 
aann het adres van Blanchot - in L 'oreille de I 'autre- neemt niet weg 
datt de claim van authenticiteit die met de onmogelijke literatuurkritiek 
samenhangt,, door hem indirect ter discussie wordt gesteld. Zijn kritiek 
opp Heidegger, aan het eind van "La différance", is naar mijn mening 
ookk van toepassing op Blanchot. Ondanks de verschillen tussen Hei-
deggerss ontologische differentie en Blanchots negatieve ontologie, 
wordtt zijn notie van het schrijven gevoed door een heimwee of 
nostalgischh verlangen en een (vergeefs) zoeken naar een eigen(lijke) 
naam,, of een eigenlijke want innerlijke en onlosmakelijke samenhang 
tussenn vorm en inhoud. Derrida benadrukt daarentegen dat de tekst als 
spell  van entingen een beweging van supplementariteit is en dat de 
eigenlijkheidd een effect is van dit spel en deze beweging. De conse-
quentiess van dit verschil tussen Blanchot en Derrida kunnen hier nog 
niett worden overzien en zullen in het laatste hoofdstuk worden uitge-
werkt. . 

Dee affirmatie van het spel van entingen volgt geen strategie die door 
eenn vooraf vastgesteld doel wordt gedirigeerd, maar een "strategie 
zonderr doeleinde": een strategie zonder berekening, een strategie die 
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niett anticipeert op wat komen gaat, een "onzekere strategie die toe-
geeftt niet te weten waar ze heen gaat" (DP 459). Wat in deze ongelei-
dee strategie ter discussie staat, is de eis van eenheid met een rechtma-
tigg begin en eind waarvan de intentie het centrum vormt. Als spel van 
entingenn is elke tekst een veelheid van talen en stemmen. Dit veelvoud 
vann talen komt niet alleen tot uiting in de labyrintische structuur, in 
diee onontwarbare kluwen van citaten, onderbrekingen en commenta-
renn en stemmen, maar ook in de dialoogvorm waarin "Pas" is ge-
schreven.. Het eerste wat aan deze dialoog opvalt, is dat we niet kun-
nenn uitmaken wie er aan het woord is, noch wie "dicteert". De dialo-
genn van Plato vinden bijvoorbeeld plaats tussen Socrates en Glaucon, 
maarr in "Pas" blijf t het de vraag tussen wie het gesprek wordt ge-
voerd,, wie vraagt en wie antwoordt. Gevraagd door Elisabeth Weber 
naarr de meerdere stemmen die in sommige van zijn essays12 opklin-
ken,, wijst Derrida op een aantal situaties van veelstemmigheid. Een 
vann de situaties die hij noemt, is het citaat. Zodra we iemand citeren, 
gevenn we de ander het woord. In "Pas" wordt door de sprekers veel en 
veelvuldigg uit de verhalen en romans van Blanchot geciteerd. Soms 
heeftt het er zelfs veel van weg, dat een personage uit het werk van 
Blanchott direct aan het gesprek deelneemt. Ik doel hierbij op die pas-
sagess waar citaten uit het werk van Blanchot slechts vooraf worden 
gegaann door een liggend streepje, waarmee de verschillende stemmen 
wordenn gemarkeerd (PAR 101, 102, 108, 112, 114). 

Eenn andere situatie van veelstemmigheid die Derrida naar voren 
brengt,, is een ander citeren zonder het te beseffen. Het al dan niet 
bewustt citeren is niet specifiek voor de veelstemmigheid van "Pas". 
Veelstemmigheidd verwijst allereerst naar meerduidigheid, naar de 
onverzadigbaarheidd van de context en de repeterende breuk, die elk 
citaatt voltrekt en die de communicatie zowel mogelijk als onmogelijk 
maakt.. Aangezien elke bepaling een repeterende breuk voltrekt, ver-
strooitt de betekenis zich. In elk woord kunnen verschillende beteke-
nissenn en verschillende stemmen worden waargenomen: "Er zitten al 
verschillendee stemmen in het woord" (PS 407). Het woord is veel-
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stemmig,, want deel van het spel van entingen. Maar niet alleen een 
tekstt in de vorm van een dialoog is veelstemmig. Wanneer Derrida in 
dee introductie van Parages zegt dat de stemmen zich verstrengelen 
heeftt hij het over de stemmen "in dit boek" en niet alleen die in "Pas". 

Maarr waarom is "Pas" wel en zijn de overige drie essays in Para-

gesges niet in dialoogvorm geschreven? Of een essay wel of niet de vorm 
vann een dialoog aanneemt is voor Derrida niet zozeer een kwestie van 
eenn keuze, als wel van een bepaald onvermogen een monoloog te 
houden.. De dialoog dringt zich op: "Het gesprek (/ 'interlocution), de 
veelvoudd van stemmen dringt zich in zekere zin op en ik moest het 
doorgangg verlenen (devais lui laisser Ie passage)" (PS 407). Wat in 
"Pas""  ter sprake wordt gebracht, vereist op een of andere manier de 
vormm van de dialoog. Wat dwingt "Pas" tot een dialoogvorm? Wat 
brengtt deze tekst te pas dat hij de vorm van een dialoog vereist? Laten 
wee voor een antwoord op deze vragen eerst eens kijken wie er aan het 
woordd zijn. Over de identiteit van de stemmen komen we niets te 
weten,, behalve dan dat de ene stem mannelijk en de andere stem 
vrouwelijkk is (PAR 14). 

Ditt heeft "Pas" gemeen met de andere essays, die Derrida in de 
vormm van een dialoog heeft gepubliceerd. Telkens wanneer veelstem-
migheidd de vorm van een dialoog vereist, "waren er vrouwenstemmen 
off  een vrouwenstem" (PS 408). In zijn briefwisseling met Christie V. 
McDonaldd zegt hij de noodzaak te voelen van een tekst waarin de 
veelvuldigheidd van seksueel gemarkeerde stemmen een kans krijgt 
(PSS 114). Deze "polyseksuele samenzang" wil niet zeggen dat de 
dialoogg een tweegesprek is tussen een man en een vrouw. Ook al lijk t 
"Pas""  op een tweegesprek, het valt niet uit te sluiten dat er meerderen 
aann deelnemen. De ervaring van het schrift laat eveneens de interpre-
tatiee toe, dat de verschillende stemmen tot een en dezelfde persoon 
behorenn en dat er in "Pas" sprake is van een soort innerlijke dialoog of 
innerlijkee polyloog. Dit impliceert dat de mannelijke stem niet excb-
sieff  de man en de vrouwelijk stem niet uitsluitend de vrouw toebe-
hoort.. De sekse-identiteit zit niet op het lichaam vast, maar is het re-
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sultaatt van zowel "biologische en lichamelijke" (PS 115) als histori-
sche,, sociale en culturele identificaties en classificaties. Als verschil 
tussenn vaststaande identiteiten wordt de seksuele differentie geredu-
ceerdd tot een dualiteit of binaire oppositie tussen phusis en nomos, 
tussenn natuur en cultuur. De seksuele differentie ligt "voor iedere 
bepaling,, voor iedere identificatie" (PAR 81). Derrida spreekt daarom 
niett van "la difference sexuelle", maar van "la différance sexuelle" of 
"less differences sexuelles", waarin de ware identiteit van man en 
vrouww uitgesteld blijft . Niet alleen de dualiteit, maar ook de neutrali-
seringg van de seksuele differentie wordt door Derrida ter discussie 
gesteld.. Het appèl, ('Kom') en de affirmatie ('ja, ja'), de instulping, 
hett hymen en het genre, als ook 'pas' brengt hij ten tonele als figuren 
vann de seksuele differentie. 

Desondankss zal ik de 'seksualisering' van deze figuren of quasi-
conceptenn niet nader expliciteren, door de vraag te stellen waar Derri-
daa staat in het debat over seksuele differentie en sekseverschillen.13 Ik 
beperkk mij ertoe te laten zien hoe deze figuren in een aantal verhalen 
vann Blanchot volgens Derrida de wetten van de literatuur en de ver-
houdingg tot de wet in het algemeen problematiseren en hoe zij consti-
tutieff  zijn voor een engagement, dat de onherleidbare meerduidigheid 
alss uitgangspunt neemt. Behalve de wetten van de literatuur en de wet 
inn het algemeen, problematiseren deze figuren ook de verhouding tot 
dee ander - als ethische relatie (Levinas) en als neutrum of leeg tussen 
(Blanchot).. De seksuele figuren van de instulping, het hymen en het 
genre,, alsmede het appèl en de dubbele affirmatie zijn terugkerende 
motievenn van waaruit het engagement in spiegelschrift een andere 
gestaltee krijgt dan in het denken van Blanchot. Nadat ik deze gestalte 
onderr de noemer van 'engagement in Babel' uiteen heb gezet, richt ik 
mijj  op de complexe figuur van 'pas'. Met name in deze figuur (zonder 
figuur)figuur) komt de vervlechting van de lagen van geweld tot uiting. Maar 
belangrijkerr is dat de figuur van 'pas' laat zien, hoe Derrida de erva-
ringg van het onmogelijke transformeert in een ervaring van de aporie. 
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Hoofdstukk 6 

Engagementt in Babel 

WanneerWanneer men zonder meer kan vertalen dan is 
erer geen engagement, wanneer men niet kan 
vertalenvertalen is er evenmin engagement. Opdat er 
engagementengagement is, is een babylonische situatie 
vereist. vereist. 

Jacquess Derrida 

1.1. Het strategische voorrecht van de literatuur 
Derrida'ss literatuuropvatting hangt onlosmakelijk samen met zijn 
notiee van schrift of tekst, die alle structuren omvat die we werkelijk 
noemen:: economie, geschiedenis, cultuur, recht, ethiek en politiek. 
Hett spel van entingen beperkt zich derhalve niet tot intertekstuele 
verwijzingenn naar romans, verhalen en gedichten. Onder 'literaire 
tekst'' wordt hier meer verstaan dan alleen een specifieke taaluiting of 
taaldaadd in de vorm van een verhaal, roman of gedicht. Ieder literair 
werkk beweegt zich altijd al in een sociaal-economisch-politiek-
juridischh netwerk, dat concreet wordt belichaamd door schrijvers, 
dichterss en uitgevers, redacteuren en boekverkopers, recensenten, 
criticii  en literatuurwetenschappers, en niet te vergeten het lezerspu-
bliek,, die op hun beurt allemaal knooppunten in het netwerk zijn. 
Binnenn dit literaire netwerk, dat allesbehalve homogeen is, ontstaat 
eenn institutioneel knooppunt, waarbinnen een tekst op grond van con-
ventiess en regels als literair wordt erkend, geclassificeerd en inge-
schrevenn en vervolgens al dan niet goed bevonden. De classificatie en 
inschrijvingg zijn niet gebaseerd op een ontologische bepaling van de 
literatuurr die onafhankelijk van het literaire instituut zou bestaan: 
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"Err is geen wezen noch substantie van de literatuur; de literatuur is niet, 
zijj  bestaat niet, zij handhaaft zich niet permanent (a demeure) in de 
identiteitt van haar natuur of vann een historisch zijnde, dat volkomen ge-
lij kk is aan zichzelf. (...) Dezelfde uitspraak kan hier, in een situatie en 
volgenss bepaalde conventies, als literair worden beschouwd, en elders 
alss niet literair. Dit duidt erop dat de literariteit geen intrinsieke eigen-
schapp is van deze of gene discursieve gebeurtenis" (DEM 22). 

Aangezienn een tekst zijn literaire statuut niet ontleent aan intrinsieke 
kwaliteitenn of op het wezen van de literatuur, is zijn statuut supple-
mentairr en een tekst zogenaamd literair. 

Sprekendd van teksten die zogenaamd literair zijn - '7 'écriture dite 
littéraire*littéraire*  (DP 443) - doelt Derrida enerzijds op het moment van 
institutiee en anderzijds op het fictieve, want supplementaire karakter 
vann het literaire statuut of moment van institutie. Het woord 'instituti-
on'' verdisconteert zowel het moment van institutie of oprichting, als 
hett resultaat daarvan: het instituut. Als moment en als resultaat is 
'institutie'' een vorm en effect van oorspronkelijk geweld. Dit impï-
ceertt dat het literaire statuut van een tekst zogenaamd en institutioneel 
vann aard is, waardoor de ontologische vraag naar het wezen van de 
literatuurr zich verplaatst naar politiek-juridische vragen: wie beslist, 
opp grond van welke criteria wat literatuur is; wie maakt, op grond van 
welkee regels en wetten uit hoe we literaire teksten moeten lezen; wie 
steltt de regels van het literaire genre op? Wat bij deze vragen voor 
Derridaa in het geding is, is niet alleen de legitimatie van het literaire 
instituut,, als wel de legitimatie van de institutie in het algemeen: elke 
institutiee is altijd al verwikkeld in de vraag naar haar eigen legitimatie, 
datdat wil zeggen in de vraag naar de wet van de wet. Het gebruik van 
hethet woord 'instituut' benadrukt, dat hij zowel afstand neemt van het 
ideee dat literatuur (of kunst in het algemeen) een autonome kunstui-
tingg of privé-uiting is, als van het idee dat de ervaring van het schrij-
ven,, zoals Blanchot stelt, haar 'eigen autoriteit is'. 
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Opvallendd is dat Derrida het literaire instituut verbindt met twee 

(politieke)) motieven die we eerder in het werk van Blanchot zijn te-

gengekomen:: het voorrecht van de literatuur en het 'alles zeggen': 

"Enn wanneer literatuur hier in mijn ogen een bepaald privilege bezit dan 
iss dat enerzijds omdat zij de gebeurtenis van het schrift thematiseert en 
anderzijdss om wat haar, in haar politieke geschiedenis, lieert aan deze 
principiëlee toestemming om alles te zeggen, die haar op een unieke wij-
zee betrekt op wat men de waarheid, de fictie, het drogbeeld, de weten-
schap,, de filosofie, de wet, het recht en de democratie noemt" (PS 357). 

Literatuurr geniet een "bepaald" voorrecht, omdat zij de gebeurtenis 
vann het schrift thematiseert en toestemming heeft alles te zeggen. De 
vraagg is nu wat de aard of het statuut van dit voorrecht is en hoe het 
zichh verhoudt tot het spel van entingen en de beweging van supple-
mentariteit,, die elke bevoorrechte positie lijken uit te sluiten. En wat is 
dee aard van het 'alles zeggen'? Duidt dit op een beweging van het 
schrijvenn dat alles aanvecht en in niets uitmondt? Op welke unieke 
wijzee betrekt het 'alles zeggen' de literatuur op wat "men de waarheid, 
dee fictie, het drogbeeld, de wetenschap, de filosofie, de wet, het recht 
enn de democratie noemt"? 

Dee vraag naar de aard van het voorrecht kruist de vraag naar de 
verhoudingg tussen filosofie en literatuur. Zoals we al hebben gezien 
gaatt Derrida's interesse in de literatuur vooraf- "wanneer dit moge-
lij kk is" - aan de filosofie. In het interview met Attridge weigert hij 
nietteminn om het belang dat hij aan literatuur hecht, te kwalificeren als 
eenn "primair belang". Hij zegt te aarzelen tussen filosofie en literatuur, 
geenn van beide op te willen geven en te zoeken naar een plaats van 
waaruitt de grens tussen filosofie en literatuur kan worden gedacht en 
verplaatst.. Deze plaats ligt niet in de historische of filosofische reflec-
tiee - dat zou namelijk een metapositie impliceren - maar "in het 
schriftt zelf' (Attridge 1992:34), dat wil dus zeggen in het spel van 
entingenn zelf. De verhouding tussen literatuur en filosofie laat zich 
daaromm niet als een hiërarchische oppositie denken, mede omdat beide 
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geenn identiteit of wezen hebben die aan die verhouding voorafgaat. 
Hebbenn beide ten opzichte van elkaar een bepaalde identiteit, dan is 
diee zogenaamd, want een effect van een supplementaire bemiddeling. 
Hett verschil noch de verhouding tussen literatuur en filosofie kan 
wordenn vastgesteld aan de hand van hun identiteit die aan deze be-
middelingg vooraf zou gaan. Het belang dat Derrida aan literatuur toe-
kent,, kan dan ook niet betekenen dat hij haar bevoorrecht boven de 
filosofie.. Hij verleent geenszins, zoals Habermas1 ons wil doen gelo-
ven,, voorrang aan literatuur, fictie en retoriek boven filosofie, waar-
heidd en logica. Daarmee zou hij de metafysische onderschikking van 
literatuurr aan filosofie alleen omkeren en andermaal vasthouden aan 
hethet denken in hiërarchieën en ontologische bepalingen, dat zo ken-
merkendd is voor het logocentrisme dat hij nu juist wil deconstrueren. 
Bovendien,, wanneer literatuur op grond van een ontologische bepa-
ling,, dus op grond van wat zij in wezen is, voorrang krijgt boven de 
filosofie,filosofie, dan is het nog altijd de filosofie die haar die voorrang ver-
leent,, temeer daar de vraag naar het wezen tot de privileges van de 
filosofiefilosofie behoort - een privilege dat zij overigens zichzelf heeft toege-
kendd (cf. DP 19). En dit voorrecht kan de filosofie enkel aan de lite-
ratuurr verlenen, wanneer zij in hiërarchie boven de literatuur staat. 

Hett voorrecht dat Derrida aan literatuur of bepaalde literaire 
tekstenn hecht, is niet ontologisch, maar strategisch van aard, omdat 
literatuurr "exemplarisch" is voor deconstructie van de metafysica. Dit 
will  niet zeggen dat literatuur een voorbeeld is van de werking van het 
schrift,, het spoor of de diffèrance, maar wel dat zij in de reflectie op 
zichzelff  het moment van institutie en de legitimatie van de wet in het 
algemeenn problematiseert en dat zij onlosmakelijk is verbonden met 
hett recht alles te zeggen. Evenals voor Blanchot, is het engagement in 
spiegelschriftt voor Derrida gelieerd aan het 'alles zeggen', maar dit 
rechtt is geen exclusief literair voorrecht. Behalve literatuur worden de 
democratiee (Bennington 2001:206), de wet (Davies 2001:223) en de 
religiee (De Vries 1999:90) als exemplarisch gezien. Ik geloof niet dat 
dezee 'exemplaren' elkaar om de eerste plaats bestrijden. Wat litera-
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tuur,, democratie, de wet en religie exemplarisch maakt, is de strategi-

schesche functie die zij in de deconstructie van de metafysica hebben. 

2.2. Literatuur : een vreemd instituut 

Derridaa kent in zijn deconstructie van de metafysica aan literatuur een 
voorrechtt toe, omdat zij zich onttrekt aan de metafysische vraag naar 
haarr wezen, naar wat zij is.2 Hij beschouwt literatuur als een recente 
uitvinding,, die onlosmakelijk is verbonden met sociaal-politiek-
juridischee instituties en met het recht alles te zeggen. Literatuur is niet 
alleenn een "instituut van fictie", maar ook een "fictief instituut dat in 
principee iemand toestaat om alles te zeggen" (Attridge 1992:36). Dit 
'alless zeggen' is een democratisch recht - "Geen democratie zonder 
literatuur,, geen literatuur zonder democratie" stelt Derrida in Passi-

ons.ons. In een recent artikel, "The university without condition"3, wordt 
duidelijk,, dat Derrida het democratische recht alles te zeggen, niet 
exclusieff  aan literatuur toekent. Het democratische recht alles te zeg-
gen,, stelt hij hier gelijk met de "universiteit zonder voorwaarde", die 
hett onvoorwaardelijke recht zou moeten hebben alles te onderzoeken 
enn ter discussie te stellen zonder dat daarbij economische belangen 
vooropp staan. Daarin onderscheidt de universiteit, en Derrida staat 
daarbijj  vooral voor ogen wat wordt gerekend tot "the Humanities", 
zichh van andere onderzoeksinstituten. Deze "new Humanities" waar-
toee de literatuurstudie behoort, onderzoekt met name "het moderne 
instituutt literatuur" en haar relatie tot het democratische recht alles te 
zeggenn (Derrida 2002:232). 

Literatuurr is voor Derrida onlosmakelijk verbonden met conven-
tiess en instituties die haar het recht toe kennen alles te zeggen, die haar 
vrijwarenn van iedere vorm van censuur en die haar in staat stellen alle 
mogelijkee vragen te stellen, heersende conventies en grenzen, incii-
sieff  die van de literatuur zelf, ter discussie te stellen en elke vooron-
derstellingg die het literaire instituut organiseert, te problematiseren: 

"Zijj  is tegelijkertijd institutie en contra-institutie, geplaatst op afstand 
vanvan het instituut, in de hoek die het instituut met zichzelf maakt (a 
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Tanglee que 1'institution fait avec elle-même) om zich van zichzelf te 
verwijderen"verwijderen" (PS 357). 

Hierr ligt een overeenkomst met Blanchot, die literatuur privilegieert 
omdatt zij zichzelf op het spel zet en alles aanvecht. Dit neemt niet 
weg,, dat in deze overeenkomst tegelijkertijd een belangrijk verschil 
ligtt besloten. Anders dan voor Blanchot is voor Derrida het voorrecht 
nietniet ontologisch, maar strategisch van aard, omdat er buiten de reeks 
vann supplementen en het spel van entingen geen onafhankelijke posi-
tiee kan worden ingenomen van waaruit het literaire instituut kan wor-
denn bestierd en bevraagd. De literaire strategie die er in bestaat zich 
vann zichzelf te verwijderen en zich tot vraag te maken, is een ongelei-
dee strategie, een strategie die niet door een vooropgezet doel wordt 
georiënteerd,, niet anticipeert op wat komen gaat en die "een blinde 
tactiek""  (M 7) volgt. Hierbij moet worden benadrukt dat Derrida ner-
genss zegt dat literatuur een blinde tactiek zou moeten volgen om lite-
ratuurr te zijn. Hij beperkt zijn aanspraken tot "bepaalde teksten" (POS 
20)) die literatuur worden genoemd en die tegelijkertijd de institutio-
nelenele voorwaarden ter discussie stellen waaraan zij hun literaire statuut 
ontlenen.. Als gevolg daarvan blijf t literatuur een "instabiele functie" 
enn hangt zij af van een "onzeker juridisch statuut" (DEM 22). Het is 
immerss niet de vraag of een tekst al dan niet literair is, maar of de 
voorwaardenn waaronder en de gronden waarop we over het literaire 
statuutt van een tekst beslissen, rechtsgeldig en uiteindelijk substanti-
eell  zijn. 

Derrida'ss notie van tekst en zijn stelling dat alles begint met het 
intermediairr indachtig, is de positie van de literatuurkritiek en van de 
literatuurstudiee niet die van een 'cultureel makelaar', zoals Blanchot 
beweert,, maar die van een 'cultureel supplement'. Spreekt Blanchot 
vann de literaire gemeenschap, dan doelt hij beslist niet op het (institu-
tionele)) netwerk van schrijvers, redacteuren, uitgevers, boekverkopers 
enn recensenten en literatuurwetenschappers. Zoals we hebben gezien 
realiseertt 'oeuvre' volgens hem zich, door zich van iedere (institutio-
nele)) bemiddeling te ontledigen. Bovendien maakt hij van deze ontle-
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digingg uiteindelijk toch een intrinsieke kwaliteit, die voorbij elke h-
stitutionelee inbedding ligt. Derrida laat daarentegen zien dat de ontle-
digingg als specifieke literaire kwaliteit bij voorbaat en altijd al institu-
tioneell  en dus zogenaamd is. 

Nuu gaat ook Derrida's belangstelling uit naar die teksten, die de 
grenzenn van het literaire instituut ondermijnen. Deze ondermijning en 
ditt instituut zijn beide een vorm en effect van het oorspronkelijke 
geweldd en dat maakt hun onderlinge verhouding uiterst complex. De 
institutiee vestigt een bepaalde disciplinaire literaire ruimte: het insti-
tuutt dat andere teksten van deze ruimte uitsluit en waarbinnen een 
contra-institutioneell  geweld kan opkomen dat het instituut openbaart 
alss fictief, want niet geworteld in het eigene van de literatuur. Het 
momentt van contra-institutie is het geweld van reflectie, waarin de 
tekstt afstand neemt van zichzelf en zich van zichzelf verwijdert. Dit 
contra-institutionelee geweld van reflectie, van het spiegelschrift, ver-
wijstt altijd naar de andere twee lagen van geweld. De contra-institutie 
vann het spiegelschrift is altijd al geïnstitutionaliseerd. En omgekeerd is 
hett moment van institutie altijd al een moment van contra-institutie. 
Dezee beweging, waarin institutie en contra-institutie elkaar omvatten, 
iss constitutief voor hoe Derrida het engagement in spiegelschrift door-
denkt. . 

Dee literaire ondermijning van zowel de metafysica als van 'zich-
zelff  kan niet als het wezen van de literatuur worden gekenmerkt. Er 
zijnzijn natuurlijk genoeg teksten te noemen die gebruik maken van hun 
democratischee recht om alles te zeggen, zonder hun statuut op het spel 
tee zetten en zonder de metafysica te ondermijnen. Zo beperkt het recht 
omm alles te zeggen zich in realistische en naturalistische romans van 
bijvoorbeeldd Charles Dickens en Emile Zola tot een vorm van maat-
schappijkritiek.. Maar dit is niet de voornaamste reden waarom de 
zelfondermijningg van de literatuur niet als het wezen van de literatuur 
kann worden bepaald. Wordt de ondermijning van de literatuur gezien 
alss haar wezen, dan wordt andermaal uitgegaan van metafysische 
categorieënn als wezen, identiteit en eenheid, die zij nu juist ontwricht. 
Zodraa de ondermijning of subversie als het wezen van de literatuur 
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wordtt bepaald, verliest zij paradoxaal genoeg haar subversieve karak-
ter.. Dit betekent dat, zoals Rodolphe Gasché4 opmerkt, er in strikte zin 
niett van een literaire subversie kan worden gesproken. 

Hett engagement in spiegelschrift is subversief, omdat het de gren-
zenn als deelbaar en twijfelachtig openbaart. En zoals Derrida in zijn 
intervieww met Richard Kearny zegt is het werk van Blanchot daarvoor 
bijzonderr gevoelig. In zijn lezing van Blanchot interpreteert hij het 
spiegelschriftt niet als een beweging naar een uiterste grens, waarop de 
schrijverr en het werk zichzelf verliezen. Sterker nog, Derrida besteedt 
niett of nauwelijks aandacht aan het zelfverlies van de schrijver en het 
werk.. Niet het 'oeuvre', maar de 'tekst', niet het zelfverlies, maar de 
deconstructiee van het literaire instituut bepalen zijn Blanchot-lezing. 
Nemenn we dit verschil van benadering in ogenschouw, dan dringt de 
vraagg zich op, hoe hij de deconstructie van het literaire instituut en 
vann de metafysica aan het werk ziet in de verhalen van Blanchot en 
hoee hij daarin een ander engagement in spiegelschrift ten tonele voert. 
Hoee denkt hij de subversie van het spiegelschrift? En hoe komt in 
dezee subversie reflectie van het spiegelschrift, die de grenzen als deel-
baarr openbaart, het engagement met de andere tot uiting? Legt het 
spiegelschriftt getuigenis af van het andere? Bij het uitwerken van deze 
vragenn zal ik andermaal wijzen op een aantal cruciale verschillen 
tussenn Blanchot en Derrida. Tevens zal ik het engagement in spiegel-
schriftt zoals dat door Derrida wordt gedacht, confronteren met zowel 
Sartre'ss idee van geëngageerde literatuur als Camus' roman in opstand 
enn laten zien dat hij een andere positie tegenover beiden inneemt dan 
Blanchot. . 

Tott nu toe heb ik de verhouding tussen institutie en contra-
institutiee slechts formeel aangegeven en met de gelaagdheid van het 
oorspronkelijkee geweld in verband gebracht. Het contra-institutionele 
geweldd van het spiegelschrift komt met name terug in Derrida's lezing 
vann Blanchots verhaal La folie du jour waarin hij de verhouding van 
dee literatuur tot de wet problematiseert. De problematische verhou-
dingg tussen literatuur en de wet maakt hij tot onderwerp van "Titre a 
préciser""  en "La loi du genre", waarin hij La folie du jour leest in een 
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"politiek-juridischee context". Deze essays kunnen in nauwe samen-
hangg worden gelezen met zijn essay "Préjugés: devant la loi" (1985), 
waarinn hij dezelfde thema's ter sprake brengt, ditmaal naar aanleiding 
vann Franz Kafka's "Vor dem Gesetz". In deze essays onderstreept en 
deconstrueertt Derrida een viertal "axiomatische trivialiteiten" (DL 
101)) of wetten van de literatuur die het literaire instituut reguleren en 
organiserenn en laat hij zien hoe La folie du jour deze institutioneel-
politiek-juridischee kaders openbreekt. Ik zal eerst deze politiek-
juridischee context uitwerken, een context waaraan Blanchot bij mijn 
wetenn nooit aandacht heeft besteed. Vervolgens stel ik mij de vraag 
hoee deze deconstructie van politiek-juridische kaders zich verhoudt tot 
dee ethisch-politieke thematiek van rechtvaardigheid. De vraag die 
hierbijj  centraal staat, is hoe het contra-institutionele geweld van het 
spiegelschriftt samenhangt met het democratische recht alles te zeggen 
enn met het getuigenis van de andere. 

3.3. Vier 'axiomatische trivialiteiten' 
Hett literaire instituut wordt geregeerd door een aantal 'axiomatische 
trivialiteiten',, die de identiteit van de auteur, van de tekst en van het 
genree bepalen. In zowel "Titre a préciser" als "La loi du genre" maakt 
Derridaa ons erop opmerkzaam dat de titel van La folie du jour (1973) 
gewijzigdd is. In 1949 verschijnt precies dezelfde tekst onder verschil-
lendee titels in het tijdschrift Empédocle. Op de omslag van dit tijd-
schriftt staat het verhaal aangekondigd onder de titel "Un récit", in de 
inhoudsopgavee staat het verhaal vermeld als "Un récit?", terwijl boven 
dee tekst zelf weer "Un récit" staat. Ik merk hier wellicht ten overvloe-
dee op, dat La folie du jour geen verhalenbundel is waarin meerdere 
verhalenn onder verschillende titels: "Un récit" of "Un récit?" zijn 
opgenomen.. Of het weglaten, dan wel het plaatsen van het vraagteken 
all  dan niet opzet is, is volgens Derrida van weinig belang. Waar het 
hemm om gaat, is dat deze variaties enkel tot vraag kunnen worden 
dankzijj  de institutionele structuren, die de eenheid van de tekst en de 
identiteitt van de schrijver (en daarmee het auteursrecht) garanderen en 
diee het genre bepalen waartoe de tekst behoort. 
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Dee titel is, zo zegt Derrida, een institutioneel gegeven. Hij ge-
hoorzaamtt aan bepaalde topologische voorschriften waaraan we hem 
alss titel herkennen: hij staat aan het begin van een tekst en onder-
scheidtt zich door een tussenruimte; hij maakt deel uit van een tekst, 
zonderr er werkelijk toe te behoren, en bakent zowel de tekst als het 
onderwerpp af. Op grond van deze topologische voorschriften en deze 
verwijzingsstructuurr kunnen we een woord of een aantal woorden als 
titell  'waarmerken'. De titel is aan wetten gebonden en dit brengt Der-
ridaa tot de vraag naar de titel van de titel, dat wil zeggen naar het sta-
tuutt of waarmerk van de titel. De vraag naar de titel van de titel is 
meerr dan alleen een spel met de verschillende betekenissen die het 
Fransee 'titre' heeft: statuut, kwalificatie, waarmerk, waardestuk en 
opschrift.. Derrida laat zien, dat La folie du jour de afgrenzende en 
verwijzendee functie van de titel problematiseert, ondanks, of juist 
dankzij,, dat de titels als titel gewaarmerkt en dus als zodanig te her-
kennenn zijn. Maar wat zich hier bovenal aankondigt, is het raadsel van 
dee "illegale fundering van de wet". 

Aangezienn de titels "Un récit", "Un récit?" en La folie du jour te-
gelijkertijdd hun voorschriften overtreden en gehoorzamen, introdu-
cerenn zij "een abnormale verwijzende functie en een geweld, een 
illegaliteitt die het recht en de wet fundeert" (PAR 225). Dit geweld 
datt de wet instelt, is legaal noch illegaal, rechtvaardig noch onrecht-
vaardig.. Het geweld is oorspronkelijk, omdat het "slechts de wet 
voorschrijftt vanuit een geweld vooraf aan de wet (d"avant la loi)" 
(PARR 231). Het geweld omschrijft hij vervolgens nader als een "ge-
welddaadd die de wet instelt in de loop van een schending (viol), en 
vann een schending die niet ophoudt, die dwars door de wet heen voort 
bestaatt (se perpétue a travers la loi)"  (PAR 231). Uit deze woorden 
vann Derrida wordt duidelijk, dat de contra-institutie van het spiegel-
schriftt in een merkwaardige verhouding tot de wet staat. Zij staat niet 
tegenoverr de wet, noch weigert zij haar. De contra-institutie of de 
subversiee van het spiegelschrift hangt samen met het geweld, dat de 
wett in- én uitstelt. 
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Dee vraag dringt zich op, hoe we dit merkwaardige geweld moeten 
begrijpen.. Hoe manifesteert deze 'eventuele' contra-institutie zich 
volgenss Derrida in Blanchots verhaal? Waaraan refereren de titels "Un 
récit?",, "Un récit" en La folie du jour? Is hier sprake van twee, of 
mogelijkk zelfs drie verschillende verhalen? Of verwijzen de drie titels 
naarr één en hetzelfde verhaal? Duiden "Un récit?" en Un récit" het 
genree aan en La folie du jour de inhoud van het verhaal? Of is het 
verhaall  zelf het onderwerp en stelt het de vraag naar wat een verhaal 
is?? En wanneer er verschillende verhalen worden verteld, waar begin-
nenn en eindigen deze dan? En hoe verhouden zij zich tot elkaar? Slui-
tenn zij op elkaar aan of weerspreken zij elkaar? Liggen zij in eikaars 
verlengdee of staan zij volkomen los van elkaar? Om een antwoord op 
dezee vragen te geven, volstaat het niet om de inhoud van Blanchots 
verhaall  of verhalen weer te geven. De problematiek van de verhou-
dingg tot de wet en het geweld van het spiegelschrift manifesteert zich 
namelijkk niet alleen in de inhoud, maar ook in de vorm en structuur 
vann La folie du jour, of, preciezer gezegd, in de problematische ver-
houdingg tussen vorm en inhoud van dit verhaal. Ik doel hier op "de 
dubbelee kruislingse instulping" (PAR 277) die Derrida herhaaldelijk 
terr sprake brengt. Deze 'kruislingse instulping' of plooiing markeert 
hett geweld van reflectie, oftewel het geweld van het spiegelschrift. 

Dee 'kruislingse instulping' die Derrida in "Titre a préciser" en 
"Laa loi du genre" ter sprake brengt, plooit het buiten in een binnen, 
hett geheel in een deel en voltrekt een onvoorstelbare en onnavolgbare 
bewegingg die zich misschien laat omschrijven als een in zichzelf ge-
keerdd zijn (feploiement) dat tegelijkertijd een binnenstebuiten keren 
is.66 Deze beweging doorkruist de lineaire orde waarin gebeurtenissen 
elkaarr topologisch en chronologisch opvolgen en maakt van La folie 

dudu jour een verhaal dat zich deconstrueert (un récit de la déconstruc-

tiontion en dé construction [PAR 146])": 

"Menn had me gevraagd: Vertel eens hoe het 'echt' is gebeurd. - Een 
verhaal?? (Un récit?) Ik begon: ik ben niet knap, maar ook niet dom. Ik 
weett wat vreugde is. Liever gezegd. Ik vertelde hen het hele verhaal 
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(l'histoire)(l'histoire) waarnaar zij met belangstelling luisterden, lijkt me, tenmin-
stee in het begin. Maar het einde werd voor ons allemaal een verrassing: 
'Naa dit begin zeiden ze, moet u ter zake komen.' Hoezo! Het verhaal (Ie 
récii)récii) was af' (FJ 36). 

Derridaa merkt op dat in deze voorlaatste alinea van La folie du jour de 
zinn - "Ik ben niet knap, maar ook niet dom. Ik weet wat vreugde is" -
gelijkk is aan de eerste zin van van dit verhaal. Het is evenwel onmo-
gelijkk om te beslissen of de eerste twee zinnen van La folie du jour de 
regelss uit de voorlaatste alinea citeren, of dat de voorlaatste alinea de 
eerstee twee zinnen van La folie du jour citeren. Daarom blijf t het on-
zekerr of deze passages en gebeurtenissen die daarin worden verteld, 
elkaarr chronologisch opvolgen. Deze onbeslisbaarheid plooit het ver-
haal:: de voorlaatste alinea maakt deel uit van het verhaal La folie du 
jour,jour, dat deel uit maakt van deze alinea: "Het deel is altijd groter dan 
hett geheel, de grens van het geheel is een plooi in het geheel" (PAR 
141),, En even verder zegt Derrida over deze verhouding tussen de 
passages:: "Ze omvatten elkaar, een andere manier om te zeggen dat ze 
elkaarr niet omvatten" (PAR 145). Deze plooiing of instulping voltrekt 
derhalvee geen dialectische beweging, waarin het deel zich ontvouwt in 
enn als wording van het geheel, dat het reeds in zich sluit. De plooiing 
off  instulping ontvouwt of ont-wikkelt zich niet en voert evenmin tot 
eenn uiterste grens waarin het verhaal zich realiseert op het moment dat 
hett onmogelijk wordt. 

Hoewell  de 'ik'-figuur zegt dat het verhaal af is, gaat het verhaal 
verderr en wel met de bekentenis van de 'ik'-figuur, dat hij niet in staat 
iss een verhaal te maken van wat hem is overkomen: "Ik moest toege-
venn dat ik niet in staat was een verhaal (récit) van deze gebeurtenissen 
tee maken. Ik was de zin van het verhaal kwijt, dat gebeurt in heel wat 
ziektes""  (FJ 37). Het verhaal La folie du jour eindigt met de zin: "Een 
verhaall  {récit)l Nee, geen verhaal (récit), nooit meer" (FJ 38). Deze 
laatstee zin stelt opnieuw de vraag die in de voorlaatste alinea wordt 
gesteldd - 'Een verhaal?' - en markeert de tweede instulping die de 
eerstee doorkruist. Maar waar in de voorlaatste alinea het verhaal be-
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gintt - 'Een verhaal? Ik begon: ik ben niet knap,...' - weigert de 'ik'-
figuurfiguur in de laatste zin zijn verhaal te vertelen. Het lijk t niet aanneme-
lij kk dat deze weigering het verhaal nog eens te vertellen, volgt op het 
eerderee besluit om te beginnen. De weigering het verhaal nog een keer 
tee vertellen vooronderstelt een chronologische en lineaire opeenvol-
gingg die door de eerste instulping in de war wordt gestuurd. Het is 
heell  goed mogelijk dat deze weigering van toepassing is op het ver-
haall  La folie du jour als geheel. De titel La folie du jour verwijst dan 
niett naar het verhaal dat de verteller aan de forensische artsen vertelt, 
maarr naar het verhaal waarin de 'ik'-figuur vertelt dat hij weigert een 
verhaall  te vertellen. Onderwerp van het verhaal is dan niet wat de 'ik'-
figuurr en/of verteller is overkomen, maar het verhaal of de onmoge-
lijkheidd van het verhaal. Daaraan lijken de andere titels "Un récit" en 
"Unn récit?" te refereren. 

Vanwegee deze twee instulpingen die elkaar kruisen, blijf t het on-
zekerr of we te maken hebben met één, twee of mogelijk zelfs drie 
verhalen,, die door het corpus La folie du jour worden omvat. De gren-
zenn van het verhaal of tussen de verhalen zijn niet definitief te bepa-
len:: "Het is onmogelijk de enkelvoudige grenslijnen van dit corpus 
vastt te leggen, van deze ellips die zich onophoudelijk in haar eigen 
expansiee annuleert" (PAR 274). De instulping waarin het verhaal zich 
annuleert,, zichzelf als verhaal aanvecht, leidt tot een deling van ver-
halenn die niet tot elkaar, dat wil zeggen tot één verhaal zijn te herlei-
den.. Het verhaal vecht zich aan door zich te delen, zijn grenzen te 
splijtenn en te vermenigvuldigen: "plus de récit", dat wil zeggen "geen 
verhaall  meer", "meer dan één verhaal". 

Vanwegee zijn 'kruislingse instulping' problematiseert en ondergraaft 

hett verhaal van Blanchot vier 'axiomatische trivialiteiten' die het 

literairee instituut reguleren en de daarin geldende onderscheidingen 

bepalen. . 

Hett eerste axioma dat hier ter discussie wordt gesteld luidt, dat we 

hett als vanzelfsprekend aannemen dat de tekst die we in handen heb-

benn een eenheid is met een begin en een eind. Ook vertrouwen we 
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eropp dat de tekst die we voor ons hebben liggen, identiek is met de 
originelee versie. Als gevolg van de plooi staat de identiteit en eenheid 
vann La folie du jour niet vast en is evenmin zeker wat wel en niet tot 
hett verhaal - welk verhaal? - behoort. Behoren de opmerkingen over 
hett verhaal nu wel of niet tot het verhaal waarin de verteller vertelt 
watt hem is overkomen, behoren de reactie en de eisen van de forensi-
schee artsen nu wel of niet tot het verhaal? In feite zich dient hier de 
vraagg aan naar de grens tussen het verhaal en het commentaar of de 
reflectiee op het verhaal. In plaats van dat in deze reflectie het verhaal 
zichh ontledigd, splijt het zich in meerdere verhalen en trekt het zijn 
identiteitt in twijfel, en daarmee de rechtmatigheid van het instituut dat 
dezee identiteit garandeert. Dit laatste wordt duidelijk wanneer we 
bedenkenn dat redacteuren van kritische uitgaven voor dezelfde vragen 
staan.. In feite trekken kritische uitgaven van het werk van schrijvers 
enn filosofen de identiteit en eenheid van eerder verschenen edities in 
twijfel .. Kritische edities baseren zich op de oorspronkelijke manu-
scriptenn en onderscheiden zich zo van andere of voorafgaande uitga-
ven,, door ongeoorloofde wijzigingen die anderen al dan niet opzette-
lij kk hebben aangebracht of die er in de loop van verschillende uitga-
venn en drukken in zijn geslopen, te schrappen. Zij claimen identiek te 
zijnn met de oorspronkelijke tekst - reden waarom in het Duits de kriti -
schee uitgave Orginalausgabe wordt genoemd. Aan de identiteit met de 
oorspronkelijkee tekst ontlenen de kritische edities hun referentiële 
statuss voor wetenschappelijk gebruik; wie een serieuze studie van 
Nietzschee wil maken, zal zich moeten baseren op de kritische uitgave 
vann Colli & Montinari. De oorspronkelijke identiteit van een tekst 
wordtt nog eens beschermd door de wet: geen enkele uitgave mag 
willekeurigg passages wijzigen, schrappen of toevoegen. Deze wet is 
niett in staat een eenduidig antwoord te geven op de vraag wat nu wel 
off  niet tot het oorspronkelijke werk behoort. Moet alleen wat voor 
publicatiee is bestemd worden opgenomen in de kritische uitgave, of 
ookk alles wat niet voor publicatie is bestemd, zoals aantekeningen, 
verschillendee conceptversies, brieven, dagboeken, ansichtkaarten, 
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kattebelletjess of losse fragmenten zoals 'ik heb mijn paraplu verge-
ten'? ? 

Aangezienn het niet duidelijk is waar La folie du jour begint dan 
well  eindigt is evenmin vast te stellen waarnaar de titel verwijst of de 
titelss verwijzen. Zo problematiseert dit verhaal van Blanchot het twee-
dede axioma dat voorschrijft dat de titel zowel het begin van de tekst 
markeertt als het onderwerp van de tekst aangeeft. Daarbij blijf t het 
onduidelijkk of het verhaal gaat over een gebeurtenis die de verteller is 
overkomenn of dat het een verhaal over een verhaal is. De titels verwij-
zenn niet naar een referent in de werkelijkheid, maar naar een fictief 
referent,, dat wil zeggen een referent dat net zomin is gewaarmerkt als 
valss geld. Ik zinspeel hier op het verhaal Lafausse monnaie van Bau-
delaire,, dat Derrida eveneens in Parages en later uitvoeriger in Don-
nerner te temps bespreekt. In het verhaal van Baudelaire gaat het niet om 
"hett werkelijke valse geld", of om vals geld in het algemeen, maar om 
"ditt valse geld als geciteerde en vertelde inhoud" (PAR 228). De titel 
vann Baudelaires verhaal duidt derhalve niet op een referent in de we r-
kelijkheid,, maar refereert aan een fictief referent: "geld dat geen 
waarmerkk heeft (qui n 'a pas titre)". Het kenmerkende van vals geld is 
datt het voor echt wil doorgaan en voor echt moet doorgaan wil het 
zijnn wat het is: vals geld. Het moet zich als vals geld uitwissen, en 
zichh voor echt geld uitgeven. Omdat het onderwerp van dit verhaal 
(valss geld) niet met zichzelf samenvalt, laat het zich niet binnen een 
ontologiee vatten en blijf t het "misschien illegitiem gewaarmerkt (peut-
êtreêtre illégitimement titrée)" (DT 127). Misschien, want elke zekerheid 
omtrentt de waarde van het geld, maakt vals geld onmogelijk. Omdat 
hethet onderwerp van Blanchots verhaal niet met zichzelf samenvalt, laat 
hett zich net zomin als vals geld binnen een ontologie vatten en blijf t 
hett referent ervan "illegitiem gewaarmerkt". 

Hett derde axioma dat in La folie du jour op het spel staat, neemt 
alss vanzelfsprekend aan dat iedere tekst een auteur heeft die in tegen-
stellingg tot de personages in het boek niet fictief is. De identiteit van 
dee schrijver staat garant voor het auteursrecht en geeft hem, en 
niemandd anders, zeggenschap over de tekst. Derrida's bepaling van 
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hett schrift als een spel van entingen en beweging van supplementari-
teitt ondergraaft reeds deze vanzelfsprekendheid. Is de verteller dezelf-
dee als degene die iets is overkomen? Is de verteller de auteur? Of 
anderss gesteld, is de 'ik'-figuur Blanchot? En wanneer er meerdere 
vertellerss zijn, wie spreekt dan met de stem van Blanchot, als er al een 
mett zijn stem spreekt? 

Hett vierde axioma dat Derrida noemt, hangt samen met "de wet 
vann het genre": een literaire tekst vertelt een verhaal en onderscheidt 
zichh daardoor van andere soorten teksten. Toch wordt niet elk verhaal 
datdat wordt verteld, erkend als literatuur; historische kronieken worden 
niett tot de literatuur gerekend, historische romans daarentegen wel. 
Hett verschil tussen deze twee soorten van geschiedschrijving lijk t 
evident.. Met Aristoteles zouden we kunnen zeggen dat een historische 
kroniekk vertelt hoe gebeurtenissen in het verleden werkelijk hebben 
plaatsgevonden,, terwijl een historische roman beschrijft hoe zij mo-
gelijkk hebben plaatsgevonden. Maar bedenken we vervolgens dat de 
wetenschappelijkee geschiedbeoefening gebeurtenissen uit het verleden 
interpreteertt en dat deze gebeurtenissen eerst in en door die interpre-
tatiee de betekenis krijgen die ze nu voor ons hebben, dan beschrijft zij 
mogelijkee betekenissen die de loop der geschiedenis eventueel hebben 
bepaaldd en is zij dus een verhaal. Omgekeerd worden historische ro-
manss wel degelijk beoordeeld op het feit of ze de gebeurtenissen uit 
hett verleden weergeven zoals ze werkelijk hebben plaatsgevonden. 
Hett aristotelische onderscheid tussen werkelijk en mogelijk biedt 
kortomm geen criterium op basis waarvan we kunnen beslissen of een 
verhaall  literair is of niet. Zelf vraagt Derrida zich af waarom Kafka 's 
"Vorr dem Gesetz" wel, maar het verhaal dat hij in Praag voor de 
rechtbankk moest verschijnen op verdenking van drugssmokkel, niet 
alss literair wordt erkend, terwijl beide verhalen kunnen worden gele-
zenn als een allegorie, mythe of parabel van de wet. 

Watt hier ter discussie staat is, zoals gezegd, de wet van het genre. 
Elkk genre heeft zijn eigen regels en normen, geboden en verboden op 
grondd waarvan teksten geclassificeerd worden. Om een genre te zijn 
moett een genre zich begrenzen waardoor het zich van andere genres 
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off  tekstsoorten onderscheidt. De wet van het genre gebiedt dat genres 
zichh niet mogen vermengen en garandeert zo de eenheid en identiteit 
vann het genre. Het genre is één van die literaire instituties die door La 

foliefolie du jour worden ontregeld. Derrida toont aan, hoe La folie du jour 

inn het bijzonder Genette's onderscheid tussen 'mode' en 'genre' ont-
wricht,, dat is gebaseerd op het onderscheid tussen vorm en inhoud, die 
niett met elkaar verward mogen worden. Tot de 'mode' behoren 
tekstenn waarin de vorm centraal staat, tot het 'genre' teksten waarvan 
dee inhoud en het thema hoofdzaak zijn. La folie du jour doorbreekt de 
grenss tussen 'mode' en 'genre', omdat dit verhaal zijn eigen onmoge-
lijkheidd tot onderwerp heeft en vorm en inhoud op elkaar betrokken 
zijn.. Hiermee is niet gezegd dat het verhaal tot geen enkel genre be-
hoort,, maar wel dat het zich niet tot één genre laat herleiden. "Elke 
tekstt neemt deel aan één of meerdere genres, er is geen tekst zonder 
genre,, er is altijd genre en er zijn altijd genres, maar deze deelname is 
nooitt een toebehoren" (PAR 264). 

Inn zijn vroege werk, zo zagen we, onderscheidt Blanchot de zui-
veree roman van de realistische en de 'roman a revelation' van de ten-
densroman,, in Le livre a venir maakt hij onderscheid tussen het 'récit' 
enn de roman. De roman volgt de gebeurtenissen die tot een ontmoeting 
leidenn en is een "geheel menselijke geschiedenis (histoire tout humai-

ne)"ne)" (LV 12). Het is dit verhaal Qiistoire) dat de artsen willen horen. 
Anderss dan de roman getuigt het verhaal (récit) van een uitzonderlijke 
ontmoetingg door zich van elk decorum te ontdoen. Zo worden in de 
verhalenn van Blanchot kamers en ruimtes ondoordringbare inktzwarte 
leegtess waarin tijd en wereld afwezig zijn. Niets weten we van de 
ruimtess waarin de personages elkaar ontmoeten, niets van de persona-
ges:: noch hun uiterlijk, noch hun innerlijk, noch de omstandigheden 
waarinn zij verkeren, noch de motieven die hen drijven worden be-
schreven.. Personages vervloeien met die lege ruimte en worden figu-
renn zonder figuur die iedere beschrijving of karakterisering tarten. Het 
verhaall  beschrijft de ontmoeting niet, het voltrekt haar en is "deze 
gebeurteniss zelf', "de opening van deze oneindige beweging die de 
ontmoetingg zelf is"; het verhaal beweegt zich naar een ontmoetings-
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puntt waar het zich in zijn onmogelijkheid realiseert. Deze beweging 
waarinn het verhaal zich ontledigt, verschilt niet van de beweging die 
dee zuivere roman en de 'roman a revelation' kenmerken en maakt 
volgenss Blanchot de geheime wet van het verhaal uit. De uitzonderlij-
kee gebeurtenis die de ontmoeting is, behoort niet tot de orde van de 
wereld,, maar onderbreekt die orde juist. Het onderscheid tussen 'récit' 
enn roman, of tussen 'récit' en 'histoire' gaat dus terug op het onder-
scheidd tussen oeuvre en boek, waarbij ik opmerk dat deze onderschei-
dingenn voor Blanchot niet het effect van supplementaire bemiddeling, 
datdat wil zeggen van institutie zijn. In feite markeert voor Blanchot het 
onmogelijkee verhaal de verdwijning van het genre, terwijl het voor 
Derridaa de onherleidbare heterogeniteit van genres tot uiting brengt. 

4. De4. De schending van de wet 

Nett zomin als de context, laat het genre zich definitief afbakenen. 
Wanneerr het genre zich tot zichzelf terugbuigt, plooit en deelt het zich 
waardoorr het zich aan een eenduidige inkadering onttrekt. Het genre 
deeltt in, maar laat zichzelf niet indelen.7 Het genre dat voorschrijft hoe 
eenn tekst gelezen en geschreven moet worden, wat wel en niet toege-
staann is, laat zichzelf niet de wet voorschrijven. Dat wat de wet voor-
schrijft,, dat wat insluit en uitsluit, staat zelf buiten de wet. Met deze 
'illegalee fundering' raken we aan het centrale punt in Derrida's decon-
structiee van het literaire instituut. Want wat voor de wet van het genre 
enn de titel van de titel geldt, geldt volgens hem voor de wet in het 
algemeen:: "De vraag van het literaire genre is geen formele vraag: zij 
doorkruistt door en door het motief van de wet in het algemeen" (PAR 
277).. Niet alleen de legitimiteit van de literaire genreonderscheidin-
gen,, maar de legitimiteit van de wet in het algemeen, als ook de fun-
damentelee tegenstellingen tussen nomos enphusis en tussen het zelfde 
enn het andere en de fundamenten (het eigene, het autonome subject, 
hett eigendom, de vrijheid, de wil , de intentionaliteit, de bewustzijn en 
dee gemeenschap) van het recht, van de politiek en van de morele ver-
antwoordelijkheidd staan op het spel. Zodra het moment van institutie, 
vann wet- en regelgeving gelegitimeerd wordt, raakt het verwikkeld in 
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dee vraag naar de wet van de wet, naar de uiteindelijke legitimiteit van 
dee universele wet. 

Eenn wet kan pas worden uitgeoefend wanneer zij als wet is be-
krachtigd.. Het definitieve antwoord op de vraag wat deze bekrachti-
gingg wettigt en legitimeert, blijf t echter uitgesteld, omdat de wet die 
dezee bekrachtiging legaliseert op haar beurt door weer een andere wet 
gelegaliseerdd zou moeten worden. Dit houdt in, zoals we hebben ge-
zien,, dat het moment van institutie en bekrachtiging zelf buiten de wet 
staat.. Buiten de wet wil zeggen, dat van het fundament van de wet 
allerminstt kan worden gezegd dat het legitiem of illegitiem is. Maar 
betekentt buiten de wet ook boven de wet? En is dit onderscheid tussen 
buitenbuiten en boven de wet definitief te maken? Richard Beardsworth in 
DerridaDerrida & the political noch Geoffrey Bennington in "Derrida and 
politics""  stellen zich deze vraag, die mij zo belangrijk lijk t omdat zij 
dee kwestie van de politieke onderdrukking en despotisme in het ge-
dingg brengt. In het door hen gezamenlijk geschreven L'anti-CEdipe 

voerenn Deleuze & Guattari de despoot ten tonele als een "transcen-
dentee paranoïcus", als de wetgever die zichzelf nooit als zodanig 
toont,, maar wiens woord overal opklinkt en verspreid wordt via de 
vertegenwoordigerss van de wet, als de Betekenaar die zich buiten de 
betekenisstromenn - in de woorden van Derrida buiten de reeks van 
supplementenn - plaatst om deze toe te eigenen, over te coderen en van 
eenn laatste betekenis te voorzien. Evenals de wet van de wet, de uni-
verselee wet die de bijzondere wetten legitimeert, houdt de despoot 
zichh afwezig. De vraagt dringt zich daarom op, hoe het moment van 
institutiee dat buiten de wet staat, dat de wet voorschrijft zonder dat het 
zichzelff  de wet laat voorschrijven, is te onderscheiden van de despoot 
diee zich boven de wet plaatst en zich niet aan de wet houdt die hij zelf 
voorschrijft? ? 

Inn De la grammatologie definieert Derrida het oorspronkelijke 
geweldd als een "niet ethische opening van de ethiek" (GR 202) die 
moreell  noch immoreel is. In Force de loi, waarin hij dit moment aan-
duidtt als het "mystieke fundament van de autoriteit", vraagt hij zich 
af: : 
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"Hoee kunnen we een onderscheid maken tussen de uitoefening van de 
wett door een legitieme macht (la force de loi d'un pouvoir legitime) en 
hett zogenaamde oorspronkelijke geweld dat deze autoriteit moet hebben 
gevestigdd en dat zelf niet door een voorafgaande legitimatie wordt ge-
autoriseerd,, zodat het op dit aanvangsmoment ipioment initial)  legitiem 
nochh illegitiem is" (FL 926). 

Hett is belangrijk om hierbij te benadrukken dat met de ondermijning 
vann de legitimiteit van de wet tegelijkertijd de legitimiteit en noodzaak 
vann deze ondermijning en destabilisering in het geding zijn, aangezien 
ookk zij nergens staat op kan maken. Van een revolutie is daarom geen 
sprake.. De revolutie rechtvaardigt zich vanuit de orde, die zij instelt, 
maarr erkent niet dat deze rechtvaardiging supplementair is. Het oor-
spronkelijkee geweld van de institutie, dat op zichzelf legaal noch ille-
gaall  is, ondermijnt, zoals Bennington opmerkt, de traditionele politie-
kee filosofieën, die gebonden zijn aan een teleologische structuur die 
dee archè of het telos als vreedzaam geheel tot uitgangspunt neemt (cf. 
Benningtonn 2001:203). Maar hoe vreedzaam is de vrede die zich als 
eenheidd manifesteert? Tekent de eenheid de vrede of een wapenstil-
stand? ? 

Watt aan de kaak zou moeten worden gesteld is niet, dat de wet of 
politiekee macht een beroep doet op een fundament, als wel dat zij het 
mystiekee van dit fundament verbergt en zo een "perfecte misdaad" 
pleegt.. Evenals Camus klaagt Derrida de perfecte misdaad aan, maar 
inn tegenstelling tot Camus stelt hij dat elke wet, elke politieke macht 
off  orde niet heen kan om een beroep op een fundament: een hogere 
wetgevendee macht (of dit nu God is, de mens, de natuur of de ge-
schiedenis,, is hier verder niet van belang), op een universele wet, 
oftewell  de wet van de wet. Camus, zo zagen we eerder, zoekt de 
rechtvaardigingg van de opstand in het universeel en onbepaald goede, 
datdat niet door de geschiedenis is bemiddeld. Ik heb hierbij al de kantte-
keningg gemaakt, dat wanneer het goede zich pas in en door het 'nee' 
manifesteert,, het een revolutionaire structuur behoudt. In de termen 
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vann Derrida kan ik nu zeggen dat dit universele en onbepaalbare goe-
dee een supplement van de revolte is en daarom niet buiten de geschie-
deniss staat. De universele wet ontleent haar fundamentele statuut aan 
haarr afwezigheid, dat wil zeggen aan haar transcendentie die haar 
absoluutt en onaantastbaar maakt. Camus' revolte en idee van een 
universeell  en onbepaald goede staat in deze traditie (van het natuur-
recht),, die het recht fundeert op een hogere, universele en gegeven 
ordee die transcendent, dat wil zeggen onafhankelijk van de geschiede-
niss bestaat. Sartre's revolutie staat daarentegen in de traditie van het 
positievee recht, waarin het historische en conventionele karakter van 
hett recht centraal staat. Beide posities worden door Derrida geproble-
matiseerd. . 

Hett probleem met het positieve recht is, dat de wet een uitkomst is 
vann een historische voortgang en daardoor contingent en bij wijze van 
sprekenn niet meer van onbesproken gedrag is. Het positieve recht 
legitimeertt zich op grond van het recht dat het zelf instelt. Deze "per-
formatievee tautologie" (FL 986) waarin het recht zichzelf legitimeert, 
laatt onvermijdelijk de verdenking van politieke willekeur op zich. En 
preciess deze performatieve tautologie of zelfingenomenheid motiveert 
Sartre'ss historische rechtvaardiging van revolutionaire politiek die het 
bestaann wil veranderen. Camus opteert, zo hebben we gezien, voor 
eenn moraal die wordt gefundeerd in het absoluut goede dat buiten de 
geschiedeniss staat. Daarmee plaats hij zich in een traditie van Kant die 
er,, zo herinnert Derrida ons eraan in "Préjugés: devant la loi" , als 
eerstee op wijst dat de zuivere moraal geen intrinsieke geschiedenis 
heeftt (DL 109). Evenals Kant's zedenwet, overstijgt Camus' absoluut 
goedee de geschiedenis en ontleent het aan deze transcendentie zijn 
absolutee gezag; het wordt niet door de tand des tijds aangetast en laat 
zichh niet reduceren tot de historische gestalten die het absoluut goede 
vertegenwoordigen. . 

Nietteminn houdt ook in het geval van een universele wet de no-
gelijkheidd van een politieke willekeur zich schuil. Aangezien de uni-
verselee wet wordt vertegenwoordigd door de bijzondere wet of de 
politiekee orde die zich op haar zegt te baseren, hebben we van haar 
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geenn adequate voorstelling. Buiten haar vertegenwoordigers of 
'wachters**  om, hebben we geen rechtstreekse toegang tot haar. De 
universelee wet is supplementair bemiddeld door de bijzondere wet. 
Juistt in deze onvermijdelijke en onontkoombare performatieve tauto-
logiee schuilt het gevaar dat de bijzondere wet de plaats van de univer-
selee wet inneemt, aangezien zij de tegenwoordigheid van de univer-
selee wet uitstelt. In de ruimte die ontstaat doordat de universele wet 
zichh terugtrekt, vestigt zich de macht die haar zegt te vertegenwoordi-
gen.. Om deze ruimte te bezetten en iedere schijn van zelflegitimatie 
enn politieke willekeur te vermijden, doet de macht een beroep op het 
fundamentt waarvan zij zelf de woordvoerder is. Uiteindelijk zal de 
machtt moeten erkennen dat zij zelf aan de bron staat, temeer daar zij 
niett om haar woordvoerderschap heen kan. De rechtsorde kan zich 
niett legitimeren zonder in haar eigen machtswoorden verstrikt te la-
ken.. Omdat het onzeker en onbeslisbaar blijf t of zij de universele wet 
vertegenwoordigt,, dan wel zelf instelt, kan geen enkele rechtsorde de 
verdenkingg van politieke willekeur wegnemen. Ook ingeval de uni-
verselee wet zich rechtstreeks tegenwoordig zou stellen, zou die onze-
kerheidd niet worden weggenomen, aangezien zij dan haar aanspraak 
opp absolute geldigheid verliest en niet langer onaantastbaar is. 

Derrida'ss deconstructie van het recht werpt zo een ander licht op 
dee verhouding tussen Sartre's revolutie en Camus revolte. Een revolu-
tiee die enkel gemotiveerd wordt vanuit een historisch perspectief laadt 
onvermijdelijkk de verdenking van politiek willekeur, onderdrukking 
enn 'nihilisme' (Camus) op zich. Camus meent dat de opstand geen 
despotismee inhoudt, omdat het 'nee' belangeloos is en alle mensen 
betreftt en het absoluut goede bevestigt. De vrijheid die de rebel op-
geeft,, geeft hij op voor allen, incluis zichzelf. Het gevaar van despo-
tismee schuilt voor hem in de revolutie: een revolutie zonder revolte 
eindigtt in onderdrukking. De echte opstand verzet zich daarom tegen 
dee revolutie. De omslag van revolte naar revolutie is zogezien een 
accidenteell  gevaar, terwijl Derrida laat zien dat dit gevaar inherent is 
aann de revolte. De revolte is nooit zuiver, het absoluut goede niet 
gevrijwaardd van enige historiciteit. De moraal van de opstand berust 
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daaromm enkel op het krediet dat hem wordt gegeven. Omdat het abso-
luutt goede zich niet tegenwoordig stelt, is het ontoegankelijk. Daar-
doorr blijf t het evenals de wet van de wet onaantastbaar, universeel en 
absoluut,, maar ook raadselachtig en onberekenbaar. Deze onbereken-
baarheid,, die de rechtszekerheid opschort en de rechtvaardigheid con-
stitueert,, "heeft steeds plaats en heeft nooit plaats in een tegenwoordi-

gege tijd. Het is het moment waarop de fundering van het recht in de 
leegtee of boven de afgrond hangt (...)" (FL 990). 

Duidtt dit lege en afgrondelijke moment van fundering op een 
uiterstee grens? Is de dynamiek waarin de fundering van de wet wordt 
aangevochtenn een transgressieve dynamiek, zoals Blanchot haar 
denkt.. Ik meen van niet. Voor Blanchot vooronderstellen de wet en de 
transgressiee elkaar. Deze "cirkel van de wet" (PAD 38) wil niet zeg-
genn dat er een symmetrische of wederkerige verhouding bestaat tussen 
dee wet en de transgressie of overtreding (A 190). Er is een overschrij-
dingg nodig opdat er een wet is. Enkel de transcendentie van de wet, of 
haarr ondoorzichtigheid, roept het verlangen op haar te overschrijden. 
InIn La folie du jour oefent de wet een aantrekkingskracht uit, omdat zij 
zichh heimelijk verborgen houdt: "De wet trekt mij aan" (FJ 16). Het 
verlangenn richt zich op haar tegenwoordigheid: "Om haar op de proef 
tee stellen, riep ik zachtjes de wet: 'Kom dichterbij, dat ik je kan aan-
kijken""  (FJ 16). De transgressie is voor Blanchot niet inherent aan de 
wet,, niet inherent aan het moment van haar institutie en legitimatie. 
Institutiee valt voor hem samen met de negatie. Definieert hij het no-
mentt van ontlediging als het moment dat zich van iedere negatie heeft 
bevrijd,, dan ontledigt hij het van iedere institutie. Zijn kritiek op de 
bemiddelendee rol die de literatuurkritiek in onze cultuur speelt, onder-
streeptt deze stelling nog eens. Anders dan voor Derrida is voor Blan-
chott het geweld van de institutie accidenteel en privatief: het geweld 
vann de institutie komt van buiten en berooft literatuur van haar wezen, 
datt wil zeggen van haar moment van ontlediging. 

Voorr Blanchot beperkt de contra-institutie zich tot een vorm van 
radicaall  geweld, dat in niets uitmondt, terwijl voor Derrida institutie 
eenn vorm en effect van oorspronkelijk geweld is en zo altijd contra-
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institutiee impliceert. Als vorm en effect van oorspronkelijk geweld is 
dee contra-institutie, de schending van de wet, constitutief voor en 
inherentt aan de wetgeving: "Het geweld staat niet buiten de rechtsor-
de.. Binnen in het recht bedreigt het geweld het recht" (FL 988). Dit 
geweldd van de wet, van de institutie, is tegelijkertijd een funderend en 
ondermijnendd moment binnen de wet dat buiten of boven de wet staat. 
Ookk al is het moment van institutie in tegenspraak met zichzelf toch is 
hierr niet sprake van een performatieve tegenspraak. In de performatie-
vee tegenspraak voegt de daad zich niet bij het woord, bij de vooraf 
gegevenn inhoud van de uitspraak. Maar zodra de legitimiteit van het 
momentt van institutie niet kan worden verzekerd door vooraf gegeven 
kaderss of wetten, is het moment van institutie iperverformatief,l°. 
Dezee perverformativiteit, deze perversie van het performatie f, geeft 
aann dat het moment van institutie van binnenuit wordt geperverteerd. 
Derridaa neemt daarmee afstand van de speech act theory van J.L Aus-
tinn volgens wie het welslagen van het performatief afhankelijk is van 
dee context waarin de taaldaad plaatsvindt. Is het mislukken van de 
taaldaadd voor Austin dus accidenteel, voor Derrida is het mislukken 
vann een taaldaad gegeven met het welslagen ervan. Zoals we zodade-
lij kk zullen zien tonen het getuigenis en de belofte, dat het risico van 
mislukkenn "een interne en positieve mogelijkheidsvoorwaarde" (M 
387)) is voor het welslagen van het performatief. 

Hett schenden van de wet verwijst dus niet naar de overtreding van 
eenn bepaald verbod of een toevallige bijkomstigheid die de wet on-
dermijnt,, maar naar het moment van institutie, dat zichzelf niet aan de 
wett houdt. Het mogelijke kwaad van de wet schuilt er uiteindelijk in, 
datdat zij zich niet tegenwoordig stelt, dat zij zich verbergt en haar ware 
gezichtt niet toont. In deze raadselachtige ondoorzichtigheid, deze 
transcendentiee die haar mogelijk maakt, ligt het gevaar van despotis-
mee verscholen, het risico van een wetgever die zich niet de wet laat 
voorschrijvenn en zich niet aan de wetten houdt die hij zelf voorschrijft. 
Ditt risico treedt in het bijzonder aan het licht in de eis van transparan-
tie,, in de eis van een sluitend verhaal en in het verbod om ons te ver-
bergen.. De wet eist volledige transparantie, terwijl zij zelf achter haar 
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dienarenn en wachters ondoorzichtig en onzichtbaar blijft . In dit licht 
bezienn brengt de eis van transparantie de wet in verlegenheid. Want 
zodraa de wet zichzelf gehoorzaamt en haar ware gezicht laat zien, 
verliestt zij haar absolute en onaantastbare status. En zodra zij zich 
verscholenn houdt, behoudt zij haar absoluutheid én houdt zij zich niet 
aann de wet van transparantie die zij zelf voorschrijft en stelt zij zich 
bovenn de wet. Het risico van politieke willekeur en despotisme valt 
daaromm niet uit te sluiten. 

5.5. Subversie en getuigenis 
Dee eis van een sluitend verhaal en van transparantie wordt in La folie 
dudu jour inderdaad gesteld. Ik doel hier op "de quasi-politiescène" 
(PARR 266), waarin de oogarts en de psychiater van de verteller willen 
wetenn wat hem werkelijk is overkomen: "Vertel eens hoe het 'echt' is 
gebeurd""  (FJ 36). De oogarts en de psychiaters, die als "forensische 
artsenn (des medicines légistes)" de wet vertegenwoordigen, eisen een 
sluitendd verhaal en verbieden hem, zich te verbergen. De artsen eisen 
dee waarheid en de volledige tegenwoordigheid van de verteller. Zij 
vertegenwoordigenn zo niet alleen de wet, maar ook de metafysica, die 
hett heden het primaat geeft boven het verleden en de toekomst en die 
constitutiefiss voor de politiek als kunst van het mogelijke en de geën-
gageerdee literatuur van Sartre en Camus' roman in opstand: 

"Zijj  riepen om mijn verhaal (histoire): Spreek. En het stelde zich in hun 
dienst.. Haastig beroofde ik me van mezelf. Ik deelde hen mijn bloed uit. 
Mijnn innerlijk, ik leende hen het heelal, ik gaf hen de dag. Onder hun 
doorr niets verwonderde ogen, werd ik een druppel water, een inktvlek. 
Ikk liet me tot hen herleiden, ik werdd door en door bekeken en toen eh-
delijk,, toen niets meer aanwezig was dan mijn volkomen nietswaardg-
heid,, en ze ook mij niet meer konden zien, verhieven ze zich, zeer geïr-
riteerd,, al roepend: Welnu, waar bent u? Waar verbergt u zich? Zich 
verbergenn is verboden, het mag niet, etc." (FJ 28-29). 
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Dee verteller verbergt zich niet door zich ergens achter te verschuilen 
off  door de waarheid achter te houden - daar zouden de forensische 
artsenn nog genoegen mee kunnen nemen, omdat de waarheid dan in 
principee te achterhalen is - maar door zich tot het uiterste te geven, 
doorr zich volledig naar hun eisen te schikken. De verteller schikt zich 
zonderr voorbehoud, geeft zijn bloed en zijn innerlijk en laat zich tot 
henn herleiden, door "alles [te] zeggen aan de ander en zich met alles te 
identificeren""  (DEM 21). De bekentenis en het getuigenis van de 
vertellerr voltrekt een merkwaardige beweging, waarin hij alles zegt en 
zichh zo aan de wet onttrekt. Het "getuigenis moet zich tegelijkertijd 
conformerenn aan de gegeven criteria en, op een quasi-poëtische ma-
nier,, de normen van zijn getuigenis (attestation) uitvinden" (DEM 
30).. Het moet deze regels overtreden, omdat het getuigenis onlosma-
kelijkk is verbonden met het onherleidbare unieke moment waarvan 
alleenn de getuige en niemand anders kan getuigen. 

Hett motief van het getuigenis staat niet centraal in Derrida's le-
zingg van La folie du jour, maar wel in "Demeure. Fiction et témoigna-
ge""  uit 1996 waarin hij een lezing geeft van het laatste verhaal dat 
Blanchott heeft gepubliceerd: L 'instant de ma mort (1994). Dit korte 
verhaall  vertelt hoe een jongeman in 1944 ontsnapt aan fusillade door 
dee Nazi's. Maar het gaat mL'instant de ma mort om meer dan alleen 
eenn weergave van iets wat meer dan vijfti g jaar geleden heeft plaats-
gevonden.. Wat in dit laatste verhaal op het spel staat is het getuigenis 
vann een dood die al heeft plaatsgehad, van een onheuglijke dood, 
oftewell  van een ervaring van het onmogelijke, van een "onbeproefde 
ervaringg {experience inéprouvée)". De vraag naar de mogelijkheid van 
hethet getuigenis van een ervaring die op geen enkele manier kan worden 
aangetoondd of bewezen, is dezelfde als de vraag naar de mogelijkheid 
vann het verhaal die in La folie du jour naar voren komt. Volgens Der-
ridarida markeert L 'instant de ma mortecn herhaling van wat in de andere 
tekstenn van Blanchot wordt gezegd. En inderdaad, de parallellen tus-
senn beide verhalen zijn meer dan opvallend. 

Tweee thema's komen samen in Derrida's notie van het getuigenis: 

dee deconstructie van het getuigenis in juridische zin en die van het 
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getuigeniss als belofte. Voor de rechtbank of het tribunaal staat de 
getuigee onder ede. De getuige legt de eed of gelofte af om de waarheid 
enn niets dan de waarheid te zeggen. Hij belooft de waarheid te zeggen, 
maarr zijn getuigenis levert geen bewijs, want wanneer het getuigenis 
onomstotelijkk bewezen zou kunnen worden, zou het zijn functie van 
getuigeniss verliezen. En omdat het bewijs ontbreekt, appelleert het 
getuigeniss aan het geloof en de belofte dat de getuige de waarheid 
verteltt en niet opzettelijk meineed pleegt. Van de getuige wordt, 
evenalss van de verteller in La folie du jour, geëist dat hij vertelt hoe 
hett echt is gebeurd. Geen rechter zal accepteren dat een getuige ver-
klaartt dat wat hij vertelt, fictief is. Het getuigenis voor de rechtbank 
dientt niets te maken te hebben met literatuur en met wat zich in lite-
ratuurr wijdt aan fictie of simulatie (DEM 23). 

Dee getuige belooft niet alleen de waarheid te vertellen, maar ook 
diee persoon te zijn die als getuige is opgeroepen. Niemand anders kan 
inn plaats van de getuige getuigen. Om zich van de identiteit van de 
getuigee te verzekeren, is het hem in de regel niet toegestaan via de 
telefoon,, e-mail of video te getuigen. Zonder bemiddeling van welke 
techniekk dan ook dient de getuige in eigen persoon voor de rechtbank 
tee verschijnen, want zodra de getuige niet zelf aanwezig is, kan zijn 
identiteitt niet onomstotelijk worden vastgesteld en verliest zijn getui-
geniss aan geloofwaardigheid. De identiteit van de getuige waarborgt -
althanss dat is het doel - de identiteit van degene die hier en nu, op dit 
momentt voor de rechtbank getuigt en degene die iets heeft waargeno-
menn op het moment dat de gebeurtenis plaatshad waarvan getuigenis 
wordtt afgelegd. 

LL 'instant de ma mort problematiseert zowel het onderscheid tus-
senn werkelijkheid en fictie als de identiteit van de getuige. Dit min of 
meerr autobiografische verhaal presenteert zich als een getuigenis, is 
eenn getuigenis van het ogenblik van de eigen dood: "De getuige is een 
overlevende""  (DEM 34). Derrida doelt hier niet alleen op de overle-
vendenn uit de Duitse concentratiekampen die getuigen van het onuit-
sprekelijkee dat de naam Auschwitz bespookt. Het overleven is een 
"universelee structuur" van het getuigen en onlosmakelijk verbonden 
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mett het intermediair. Alleen op voorwaarde van dat ik overleef, kan ik 
getuigenn van mijn dood. Het probleem is dat het overleven het getui-
geniss van de eigen dood tegelijkertijd onmogelijk maakt. L 'instant de 
mama mort getuigt dan ook niet van 'mijn dood', maar van een supple-
mentairee betrekking tussen, wat Derrida in "Survivre" - zijn lezing 
vann Blanchots L 'arrêt de mort, waarop ik in het volgende hoofdstuk 
nogg uitgebreid terugkom - een "arrêt décisif' en een "arrêt suspensif' 
noemt.. Ik merk hier op dat de titel L 'instant de ma mort dezelfde dub-
belheidd verraadt als L 'arrêt de mort Evenals "arrêt" verwijst "instant" 
zowell  naar een rechterlijke instantie of autoriteit die een vonnis velt 
enn een uitspraak doet, als naar "instance": naar een oponthoud van 
mijnn dood, naar "het ogenblik van mijn dood dat voortaan altijd han-
gendee is (l'instant de ma mort désormais toujours en instance)" (IM 
20),, een oponthoud dat Derrida kwalificeert als een "supplementair 
uitstel""  (DEM 34). Als getuigenis van mijn dood is L 'instant de ma 
mortmort de toegang tot het singuliere moment - en het singuliere moment 
bijj  uitstek is natuurlijk het moment van mijn dood, waarvan niemand 
inn mijn plaats kan getuigen - waartoe het de toegang tegelijkertijd 
ontzegt. . 

Hett singuliere moment is geen uniek moment. Waar het unieke 
momentt een eenmalige gebeurtenis is die plaatsvindt en daarmee in 
principee aan te wijzen en te localiseren is, daar is het singuliere mo-
mentt een eenmalige gebeurtenis die niet plaatsvindt en zich niet te-
genwoordigstelt.. In tegenstelling tot het unieke moment is de afwe-
zigheidd van het singuliere moment geen afgeleide modus van de te-
genwoordigheid.111 Hier geldt dat Blanchot en Derrida tegelijkertijd 
hetzelfdee en heel iets anders zeggen. Volgens Blanchot behoort het 
gedichtt tot "de categorie van het Unieke" (FP 128), omdat het al 
scheppendd een onbekende wereld ontdekt, die onlosmakelijk met het 
gedichtt is verbonden. Het Unieke houdt dus verband met de innerlijke 
noodzaakk en de authenticiteit die daarmee onlosmakelijk is verbon-
den.. Het Unieke wijst dus op een eigenlijkheid, een eigenlijke exis-
tentie.. In zijn lezing van Hölderlin daarentegen, wijst Blanchot het 
uniekee van de hand als een bijkomstige want uiterlijke omstandigheid. 
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Hett woord 'uniek*  komt dus in meerdere betekenissen in zijn werk 
voor.. In kritische zin wijst het op een onherleidbare uniciteit, die zich 
nimmerr tegenwoordig laat stellen; het unieke is nooit hier en nu. Het 
heeftt geen tijd, geen plaats en heeft niet plaats. Het is een leeg ogen-
blik,, een verdwijnpunt "die het eigene op zijn nulpunt, zijn punt van 
uitwissingg als het andere wil vasthouden"(Van der Waal 1997:197). 
Zogezienn is dit moment wel als een singulier moment aan te duiden. 
Dezee "singuliere afwezigheid", dit singuliere moment van mijn dood, 
wordtt door Blanchot gedacht als leeg ogenblik waarvan de herhaling 
eenn functie is, terwijl voor Derrida het singuliere moment een functie 
vann de herhaling is. Als functie van de herhaling is het singuliere zelf 
singulier,, dat wil zeggen niet meer het nulpunt van het eigene, zoals 
bijj  Blanchot het geval is. 

Will  het getuigenis als zodanig worden erkend, dan zal het zich 
aann de heersende conventies en gestelde voorwaarden moeten houden 
énn tegelijkertijd zal het "op een quasi-poëtische wijze" zijn regels en 
normenn en maatstaven moeten uitvinden, wil het getuigen van het 
singulieree ogenblik dat buiten alle regels en conventies ligt. Hier 
treedtt een aspect van het engagement in spiegelschrift expliciet naar 
voren.. In "Psyche. Invention de 1'autre" wordt deze breuk als inventie 
gedacht.. Een inventie produceert iets "unieks" en heeft eenmalig 
plaatss en breekt als zodanig met wat vooraf voor mogelijk, vanzelf-
sprekendd en volgens de regels wordt beschouwd. Een inventie voor-
ondersteltt zo een breuk met de traditie, met de gebruikelijke conven-
tiess en introduceert aldus een wanorde in "een vredige loop der din-
gen".. Deze "invention de 1'autre" onderscheidt Derrida met nadruk 
vann de traditionele "invention du même", die kenmerkend is voor de 
vooruitgangsgedachte,, waarbinnen de inventie gelijkstaat met de ont-
dekkingg van nieuwe mogelijkheden. Deze inventie van het mogelijke 
wordtt gedomineerd door heersende conventies en methodes en levert 
zoo te zeggen een bijdrage aan de gevestigde orde. De inventie wordt 
gezienn als een ontdekking, die iets constateert dat tot dan toe nog 
onopgemerktt is 'gebleven: dat wat wordt ontdekt bestaat reeds en is 
geenn effect van de constatering. De inventie van het andere is een 
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vormm en effect van het intermediair, haar breuk met de geldende con-
ventiee een repeterende breuk. De inventie en de institutie baseren zich 
niett op vooraf vastgelegde regels. Evenmin kunnen zij zich uiteinde-
lij kk legitimeren op grond van regels die zij zelf instellen. De inventie 
enn de institutie, als het getuigenis en de belofte ondermijnen de per-
formatiee ve tautologie. Zij zijn voorbeelden van eenperverformativiteit 
waarvann het mislukken als een positieve mogelijkheid hun welslagen 
parasiteert. . 

Dezee breuk met de heersende conventies hebben het getuigenis, 
dee literatuur of literaire fictie (en het moment van institutie) met el-
kaarr gemeen. L 'instant de ma mortis een literaire getuigenis, wat niet 
will  zeggen dat het getuigenis louter verzinsel is. Sterker nog, Derrida 
citeertt uit een brief waarin Blanchot hem schrijft dat hij vijfti g jaar 
geledenn bijna was gefusilleerd. Deze brief, dit niet-literaire document, 
getuigtt van een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden, een 
gebeurteniss waaraan ook het verhaal L 'instant de ma mort refereert. 
Hett punt dat Derrida hier naar voren wil brengen, is dat het getuigenis 
alss belofte altijd de mogelijkheid van fictie, simulatie of simulacrum 
insluit.. Wil het getuigenis getuigenis zijn, dan moet het zich door de 
mogelijkheidd van fictie, van literaire fictie laten bespoken: "Het dient 
zichh te laten parasiteren door dat wat het in zijn binnenste uitsluit, de 
mogelijkheid,, ten minste, van de literatuur" (DEM 23). Met de nood-
zaakk van herhaling dient aan de oorsprong van het getuigenis de mo-
gelijkheidd van leugen, van fictie en van literatuur zich aan (DEM 31). 
Alss belofte en als herhaling is het getuigenis oorspronkelijk door fictie 
bewerkt.. De belofte die de getuigenis doet, schrijft de mogelijkheid 
vann fictie, van literatuur, van leugen en meineed bij voorbaat in het 
getuigeniss in: zonder de mogelijkheid vals te zijn, is het getuigenis 
onmogelijk.. Het gaat hier dus niet om het opzettelijk plegen van 
meineed.. Een getuigenis kan vals zijn zonder dat de getuige opzette-
lij kk liegt of meineed pleegt, omdat de mogelijkheid van fictie, van 
literatuurr en leugen gegeven is met het afleggen van het getuigenis, 
datdat altijd een herhaling is: 
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"Wanneerr ik beloofde waarheid te zeggen, dan beloof ik het zelfde op 
eenn bepaalde manier te herhalen, een ogenblik later, twee ogenblikken 
later,, de volgende dag en voor de eeuwigheid. Welnu, deze herhaling 
brengtt het ogenblik buiten zichzelf. Bijgevolg is het ogenblik ogenblik-
kelijk,, op het ogenblik zelf, gedeeld, vernietigd door wat het evenwel 
mogelijkk maakt - het getuigenis" (DEM 26). 

Hett getuigenis belooft de singuliere gebeurtenis te herhalen, de getui-
gee belooft te herhalen wat hij heeft waargenomen. Deze belofte van 
herhalingg brengt de identiteit van de getuige in het geding. Zo kan van 
dee 'ik'-figuur of de verteller in L 'instant de ma mort noch. met zeker-
heidd worden gezegd dat zij identiek zijn, noch dat de verteller of de 
jongemann Blanchot is. Aangezien de verteller zich een jongeman 
"herinnert""  die aan het vuurpeloton van de Nazi's is ontsnapt, blijf t 
hett onzeker of de verteller degene is die bijna gefusilleerd is, ook al 
vergezeltt de verteller de jongeman als zijn alleswetende schaduw en 
zitt hij als het ware in de huid van de jongeman. Is de verteller de 
overlevendee en dus dezelfde persoon als de jongeman, maar dan vijf -
tigg jaar ouder? Is de verteller Maurice Blanchot die zichzelf als jon-
gemann herinnert? Ook al zijn zij dezelfde persoon, dan nog staat de 
geloofwaardigheidd van het getuigenis op het spel, omdat de intentie 
diee elke uiting, dus ook het getuigenis, bezielt nooit volledig aan zich-
zelff  tegenwoordig is. 

Watt zowel in de kwestie van het getuigenis, als van het genre en 
vann de titel naar voren komt, is dat zij de wet ondermijnen door zich 
aann haar te conformeren. Het is niet zo, dat de titels "Un récit", "Un 
récit?""  als La folie du jour hun functie problematiseren door zich niet 
aann de voorschriften houden en ergens midden in of onderaan de tekst 
staan.. Zou dit het geval zijn, dan zou hun eventuele ondermijning 
makkelijkk zijn te corrigeren. Waar het Derrida om gaat, is dat zij in 
hunn subversie volledig gehoorzamen aan de voorschriften die voor 
titelss gelden. In de eerder geciteerde passage uit La folie du jour trekt 
dee 'ik'-figuur zich terug door zich te schikken, zich "tot hen te herlei-
den".. Het gaat in deze - wat ik noem - subversieve inschikkelijkheid 
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niett om een schijnheilige houding waarin iemand ja zegt, ergens mee 
instemtt en vervolgens niet doet wat hij heeft toegezegd of belooft. 
Dezee eigenaardige subversieve inschikkelijkheid voltrekt een geheel 
anderee beweging en volgt een heel andere strategie dan Blanchots 
terreur,, Sartre's revolutie en Camus' revolte. Waar de terreur een 
overgavee aan de duisterste duisternis is en de wet weigert, waar de 
revolutiee de orde aanvecht op grond van een andere orde en waar de 
opstandd 'nee' zegt en daarin een grens bevestigt, daar engageert deze 
subversievee inschikkelijkheid zich met het singuliere en conformeert 
zijj  zich tegelijkertijd aan de eisen van de wet. Hoe eigenaardig en 
paradoxaall  ook, zich verzetten door tegemoet te komen aan de eisen 
vann de wet, ontneemt de wet de mogelijkheid daar adequaat tegen op 
tee treden. Daarom zijn bijvoorbeeld stiptheidsacties van douaniers zo 
effectief:: door de wet tot op de letter na te leven, wordt het internatio-
nalee goederenverkeer volkomen ontregeld.12 

Dezee subversieve inschikkelijkheid doet onwillekeurig denken 
aann wat Jean Baudrillard heeft beschreven als de transpolitieke ver-
dwijningswijzee van de dingen. Het transpolitieke is de wijze waarop 
inn onze cultuur de zichtbare dingen niet verdwijnen in de duisternis, 
maarr in hun transparantie of obsceniteit: in dat wat zichtbaarder is dan 
zichtbaar.. Wanneer de Amerikaanse regering aan Exxon vraagt om 
eenn rapport over al haar activiteiten - dus vraagt wat zij echt doet -
dann levert zij twaalf delen van elk duizend bladzijden in, waarvan het 
lezenn en analyseren jaren kost. De eis van transparantie leidt tot een 
overvoeringg en wildgroei van informatie die door niemand meer is te 
overzien.. Deze transpolitieke verdwijningswijze is een "fatale strate-
gie""  van het object, die erin bestaat "samen te vallen met het begeerde 
object""  (Baudrillard 1983:138) en die triomfeert boven die van het 
subject,, omdat het geen verlangen kent, maar enkel verleiding13 en 
onverschilligg en indifferent staat tegenover de zin die het wordt gege-
ven.. Door steeds opnieuw samen te vallen met de (veelal aan elkaar 
tegengestelde)) betekenissen die aan hem worden toegekend, blijf t het 
objectt ondoorzichtig en ondoordringbaar. 
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Maarr waar voor Baudrillard het object enkel indifferent is en geen 
enkell  verlangen kent, daar blijf t Derrida's deconstructie en het getui-
geniss verbonden met de differentie en een verlangen naar rechtvaar-
digheidd en het 'alles zeggen'. Als een verlangen alles te zeggen, treedt 
inn het getuigenis een heterogene verhouding tegenover de andere en 
tegenoverr de wet aan het licht, die Derrida als rechtvaardigheid be-
schouwt.. Om te zien hoe Derrida de relatie tot de andere denkt, geef ik 
eerstt kort zijn discussie met Levinas weer. In deze discussie decon-
strueertt hij de heterogene verhouding tot de ander als ethische relatie, 
zonderr evenwel uit te komen op een leeg tussen of inter-esse, waarop 
Blanchotss gesprek met Levinas uitloopt. De heterogene relatie tot de 
anderr zoals zij door Derrida wordt doordacht, staat, zo wil ik laten 
zien,, niet gelijk met het neutrum van Blanchot. 

5.5. De ander in oorlog 

Evenalss in Derrida's politiek-juridische motieven, keert in zijn 
ethisch-politiekee motieven steeds weer de gelaagdheid van het oor-
spronkelijkee geweld terug. Ik breng hier in herinnering dat hij al in De 

lala grammatologie opmerkt, dat er geen ethiek is zonder zowel de 
tegenwoordigheidd als de afwezigheid en veinzerij van de ander en dat 
hett oorspronkelijke geweld van het intermediair een gewelddadige 
openingg van de ethiek is (GR 202). In De la grammatologie explic i-
teertt hij de ethisch-politieke consequenties van zijn opmerking niet 
nader.. Deze explicitatie vinden we wel in zijn eerste essay over Levi-
nas:: "Violence et métaphysique", dat voor het eerst in 1964 wordt 
gepubliceerdd en drie jaar later wordt opgenomen in L'écriture et la 

differencedifference (1967), dat in hetzelfde jaar verschijnt als De la gramma-

tologie.tologie. In latere teksten, als "Préjugés: devant la loi" , L 'autre cap, 

ForceForce de loi, Spectres de Marx en Politiques de l 'amitié, werkt Derri-
daa vanuit zijn deconstructie van de metafysica ethisch-politieke cate-
gorieënn als verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, democratie en 
gemeenschapp verder uit. Deze uitwerking staat in het teken van een 
rechtvaardigheidd die Derrida naar eigen zeggen graag in verband 
brengtt met de heterogene en onherleidbare relatie tot de andere. 
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Inn zijn doordenking van deze onherleidbare relatie tot de andere 
keertt het schema van het oorspronkelijk intermediair terug: "Ik geloof 
datt zonder een beweging van narcistische hertoe-eigening (réapprop-
riation)riation) de betrekking tot het andere absoluut zou worden vernietigd, 
vann tevoren zou worden vernietigd" (PS 212). In dit "van tevoren" 
gaatt een belangrijk verschil tussen Blanchot en Derrida schuil. In zijn 
discussiee met Levinas denkt Blanchot de ander als een mens zonder 
horizon,, terwijl Derrida in zijn lezing van Levinas daarentegen be-
toogt,, dat de ander zich altijd en bij voorbaat al binnen een horizon 
bevindt.. De "kritiek"14 die hij in "Violence et métaphysique" aan het 
adress van Levinas richt, is - naar ik denk - dan ook van toepassing op 
Blanchotss neutrum, op de verhouding van de derde soort. Om mijn 
stellingg te onderbouwen bespreek ik "Violence et métaphysique", voor 
zoverr het de verschillen tussen Blanchots en Derrida's denken van het 
anderee articuleert. 

Inn tegenstelling tot Blanchot entameert Derrida in "Violence et 
métaphysique""  wel een uitgebreide discussie tussen aan de ene kant 
Levinass en aan de andere kant Husserl en Heidegger, die hij verdedigt 
tegenn de kritiek van Levinas. In deze discussie keert het oorspronke-
lijk ee geweld terug onder de noemers van het ontologische en het 
transcendentalee geweld. Als we Levinas mogen geloven reduceert 
Husserll  de ander tot een negatief moment van het Zelf door hem als 
eenn alter ego te bepalen. De gerichtheid op de ander is zo enkel inten-
tioneell  en beperkt tot een bewustzijn van. Levhas denkt daarentegen 
dee verhouding tot de Ander als een metafysisch verlangen, dat zich 
richtt op de Ander als een positieve oneindigheid zonder context of 
horizon.. Dit verwijt aan Husserl is volgens Derrida onterecht. Inder-
daad,, de ander doet zich voor binnen een horizon, maar die horizon 
zelff  kan niet definitief worden bepaald, "omdat hij de niet te objecti-
verenn bron van elk object in het algemeen" (ED 177) is. De horizon is 
niett onbepaalbaar omdat hij op het moment dat we hem naderen voor 
onss uitschuift, maar omdat - en dit zijn de woorden van Derrida - de 
bepalingg van de horizon hem splijt. En deze oneindigheid van hori-
zontenn beschermt Husserls fenomenologie zowel tegen elke totalis e-
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ringg als tegen de illusie van de onmiddellijke aanwezigheid van een 
positieff  oneindige Andere. 

Dee ander is mij in zijn positieve oneindigheid niet onmiddellijk, 
maarr onvermijdelijk langs de omweg van "analoge appresentatie" 
oftewell  van een bemiddeling gegeven. Deze appresentatie houdt naar 
Derrida'ss overtuiging geen gewelddadige assimilatie in. Langs de 
omwegg of bemiddeling van de analoge appresentatie (h)erken ik de 
anderr als ego - dus niet als steen - en kan ik hem als ander erkennen 
enn respecteren. De ander kan enkel absoluut anders zijn, omdat hij een 
anderr ego is en onherleidbaar tot mijn ego. Het is volgens Derrida 
onmogelijkk de ander te ontmoeten en een ethische relatie te denken, 
zonderr dat die ander in zijn andersheid als een ander ego aan een ego 
verschijnt: : 

"Indienn ik niet naar de ander ging via een analogische appresentatie, h-
dienn ik, zwijgend en communicerend met zijn eigen belevenissen, een 
onmiddellijkee en oorspronkelijke toegang tot hem zou hebben, dan zou 
dee ander niet langer de ander zijn" (ED 182). 

Dee (h)erkenning van de ander als een ander ego maakt dat hij gelaat is 
enn mij kan aanspreken: "De ander is voor mij een ego van wie ik weet 
datt hij met mij een verhouding heeft als met een ander" (ED 185). 
Zonderr die symmetrie zou er geen (h)erkening en dientengevolge geen 
dissymmetriee mogelijk zijn. 

Dezee dissymmetrie is een effect van het intermediair, van de %>-

presentatie,, terwijl voor Blanchot de dubbele dissymmetrie onmiddel-
lij kk en onbemiddeld is en iedere horizon uitsluit. Evenmin als voor 
Levinas,, is de Ander voor Blanchot een ander ego. Met enig voorbe-
houd,, dat nauwelijks een naam mag hebben, volgt Blanchot Levinas in 
zijnn lezing van Husserl zonder ook maar een spoortje van kritiek: 
"Wanneerr ik mij niet vergis, is voor Husserl enkel de sfeer van het ego 
oorspronkelijk,, die van de ander is voor mij slechts 'gepresenteerd' 
('apprésentée7)""  (EI 74). Voor Derrida is geen enkele dissymmetrie, 
duss ook niet de dubbele dissymmetrie van Blanchot, mogelijk zonder 
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symmetrie:: zonder te weten dat de ander een ego is en ik een ego voor 
dee ander. De ander gaat niet aan de appresentatie vooraf, maar ver-
schijntt als ander, als ander ego eerst in en door de appresentatie. Deze 
appresentatiee is gewelddadig, omdat zij de ander noodzakelijk en 
onvermijdelijkk tot een fenomeen (van de niet-fenomenaliteit) herleidt, 
zijj  is transcendentaal, omdat zij de ontmoeting met en de ethische 
relatiee tot de ander mogelijk maakt. Het verschijnen en het doorbreken 
vann die verschijning zijn de twee werkingen van het transcendentale 
geweld,, dat de andere niet van buiten maar van binnenuit aantast: "de 
oorlogg is geen accident" (ED 213). De ander is daarom altijd al in 
oorlog:: "De oorlog - want er is oorlog- is dus het verschil tussen het 
gelaatt en de eindige wereld zonder gelaat" (ED 158). De oorlog gene-
reertt het verschil tussen het Zelfde en het andere. Zonder oorlog is een 
ethischee relatie daarom onmogelijk. 

Voorr Derrida is zuivere geweldloosheid, evenals zuiver geweld, 
mett zichzelf in strijd. In een wereld waarin het gelaat volledig wordt 
gerespecteerdd is er geen oorlog. Maar ook geen gelaat, omdat, zo zegt 
Levinass zelf, het gelaat het geweld opwekt. Anders gezegd, waar geen 
oorlogg is, daar is geen gelaat. Derrida concludeert hieruit, dat de ethi-
schee relatie en eschatologie van de messiaanse vrede als zuivere ge-
weldloosheidd gewelddadig is: "Het zuivere niet-geweld, niet verhou-
dingg tussen het zelf(de) en de andere (in de zin van Levinas) is zuiver 
geweld""  (ED 218). Zonder oorlog wordt de Ander volkomen gene-
geerdd en ondenkbaar en onzegbaar. Zonder oorlog, zonder oorspron-
kelijk-transcendentaall  geweld, zonder het "pre-ethische geweld" is er 
geenn geweldloze verhouding tot de ander mogelijk. Zonder het minste 
geweldd zou er geen ethiek mogelijk zijn: "Want deze transcendentale 
oorsprongg is als het onherleidbare geweld van de verhouding met de 
anderr tegelijk een niet-geweld, aangezien ze de verhouding met de 
anderr opent" (ED 188). Omdat het geweld de verhouding tot de ander 
opent,, beschouwt Derrida het als het "minste geweld", dat noodzake-
lij kk is om het "ergste geweld" te vermijden: het geweld namelijk van 
dee primitieve en pre-logische stilte, van een onvoorstelbare nacht, die 
zelfss niet het tegendeel van de dag zou zijn" (ED 191). Het ergste 
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geweldd is precies de ervaring van het il  y a en van Blanchots andere 

nacht,, waarin het gelaat verdwijnt. Hoe kan het ergste geweld van de 
zuiveree geweldloosheid worden onderscheiden, wanneer beiden het 
verdwijnenn van het gelaat impliceren. Het valt daarom niet uit te slui-
ten,, dat de idee van de vrede in stilte samenwoont met het ergste ge-
weld. . 

Omgekeerdd geldt dat waar geen gelaat is, geen oorlog is. In een 
regimee waarin het gelaat, dat het geweld opwekt, volkomen wordt 
genegeerd,, zou er geen sprake zijn van oorlog. Dit brengt mij op 
Blanchotss neutrum zonder gelaat. Zoals ik eerder heb laten zien, ont-
ledigtt Blanchot de betrekking tot de ander van iedere subjectiviteit en 
transformeertt hij die verhouding tot een neutrum zonder gelaat. Waar 
Levinass de relatie tot de Ander als een zuivere geweldloosheid denkt, 
daarr denkt Blanchot die relatie vanuit een radicaal geweld, als een 
radicalee onderbreking en aanvechting die zich niet onderscheidt van 
hett neutrum als ervaring van het onmogelijke. Volgen we de redene-
ringg van Derrida dan blijkt dit radicale geweld met zichzelf in strijd, 
aangezienn er geen sprake kan zijn van geweld wanneer het gelaat 
ontbreekt:: "Het zuivere geweld, de verhouding tussen wezens zonder 
gelaat,, is nog geen geweld, is zuiver niet-geweld" (ED 218). 

Voorr Derrida is het gelaat is altijd al in het vizier. Het vizier ver-
wijstt niet zozeer naar het richtmiddel waarmee ik de Ander traceer om 
hemm te doden, dat wil zeggen tot het Zelfde te herleiden, maar naar het 
vizierr (de vorm het gezicht) dat het gelaat tegenwoordig stelt. In 
SpectresSpectres de Marx stelt Derrida het effect van het vizier nagenoeg 
gelijkk met Foucaults panoptische blik, wanneer hij dit effect beschrijft 
alss "dat wij niet zien wie er naar ons kijkt" (SM 26). Dit effect wordt 
niett opgeheven met het opheffen van het vizier. Het gelaat gaat niet 
achterr het vizier schuil; het effect van het vizier is geen maskerade. In 
tegenstellingg tot Levinas is het spreken geen strijd "met open vizier" 
(Levinass 1961:38). Het gelaat is altijd al in vizier, altijd gezicht, altijd 
all  geschonden. Daarom zouden we in plaats van het gelaat beter kun-
nenn spreken van een interface. De Ander wordt een 'spectre', een 
spook;; alteriteit gaat over in spectraliteit. Als 'spectrale virtualiteit' is 
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hethet gelaat van de Ander een effect van het vizier, van zijn actualis e-
ringg en beweegt het zich tussen de tegenstellingen van werkelijk en 
onwerkelijk,, raadsel en fenomeen, alter ego en de Ander, maar ook 
tussenn goed en kwaad. Is de Ander een spectrale virtualiteit en toont -
mett andere woorden - het gelaat zijn ware gezicht niet, omdat het 
altijdd al bemiddeld is, dan kan op voorhand niet met zekerheid worden 
uitgeslotenn dat het gelaat dat van een despoot is. Het gebod 'Doodt me 
niet'' geeft daarover evenmin uitsluitsel, omdat dit gebod in feite de 
afstandd in stand houdt, waardoor de Ander uit zicht blijft . 

6.6. Appèl of bevel? 

Derridaa problematiseert zowel Levinas' ethische relatie, als Blanchots 
radicaliseringg van deze relatie tot inter-esse. Dit neemt niet weg dat de 
deconstructiee als beweging van onteigening en als voorbereiding op 
dee komst van het andere verbonden blijf t met het verlangen naar 
rechtvaardigheid.. Sterker nog, "Deconstructie is rechtvaardigheid'' 
(FLL 944). Deze rechtvaardigheid staat niet gelijk aan de berekenende 
vormm van distributieve rechtvaardigheid die is gebaseerd op het ge-
lijkheidsbeginsell  (iedereen gelijke kansen) en die het politieke debat 
nogg altijd domineert. Derrida onderscheidt het recht als instituut, als 
eenn geheel van wetten en regels, voorwaarden en voorschriften, van 
rechtvaardigheidd die zich engageert met wat zich niet laat bepalen, 
waaroverr we geen zekerheid hebben, wat niet te bewijzen of te bere-
kenenn is. Wat Derrida hier en elders verdedigt, is dat een beslissing 
diee enkel een model, een vooropgezet plan of programma volgt en 
zichh geen rekenschap geeft van het onbeslisbare en onberekenbare of 
singulieree niet rechtvaardig of verantwoordelijk is. Een rechtvaardige 
beslissingg verhoudt zich tot het singuliere, tot dat wat zich niet op 
voorhandvoorhand onder algemene regels laat vangen, tot dat waarop niet 
vooruitt kan worden gelopen. Een politiek handelen dat zich alleen laat 
leidenn door programma's, verwordt tot een instrumenteel handelen dat 
eenzijdigg is gericht op het beheersen en oplossen van maatschappelij-
kee problemen en is daarom in de ogen van Derrida niet rechtvaardig. 
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Maarr het omgekeerde - en dat wordt vaak uit het oog verloren - is 
ookk waar. Net als het getuigenis, conformeert een rechtvaardige be-
slissingg zich aan gegeven criteria en vindt zij op quasi-poëtische wijze 
nieuwee normen uit. Rechtvaardigheid vooronderstelt een breuk met 
hett recht zoals dat is vastgesteld, maar deze breuk mag niet als alibi 
dienenn om ons afzijdig te houden van juridisch-politieke twisten bin-
nenn de bestaande rechtsorde. Het onbeslisbare mag dan ook zeker niet 
wordenn verward met besluiteloosheid. Rechtvaardigheid vereist een 
beslissing.. Zonder beslissing blijf t de rechtvaardigheid in het luchtle-
digee hangen en kan het een functie van het kwaad worden: 

"Wanneerr ze aan zichzelf wordt overgelaten, komt de onberekenbare, 
rechtvaardigheidsschenkendee idee steeds vlak bij het kwaad, vlakbij het 
allerergstee zelfs, want ze kan altijd worden toege-eigend door de meest 
ontaardee berekening. (...) Een absolute verzekering tegen dit risico kan 
dee opening van het appèl tot rechtvaardigheid - een appèl dat steeds 
gewondd is - alleen maar verzadigen en dichtnaaien. Maar de onbeie-
kenbaree rechtvaardigheid beveelt te rekenen" (FL 970). 

Wee moeten de relatie tussen het onberekenbare en het berekenbare 
berekenen,, maar dit "moeten" behoort "noch tot de rechtvaardigheid 
nochh tot het recht" (FL 970). Het onberekenbare, het onbeheersbare 
dwingtt een berekening af, omdat met geen enkele zekerheid kan wor-
denn gezegd of de ander goed of kwaad in de zin heeft. Zolang de an-
derr zijn ware gezicht niet toont, kan hij zowel de kwetsbare als de 
despoott zijn. Juist omdat niet kan worden uitgesloten dat de ander een 
despoott is, blijf t het de vraag of het hier gaat om een appèl tot recht-
vaardigheid,, dan wel om een bevel gaat, in de gedaante van een appèl 
tott rechtvaardigheid. 

Dezee onzekerheid wordt nog eens versterkt doordat het appèl niet 
rechtstreekss doorklinkt. In Force de loi en "Comment ne pas parier" 
steltt Derrida dat het appèl altijd al een weerklank is van een ander 
appèl,, dat in deze weerklank opklinkt én verstomt: "Daar dit appèl van 
dee ander altijd al is voorafgegaan aan het spraakgebruik, waaraan het 
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appèll  dus nooit voor een eerste keer tegenwoordig is geweest, kondigt 
hett zich tevoren al aan als een rappel" (PSY 560). Deze stelling, die 
naa het voorafgaande niet echt verrassend is, vinden we verwoord in 
Parages,Parages, met name in "Pas" naar aanleiding van de slotpassage uit 
LL 'arrêt de mort, die ik hier in extenso citeer: 

"Ikk zelf ben niet de ongelukkige boodschapper geweest van een ge-
dachtee die sterker was dan ik, ookk niet haar speelgoed of haar slachtof-
fer,, want ét gedachte heeft me overwonnen, maar heeft alleen door mij 
overwonnen;; ze is tenslotte, altijd aan mij gewaagd geweest, ik heb haar 
enn alleen haar bemind, ik heb alles wat plaatsgevonden heeft gewild, en 
doordatt ik alleen oog voor haar had, heb ik haar, waar zij ook was en 
waarr ik ook kon zijn, in de afwezigheid, in het onheil, in de noodlottig-
heidd van de dode dingen, in de hoofdzaak van de levende dingen, in de 
vermoeieniss van het werk (travail), in de gezichten geboren uit mijn 
nieuwsgierigheid,, in mijn onwaarachtige woorden, in mijn bedrieglijk 
beloften,, in de stilte en in de nacht, al mijn kracht gegeven en zij mij al 
dee hare, zodat deze te grote kracht, die door niets vernietigd kan wo r-
den,, ons misschien tot een mateloos leed bestemd, maar, als dat zo is, 
neemm ik dat leed op mij en verheug ik er mij er mateloos over, en, tot 
haar,, zeg ik voor eeuwig: 'Kom', en voor eeuwig is ze er" (LAM 127). 

Inn zijn commentaar op deze passage vestigt Derrida er de aandacht op 
datdat het appèl 'Kom' in de indirecte rede is gesteld en dus een citaat is. 
Hett 'Kom' citeert een ander 'Kom' dat eveneens in de indirecte rede 
iss gesteld en op zijn beurt weer herinnert aan een ander 'Kom': "de 
herinneringg van het 'Kom' dat ik tegen haar gezegd had" (LAM 117). 
Hett 'Kom' dat hier in herinnering wordt geroepen, is eveneens in de 
indirectee rede gesteld. Op het moment namelijk dat de verteller ver-
slagg doet zegt de verteller niet 'Kom', maar zegt hij dat hij het heeft 
gezegd:: "Maar op een gegeven moment, ik zag dat ze nog steeds do-
delijkk koud was, kwam ik nog dichter bij haar en zei: 'Kom'" (LAM 
111).. Dit reciteren van het 'Kom' volgt niet op een appèl dat zich 
rechtstreekss tot mij richt. Het appèl is indirect, want altijd al geciteerd. 
Eerstt in en door het citaat klinkt het appèl op. Anders gezegd, het 
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appèll  is allereerst een rappel, het 'Kom' "allereerst geciteerd" (PAR 
23)) en daarom altijd en bij voorbaat al gedeeld (PAR 22). 

Alss rappel is het appèl van de ander altijd al bemiddeld en kan het 
slechtss indirect opklinken. De betekenis van het 'Kom' blijf t daardoor 
uitgesteldd en laat zich niet herleiden tot een modaliteit van het werk-
woordd 'komen'. Het 'Kom' gaat, zo zegt Derrida, op een merkwaardi-
gee manier aan het werkwoord 'komen' en afgeleiden daarvan vooraf. 
Alss singuliere gebeurtenis doet het appèl geen beroep op een specifiek 
persoon.. Het verplicht niet iemand om hier te komen en is geen bevel 
datt door een autoriteit wordt gegeven, door een wet wordt gelegiti-
meerdd of, zoals bij de Levinas van Totalité et Inflni, uit de Hoogte 
wordtt gegeven. Evenmin doet het een dringend beroep frrière) om 
hulp,, stelt het een eis, verlangt het iets, beschrijft of constateert, toont 
off  bepaalt het iets. Het 'Kom' wisselt geen gedachte uit en communi-
ceertt niet met iemand die vóór het appèl aanwezig is. Zou het 'Kom' 
gerichtt zijn aan een specifiek persoon, dan zou het iets kunnen uitwis-
selenn en, al naargelang de context waarin en de toon waarop het wordt 
uitgesproken,, één van de functies van het werkwoord 'komen' ver-
vullen,, dat wil zeggen, een bevel, een verzoek, een verlangen of een 
uitnodigingg kunnen zijn. In plaats van een beroep te doen op iets of 
iemand,, doet het appèl een appèl aan zichzelf: "Het zou juister zijn om 
tee zeggen dat het appèl een appèl aan zichzelf doet, dat het zich be-
noemtt (i7 s'appellè), vooropgesteld dat men dit niet opvat als een 
speculairee reflectie" (PAR 26). Anders gezegd, eerst door zich een 
naamm te geven, door zich uit te wissen in de herhaling, kan het appèl 
opklinkenn en een aanspraak doen. 

Hett appèl verbindt Derrida met de dubbele affirmatie, oftewel het 
'ja,, ja' dat erop of eraan antwoordt. Deze dubbele affirmatie is per-

verformatief,verformatief, omdat het 'ja' als een singuliere en onherleidbare ge-
beurteniss en onvoorwaardelijke overgave altijd al herhaald moet zijn. 
Daardoorr blijf t haar betekenis uitgesteld en loopt het 'ja' altijd het 
risicorisico niet onvoorwaardelijk en vol overgave te zijn. Van het 'ja, ja' 
kann evenmin met zekerheid worden gezegd of het een oprecht enga-
gementt aankondigt, dan wel een verveelde en vermoeide, of zelfs 
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onverschilligee instemming met, of ongeloofwaardige weigering van 
hethet appèl van de andere. Dit risico is niet accidenteel, noch een gevolg 
vann de weigering in te stemmen met het volo van het werk. Er gaat 
geenn oorspronkelijk 'ja' aan het tweede 'ja' vooraf: het tweede 'ja' "is 
allereerstt tweede (d 'abord second), komend na een eis, een vraag of 
eenn ander ja" (PSY 649). En tegelijkertijd is dit tweede 'ja' a priori 
omvatt door het eerste (PSY 649). De dubbele affirmatie antwoordt 
niett op het appèl met een 'ja, ik kom', met een 'ja, ik heb je begrepen, 
ikk kom eraan en doe wat je wilt' . Evenmin is de dubbele affirmatie 
eenn onvoorwaardelijke overgave aan het appèl. 

Inn "Pas" brengt Derrida de dubbele affirmatie in verband met het 
matelooss leed waarop de verteller zich in de slotpassage van L 'arrêt 
dede mort verheugt. Dit mateloos leed hangt samen met de eeuwige 
wederkeerr die tot uiting komt in de "verdubbeling van de kracht" 
(PARR 24): met een kracht die geeft en een kracht die gegeven wordt. 
Maarr in deze krachtenverhouding wordt de ene kracht niet tegen de 
anderee ingeruild. Zij onttrekt zich aan de economie van de ruil en is 
nimmerr in balans, aangezien het evenwicht de verhouding tussen 
krachtenn onmogelijk zou maken. Een kracht vereist een verschil, en 
daarbijj  gaat het niet om een verschil tussen twee op zich staande 
krachten,, maar om een kracht die afstand van 'zichzelf neemt - "dif-
ferenteferente de sof' (PAR 34) - afstand van zichzelf moet nemen, wil het 
eenn kracht kunnen zijn. Nooit in evenwicht en identiek met zichzelf 
blijf tt de kracht onberekenbaar. Het 'ja, ja' affirmeert zowel dit onbe-
rekenbaree verschil tussen krachten, als de onherleidbare verschillen 
tussenn talen. 

Omdatt het appèl altijd al een rappel is en niet rechtstreeks maar 
indirectt opklinkt is het altijd mogelijk dat het beveelt, verzoekt of 
uitnodigt.. Omdat zij allereerst herhaald zijn, blijf t het statuut van z>-
well  het appèl als van de dubbele affirmatie radicaal onzeker en onbe-
rekenbaar.. Is het appèl oorspronkelijk een rappel, dan is het altijd al 
besmett door de betekenis die wij gewoonlijk hechten aan het werk-
woordd 'komen'. Het is onmogelijk 'Kom* te zeggen, of eraan te ant-
woorden,, zonder van tevoren te weten wat het betekent en waartoe het 
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oproept.. Het appèl is eveneens onmogelijk wanneer van tevoren de 
betekeniss ervan vastligt. Want alleen als een singuliere gebeurtenis, 
waaropp we niet vooruit kunnen lopen, is het appèl een appèl van het 
anderee en een appel tot rechtvaardigheid, dat voorbij de berekening 
vann het recht ligt. Als rappel kan het appèl zich noch bekennen tot het 
singulieree moment noch tot een modaliteit van het werkwoord 'ko-
men'.. Het appèl houdt zich op tussen deze beide momenten; het is een 
vormm en effect van het oorspronkelijke geweld, waarin het zich uitwist 
opp het moment dat het zich een naam geeft: 'Kom'. 

Hett rappel is dus geen functie van een oorspronkelijk appèl dat 
zichh verborgen houdt achter de mogelijke betekenissen van het werk-
woordd 'komen'. Is dit wel het geval zijn, dan is het rappel een functie 
vann een eigenlijk appèl en blijf t de mogelijkheid, zoals bij Blanchot, 
vann een authentiek 'Kom' bestaan. Het 'Kom' klinkt voor Blanchot op 
hett moment dat L/Eurydice zich geeft in haar nachtelijke duisternis, 
waarinn zij "volkomen zichzelf' (LAM 36), dat wil zeggen authentiek 
is.. Blanchots negatieve ontologie en inter-esse of betrekking zonder 
betrekkingg laat de mogelijkheid niet toe dat J./Eurydice veinst en 
Orfeuss misleidt en het spel van de verleiding speelt. Het is Orfeus die 
tee kwader trouw is, want noodzakelijk liegt, niet Eurydice. Maar is 
afwezigheidd een functie van de herhaling, dan staat de authenticiteit 
opp het spel en bestaat de mogelijkheid dat Eurydice te kwader trouw is 
enn zich voorgeeft zich te geven in de nacht en als de nacht. Die moge-
lijkheidd heeft Blanchot nimmer ingecalculeerd. Gezien vanuit zijn 
negatievee ontologie gaat het appèl vooraf aan zijn (oneigenlijke) en 
indirecte,, want afgeleide betekenis. Als differentie is het onmiddellij-
kee en rechtstreekse appèl een effect van het intermediair: enkel in de 
herhalingg doet het 'Kom' rechtstreeks een beroep op mij. Daarmee 
staatt de authenticiteit van meet af aan op het spel en kan niet worden 
uitgesloten,, dat het 'Kom' de eis van de wet vertegenwoordigt: 'Kom 
hier.. Laatje zien. Zich verbergen is verboden'. Aangezien de identiteit 
enn intentie van degene die een beroep op ons doet niet vastgesteld kan 
worden,, kan het 'Kom' als eis van transparantie vooraf noch achteraf 
wordenn onderscheiden van het appèl tot rechtvaardigheid. De radicale 
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onzekerheidd die hiervan het gevolg is, maakt enerzijdsde authenticiteit 
vann het appèl mogelijk, in de zin dat zijn betekenis niet vaststaat en 
hett voorbij de rechtsorde opklinkt en ons oproept te oordelen voorbij 
dee algemeen vastgestelde normen en maatstaven, wetten en voor-
schriften,, regels en formaliteiten. Anderzijds ligt in deze radicale 
onzekerheidd tegelijkertijd de mogelijkheid besloten dat we misleid 
worden,, dat het 'Kom' zich voorgeeft authentiek te zijn en deel uit 
maaktt van een politiek machtspel en dat de belofte die het doet een 
valsee belofte is. 

Inn dit risico ligt tegelijkertijd de mogelijkheid van het appèl tot 
rechtvaardigheidd besloten. Zouden we op voorhand met zekerheid 
wetenn dat het 'Kom' een appèl tot rechtvaardigheid is, dan zou het 
niett opklinken voorbij de wet en zou ons antwoord daarop enkel 
plichtmatig,, want berekenend zijn. Wil een beslissing rechtvaardig 
zijn,, dan dient zij zich tot deze radicale onzekerheid te verhouden. Dit 
will  niet zeggen dat de beslissing die volgt, een juiste beslissing is. 
Omdatt het onmogelijk is om vast te stellen, of het singuliere recht dan 
well  onrecht wordt gedaan, kan de rekening niet worden vereffend. 
Dezee radicale onzekerheid tekent geen vrijbrief voor een postmodern 
'anythingg goes', waarin alles mogelijk is. Wat zich hier aftekent is de 
onophefbaree spanning tussen het singuliere en het algemene, tussen 
hett universele en het historische, tussen recht en rechtvaardigheid, 
tussenn legitimatie en subversie. 

7.. Een babylonische situatie 

InIn de motieven die ik heb besproken, keert steeds opnieuw het oor-
spronkelijkee geweld van het intermediair en de iteratie terug. Het 
appèl,, het getuigenis, de dubbele affirmatie, de verhouding tot de wet 
enn tot de ander vooronderstellen alle een moment van institutie, dat 
henn tegelijkertijd mogelijk en onmogelijk maakt. In dat opzicht biedt 
zijj  geen verrassing. De vraag is, of de deconstructie daarmee niet 
voorspelbaarr wordt? De vraag in hoeverre zijn eigen deconstructies 
beantwoordenn aan een "invention de 1'autre", zichzelf legitimeren dan 
well  buiten of boven de wet staan, lijk t mij een legitieme, maar ook 
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eenn moeilijk eenduidig te beantwoorden vraag. In de beweging van 
perverformativiteitt is de mogelijkheid van een performatieve tautolo-
giee en despotisme niet zonder meer uit te sluiten. Net zoals de zuiver-
heidd van Blanchots getuigenis in L 'instant de ma mort kan de zuiver-
heidd van Derrida's getuigenis in twijfel worden getrokken. Decon-
structiess bieden op voorhand geen enkele garantie tegen politieke 
willekeur,, dan wel politieke onderdrukking. Dit risico dat hen blijf t 
bespoken,, behoedt deconstructies misschien juist voor zelfingeno-
menheid. . 

Mett haar gebaar het buiten buiten te houden, het andere tot het-
zelfdee te reduceren en haar waarden te universaliseren, vindt de meta-
fysicaa de politieke onderdrukking in haar centrum. Hetzelfde geldt 
voorr de democratie als belichaming van westerse waarden als zelfbe-
schikkingg en individuele vrijheid. De universalisering van de demo-
cratiee en van westerse waarden impliceert een hiërarchische verhou-
dingg en onderschikking van niet-westerse waarden en bedreigt het 
democratischee recht alles te zeggen. De zelfingenomenheid van de 
democratiee vormt de grootste bedreiging voor die democratie. Daar-
meee wil ik niet beweren dat we de democratische verworvenheden 
zoudenn moeten opgeven, maar wel dat deze verworvenheden hun 
democratischee recht verspelen, zodra zij voorrang krijgen boven ande-
ree politieke verworvenheden of culturele en maatschappelijke waar-
den. . 

Spreektt Derrida in onder meer L 'autre cap en Spectres de Marx 

enn Politiques de l 'amitiè van democratie, dan doelt hij niet op het idee 
vann politieke vertegenwoordiging dat het staatsbestel in westerse lan-
denn organiseert, maar op een democratie die de structuur van de be-
loftee heeft. Zijn kritiek op de hegemonie van de democratie motiveert 
hijhij  evenwel niet onder het motto van 'het beste van het slechtste' van 
allee politieke systemen'. Een democratie die zichzelf presenteert als 
vertegenwoordigerr van waarden die zij zelf universeel heeft verklaard 
enn zich op grond van die waarden legitimeert - een performatieve 
tautologiee - mondt uit in een verlicht despotisme, want overheersing 
vann andere culturen en samenlevingen. Ze vestigt een hegemonie van 
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vrijheidd en zelfbeschikking en dringt deze met een beroep op demo-
cratischee waarden, maar in feite uit economische belang en financieel 
gewin,, op aan andere beschavingen. Zo wijst Derrida erop hoe de 
Verenigdee Staten het principe van de soevereine natie-staat verdedi-
genn wanneer het henzelf betreft en beperken wanneer het andere staten 
betreftt (Derrida 2002:262; SM 73).'6 Wat hij wil benadrukken is dat 
dee democratie niet gegeven, tegenwoordig of identiek aan zichzelf is, 
maarr uitgesteld of "verdaagd" en "te komen". Een democratie die haar 
eigenn gelijk vooropstelt, is in strijd met het recht om alles te zeggen 
(cff  Attridge: 1992:37-38). Dit recht om alles te zeggen verwijst niet 
zozeerr naar een parlementaire democratie, als wel naar een "verdaag-
de""  of "te komen democratie", een "democratie a venir", waarvan de 
aankomstt radicaal onzeker, want uitgesteld blijft . De 'te komen demo-
cratie'' is een gegeven, noch een mogelijkheid die zich in de toekomst 
(futur)(futur) realiseert en wordt gedacht voorbij het aristotelische schema 
vann dunamis en energeia. Evenmin is het een regulatief idee of utopie 
waaropp we ons kunnen oriënteren. Het recht alles te zeggen, hangt 
voorr Derrida samen met de verantwoordelijkheid en de plicht de axi-
oma'ss en fundamenten van de democratie te bevragen, het "dogmati-
schee totalitarisme" dat de democratie vernietigt te kritiseren, om dat 
watt geen plaats heeft onder de autoriteit van de rede te tolereren (cf. 
CAPP 75-76; SM 110-11). De 'te komen democratie' is geen gegeven, 
maarr een beloftevolle spanning tussen enerzijds zowel het berekenba-
ree en het voorwaardelijke - als bepaalde vormen die de democratie 
manifesterenn (zonder dat we er zeker van zijn dat deze manifestaties 
dee belofte van democratie inlossen) - en anderzijds het onberekenbare 
enn onvoorwaardelijke, dat "een auto-deconstructieve kracht inschrijft 
inn het motief van democratie zelf, de mogelijkheid en de plicht van de 
democratiee om zichzelf te ont-grenzen (de dé-limiter elle-même)" 
(POLL 129). Het "dé-limiter" duidt hier op de verstrengeling van het 
begrenzenn en ontgrenzen: elke bepaling van de democratie stelt haar 
aankomstt uit. Er is geen democratie zonder respect voor het singuliere 
enn de onherleidbare, onberekenbare andersheid, noch zonder bereke-
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ningg en vertegenwoordiging van identificeerbare groepen of gemeen-
schappenn (POL 40). 

Hett strategisch voorrecht dat Derrida aan bepaalde literatuur toe-
kent,, heeft betrekking op de democratie, dat wil zeggen op het demo-
cratischh recht alles te zeggen, alles ter discussie te stellen, inclusief de 
eigenn wetten, grenzen en axioma's. In zoverre literatuur haar eigen 
statuutt ter discussie stelt en het oorspronkelijke geweld van de wet 
openbaart,, lijk t het te antwoorden aan het appèl tot rechtvaardigheid, 
aann het 'Kom'. Het blijf t onzeker of het 'Kom' een appèl tot recht-
vaardigheidd is, juist omdat rechtvaardigheid onberekenbaar is. Recht-
vaardigheidd laat zich niet afdwingen en regelen in wetten en regels, in 
normenn en waarden. Rechtvaardigheid is alleen mogelijk als een ge-
beurenn dat onherleidbaar en onberekenbaar is. 

Hett spiegelschrift dat de grenzen als deelbaar openbaart, enga-
geertt zich met deze radicaal onzekere gebeurtenis. Het geweld van 
reflectiee dat zich in het spiegelschrift manifesteert, volgt geen pro-
gramma,, maar een ongeleide strategie. Het engageert zich in een "ar-
chi-engagement""  (PSY 647), dat voorafgaat aan het intentioneel be-
wustzijnn en dat zich niet betrekt op een specifieke situatie met het doel 
dezee te veranderen. Op dit punt verschilt het natuurlijk van Sartre's 
notiee van engagement en vertoont het een overeenkomst met Levinas' 
desinteressee en Blanchots inter-esse. Het 'alles zeggen' vecht welis-
waarr de wetten van de literatuur en democratie aan, maar dit betekent 
niett dat het in niets of een leeg tussen uitmondt, als wel dat het ver-
schillendee tot elkaar onherleidbare talen op elkaar ent. Het 'alles zeg-
gen'' is een act van deling. Dit wordt onder meer duidelijk wanneer 
Derridaa betoogt dat het engagement met het andere een "babyIonische 
situatie""  (OA 166) vereist, een "Babel binnen een taal", dat wil zeg-
gen,, een veelvoud van talen die niet tot elkaar zijn te herleiden. Kan 
dee ene taal gemakkelijk en restloos in de andere worden vertaald, dan 
iss het engagement met het andere onmogelijk. Maar wanneer omge-
keerdd de vele talen niet tot elkaar herleid kunnen worden, is het enga-
gementt eveneens onmogelijk. Engageer ik mij met het andere, dat 
onberekenbaarr en onvoorspelbaar is, dan kan ik geen vooropgezet 
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programm volgen of één taal spreken. Ik verplicht mij de taal van de 
ander,, een andere taal te spreken, in het besef dat die taal altijd al 
bemiddeldd is door mijn taal. De verschillende talen zijn in elkaar ge-
vlochten:: de vertaling is een supplementaire bemiddeling, die de toe-
gangg tot het andere geeft én verspert. Babel is "het paradigma van de 
situatiee van de veelvuldigheid van talen, van een noodzakelijke en 
onmogelijkee vertaling" (OA 138).17 Babel staat voor de "hele nieuwe 
Aujklarung\Aujklarung\ de repeterende breuk, het spel van entingen en de bewe-
gingg van supplementariteit, die alle uitingen en ervaringen markeert, 
Babell  staat voor een deling die de veelheid van talen op elkaar ent 
zonderr hen tot elkaar te herleiden. 

Derrida'ss notie van 'tekst' leert ons dat tot die talen ook al die 
talenn behoren die we alledaags, economisch, historisch, bureaucra-
tisch,, technologisch en socio-institutioneel, politiek, ethiek en weten-
schappelijkk noemen. Daarin ligt een belangrijk winstpunt ten opzichte 
vann Blanchots oeuvre. In plaats van dat het engagement in Babel zich 
vann al die andere talen ontledigt, ent het deze talen op elkaar. En enten 
betekentt niet de taal tot haar uiterste grens voeren, evenmin de ene 
taall  tot de andere herleiden, maar wel een 'babyIonische situatie' 
affirmeren.. Deze 'babylonische situatie' beperkt zich niet per definitie 
tott het domein van wat literatuur wordt genoemd. Wat we hoogstens 
kunnenn zeggen, is dat bepaalde teksten die tot de literatuur worden 
gerekend,, deze 'babylonische situatie' affirmeren en zich engageren 
mett wat in deze entingen van talen onherleidbaar blijft : oftewel met 
hett perverformatieve moment van het intermediair dat deze entingen 
produceert.. Dit onherleidbare moment legt het geweld van reflectie 
bloot.. In de reflectie op haar eigen statuut openbaart literatuur de on-
beslisbaree grens van haar institutie en van de wet in het algemeen. Dit 
onherleidbaree of perverformatieve moment van institutie is geen zui-
verr moment dat aan de herhaling of vertaling voorafgaat. Zoals we 
hebbenn gezien is dit contra-institutionele geweld van reflectie altijd al 
geïnstitutionaliseerd.. Deze reflectieve beweging is op zichzelf recht-
vaardigg noch onrechtvaardig en vervlochten met de andere lagen van 
geweld.. Het engagement in Babel bekent zich niet alleen tot een sh-
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gulieree gebeurtenis die van elke grens is ontledigd en die aan het en-
gagementt als een oorspronkelijk en authentiek moment vooraf zou 
gaan.. Hier ligt een belangrijk onderscheid tussen het engagement in 
Babell  dat het verschil en de andersheid affirmeert en het engagement 
uitt inter-esse dat als een mystiek zonder mystiek het verschil en de 
andersheidd uitsluit. Het engagement in Babel ontledigt de taal niet, 
maarr deelt haar. Het geweld van reflectie is inventief, een "invention 
dee 1'autre", voor zover het nieuwe en andere maatstaven genereert en 
zoekt,, zonder daarbij uit te gaan van een gewenste en vooropgestelde 
uitkomst. . 

Hoee hangt het engagement in Babel samen met de onvoorwaarde-
lijk ee gastvrijheid waarmee Derrida het engagement in Adieu in ver-
bandd brengt (AD 133), dat wil zeggen met het appèl, het 'Kom'? Als 
onvoorwaardelijkee gastvrijheid vereist de verhouding tot de ander een 
babylonischee situatie, omdat de vreemdeling iemand is die een andere 
taall  spreekt, iemand is "die anders praat dan anderen" (HOS 13). Hier, 
alduss Derrida, begint het vraagstuk van de gastvrijheid. Hoe onvoor-
waardelijkk is de gastvrijheid, wanneer we van de nieuwkomer eisen 
datt hij ons begrijpt en onze taal spreekt? Hoe kunnen we de vreemd e-
lingg onvoorwaardelijk welkom heten, wanneer de gastvrijheid een 
rechtt wordt met alle beperkingen, normen en voorschriften die daarin 
zijnzijn vastgelegd in een taal die hij niet machtig is? Hoe kunnen we de 
vreemdeling,, de nieuwkomer ontvangen als hij geheel niet onze taal 
spreektt en ons in het geheel niet begrijpt? Als onvoorwaardelijke 
gastvrijheidd vereist het engagement een vertaling die haar tegelijke r-
tijdd mogelijk én onmogelijk maakt. Immers, spreekt de vreemdeling 
zonderr meer onze taal en is hij deze volkomen machtig, dan is het de 
vraagg of de vreemdeling nog een vreemdeling is en of er sprake is van 
gastvrijheid.. Omgekeerd geldt, dat zonder enig mogelijke vertaling de 
onvoorwaardelijkee gastvrijheid eveneens onmogelijk is. 

Kortom,, wanneer Derrida, zoals in het motto bij dit hoofdstuk, 
steltt dat engagement een 'babylonische situatie' vereist, dan geldt dit 
mutatismutatis mutandis voor de gastvrijheid. Gastvrijheid is pas werkelijk 
onvoorwaardelijk,, wanneer "ze een effectieve, concrete en gedeternï-
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neerdee wet moet worden" (HOS 75). Zonder de noodzaak haar te 
concretiseren,, blijf t de onvoorwaardelijke gastvrijheid leeg en uto-
pisch.. En omgekeerd geldt, dat wanneer het recht op gastvrijheid niet 
bezieldd wordt door de onvoorwaardelijke wet van de gastvrijheid, zij 
niett langer in het teken van rechtvaardigheid staat. De onvoorwaarde-
lijk ee en voorwaardelijke wet sluiten elkaar tegelijkertijd in én uit; zij 
omvattenn elkaar zonder elkaar te omvatten. Deze instulpende bewe-
gingg duidt Derrida aan met "pas d'hospitalité" (HOS 71). Deze "pas 
d'hospitalité",, deze aporie van de gastvrijheid, impliceert een schen-
dingg van de wet, een "invention de 1'autre" die op "quasi-poëtische 
wijze""  nieuwe regels moet vinden en wetten en voorschriften van het 
gastrechtt moet overtreden, In die zin moet de taal van de gastvrijheid 
poëtischh zijn, zonder volkomen nieuw te zijn.18 

Hett engagement in Babel, de gastvrijheid en rechtvaardigheid zijn 
onmogelijk,, zijn ervaringen van het onmogelijke. Mondt het contra-
institutionelee geweld van reflectie en het alles zeggen dan uiteindelijk 
tochh uit in een ervaring van het onmogelijke, zoals zij door Blanchot 
iss beschreven? Staat de ervaring van het onmogelijke als een limieter-
varingg gelijk met wat Derrida een ervaring van de aporie of een erva-
ringring van het misschien noemt? 
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Hoofdstukk 7 

Literatuurr en de ervaring van de aporie 

DeDe structuur van de oorspronkelijke tekst is 

hethet overleven. 

Jacquess Derrida 

1.1. 'Pas' en aporie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. "Pas " - Een performance van de aporie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorr Aristoteles bestaat de aporie van de tijd erin dat zij is en 
tegelijkertijdd niet is, niet tegenwoordig is. Het punt waar het Derrida 
omm gaat - en daarin volgt hij Heidegger - is dat het niet-zijn van de 
tijdd wordt bepaald als modificatie van de tegenwoordige tijd. Aristo-
teles'' aporie van de tijd baseert zich op een concept van tijd waarin 
hett verleden en de toekomst enkel modificaties of afgeleiden van de 
tegenwoordigee tijd of van het nu-moment zijn. Dit nu-moment is nooit 
nuu aanwezig, want voorbij of aanstaande. Het verstrijken van de tijd 
houdtt in, dat het ene nu-moment door het andere vervangen, om niet 
tee zeggen vernietigd wordt. Het verleden en de toekomst tasten de 
tegenwoordigee tijd weliswaar aan, maar omdat verleden en toekomst 
alss modificatie van het heden worden gereduceerd tot niet-meer-(nu)-
zijnn en nog-niet-(nu)-zijn, is deze aantasting slechts accidenteel. Dit 
schemaa kenmerkt de metafysica van de aanwezigheid, waarin de sub-
stantie,, het subject of het denken onmiddellijk aan zichzelf tegen-
woordigg is. De aanwezigheid aan zichzelf voltrekt zich "in een on-
deelbaree eenheid van een temporele tegenwoordigheid" (VP 67). 

293 3 



Dezee ondeelbare eenheid, begrepen als 'punctualiteit van het 
ogenblik',, is ook onderwerp van Derrida's deconstructie van Husserls 
fenomenologiee in La voix et Ie phénomène, dat overigens in dezelfde 
tijdd verscheen als "Ousia et gramme". Voor Husserl is het ogenblik 
hett nu-moment, waarop de zaak onmiddellijk, dat wil zeggen op intu-
ïtievee wijze en zonder tussenkomst van welk medium dan ook aan het 
kennendd subject tegenwoordig is. De punctualiteit van het ogenblik 
wordtt door hem gedacht als een tegenwoordigheid die onmiddellijk en 
absoluutt is en door geen enkele afwezigheid is doortrokken. Uiteinde-
lij kk zal deze punctualiteit van het ogenblik Husserls begrip van het 
cogitocogito of het transcendentaal bewustzijn bepalen als het denken dat 
onmiddellijkk aan zichzelf tegenwoordig is. Deze onmiddellijke tegen-
woordigheidd van het denken aan zichzelf, zonder enige vorm van 
bemiddeling,, wijst op een zuiver transcendentaal bewustzijn, waarin 
uiteindelijkk de waarheid is gegrond. Dit metafysische tijdsconcept zet 
niett alleen een punt, maar trekt, aldus Derrida, ook een cirkel waarin 
hett heden tot zichzelf terug kan keren. Hij doelt hier niet uitsluitend 
opp de circulaire of cyclische tijd. Hij benadrukt, dat als het heden de 
voorrangg heeft boven de andere modi van de tijd, de mogelijkheid 
bestaatt dat het verleden terug kan worden gehaald in het heden. 
Punctualiteitt en circulariteit vooronderstellen elkaar. Enkel het ogen-
blikk dat volledig met zichzelf samenvalt en dat het moment van thuis-
komstt markeert, kan in herinnering worden geroepen. De dialectiek, 
waarinn het onmiddellijke zich negeert en via een negatie van deze 
negatiee tot zichzelf terugkeert, volgt dezelfde weg. Deze circulariteit 
staatt niet alleen in het centrum van de 'speculatieve reflectie' die bij 
zichzelff  aanwezig wil zijn, maar ook in het centrum van een ruileco-
nomiee die haar uitgaven wil terugverdienen. De wet van deze econo-
miee is de terugkeer naar het vertrekpunt: het huis, de oorsprong: "De 
oikonomiaoikonomia zal altijd de weg van Odysseus nemen" (DT 18). 

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

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

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

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

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

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

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

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

soevereiniteitt zoals zij door Bataille wordt gedacht nog in deze traditie 

staatt (Derrida & Roudinesco 2001:154). 

4.4. De overwinning van het leven 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anderss dan Blanchot, die zoals ik al eerder heb opgemerkt de 
mogelijkheidd van de onmogelijkheid omkeert in de "onmogelijkheid 
vann iedere mogelijkheid", becommentarieert Derrida in Apories het 
'Seinn zum Tode' in relatie tot Heideggers onderscheid tussen een 
existentialee analyse van het Dasein en de menswetenschappen. De 
existentialee analyse van het Dasein situeert Heidegger vóór de regio-
nalee menswetenschappelijke disciplines (de antropologie, de theolo-
gie,, de biologie) en loopt door zowel de verschillende wetenschappe-
lijk ee regionen, als door de verschillende culturen heen. Zogezien is de 

305 5 



existentialee analyse van het Daseinen van de dood universeel en kent 
dee dood waartoe het Dasein zich eigenlijk verhoudt geen grenzen. De 
hiërarchiee tussen de Daseinsanalytiek en de regionale wetenschappen 
wordtt volgens Derrida uiteindelijk gemotiveerd door de zorg, de ei-
genlijkee dood van het Dasein te denken en te onderscheiden van het 
aan-zijn-einde-komenn (verenden) en van het overlijden (ableben). In 
tegenstellingg tot het Dasein komen dieren, aldus Heidegger, enkel aan 
hunn einde (verenden), omdat zij - anders dan het Dasein - de dood als 
zodanigg niet kunnen ervaren. Het overlijden behoort tot het Dasein, 
datdat eigenlijk kan sterven, maar het staat niet gelijk aan sterven. De 
grenss tussen overlijden en sterven markeert de grens tussen de antro-
pologische,, biomedicale en historische studies van de dood enerzijds 
enn de existentiale analyse van het sterven anderzijds. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

317 7 



318 8 



POSTSCRIPTUM M 

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

Jacquess Derrida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** * 

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

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

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

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

Dee politiek van het mogelijke is er alles aangelegen het spook te 
bezwerenn en het kwaad uit te drijven. Dit exorcisme manifesteert zich 
zowell  in de kapitalisatie van de virtualiteit, als in de Grote Verhalen 
diee door Lyotard failliet zijn verklaard en door Derrida zijn gedecon-
strueerd.. Ook Marx' dialectiek staat in deze traditie. Als hij Het com-
munistischemunistische mam/es*  begint met de constatering dat er een spook door 
Europaa waart - het spook van het communisme waartegen alle mach-
tenn van het oude Europa elkaar oproepen het uit te drijven - dan roept 
hijhij  de communisten op tegenover het "sprookje van het spook van het 
communismee een manifest van de partij zelf te plaatsen" (Marx 
1979:39).. Mogen we Marx geloven, dan is het communisme geen 
spook,, maar een politieke realiteit waarmee rekening gehouden dient 
tee worden. Derrida engageert zich niet met Marx' ontologie en dialec-
tischh materialisme, noch met het marxisme als ideologisch dogma en 
all  helemaal niet met het marxisme als partijpolitieke gestalte, al dan 
niett in de vorm van staatsterreur en totalitaire onderdrukking. Hij 
plaatstt zijn deconstructie van de metafysica in een "bepaalde geest van 
hethet marxisme" (SM 151) en wel het marxisme dat een onvoorwaarde-
lij kk appèl doet aan een onberekenbare rechtvaardigheid, een appèl dat 
dee structuur heeft van een "oorspronkelijke performativiteit die zich 
niett onderwerpt aan reeds bestaande conventies", maar zich laat leiden 
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doorr een "onophoudelijke aanvechting" (SM 60). Tegen deze achter-
grondd kritiseert hij alle vormen van achtervolging die het einde van 
zowell  het marxisme als van de geschiedenis hebben aangekondigd en 
inn het bijzonder de hegemonie van het neo-liberale en neo-
kapitalistischee vertoog, dat bij monde van Fukuyama, na de val van de 
Berlijnsee Muur in 1989 de overwinning van de westerse democratie en 
hethet kapitalisme viert en het spook van het communisme als een fan-
tasmaa en illusie afdoet. 

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

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

*** * 

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

ringg van Blanchots engagement met het onmenselijke en engagement 

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

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

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

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

INLEIDIN G G 

11 De vraag naar het mediumspecifieke van het engagement is ook het uitgangspunt van 
dee eerste reeks van debatten in het onderzoeksproject "Intermedialiteit" van het Cen-
trumm voor Filosofie en Kunst, verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de 
Erasmuss Universiteit Rotterdam. Zie De Brabander & Oosterling (red.), Politiek ge-
voelig.voelig. Intermedialiteit in theater, dans en literatuur. InterAkta 2, CFK, Rotterdam, 
1999. . 

22 Cf. Kaplan, R. D. Het anarchistisch pandemonium. De vervlogen dromen van de 
periodeperiode na de Koude Oorlog, Het Spectrum, Utrecht, 2000, pp. 160-171. 

33 De ontwikkeling in zijn werk wordt helder en kort beschreven door AnneKes Schulte 
Nordholtt in: "Het schuwe denken. Inleiding" (Schulte Nordholt e.a. 1997:11-47) en 
doorr Mchael Holland (1996). Zie ook Wattier (1986). 

44 Blanchots stelling dat het schrijven zich engageert door zich los te maken idégager) 
leidtt volgens Tzvetan Todorov (1984) tot een relativistische en nihilistische ideob-
gie.. Volgens Philippe Mesnard sluiten literatuur en engagement elkaar in het werk 
vann Blanchot volledig uit omdat het schrijven de wereld en daarmee het rijk van de 
ethiekk en de politiek radicaal ontkent en omdat Blanchot "'littérarise' la politique qui 
devientt 1'espace opératoir de la littérat ure" (1996:288). 

55 Vergelijk de opmerking van John Marks "Like Blanchot Deleuze is interested in the 
enigmaticc 'in-between' spaces, which make possible the conventional categories of 
thee literary texts, such as characters, events, dialogue, but which are frequently eli-
ded""  (Marks 2000:80). Het lijkt mij dat het 'tussen' zoals dat door Blanchot wordt 
gedachtt allesbehalve een transcendentale figuur is, zoals Marks suggereert; het maakt 
dee literaire conventies eerder onmogelijk dan mogelijk. Zie hoofdstuk 3 en 4. 

66 "La 'shopping list for myself ne serait ni producible ni unusable, elle ne serait pas 
cee qu'elle est et ne pourrait avoir lieu si elle ne pouvait pas, s'il ne lui était pas possi-
bleble d'entrée de jeu,, de foncnonner en 1'absence de rémetteur et du récepteur: de 
1'émetteurr et du récepteur determines et actuellement presents." (LIM 98) 

77 Barber, B. R., Jihadvs. McWorld, Ballantine Books, New York, 1996. Over globali-
seringg verschijnt een hausse aan literatuur waarin de positie van Fukuyama ter dis-
cussiee wordt gesteld. Zie onder andere Hardt, M. & Negri, T., Empire, Harvard Univ. 
Press,, Cambridge/London, 2000; Frank, T., One Market under God. Extreme Capi-
talism,talism, Market Populism, and the End of Economic Democracy, Vintage. London, 
2002;; Klein, N, No Logo, Flamingo, London, 2001. 

88 Latijn blijft volgens Derrida de bron van de verbreiding van de religie en de cultuur. 
Dezee verbreiding is radicaler dan haar kapitalistische of politiek-miltaire verovering, 
omdatt zij doordringt in het conceptuele apparaat van het internationale recht en de 
wereldwijdee politieke retoriek (FS 47). Vandaar de naam "mondialatinisering". 

99 "Une fois de plus, je dirais que selon les situations, je suis antisouverainiste ou 
souverainistee - et je revendique Ie droit d'etre antisouverainiste ici et souverainiste 
la""  (Derrida & Roudinesco 2001:153) 

100 In deze studie van Winock wordt het werk van Blanchot niet besproken. Zijn naam 
wordtt enkel genoemd als redacteur van de verschillende tijdschriften waaraan hij 
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heeftt meegewerkt. Derrida wordt slechts een enkele keer genoemd in verband met de 
bewegingg Tel Quel. Overigens is Blanchot voor de 'telquelliens' een belangrijke refe-
rentiee geweest (Bident 1998:459). Blanchot heeft zelf geen deel uit gemaakt van Tel 
QuelQuel en bij mijn weten nooit over de 'telquelliens' gepubliceerd. Verwonderlijk is dit 
niet.. In tegenstelling tot Tel Quel heeft Blanchot niet een synthese tussen Marx en 
Freudd geambieerd En waar Tel Quel een sociale omwenteling nastreeft die het py-
chischee leven van het individu aantast (Van der Poel 1992:71), daar gaat het Blanchot 
omm een soevereine ervaring die niet meer in psychologische categorieën kan worden 
gedacht. . 

111 Zie Lyotard, J-F, "Tombeau de 1'intellectuel", 1984. Het spreken namens anderen 
wordtt zelfs 'terroristisch' wanneer geadresseerde en referent samenvallen: "This ef-
fectt becomes terroristic at the point where adressee and referent are the same: when 
thee intellectual (speaker) is telling x (adressee) what is good (signification) for x (re-
ferent)""  (Readings 1993:xxiii). Zie ook Lyotard, J-F, "A Podium without a Podium. 
Televisionn according to J-F. Lyotard", in: Lyotard, J-F., Political Writings, Univ. of 
Minnesotaa Press, Mineapolis, 1993. 

122 Zie voor deze ontwikkeling onder andere Lyotard, J-F, L'inhumain. Causeries sur Ie 
temps,temps, Galilee, 1988. Baudrillard, J., L 'autre par lui-même. Habilitation, Galilee, 
Paris,, 1987; Oosterling, H, Radicale middelmatigheid, Boom, Amsterdam, 2000. 

INLEIDIN GG DEEL 1 

11 Patricia de Martelaere (1993:15): "Blanchot had dan ook, wat mij betreft, genoegen 
kunnenn nemen met de simpele presentatie van een mogelijk type schrijverschap, met 
daaraann verbonden een mogelijke visie op literatuur, zonder daar Het Schrijverschap 
off  De Literatuur van te maken". 

22 Deze discrete wijze van lezen brengt Leslie Hill heel duidelijk onder woorden wan-
neerr hij in verband met Blanchots receptie van Heidegger schrijft: "He writes largely 
alongsidee Heidegger, that is to say, with Heidegger, but also, simultaneously, against 
him.. This is a common strategy in Blanchot, who in all his writing, rather than endor-
singg or opposing a philosophical argument, tends instead to accompany it through its 
variouss twists and turns in order then to prise it apart by confronting it with the limits 
off  its own possibility" (Hill 1997:82). In deze discretie komt reeds de verhouding tot 
dee ander naar voren. Het maakt de criticus Blanchot in termen van Christophe Bident 
tott een "partenaire invisible de l'oeuvre de rautre" waarin het er niet om gaat "de 
s'approprierr 1'autre, mais de mieux se désapproprier a travers rautre, et de désap-
proprierr 1'autre è travers soi" (Bident 1998:196) 

33 Zie ook Roger Laporte (1994:50): "La pensee de Blanchot, au fil  des années, n'a pas 
subii  de bouleversements (...)". Leslie Hill die aan Laporte refereert spreekt niettemin 
vann een "major reformulation", van een "important turning point" en "astonishing 
freshh creative and critical inpetus" (Hill 1997:135/136). 

44 "Maurice Blanchot fournit, en fait, la definition parfaite de t'esprit fasciste en mon-
trantt qu'il s'agit d'une synthese entre une gauche qui quitte ses croyances tradition-

.. nelles, non pour se rapprocher des croyances capitalistes, mais pour définir les vraies 
conditionss de la lutte contre le capitalisme, et une droite qui neglige tes formes traoV 
tionnelless du nationalisme non pour se rapprocher de Pinternationalisme, mais pour 
combattree 1' internationalisme sous toutes ses formes" (Sternhell 1988:257). 
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"Unee conception banalisante de la politique et de la littérature parcourt Ie livre de 
Mesnard,, qui réserve la première au réel et la seconde è rimaginaire" (Bident 
1997:52). . 

HOOFDSTUKK  1 

11 Dit essay sluit zijn tweede bundel essays en literaire kritieken La part du feu (1949) 
af.. Het vormt een samenvatting en uitwerking van de positiee die hij in deze essays en 
kritiekenn inneemt. "La littérature et Ie droit a la mort" verscheen eerder in twee afle-
veringenn in het door Bataille opgerichte tijdschrift Critique onder de titels "Le Règne 
animall  de Fesprit" (november 1947) en "La littérature et le droit a la mort" (januari 
1948). . 
Sadee is voor Blanchot "Fécrivain par excellence" (PF 311). In "La raison de Sade", 
datt in 1947 in Les Temps modernes verscheen, schrijft Blanchot over Sade's werk: " 
(...)) tout est mis au jour, tout arrive a 1'expression, mais que tout est aussi replongé 
danss Pobscurité des pensees irréfléchies et des moments non formulables". Zie ook 
"L'insurrection,, la folie d'écrire" (EI 323-342). 

33 Hegel (1986 111:435/436): "Kein positives Werk noch Tat kann also die algemeine 
Freiheitt hervorbrengen; es bleibt ihr nur das negative Tun; sie ist nur die Furie des 
Verschwindens". . 

44 In elke opsomming van het 'klasje' van Kojève ontbreekt de naam van Blanchot. 
Ookk Christophe Bident maakt in zijn biografie van Blanchot geen gewag van het feit 
datt Blanchot de colleges van Kojève heeft gevolgd 

55 Hegel komt tot de conclusie dat "was das Unaussprechliche genannt wird, nichts 
anderess ist als das Ihwahre, Unvemünftige, HoB gemeinte" (Hegel 1986111:92). 

66 Deze gedachte mag absurd lijken, zij ligt wel ten grondslag aan het pleidooi voor "het 
zelfgewildee einde van oude mensen" dat de rechtsgeleerde Drion begin jaren '90 
hieldd Voor Drion is het leven een (levens)verhaal en moeten we in staat worden ge-
steldd om zelf de laatste bladzijde om te slaan "op het moment dat ons dat passend 
voorkomt",, dat wil zeggen wanneer het verhaal uit want het leven voltooid is. Zie: 
Drion,, H.( e.a.), Het zelfgewilde einde van oude mensen, Balans, Amsterdam, 1992. 

77 "Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tod scheut und von Verwüstung rein te-
wahrt,, sondern das ihn ertragt und sich in ihm erhalt, ist das Leben des Geistes. Er 
gewinntt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst fin-
det""  (Hegel 1986111:36). Zie ook Dastur 1999: 28-33. 

88 "Und die Erfahrung wird eben diese Bewegung genannt, worin das Unmittelbare, das 
Unerfahrene,, d.h. das Abstrakte, es sei des sinnlichen Seins oder des nur gedachten 
Einfachen,, sich entfremdet und darm aus dieser Entfremdung heraus zu sich zurück-
gehtt und hiermit jetzt erst seiner Wirklichkeit und Wahrheit darstelt wie auch Eigen-
turnn des BewuBtseins ist." (Hegel Dl 1986:39) 

99 "L'idée onto-théologique de sensibilité ou d'expérience, 1'opposition de la passivité 
ett de 1'activité constituent 1'homogénéité profonde, cachée sous la diversité des sys-
tèmess métaphysique." (GR 401) Heidegger reserveert de term onto-theologie "für 
dasjenigee Denken, das überall das Seiende als solches im Ganzen vom Sein als dem 
Grundd (logos) her ergründet und begründet. Der Grundzug der Metaphysik heifit 
Onto-Theologie""  (Heidegger 1976:50). 

t00 InLe temps et l'autre beweert Emmanuel Levinas dat de dood wijst op een gebeuren 
waarr het subject geen meester van is. De nadering van de dood kan niet door het 
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subjectt worden ingezet, het kan daartoe niet bestuiten; zij is de nadering van iets wat 
absoluutt niet is te kennen en zich nooit tegenwoordigstelt. Het gaat hier om een erva-
ringg die het subject tot passiviteit dwingt en een einde maakt aan de kracht en de hel-
denmoedd van het subject: "Waar het om gaat bij de nadering van de dood is, dat wij 
opp een zeker ogenblik niet meer kunnen kunnen; juist daarin raakt het subject zijn 
helee meesterschap als subject kwijt" (Levinas 1989:44). Levinas zal in tegenstelling 
tott Blanchot hiermee geen genoegen nemen, omdat in de dood de werkelijke trans-
cendentiee uit eindelijk niet kan worden gevonden daar het subject wordt vernietigd In 
dee erotiek en later in de ethische relatie zoekt hij de dood te overwinnen. De over-
winningg van de dood schenkt ons niet het eeuwige leven: "De dood overwinnen wil 
zeggen:: met de andersheid van het evenement een relatie onderhouden die toch nog 
persoonlijkk moet zijn" (id. 51). Cf, Riesen, R. van, Erotiek en dood. Met het oog op 
transcendentietranscendentie in de filosofie van Levinas, 1991. 

111 In een brief verzekert Blanchot Bataille hoe nabij zij elkaar zijn: "Soyez sur que ma 
penseee est prés de vötre, dans la commune attente qu'il me semble que nous avons 
toujourss partagée, depuis que nous nous connaissons" (cf. Bident 1998:168). 

122 Zie voor studies waarin de relatie tussen Bataille en Blanchot veel uitgebreider wordt 
besproken:: Ten Kate (1994); Gregg (1994), Shaviro (1990) en Laporte(1994). Het is 
overigenss opvallend dat Blanchot enkel over dit boek van Bataille schrijft en niet 
overr diens L'érotisme of Les larmes d'Eros. Wel wijdt hij een kort essay aan Batailles 
'récit'' Madame Edwarda (LV 260-265) en aan La peinture préhistorique: Lascaux 
ouou la naissance de l'art (A 9-20). 

133 Bataille verwijst hier niet naar geschreven teksten van Blanchot, maar naar gesprek-
kenn die hij met hem heeft gevoerd. Deze gesprekken zijn evenals Btanchots eerste 
romann Thomas l 'Obscur van grote betekenis voor het ontstaan van L 'experience iné-
rieure.rieure. Laurens ten Kate meent zelfs dat we Batailles atheologie niet kunnen onder-
zoekenn buiten de samenhang met het werk van Blanchot (Ten Kate 1994:52). 

144 Zie voor een discussie tussen Blanchot en de fenomenologie van Husserl Mariene 
Zarader,, L 'être et Ie neutre, m.n. pp. 93-151. Over het subject merkt zij op dat de er-
varingg van het onmogelijke weliswaar het subject zijn "identité mondaine" ontneemt, 
"maiss je reste Ie póle (aussi désindividualisé qu'on voudra) de cette experience et, en 
tantt que tel, je pourrai toujours la saisir comme mon experience, done aussi me res-
saisirr comme celui qui la souffre"(Zarader 2001:126). Zarader stelt zelfs dat Blan-
chotss beschrijvingen van de ervaring van het onmogelijke, van het buiten "waarlijk 
eidetisch""  zijn. Zij gaat er naar mijn mening ten onrechte vanuit dat zijn werk een 
beschrijvingbeschrijving geeft van de onmogelijke ervaring. Alsof deze ervaring iets is waar we 
afstandd van kunnen nemen om haar te beschouwen. Het werk, het schrijven, zo bena-
druktt Blanchot, is die ervaring. 

155 Zie "René Char et la pensee du neutre" (EI 439-451); "Parole de fragment" (EI 451-
459);; "La voix narrative (Ie 'il' , Ie neutre)" (EI 556-568); en "Le pont de bois (la ré-
péttion,, le neutre)" (EI 568-583). 

166 Zie Hill (1997:13): "First, impossibility in Blanchot is no longer thematised as ex-
tremee affirmation(...)". 

177 Zie John Gregg (1994:22): "Thus, according to Blanchot, who follows Heidegger on 
thiss point, poetic language has onto logical priority over everyday language". In te-
genstellingg tot Gregg stelt Simon Critchley het ontologische privilege ter discussie, 
zonderr hett overigens uit te werken. "Allthough it is not my purpose in this paper, one 
mightt want to press Blanchot's work quite hard at this point and see, first, whether 
andd to what extent he is giving an ontological privilege to the writer - the writer is the 
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onlyy being capable of authentic being - and second, whether he is justified to make 
thiss move" (Critchley 1993:89). 
Volgenss Annelies Schulte Nordholt is het zelfverlies constitutief voor de authentici-
teit:: "Si Blanchot donne une si grande place a la dépersonnalisation du moi de 
récrivain,, c'est qu'elle constitue Ie gage d'un rapport authentique è autrui, dans 
récriture,, de la 'communauté littéraire"' (Schulte Nordholt 1993:300). 

HOOFDSTUKK  2 

'' "Chronique de la vie intellectuele" is de naam van de rubriek die door Blanchot in het 
levenn is geroepen en door hem met beschouwingen over schrijvers en dichters wordt 
gevuld d 

22 In december 1943 publiceert Blanchot een artikel in Journal des dèbats met als titel 
"Lee roman pur" waarin hij zijn gedachten over de zuivere roman die hij in voorgaan-
dee jaren heeft ontwikkeld nog eens samenvat. Dit artikel is niet in Faux pas opgeno-
men.. Een Engelse vertaling ervan staat in Michael Holland's The Blanchot Reader, 
getiteldd "The Pure Novel" (Holland 1996: 38-42). 

11 "L'Ébauche d'un roman" waarin hij La Nausée bespreekt verschijnt in 1938 in Aux 
écoutes.écoutes. In 1943 laat Blanchot in "Le mythe d'Oreste" (FP 72-79) zijn licht schijnen 
opp Les Mouches {De vliegen). In 1945 schrijft hij "Les romans de Sartre" dat in La 
partpart du feu feu wordt opgenomen. Dat geldt niet voor "Le roman, oeuvre de mauvaise 
foi""  dat in 1947 in Les Temps modernes wordt gepubliceerd. Van "L'Ébauche d'un 
roman""  en "Le roman, oeuvre de mauvaise foi" verscheen een Engelse vertaling in 
TheThe Blanchot Reader van Michael Holland. Holland stelt dat "Le roman, oeuvre de 
mauvaisee foi" niet in La part du feu is opgenomen, "because of the directness with 
whichh it challenges Sartre" (Holland 1996:22). Hij vertelt er niet bij waarom deze 
"directness""  publicatie in La part du feu heeft belemmerd. Is hier sprake van een di-
plomatiekee of commerciële afweging van uitgever Gallimard die ook Sartre uitgaf? 
Hoee moeten we dan de aanvankelijke publicatie in Les Temps modernes beoordelen? 
Well  zijn passages uit dit essay opgenomen in het voor publicatie in La part du feu 
gewijzigdee "Les romans de Sartre" (cf. Holland 1996:24). Overigens zo direct is de 
kritiekk op Sartre ook weer niet, want Blanchot kritiseert een studie van een van Sar-
tre'ss volgelingen: Temps et roman van Jean Pouillon. 

44 Blanchot doelt hier waarschijnlijk op La Transcendance de l'égo dat Sartre in 1936 
schreeff  en waarin hij in het verlengde van Edmund Husserl het bewustzijn als een 
intentionaliteitt denkt. Sartre stelt dat het bewustzijn altijd bewustzijn van iets is. 
Maarr dit 'iets' kan ook afwezig zijn. 

ss In Faux pas bespreekt Blanchot zowel Le mythe mythe de Sisyphe (65-72) als De vreemdeling 
(248-254).. In 1954 publiceert hij "Reflexions sur renfer" dat in 1969 wordt opgenomen 
inn L 'entretien mfini. In dit essay gaat hij voornamelijk in op de relatie tussen de absurde 
menss en de opstandige slaaf, die in Camus' L 'homme révolte centraal staat In L 'amitié 
wijdtt hij opnieuw een essay aan Camus onder de titel "Le detour vers la simplicité" 
waarinn hij zich, ondanks zijn kritiek, gelukkig prijst een tijdgenoot van hem te zijn. 

66 "Mais la mauvaise foi ne veut ni les coordonner ni les surmonter dans une synthese. 
III  s'agit pour elle d'affirmer leur identité tout en conservant leurs differences. Il faut 
affirmerr la facticité comme étant la transcendance et la transcendance comme étant la 
facticité,, de facon qu'on puisse, dans 1'instant oü on saisit 1'une, se trouver brusque-
mentt en face de 1'autre." (Sartre 1994:91) 
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77 ' i l faut noter, en effet, que Ie projet de mauvaise foi doit être lui-même de mauvaise 
foi""  (Sartre 1994:103). Deze opmerking is interessant omdat zij tal van vragen op-
roeptt die ik hier nu niet kan en zal beantwoorden. Verheft Sartre zich boven de men-
selijkee existentie of erkent hij als schrijver van L 'être et Ie néant zijn facticiteit en 
steltt hij daarmee zijn project van de kwade trouw en daarmee L 'être et Ie néantter 
discussie?? Opent de kwade trouw van de kwade trouw een afgrond waarin de wereld 
inn het niets opgaat of bevestigt deze verdubbeling de kritiek datZ, 'être et Ie néant zelf 
eenn werk van kwade trouw is waarin de schrijver Sartre zich als een 'en-soi-pour-
soi',, dat wil zeggen als een God boven het menselijk bestaan verheft? In "Sartre's 
keuze.. De betekenis van een ethisch maximaal" wrijft Ger Groot (1998) hem het laat-
stee aan. 

88 Schrijven als ervaring van het onmogelijke is daarom geen 'écriture automatique'. 
Hélènee Cixous schrijft zelfs: "Blanchot completely masters his text. Not the slightest 
tracee of an effect of meaning escapes him" (Cixous 1992:96). 

99 Deze paragraaf is een licht bewerkte versie van een gedeelte uit mijn "Schrijven als 
suïcidalee opstand. Blanchot over Camus' Sisyphus en Batailles extase" (De Braban-
derr 1998). 

100 Zie "Le regard d'Orphée" (EL 252-232). Opmerkelijk is dat Camus in Blanchots tweede 
roman,, Aminadab, reeds een nieuwe vorm van de mythe van Orfeus ziet (Bident 1998: 
204). . 

HOOFDSTUKK 3 

11 Zie Paul Davies in "A Fine Risk. Reading Blanchot Reading Levinas". Blanchots 
"interventionss are not wrong and the paradox (the 'impossibility') they affirm is in no 
wayy added to the text. It is already there at the center" (Davies 1991:216). Davies 
maaktt een onderscheid tussen een 'reading of dat het werk van Levinas becommen-
tarieertt en een 'reading with' waarin Blanchot sommige termen van Levinas over-
neemtt én transformeert. Dit 'reading with" wordt, zo hebben we gezien, door Hill een 
discretee lezing genoemd. 

22 Desmonds metafysica van het tussen staat heel dicht bij Levinas' metafysica als 
ethischee relatie tot de Ander. Zie voor Desmond ook het boek van Ludwig Heyde, De 
maatmaat van de mens. Over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid, Boom, Amster-
dam,, 2000, pp. 109 e.v. In Radicale middelmatigheid doordenkt Henk Oosterling de 
inter-essee in het licht van de nieuwe technologie en media en het proces van globali-
seringg als een supplementaire spanning "met de vervreemdende effecten van allerlei 
mediaa waarbinnen we ons'zelf denken te zijn" (Oosterling 2000:136). Authenticiteit 
iss geen oorspronkelijk gegeven maar een "hantologisch infotoom", dat wil zeggen dat 
zijj  als uitgesteld supplement de mediamieke reflecties van ons 'zelf blijft bespoken 
zonderr dat deze daar vat op krijgen. 

33 In: Exercices de b patience, no.1, Levinas 1980:67. Geciteerd door Francoise Collin 
(1991:313). . 

44 "C'est lè un thème que j'ai retrouvé chez Maurice Blanchot, bien que lui ne parle pas 
dee l'il y a', mais du 'neutre' ou du 'dehors'" (Levinas 1982:46). "La presence de 
l'absence,, la nuit, la dissolution du sujet dans la nuit, rhorreur d'etre, le retour d'etre 
auu sein de tous les mouvements négatifs, la réalité de Pirréalité, y sont admirablement 
dits""  (Levinas 1978:103). De specifieke passage waarop Levinas doelt, werd eerder 
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all  door Bataillein L'expérience intérieure geciteerd (cf. Bataille 1992:119/120). Zie 
TOO 16-17. De vraag is of het mogelijk is heter is te beschrijven? En kan van de D-
manss en verhalen van Blanchot worden gezegd dat zij het er is beschrijven? Bataille 
merktt op dat Thomas l'Obscurgeen beschrijving van heter is kan zijn: "Lévinas d&-
critt et Maurice Blanchot crie en quelque sorte 1'ü y a" (cf. Bataille, G., "De 
Fexistentialismee au primat de Féconomie", in: Bataille, G., O.C. IX, pp. 279-308; 
geciteerdd door De Vries 1989). Voor deze thematiek en verhouding tussen Blanchot 
enn Levinas verwijs ik verder naar Schutte Nordholt (1991) en Wyschogrod (1995) en 
Derridaa (ED 152). 

55 Een "highly ambiguous compliment", aldus Critchley (1993:111). Derrida spreekt in 
AdieuAdieu van een "curieusement mérite a Blanchot" (AD 98). Hij merkt daarbij op dat 
hett neutrum van Blanchot zich geenszins laat herleiden tot het neutrum waarop Levi-
nass hier doelt: de gewelddadige ontobgie van Heidegger. 

66 Zie ook: Hill (1997:176): "The effect is to compromise the verticality of the relation 
too the Other as the Most High, and thus both secularise and multiply the relation as 
such". . 

77 "Toute force est done dans un rapport essentiel avec un autre force. L'être de la force 
estt Ie pluriel; il serait probement absurde de penser la force au singulier." (Deleuze 
1977:77) ) 

88 Zoals Francoise Collin opmerkt: "Blanchot e'est aussi, avec Lévinas, malgré Lévinas, 
Bataillee et Sade" (Collin 1991:320). 

99 Precies op dit punt kritiseert Derrida in "Violence et métaphysique" Blanchot. Stort 
heell  het vertoog niet in wanneer het wordt losgekoppeld van de theologische context? 
(cf.. ED 152) In Derrida's werk treedt een andere, meer complexe verhouding tot de 
religiee of (negatieve) theologie op de voorgrond. Ik verwijs hiervoor naar Philosophy 
andand the Turn to Religion (2000) en Religion and Violence (2002) van Hent de Vries. 
Dee Vries vangt de complexe relatie tot God in het 'adieu' dat tegelijkertijd de bewe-
gingg naar God (a Dieu) als van God weg (adieu) en niet-God (a-dieu) aanduidt. Het 
'adieu'' voltrekt zo een andere beweging dan de dood van God bij Blanchot. Blanchot 
will  om God heen, maar beseft dat hij er niet om heen kan en dat we telkens weer on-
vermijdelijkk terugvallen op God. Derrida laat zien dat de beweging naar God toe zich 
tegelijkertijdd van God verwijdert. In deel 2 zullen we dit verschil tegen komen wan-
neerr Derrida's ervaring van de aporie ter sprake komt. 

100 "Een atheologie is dus geïnteresseerd in de subversieve werkhg en betekenis van het 
woordd 'God'" (Ten Kate 1994:484). 

1'' Voor Levinas heeft het gesproken woord het primaat boven het geschreven woord. 
Zowell  Blanchot als Derrida stellen het primaat van het gesproken woord ter discus-
sie.. Het gesproken woord is voor Blanchot "la tranquille parole humaniste et socrat i-
que""  (EI 81) dat ons nader brengt tot de spreker als bekende, dus niet tot de ander als 
ander.. Derrida refereert in "Violence et métaphysique" expliciet aan deze opmerking 
vann Blanchot en herkent, naast het licht, in het primaat van het gesproken woord een 
Griekss thema. 

122 Cf. Bemasconi 1995:78-79: "The account of the face in Totality and Infinity seems to 
havee as its framework the philosophy of identity: it is with reference to the same, the 
I,, that the Other is encountered. By contrast, the notion of substitution is introduced 
preciselyy to contest the logic of identity. To be for the other is to be without identity." 

133 "If I am right in my suggestion that the il  y a is never left behind or surmounted and 
thatt Levinas's work always retains a memory of the il  y a which could provoke con-
fusionn on the part of the Subject between the alterity of the il  y a and the alterity of 
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illeity,, then one consequence of such confusion is the felt ambiguity between tran-
scendencee of evil and that of goodness" (Critchley 1996:114). 

144 "The premoral anonymity of the there is, of the il y a, the chaotic tohu v'vohu which 
iss said to precede the divine act of creation but which at any given time can come to 
unsettlee the world of beings forms and deforms the condition of possibility of every 
ethicall  intrigue" (De Vries 1995:214). 

155 Zie voor een confrontatie tussen Blanchot en Arendt: Collin (1990), "Het poëtische 
enn het politieke. Van Maurice Blanchot naar Hannah Arendt". 
Hierr ligt voor Lyotard het onderscheid tussen moderne kunst die het "onpresenteerba-
ree slechts als een afwezige inhoud" aanduidt en de postmoderne kunst die verwijst 
naarr "het onpresenteerbare in de presentatie zelf' (Lyotard 1986:30-31). 
Dezee andere zichtbaarheid laat een verschil zien in het denken van de singulariteit. In 
"Derridaa en Lyotard: verschillende singulariteiten" schrijft Bennington dat waar het 
werkk van Derrida begint met het noodzakelijke verlies van singulariteit omdat zij 
slechtss singulier is voor zover zij iterabiliteit toelaat, daar doet Lyotard een para-
doxalee poging de verloren singulariteit te denken zonder de singulariteit te hoeven 
verliezenn (Bennington 1995:172). Dit verschil markeert mijns inziens ook het ver-
schill  tussen Derrida en Blanchot, aangezien ook voor Blanchot de onophoudelijke 
pogingg het onzegbare te zeggen zonder het te verliezen een functie is van het singu-
liere. . 

188 In zijn correspondentie met onder andere Vittorini en Enzensberger over de oprich-
tingg van Revue internationale stelt Blanchot in zijn program van dit nooit verschenen 
tijdschriftt dat de schrijver zegt wat er in de wereld gebeurt "mais en tant qu'écrivain 
ett dans Ie perspective qui lui est propre, avec une forme de responsabilité toute diffe-
rentee de celle qui a marqué brutalement les rapports de la littérature et de la vie pu-
bliquee è partir de 1945, connue sous Ie nom simpliste 'd'engagement sartrien'" (Zie 
Lignes,Lignes, 185). 

199 Herman Parret komt in zijn artikel over Blanchot en Derrida tot een zelfde conclusie: 
"Hett zal immers blijken hoe bij Blanchot de 'notie*  van schriftuur geprangd zit en 
gevangenn blijf t binnen een metafysisch project dat wel wordt afgezworen en 'verloo-
chend'' maar heerst, ondergronds en ongewild, tot in het vlees van de discursiviteit, 
tott in de begeerte van afwezigheid" (1972:530). 

200 In Religion and Violence benadrukt Hent de Vries dat het volo geen constatering 
maarr een performatief is. Een performatief echter in een andere betekenis dan die de 
speechh act theoreticus Austin daaraan geeft, omdat het breekt met iedere sociale of 
conventionelee context die een performatief succesvol maakt. Het volo creëert een fc-
gee ruimte en is absoluut in de zin dat het zichzelf van alle middelen en doeleinden 
enn betekenissen losmaakt. Als zodanig vertegenwoordigt het 'ik wil ' geen intentie 
vann een subject: "In de Certeau's analysis, the volo is no longer thinkable as the ful-
fillablefillable intention of a subject constituted and identifiable prior to it" (De Vries 
2002:259). . 

HOOFDSTUKK 4 

11 Wanneer de politiek zich niet laat onderbreken door het andere, het vreemde dat in de 
kunstt geëvoceerd wordt, dan wordt zij in de ogen van Collin onmenselijk en bedreigd 
doorr totalitarisme. (Collin 1990:23). 
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22 Zie bijvoorbeeld Wall (1999: 97/8) "To read Blanchot's récits or his essays is to have 
too come repeatedly to extreme points of uncertainty, points where one really does not 
knoww what to say and where one is apriori deprived of any means to say anything. 
(...)) This is what happens in Blanchot because all his texts are Sirenic, in the sense he 
himselff  describes in his essay on the famous episode from Homer1'. 

33 Gaandeweg vinden we bij filosofen een tendens waarin het spreken over kunst plaats 
lijk tt te maken voor een spreken tot en een gesprek met dee kunst. In hun voorwoord 
bijj  Filosofie & Kunst 2.Esthetiea in de 20e eeuw: Een andere verstandftourf/ng 
(Oosterling/Prinss 1994) achten de samenstellers van deze bundel deze 'andere ver-
standhouding'' kenmerkend voor de esthetica's van de twintigste eeuw. 

44 Annelies Schulte Nordholt ziet de "lecteur encore futur" als "lecteur impliqué" avant 
laa lettre (Schulte Nordholt 1993:284). In de receptie-esthetica is deze lezer bekend 
gewordenn onder de naam van "implied reader": een abstracte door de structuur van 
dee tekst vooronderstelde lezer. Wolfgang Iser introduceert deze "implied reader" in 
19766 in DerAkt des Lesens - Theorie asthetsicher Wirkung. 

55 "Lire, ce serait done, non pas écrire a nouveau Ie livre, mais faire que Ie livre s'écrive 
ouu soitécrit (...)" (EL 254). Met deze uit spraak zet Blanchot zich onder meer aftegen 
dee subjectivistische opvatting die zegt dat er zoveel betekenissen zijn als dat er lezers 
zijn.. Daar Blanchot zijn aandacht richt op de ervaring van het oeuvre bepleit hij 
evenminn een structuralistische of werkimmanentee lezing van het literaire werk. Het is 
opvallendd dat, voor zover ik weet en heb kunnen nagaan, Blanchot nooit expliciet in 
discussiee is getreden met andere benaderingen van het literaire werk: de New Critics, 
hett structuralisme of de werkimmanente literatuurkritiek. Evenals Blanchot stellen zij 
datt de betekenis van het literaire werk niet bij de auteur ligt, maar anders dan Blan-
chott denken zij het werk niet als een "experience de Fceuvre". 

66 Cf. Connor (2000:86): de passiviteit die Bataille van zijn lezer vraagt "does not seek 
too stipulate acceptance of or submissiveness to the content of the text, but rather asks 
thee reader to recognize that discourse 'is' the 'other,' and insists that entering into it -
'ass into a hole' - means holding oneself open to absolute otherness, which can only 
bee unknown". 

77 De Man ziet Blanchots "critical readings of others as preparatory to the reading of 
himself.. (...) The relationship between his critical work and his narrative prose has to 
bee understood in these terms, the former being the preparatory version of the latter" 
(Dee Man 1983:67). Hoe we dit voorbereiden nu precies moeten verstaan wordt niet 
duidelijk.. De Man lijkt te suggereren dat kritieken en verhalen zowel in tijd als in 
functiee onderscheiden kunnen worden, terwijl in Blanchot de genres zich vermengen 
enn in de reflectie van het verhaal op zichzelf een vorm van kritiek al voorondersteld 
is. . 

88 Zie "La critique d'Albert Thibaudet": in Fauxpas323 - 328. 
99 Aldus de schrijver J.M. Coetzee in een interview. Geciteerd in Schaevers, M., "De 

verdwijningg van de schrijver", in: NWT, 1998, pp. 78-88. 
100 Deze tendens heeft zich volgens Benjamin Barber voortgezet. In McWorld vs. Jihad 

beschrijftt hij hoe het literaire bedrijf een onderdeel is geworden van multimedia-
ondernemingenn en het woord ondergeschikt wordt gemaakt aan de beeldcultuur. De-
zee onderschikking van het woord aan het beeld is volgens hem een bedreiging voor 
dee democratie: waar de democratie drijft op woorden en argumenten, daar drijft de 
commerciee op beelden (cf. Barber 1996:101-104). 

111 Zo merkt Leslie Hill op: "Throughout his writing life, just as his own work has 
resistedd genre-distinctions in order to problematize the borders that hold those genres 
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inn place, Blanche* has always written at some distance from institutions and norms of 
academicc philosophy and literary criticism" (Hill 1996:3) 

122 "Het 'nee van de vader. Over Friedrich Hölderlin " (Foucault 1986:37) Vertaling door 
J.F.. Vogelaar van Foucault, M, "Le 'non' du père", in: Critique, 1962, pp. 195-209. 
Inn feite behandelt dit essay niet zozeer het werk van Hölderlin als wel Hölderlin et la 
questionquestion dupère(\961) van de filosoof en psychoanalyticus Jean Laplanche 

133 Foucault verwijst hier naar Jaspers' Strindbergh und Van Gogh. Versuch einer pa-
thographischenn Analyse unter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und 
Hölderlin,, Berlijn, 1926. Foucault staat in zijn kritiek op de pathografie zeer beslist 
niett alleen. De pathografie is in feite een bijzondere vorm van het biografisme waarin 
literairee werken tot het leven van de auteur worden herleid. De pathografie beperkt 
zichh voornamelijk tot de relatie tussen enerzijds de psychopathologie van de auteur 
enn anderzijds zijn werk. De bio grafie beschrijft en analyseert daarentegen een wijder 
spectrumm waarvan de familie van de schrijver, de omgeving waarin hij verbleef, de 
tijdd waarin hij leefde en de milieus waarin hij verkeerde deel uitmaken. Reeds aan het 
eindee van de negentiende eeuw keren schrijvers als Proust, Musil, Joyce en Valery 
zichh tegen de biografische benadering van literatuur. Daarnaast kreeg de literatuur-
theoriee aan het eind van de 19de en het begin van de vorige eeuw aandacht voor de 
literairee vorm en begon zij zich steeds meer op het werk zelf te richten. In hun tot de 
canonn van het New Criticism verheven Theory of Literature (1942) benoemen Wd-
lekk & Warren een dergelijk biografisme als 'the genetic fallacy'. 

144 Ik verwijs naar "Artaud", dat is opgenomen in Le Uwe a venir (pp. 50-57) en naar 
"Laa cruel le raison poetique" in L 'entretien infini (pp. 432-439). Zijn essay over Höl-
derlin:: "La folie par excellence" verscheen als voorwoord bij de Franse vertaling van 
Karll  Jaspers' Strindberg und Van Gogh. Versuch einer pathographischen Analyse, 
unterunter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin. De citeer uit de 
identiekee versie die verscheen in Critique, 1951, no.45, Parijs, pp. 88-118. 

,ss "Pour celui qui désire entendre parter, en termes qui ne 1'abusent pas, de Van Gogh, 
dee Hölderlin et de 1'horizon de maladie qui entoure leur oeuvre, ce livre est précieux.' 
Beslissendd voor dit positieve oordeel is dat Jaspers 'ne s'est jamais incline devant 
ff  incomprehensible, mais n'a pas non plus tenté de le réduire en le comprenant, a en-
coree essayé de le comprendre comme irréductible" (Blanchot 1951:101/102). 

166 Ik citeer aantal van deze overgangen: "Le poète est Pintimité de la détresse"; "Le 
poètee est maintenant le rapport avec 1'immédiat, avec rindéterminé, 1'Ouvert ..."; 
"Lee poète est celui en qui la transparance se fait jour..."; "le poète est le lieu d'une 
dialectiquee de 1'égarement..." (Blanchot 1951: 114-115). In Hölderlin et la question 
dudu père wijst Jean Laplanche er terecht op dat Blanchot Hölderlin beschouwt als 
exemplarischh voor het "destin poetique" en karakteriseert hij zijn lezing als een "in-
terpretationn idéaliste" (Laplanche 1984:11). 

177 Jacq Vogelaar merkt mijns inziens terecht op: "Blanchot wekt de indruk dat voor 
hemm literatuur - als literaire ruimte de plaats van de ervaring van het schrijven - iets 
vann alle tijden is, iets dat zichzelf gelijk blijft , wat er ook aan nieuwe auteurs en wer-
kenn verschijnt" (Vogelaar 1997:213). 

188 "II est des entreprises périlleuses. Celle qui consiste avouloir exprimer philosop-
hiquementt 1'oeuvre de Maurice Blanchot doit être 1'une d'elles. Car cette oeuvre, tant 
parr sa nature que par raffirmation qu'elle véhicule, interdit le resserrement auquel 
recourtt habituellement la reflexion lor squ'elle pretend maïtriser son objet." (Collin 
1986:11) ) 
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INLEIDIN GG DEEL 2 

11 Zie: Derrida, J. Positions, 1972, pp. 20-21, 82,93-94; Derrida, J., Points de suspensi-
on,on, 1992 met name het gesprek met Catherine David dat is opgenomen onder de titel 
"Desceller('lavieilleneuvelangue')pp.. 123-141, en met Elisabeth Weber dat de titel 
"Passagess - du traumatisme è la promesse" (pp. 385-411) draagt; "Deconstruction and 
thee other" in: Kearny (1986), pp. 105-126; en "This Strange Institution Called Lite-
rature""  in: Attridge (1992), pp. 33-75. 

22 Ik doel hier op "Invitation" dat als een uitnodiging aan Derrida in zijn De l 'hospitalité 
iss opgenomen. 

33 Zoals Jonathan Culler opmerkt zijn Derrida' s lezingen van filosofische werken voor 
dee deconstructieve literatuurkritiek voor de Yale-critics van groter belang geweest 
dann zijn lezingen van literaire werken: "Derrida' s own discussions of literary work 
draww attention to important problems, but they are not deconstructions as we have 
beenn using the term, and a deconstructive literary criticism will be primarily influen-
cedd by his readings of philosophical works" Culler, J., On deconstruction: Theory and 
CriticismCriticism after Structuralism, Routledge, London, 1983. Geciteerd in Clark 1992:109. 

HOOFDSTUKK  5 

11 In Épérons. Les styles de Nietzsche spreekt Derrida van een "interpretation décon-
structrice,, c'est-a-dire affirmatif' (EP 36). De moet hierbij opmerken dat Derrida's 
lezingenn van filosofen als Rousseau, Plato, Husserl en Hegel een geheel ander karak-
terr hebben dan zijn lezingen van schrijvers als Celan en Blanchot. Verwonderlijk is 
ditt niet. Terwijl genoemde filosofen hun denkkader met alle macht willen sluiten, 
brekenn genoemde schrijvers dit gesloten kader nu juist open. Een deconstructieve 
lezingg is, zo wil ik hier benadrukken, dus iets anders dan een deconstructieve litera-
tuurkritiek. . 

22 In het interview met Derek Attridge zegt Derrida: "But I will never claim to have 
'read'' or proposed a general reading of these works (van Joyce, Artaud en Blanchot, 
rdb).. I wrote a text, which in the face of the event of another's text, as it comes to me 
att a particular, quite singular, moment, tries to 'respond' or to 'countersign/ in an 
idiomm which turns out to be mine. But an idiom is never pure, its iterability opens it 
upp to others" (Attridge 1992:62). 

33 Deze metafoor van de laag ontleent Derrida hoogstwaarschijnlijk aan Husserl. In "La 
formee et Ie vouloir-dire" (M 185-209) laat Derrida zien hoe Husserl binnen de taal 
eenn oorspronkelijke, expressieve of discursieve laag van een niet-discursieve laag (de 
indicatie)) onderscheidt. De expressie drukt de tegenwoordigheid van het bewustzijn 
aann zichzelf uit. Voor de ander echter is de expressie een indicatie voor de intentie 
vann de spreker. Deze lagen lopen volgens Husserl parallel en zijn als zodanig te on-
derscheiden.. Derrida zal echter aannemelijk maken dat deze lagen onontwarbaar in 
elkaarr zijn verstrengeld. 

44 Cf. LIM 155. Derrida wijst herhaaldelijk op de gelijkenissen tussen de 'quasi-
concepten'' iterabiliteit, différance, supplement, etc. Toch zijn zij niet identiek: "lis 
ontt entre eux une certaine analogie fonctionelle mais restent singuliers et irréductible 
1'unn a 1'autre, comme ils sont inseparables" (LIM 211). 
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55 De logica van bet supplement die Derrida hier ontwikkelt is al door verschillende 
commentatorenn ingeleid en besproken. Zie met name Paul Moyaert (1986). 

66 Jürgen Habermas heeft deze zelfondemüjnende reflectie van het oorspronkelijke 
geweldd van het schrift evenmin onderkend: "Auf diese Urschrift, die subjektlos und 
anonymm ihre Spuren hinterlaöt, greift Derrida unbefangen im Stile der Ursprungsphi-
losophiee zurück" (Habermas 1985:211). Zie voor een uitvoerige kritiek op Habermas' 
receptiee van het differentie-denken Oosterling 1996: pp. 365-425 en voor Derrida' s 
repliekk Limited Inc., pp. 244-247 en Points de suspension, pp. 236-237. 

77 Ik kan daarom evenmin meegaan met McKenna's bewering dat de theorie van geweld 
nietss verschuldigd is aan het geweld van de representatie. "Although language can 
andd has served to foment violence, its scientific vocation is a representation, a theory 
off  violence and victimage that owes nothing to the violence of representation." (Mc-
Kennaa 1992:134) Derrida zegt echter: "Y a-t-il une connaissance et surtout un langa-
ge,, scientifique ou non, qu'on pourrait dire a la fois étranger a 1'écriture et è la violen-
ce?? Si Pon répond par la negative, ce que nous faisons (...)" (GR 186). 

88 Om deze reden wordt wel gesproken van quasi-transcendentaal. Bennington zegt over 
hett quasi-transcendentale: "'Quasi-transcendental' nomme ce qui résulte de ce dépla-
cement,, en maintenant lisible la trace du passage par ('opposition traditionelle, et en 
affectantt cette opposition d'une incertitude radicale, qu'on appellera 'indécidabi-
lité'(...)""  (Bennington & Derrida 1991:258). 

99 "(...) nous montrons l'intériorité de l'extériorité, ce qui revient a annuler la qualifica-
tionn éthique et a penser 1'écriture au-dela du bien et du mal" (GR 442). 

100 "Thus for Blanchot not only are not all marks traces, but there is a radical rupture 
betweenn the mark and the trace; whereas for Derrida it is the alterity of the trace, that 
iss the trace of the other, that would disturb or disrupt any notion of the mark (...)" 
(Newmann 1996:165). 

1'' In Der Meridian, de rede die hij uitspreekt bij het ontvangen van de Büchnerpreis h 
1960,, verbeeldt Paul Gelande unheimliche weg van de dichter met de woorden: 
"Werr auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, - wer auf dem Kopf geht, der 
natt den Himmel als Abgrund unter sich". Met dit citaat refereert Celan aan een van 
Büchnerss personages: Lenz. 

122 Zie het interview met Elisabeth Weber dat onder de titel "Passages - du traumatisme 
aa la promesse" (PS 385-409) is opgenomen. Andere essays die in dialoogvorm zijn 
geschrevenn zijn: "En ce moment même dans eet ouvrage me voice" (PSY 159-202); 
"Restitutions.. La vérité en pointure" (VEP 291-436); "Lecture de Droit de regards" 
in:: Plissart, M.F'.,Droit de Regards, Minuit, Paris, 1985; Saufle nom, Paris, Galilée, 
1993;; Feu la eendre, Paris, Des Femmes, 1987. 

133 Het thema van de seksuele differentie komt naar voren in Derrida's kritiek op Hei-
deggerss Nietzsche-lezing. In Épérons. Les styles de Nietzsche stelt Derrida dat Hei-
deggerr de seksuele differentie tot een afgeleide van het Dasein reduceert. Hij wijst in 
ditt verband onder meer op Heideggers veronachtzaming van Nietzsche's uitspraak 
datt de waarheid een vrouw is. De kwestie van de seksuele differentie of van het Ge-
schlechtschlecht wordt door Derrida herhaaldelijk met nadruk in zijn lezing van Heidegger 
gethematiseerdd en genuanceerd: "Geschlecht. Difference sexuelle, difference ontolo-
gique""  (PSY 395-414), "Le main de Heidegger (Geschlecht nXPSY 415-451)", 
"L'oreillee de Heidegger. Philopolémologie (Geschlecht IV) (POL 341-419). Zijn 
briefwisselingg met Christie V. McDonald die onder de titel "Choreographies" in 
PointsPoints de suspension is opgenomen is zeer verhelderend voor het thema van de sek-
suelee differentie in het werk van Derrida. Voor de relatie en het onderscheid tussen 
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sekseverschill  als de verhouding tussen bestaande sociale constructies enerzijds en de 
seksuelee differentie als de distantie tot het eigen 'geslacht' die het spel met de eigen 
identiteitt mogelijk maakt anderzijds verwijs ik onder andere naar Nomadisch narcis-
meme van Joke Hermsen (1993). Voor dit onderscheid verwijst zij op haar beurt naar 
Judithh Butler's onderscheid tussen 'sexe' en 'gender'. In "Derrida and gender: the 
otherr sexual difference" gaat Peggy Kamuf (2001) in discussie met Butler die stelt 
datt het onderscheid tussen 'sexe' (als een natuurlijke categorie) en 'gender' als een 
culturelee inscriptie onzinnig is, omdat de 'sexe' al een product is van een culturele 
inscriptie:: "It would make no sense, then, to define gender as the cultural interpretat i-
onn of sex, if sex is a gendered category. Gender ought not to be conceived merely as 
thee cultural inscription of meaning on a pregiven sex (a juridical conception); gender 
mustt also designate the very apparatus of production whereby the sexes themselves 
aree established" (Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 
Neww York/London, Rouüedge, 1990:7. Geciteerd door Kamuf: 2001:84). Het is dui-
delijkk dat Butler in de lijn van Derrida's deconstructie van de metafysische tegenstel-
lingg tussen phusis en nomos de tegenstelling tussen sexe (als zou dat een natuurlijk 
gegevenn zijn) en gender wil deconstrueren. Door gender-als-insciptie echter als een 
afgeleidee te beschouwen van een meer oorspronkelijk gender-als-productie valt But-
lerr volgens Kamuf terug in een metafysica die het schrift (inscriptie) als een afgeleide 
beschouwtt van een meer oorspronkelijke taal. "Butler's choice of the term 'inscripti-
on',, which she wants to make secondary to 'production', seems therefore still belong, 
att least in part, to this tradition" (Kamuf 2001:87). 

HOOFDSTUKK  6 

11 Cf. Habermas 1985: pp. 219-248. "Exkurs zur Einebnung des Gattungsunterschiedes 
zwischenn Philosophic und Literatur" en voor een kritiek hierop Oosterling 1996: pp. 
383-388. . 

22 Cf. Carroll (1983:83): "Literature comes 'before philosophy' in the hierarchy of 
Derrida'ss concerns - not because it is a higher or more essential form of philosophy 
thatt knows its own truth and that of philosophy, but rather because it does not, becau-
see what 'it is' remains in question". 

33 Zie: Derrida, J. Without Alibi, Standford Univ. Press, 2002, pp. 202-238. Onder de 
titell  "The future of the profession or the university without condition (thanks to the 
'Humanities,'' what could take place tomorrow)" is hetzelfde artikel opgenomen in 
Cohen,, T. (ed.), Jacques Derrida and the Humanities. A Critical Reader, Cambridge 
Univ.. Press, Cambridge/New York, pp. 24-58. 

44 "It appears, then, that the disruptive and subversive effects of 'literature' are directed 
nott against logocentric philosophy alone but against literature as well, to the extent 
thatt the latter submits to philosophy's demands. Hence, what subverts philosophy is 
nott in fact literature, for it also solicits the very foundations of literature, depriving it 
off  its external foundation in philosophy, or in other words of its being." (Gasché -
1986:259) ) 

55 In Force de /oj stelt Derrida dat de wet wordt ingesteld door "une violence performa-
tivee et done interpretative qui en elle-même n'est ni juste ni injuste" (FL 940). 

66 "L' invagination est le reploiement interne de la gaine, la réapplication inversée du 
bordd extern è 1'intérieur d'une forme ou le dehors ouvre alors une poche" (PAR 143). 
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77 Impliciet kritiseert Derrida hier Bertrand Russells typentheorie waarin Russell een 
oplossingg voor de klasse-paradox formuleert. Een eigenschap van de klasse is dat het 
niett tot zichzelf behoort. Sprekend van een klasse van klasses ontstaat de volgende 
paradox:: wanneer een klasse tot de verzameling klassen, dat wil zeggen tot zichzelf 
behoort,, dan is het geen klasse en kan het geen deel uitmaken van die verzameling; 
wanneerr het geen lid van zichzelf is en derhalve niet tot de klasse van klassen be-
hoort,, dan maakt het deel uit van de verzameling klassen. "The theory of types elim i-
natess the paradox by ruling that a proposition of which truth or falsehood is predica-
tedd must be of a lower order than the proposition by which the predication is made" 
(Ayerr 1984:30). In Le diffërend kritiseert Lyotard deze oplossing van Russell om net 
feitt dat het de tijd uitsluit. Op het moment dat de zin gebeurt (arrive) maakt hij geen 
deell  uit van de verzameling, maar hij is daartoe wel bestemd: "La phrase qui se réfère 
èè eet univers fait alors par hypothese partie de eet univers: elle va en faire partie è 
Pinstantt suivant" {Lyotard 198322). 

88 Ook wanneer de macht zijn excuses aanbiedt voor de uitwassen die in naam van haar 
zijnn begaan staat zij niet buiten verdenking. Zo zegt Derrida in "Le Siècle et le Par-
don""  naar aanleiding van de taferelen van berouw, bekentenis en vergeving en excuus 
diee zich 1998 en 1999 op het wereldtoneel voordeden dat de schijn, de hypocrisie, de 
berekeningg en nabootsing steeds als ongenode parasieten verschijnen (FS 105). 

99 Ten aanzien van deze transcendentie en ondoorzichtigheid van de wet stelt Helene 
Cixouss dat Blanchot gevangen blijft in de ruimte van een klassieke morele wet en dat 
dientengevolgee de transgressie verbonden blijf t met een schuldgevoel (cf. Cixous 
1992:25).. Zij leest het werk van Blanchot naast dat van Clarice Lispector die zegt 
"thatt there are no laws other than those imposed on us by institutions, religion, flo-
rals""  (Cixous 1992:26). 

100 Deze term wordt door Derrida terloops gebruikt in La carte postale (CP 148) en 
wordtt door Hent de Vries in Philosophy and the Turn to Religion omschreven als een 
"intrinsicc instability or aporetics" (Vries 2000:105) van de performatieve act. De per-
versiee van het performatief, óezeperverformativiteit maakt duidelijk dat het moment 
vann institutie van binnenuit wordt geperverteerd. 

1'' In '"Lapsus absolu': Notes on Maurice Blanchot's L 'instant de ma mort' plaatst Hent 
dee Vries dit verhaal van Blanchot in een lange traditie van het memento mori en me-
ditatiess over de dood van Hegel, Heidegger, Levinas en Derrida. Het moment van 
mijnn dood is een singulier moment, een "singular singularity [...] that never gives 
itselff  as such or once and for all but only as infinitely repeatable" (De Vries 
1998:48).. Het singuliere moment van mijn dood is een 'lapsus absolu'. De Vries pre-
fereertt deze vertaling boven de 'absolute slip' omdat het de mogelijkheid biedt Blan-
chotss tekst te lezen in een serie commentaren van de "orignary guilt?'. 

122 Deze subversieve inschikkelijkheid gaat verder dan het ironisch consumeren waarop 
Naomii  Klein in No logo wijst. Zij citeert een redactioneel voorwoord bij een Ameri-
kaansee zine, Hermenaut. "Going to Disney World to drop acid and goof on Mickey 
isn'tt revolutionary; going to Disney World in full knowlegde of how ridiculous and 
evill  it all is and still having a great innocent time, in some almost unconscious, even 
psychoticc way, is something else altogether. This is what de Certeau describes as 'the 
artt of being in-between'" (Editorial, Hermenaut, #10: Popular Culture, 1995; geci-
teerdd in Klein 2000:78). 

133 Niet het subject maar het object verleidt: "Alles begint en eindigt bij het object, net 
zoalss alles begint en eindigt bij de verleiding en niet bij het verlangen. Het subject is 
brooss omdat het slechts kan verlangen, terwijl het object juist heel goed zijn gemis 
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aann verlangen weet uit te spelen. Het verleidt door dit gemis aan verlangen(...)" 
(Baudrillardd 1983:127). De macht dienen we niet meer, aldus Baudrillard, met Fou-
cauttt en Deleuze vanuit het verlangen te denken, maar vanuit de verleiding. Voor een 
discussiee tussen Baudrillard en Derrida verwijs ik naar De Brabander 1993. 

144 Zoals Robert Bernasconi in "The Trace of Levinas in Derrida" opmerkt kritiseert 
Derridaa Levinas niet, dat wil zeggen dat hij geen argumenten tegen Levinas aanvoert 
vanuitt een andere positie. Derrida leest Levinas tegen Levinas en laat zien dat zijn 
vertoogg de bedoeling ervan weerspreekt (cf. Bernasconi 1988:18). Derrida zegt dat 
zijnn vragen "nous sont posées par Levinas" (ED 125). 

155 Evenmin is het hier de plaats om, hoe boeiend en belangrijk ook, een uitgebreide 
discussiee tussen Derrida en Levinas te entameren. De andere essays die Derrida over 
hett werk van Levinas heeft geschreven: "En ce moment même dans eet ouvrage me 
voici""  (PSY 159-202) en Adieu (1997) laat ik dan ook (grotendeels) buiten beschou-
wing.. Ik wil hier wel opmerken dat het centrale thema van Adieu, de gastvrijheid, 
directt betrekking heeft op het engagement dat zich niet tot tolerantie laat reduceren: 
"voilee Ie gage d'un engagement populaire et public, une res publico politique qui ne 
see reduit pas a une ltolerance"\AD 133). Het engagement als absolute gastvrijheid 
ligtt voorbij de politiek als kunst van het mogelijke, terwijl tolerantie een voorwaar-
delijkee recht maakt dat een ieder ontnomen kan worden. 

166 De politieke wetenschapper Samuel Huttington spreekt van "het westen en de rest" 
enn laat zien dat het westen van mening is dat niet-westerse beschavingen zich zouden 
moetenn richten op westerse waarden als democratie, vrijheid en vrije markt, beperkte 
overheidsbemoeieniss en dat deze richtinggevend moeten zijn voor de organisatie van 
politiekee instituties. Interessant is dat westerse waarden als zelfbeschikkingsrecht en 
individuelee vrijheid door niet-westerse samenlevingen en minderheden worden over-
genomenn om hun verzet tegen de westerse dominantie te rechtvaardigen. Zie Hit-
tington,, S., Botsende beschavingen. Cultuur en conflict in de 2Is" eeuw, Anthos, 
Antwerpen,, 1997:67;97 en 197 e.v.). 

177 Derrida werkt de mythe van Babel met name uit in discussie met Walter Benjamin; 
ziee "Des tours de Babel" in Psyche. Inventions de I'autre, pp. 203-236. In L'oreille 
dede I 'autre keert het motief terug tijdens het rondetafelgesprek over vertaling (OA 
135-139).. Voor een uiteenzetting van het Babel-motief in het werk van Derrida en de 
theologischee context waarin dit motief zich beweegt alsmede voor de etymologie van 
'Babel'' verwijs ik naar Religion and Violencevan De Vries, pp. 251-287. 

188 Zie Derrida, J. "Responsabilité et hospitalité", in: Wieviorka, M., Manifeste pour 
ll  'hospitalité. Autour de Jacques Derrida, Paroles d'aube, Grigny, 1999, p. 113-114. 

HOOFDSTUKK  7 

11 Derrida refereert hier aan Nietzsche's Menschliches, Allzumenschliches, aforisme 376 
mett als titel "Von den Freunden" dat eindigt met de woorden: "(...) und vielleicht 
kommtt jedem auch einmal die freudigere Stunde, wo er sagt / 'Freunde, es gibt keine 
Freunde!',, so rief der sterbende Weise; / 'Feinde, es gibt keinen Feind!' - so ruf ich, 
derr lebende Tor." In Der Begriffdes Politischen (1932) stelt Carl Schmitt dat de poli-
tiekk zich baseert op de tegenstelling tussen vriend en vijand. Deze tegenstelling is 
volgenss hem niet zomaar een tegenstelling onder andere, maar de politieke tegenstel-
lingg als zodanig. In vergelijking tot andere tegenstellingen spreekt Schmitt van een 
"Weitt tiefere gegensatz von Freund und Feind" Schmitt wil het begrip van de politiek 
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zuiverenn van andere niet-politieke dimensies als de economie, de ethiek en het recht. 
Dee tegenstelling tussen vriend en vijand bakent de grens van de politiek af van andere 
niet-politiekee terreinen. Valt deze tegenstelling weg dan geraakt de politiek in een 
stuurlozee situatie. De politiek kan niet opereren zonder de vijand Het verdwijnen van 
dee vijand luidt in deze logica de noodklok van de politiek als zodanig, luidt een "De-
politiserung""  of het einde van de politiek in (cf. POL 101). 

22 Cf. De la grammatologie: "'Experience' a toujours désigné Ie rapport è une presence, 
quee ce rapport alt ouu non la forme de la conscience. (...) Il n'en est rien dans Ie cas de 
Pexpériencee comme rarchi-écriture" (89). 

33 Zie: het interviev met Didier Cahen: '"Il n'y a pas Ie narcissisme' (autobiophoto-
graphies)""  (PS 221); "Rhétorique de la drogue" (1989XPS 256); "Une 'folie' doit 
veillerr sur la pensee" (PS 373), een interview met Francois Ewald uit 1991 en Force 
dede lor. "Een ervaring is een doortocht, zoals de naam aangeeft, ze slipt door - en reist 
naarr - een bestemming waarheen ze de doorgang vindt. De ervaring vindt haar door-
gangg (passage), ze is mogelijk. In deze zin nu kan er geen volledige ervaring van de 
aporiee zijn, te weten: van dat wat geen doorgang (passage) laat" (FL 946). Voor een 
beschrijvingg en uitwerking van de aporie in het vroege en latere werk van Derrida 
verwijss ik naar Oosterling (1996:452-474). 

44 In Philosophy and the Turn to Religion stelt Hent de Vries dat er "no better example" 
iss voor de 'perverformativiteit' dan het dictum dat zijn studie begeleidt: "God already 
contradictss himself'. De vraag is echter of hier van een beter of van het beste voor-
beeldd kan worden gesproken. Immers, spreken van 'beter' en 'best', ook al gebeurt dit 
opp negatieve wijze: "no better", impliceert een kwalitatief criterium op grond waarvan 
hett ene dictum of woord een beter "example" van perverformativiteit is dan het ande-
re.. Maar wordt een dergelijk kwalitatief criterium bij voorbaat al niet ondermijnd 
doorr de perversie van het performatief? 

55 "Il y aurait dans ce cas aporie parce qu'il n'y a même pas lieu pour une aporie déter-
minéee comme experience du pas ou du bord, franchissement ou non de quelque ligne, 
rapportt a quelque figure spatiale de la limite." (AP 47) 

66 In "Préjugés: devant la loi" omschrijft Derrida dit verhaal van Kafka als het verhaal 
vann deze ontoegankelijkheid dat zelf ontoegankelijk is: "La lecture peut en effet lé-
vélerr qu'un texte est intouchable, proprement intangible, parce que lisible, et du mê-
mee coup illisible dans la mesure oü la presence en lui d'un sens perceptible, saisissa-
ble,, reste aussi dérobée que son origine. L'illisibilit é ne s'oppose plus alors è la lisi-
büité"(DL115). . 

77 Ik verwijs hier naar Karin de Boer (1997: 262 e.v.). Zij zet overigens vraagtekens bij 
Derrida'ss lezing van Heidegger: "Derrida lijkt niet te zien dat Heideggers idee van 
temporaliteitt precies bedoeld is om de mogelijkheid van een denken te articuleren dat 
oorsprongg en toekomst niet tot modi van tegenwoordigheid reduceert" (id. 265nt). 

88 Nietzsche, F., "Also sprach Zarathustra", in: Nietzsche, F., (1980), Samtliche Werke, 
bd.. IV: 148. "Und dies Geheimnis redete das Leben selber zu mir: 'Siehe', sprach es, 
'ichh bin das, was sich immer selber überwinden mufi". 

99 Zie: Derrida, J., "Irterpreting Signatures", in: Michelfelder & Palmer, 1989,71. 
100 Cf. Schulte Nordholt (1993:259): "Cette impossibilité de mourir étant rexpérience 

authentiquee de la mort". En verder bevestigt zij de authenticiteit van de ervaring ai-
dermaal:: "Or cette distance, eet intervalle est justement ce qui rend possible Ie rap-
portt authentique" (263) Ook de afwezigheid van de tijd wijst op een authenticiteit: de 
afwezigee tijd, de tijd zonder tegenwoordigheid noemt Blanchot een "temps pur", een 
uitdrukkingg die we volgens Schulte Nordholt moeten begrijpen "au sens double d'un 
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tempss dénué d'événements, et d'une réalité authentique du temps, de son essence" 
(141). . 
Cf.. Hent de Vries: "More precisely still: it is made possible by what it makes possi-
ble.. That is its aporia" (De Vries 1999:140;287). 

122 "Der Tod ist eine Seinsmöglichkeit, die je das Dasein selbst zu übernehmen hat. Mit 
demm Tod steht das Dasein selbst in seinem eigensten Seinkönnen bevor." (Heidegger 
1986:250)) "Der Tod als Möglichkeit gibt dem Dasein nicht zu 'Verwirklichendes' 
undd nichts, was es als Wiikliches selbst sein könnte. Er ist die Möglichkeit der lh-
möglichkeitt jeglichen Verhaltens zu, jedes Existierens." (Heidegger 1986:262) 

133 Derrida spreekt in "La difference" van "la voix moyenne", door Ger Groot vertaalt 
mett "medium". Taalkundig duidt 'medium' een werkwoordvorm tussen passief en 
actieff  aan. Dat komt herhaaldelijk tot uiting in het -ance als in difference en 'survi-
vance'. vance'. 

144 Intermediaal is daarom qualitate qua iets anders dan multimediaal waarin verschil-
lendee media elkaar aanvullen en complementeren, zoals in een 'Gesamtkunstwerk' of 
inn figuratieve poëzie van Apollinaire waarin het gedicht over een stropdas en een 
horlogee typografische de vorm van een stropdas en een horloge heeft. Intermediaal is 
evenminn een extensie van intertekstualiteit waarin een gedicht naar een schilderij 
verwijstt dat op zijn beurt weer aan een muziekstuk refereert. Zie hiervoor onder an-
deree Zima, P. (hrsg.) Literator intermedial. Musik Materie, Photographie Film, Wis-
senschaftelichee Buchgesellschaft, Darmstadt, 1995. Wagner, P. (ed.), Icons - Texts -
Iconotexts,Iconotexts, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1996 en voor een kritiek hierop De 
Brabanderr & Oosterling (1999) en Oosterling 2000. 

POSTSCRIPTUM M 

11 Deze betekenis van de term 'publieke ruimte' ontleen ik aan het hedendaagse vertoog 
overr kunst en de openbare ruimte. Cf. Oosterling & Thissen (2002), "Kunstwerken. 
Openbarenn van interesse" in: idem, Grootstedelijke reflecties. Over kunst & openbare 
ruimte,ruimte, InterAkta 5, Rotterdam. 

22 Deze acceleratie denkt Oosterling als radicale middelmatigheid, als de maat der 
middelen.. De media zijn niet louter instrumenten waarover we beschikken en die ons 
meerr autonomie geven. In het gebruik van media nemen media ons de maat. De GSM, 
bijvoorbeeld,, geeft ons meer (bewegings)vrijheid, maar eist tegelijketijd dat we 
voortdurendd bereikbaar zijn. 

33 Derrida pleit in "de geest van een zeker marxisme" voor "een nieuwe Internationale" 
zonderr partij, zonder statuut, zonder regels, maatstaven, zonder contract, een Interna-
tionalee die zich laat inspireren door een betrokkenheid met degenen die lijden. Voor 
eenn meer gedetailleerde uitwerking van dit pleidooi verwijs ik naar Moolenaar 1999. 

44 Zie Beardsworöi (1998:146): "(...) we all live within this process of spectralization. 
Spectralizationn is not just a monopoly of the richer industrialized countries. Any 
country,, any locality determines its understanding of time, place and community in 
relationrelation to this process of 'global' spectralization" 

55 Ik doel hier op een tekst Papier machine, Galilee, Paris, 2001. Cf. Berns (1986:170): 
"Derrida'ss schrifttheorie leidt niet tot een radicalisme in de gangbare zin van het 
woord,, noch tot een anarchisme. Dit is een constante in zijn denken, dat het met name 
doett verschillen van dat van een Deleuze, een Guattari of een Baudrillard". Zie voor 
eenn Deleuziaanse kritiek op Derrida Oosterling, R, "ICTheology and local inter-esse. 
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Desacralizingg Derrida's chora", 2001 en Surin, K., '"A Question of an Axiomatic of 
Desires':Thee Deleuzian Imagination of Geoliterature", in: Buchanan & Marks, 2000, 
m.n.. pp. 172-174. Voor een verdere uitwerking van schrijven als rizoom maken in 
relatiee tot de kwestie van de minoriteit en de wet verwijs ik naar mijn artikel "In het 
zandd schrijven. Literatuur en minoriteit bij Deleuze-Guattari" (De Brabander 1998). 

350 0 



BIBLIOGRAFIE E 

Verwijzingenn naar Blanchot en Derrida betreffen altijd de Franstalige uitga-
ven,, ook wanneer ik voor de vertaling van citaten gebruik maak van Neder-
landstaligee uitgaven. De gebruikte vertalingen staan hieronder vermeld. Om 
naarr het werk van Blanchot en Derrida te verwijzen maak ik gebruik van de 
hieronderr vermelde afkortingen gevolgd door het paginanummer. Wanneer ik 
verwijss naar een artikel dat niet in een van de bundels van Blanchot of die van 
Derridaa is opgenomen gebruik ik het jaartal. In deze bibliografie vermeld ik 
bijj  het werk van Blanchot achter de titel het jaartal waarin het werk voor het 
eerstt is verschenen en achter de plaatss van uitgave het jaartal van de uitgave 
diee ik heb gebruikt. Indien deze jaartallen overeenkomen staat het jaartal enkel 
achterr de plaats van uitgave vermeld. 

Blanchot,, M., 
KRITIEKE NN EN ESSAYS: 

FPP Faux pas (1943), Gallimard, Paris, 1987. 
PFF La part du feu (1949), Gallimard, Paris, 1987. 
LSS Lautréamont et Sade (1949), Minuit, Paris, 1984. 
ELL  L 'espace littéraire(1955), Folio-Essais, Paris, 1993. 
BLL  La Béte de Lascaux (1958), Fata Morgana, Montpellier, 1982 
LVV  Le livre a venir (1959), Folio-Essais, Paris, 1990. 
EII  L 'entretien infini (1969), Gallimard, Paris, 1992. 
AA  L 'amitié (1971), Gallimard, Paris, 1992. 
PADD Le pas au-dela (1973), Gallimard, Paris, 1992. 
ECDD L 'ècriture du désastre (1980), Gallimard, Paris, 1993. 
Cll  La communauté inavouable (1983), Minuit, Paris, 1990 
IQQ Les intellectuels en question. Ébauche d'une reflexion, Fourbis, 

Paris,, 1983 
(1947)) "Le roman, oeuvre de mauvaise foi", in: Les Temps modernes, no. 

19,, Paris, pp. 1304-1317. 
(1951)) "La folie par excellence", in: Critique, no.45, Paris, pp. 88-118. 

351 1 



VERHALEN: : 

TOO Thomas l'Obscur, nouvelle version (1950), L'imaginaire, Paris 
1992. . 

LAMM  L 'arret de mort (1948), L 'imaginaire, Paris, 1993. 
FF J La folie du jour (1973), Fata Morgana, Montpellier, 1986. 
IMM  L 'instant de ma mort, Fata Morgana, Montpellier, 1994. 

GEBRUIKT EE VERTALINGEN : 

Blanchot,, M., De onuitsprekelijke gemeenschap, Amsterdam, Hölderlin, 1985, 
Vertaaldd door Jeanne Buntinx, Annie Classens, Agnès Vincenot. 

—~,, "Kafka lezen", in: Proces-verbaal van Franz Kafka. Essays van Walter 
Benjamin,Benjamin, Theodor Adorno, Maurice Blanchot, Marthe Robert, Jean 
Starobinski,Starobinski, SUN, Nijmegen, 1987, pp. 85-96). Vertaling door Jan Ver-
steegg van "La lecture de Kafka" (PF 9-20). 

,, "Kafka en de literatuur", in: idem., pp. 96-112. Vertaling door Jan Ver-
steegg van "Kafka et la littérature" (PF 20-35). 

,, "De houten brug (de herhaling, het neutrum)", in: idem., pp. 135-149. 
Vertalingg door Jan Versteeg van "Le pont bois (la repetition, Ie neutre)" 
(EII  568-583 ). 

,, Het beest van Lascaux, Picaron, Amsterdam, 1987. Vertaald door Henk 
vann der Waal en Joke Hermsen. 

,, De waanzin van de dag, Hölderlin, Amsterdam, z.j. Vertaald door Agnès 
Vincenot,, Ruth Weber. 

,, Oponthoud van de dood, Hölderlin, Amsterdam, 1989. Vertaald door 
Jeannee Buntinx, Agnès Vincenot. 

,, "De blik van Orfeus", in: De Revisor, 1993, nr.2, pp. 45-49. Vertaling 
doorr Paul Huigsloot m.m.w. Jur Oskamp van "Le regard d'Orphée" (EL 
225-233). . 

,, Thomas de Duistere, Hölderlin, Amsterdam, 1996. Vertaald door Paul 
Huigsloott m.m.w. Jur Oskamp. 

,, "Het Buiten, de Nacht", in: Schulte Nordholt e.a. (1997), Het wakende 
woord.woord. Literatuur, ethiek en politiek bij Maurice Blanchot, SUN, Nij-
megen,, pp. 47-57. Vertaling door Paul Huigsloot van "Le dehors, la 
nuit"(EL213-225). . 

,, "De twee versies van het denkbeeldige", in: idem., pp. 57-68. Vertaling 
doorr Paul Huigsloot en Jur Oskamp van "Les deux versions de 
l'imaginaire"(ELL 341-357). 

352 2 



,, "De derde soort betrekking (een mens zonder horizon)", in: idem., pp. 
149-160.. Vertaling door Paul Huigsloot en Jur Oskamp van "Le rapport 
duu troisième genre (homme sans horizon)" (EI 94-105). 

,, Literatuur en het recht op de dood, Agora, Kampen, 2000. Vertaling 
doorr Joost Beerten en Paul Bosse van "La littérature et le droit è la mort" 
(PFF 291-331). 

,, "Hoe is literatuur mogelijk", in: Blanchot, M., Literatuur en het recht op 
dede dood, Agora, Kampen, 2000, pp. 79-93.Vertaling door Joost Beerten 
enn Paul Bosse van "Comment la littérature est-elle possible?" (FP 92-
102). . 

,, "Van angst naar taal", in: idem., pp. 93-119.Vertaling door Joost Beerten 
enn Paul Bosse van "De 1'angoisse au langage" (FP 9-24). 

Derrida,, J., 
GRR De la grammatologie, Minuit, Paris, 1967. 
EDD L 'écriture et la difference, Seuil, Paris, 1967. 
VPP La voix et lephénomène, PUF, Paris, 1967. 
DISS La dissemination, Seuil, Paris, 1972. 
MM  Marges - de la philosophie, Minuit, Paris, 1972. 
POSS Positions, Minuit, Paris, 1972. 
EPP Êpérons. Les styles de Nietzsche/Spurs. Nietzsche's Styles, The 

Universityy of Chicago Press, Chicago, 1979. 
OAA  L'oreille de I'autre: Otobiographies, transferts, traductions. Tex-

testes et débats avec Jacques Derrida, Lévesque C. et McDonald, 
CV.. (éds.), Montreal, VLB, 1982. 

DLL "Préjugés: devant la loi". in: Derrida, J.(e.a), La facultè de juger, 
Minuit,, Paris, 1985, pp. 87-139. 

PARR Parages, Galilee, Paris, 1986. 
SCHH Schibboleth - pour Paul Celan, Galilee, Paris, 1986. 
PSYY  Psyche. Inventions de I'autre, Galilee, Paris, 1986. 
LIMM  Limited Inc., Galilee, Paris, 1990. 
DPP Du droit a la philosophie, Galilee, Paris, 1990 
FLL "Force de loi: le 'fondement mystique de l'autorité", in: Cardozo 

LawLaw Review, vol. 11, july/august 1990, pp. 920-1038. 
DTT Donner le temps 1. Lafausse monnaie, Galilee, Paris, 1991. 
PSS Points de suspension. Entretiens, Galilee, Paris, 1992. 
SMM  Spectres de Marx, Galilee, Paris, 1993. 
POLL  Politiques de l 'amitié, Galilee, Paris, 1994. 

353 3 



APP Apories. Mourir - s'attendre aux 'limites de la vérité', Galilée, 
Paris,, 1996. 

DEMM "Demeure. Fiction et témoignage", in: Lisse, M.(éd.), Passions de 
lala littérature, Galilée, Paris, 1996. pp. 13-73. 

ADD Adieu a Emmanuel Levinas, Galilée, Paris, 1997. 
HOSS Del'hospitalité, Calman-Lévy, Paris, 1997. 
FSS Foi et Savoir suivi de 'Le Siècle et Ie Pardon', Seuil, Paris, 2000 

(Pointss essais) 
19988 "Comme si c'était possible, 'within such limits'", in: Revue inter-

nationalenationale de philosophic, vol. 52, no. 205, pp. 495-529. 
19999 "Responsabilité et hospitalité", in: Wieviorka, M., Manifeste pour 

ll  'hospitalité. Autour de Jacques Derrida, Paroles d'aube, Grigny. 
20022 Without Alibi, Edited, translated, and with an introduction by Peg-

gyy Kamuf, Standford University Press, Standford, California. 
Derrida,, J. & Stiegler, B., Echographies de la television, Paris, Gallimard, 

1996. . 
Derrida,, J. & Roudinesco, E.t De quoi de main... Dialoque, Fayard/Galiliée, 

2001 1 

GEBRUIKT EE VERTALINGEN : 

Derrida,, J., De stem en het fenomeen, Ambo Baarn, 1989. Vertaald door Jac-
quess Deryckere & Rudof Bernet. 

,, Sjibbolet. Voor Paul Celan, Garant, Leuven/Apeldoorn, 1992. Vertaald 
doorr Ger Groot. 

,, Geweld en metafysica. Essay over het denken van Emmanuel Levinas, 
Kokk Agora/Pelckmans, Kampen, 1996. Vertaling door Dirk de Schutter 
vann "Violence et métaphysique. Essai sur la pensee d'Emmanuel Levi-
nas""  (ED 117-229). 

,, Hoe niet te spreken. Dionysus, Eckhart en de paradigma 's van negativi-
teit,teit, Kok Agora/Pelckmans, Kampen, 1997. Vertaling door Rico Sneller 
vann "Comment ne pas parier- Delegations (PSY 535-595). 

,, "Geloof en weten", in: Derrida, J., Vattimo, G. & Gadamer, H-G, God 
enen de godsdienst. Gesprekken op Capri, Kok Agora/Pelckmans, Kam-
pen/Kapellen,, 1997. Vertaald door Herman Note. 

,, Over gastvrijheid, Boom, amsterdam, 1998. Vertaald door Walter van 
derr Star. 

,, Kracht van wet. Het 'mystieke fundament van het gezag', Ago-
ra/Pelckmans,, Kampen/Kapellen, 2001. Vertaald door Rico Sneller. 

354 4 



OVERIGEE GERAADPLEEGDE LITERATUUR : 

Arendt,, H. (1961), "The Crisis in Culture: Its Social and Its Political Signifi-
cance""  in: idem., Between Past and Future. Eight Exercises in Political 
Thought,Thought, Faber and Faber, London, 1961, pp. 197-227. In het Neder-
landss vertaald door Jacques de Visscher onder de titel De crisis in de 
cultuur.cultuur. Haar sociale en politieke betekenis, Kok Agora, Kampen, 1995. 

Attridge,, D. (1992), Jacques Derrida. Acts of Literature, Routledge, New 
York/London. . 

Ayer,, A.J. (1984), Philosophy in the Twentieth Century, Counterpoint, 
London. . 

Baileyy Gill , C. (ed.) (1996), Maurice Blanchot. The Demand of Writing, 
Routledge,, London/New York. 

Barber,, B. R. (1996), Jihad vs. McWorld, Ballantine Books, New York. 
Barthes,, R. (1964), "Écrivains et écrivants", in: Barthes, R., Essais critiques, 

Seuil,, Paris, 1964, pp. 147-155. 
Bataille,, G. (1967), La part maudite, Minuit, Paris 

,, (1992), "L'expérience intérieure", in: (Euvres completes Vol.V, Galli-
mard,, Paris. 

Baudrillard,, J. (1983), Les strategies fatales, Grasset, Paris, 1983. In het Ne-
derlandss vertaald door Maurice Nio & Kees Vollemans onder de titel De 
fatalefatale strategieën, 1001, Amsterdam, 1985. 

,, ( 1987) L 'autre par lui-même. Habilitation, Galilée, Paris. 
Beardsworth,, R. (1998), Derrida & the political, Routledge, London/New 

York. . 
Bennington,, G. (1995), "Derrida en Lyotard: verschillende singulariteiten", in: 

Brons,, R. & Kunneman, H. (red.), Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijk-
heidenheiden sensibiliteit, Boom, Amsteidam/Meppel, pp. 158-174. 

,, (2001), "Derrida and politics", in: Cohen, T. (ed.), Jacques Derrida and 
thethe Humanities. A Critical Reader, Cambridge Univ. Press, Cambrid-
ge/Neww York, pp. 193-213. 

Bennington,, G. & Derrida, J. (1991), Jacques Derrida, Seuil, Paris. 
Bernasconi,, R. (1988), "The Trace of Levinas in Derrida", in: Wood, D. & 

Bernasconi,, R. (eds.), Derrida and Difference, Northwestern Univ. 
Press,, Evanston, pp. 13-29. 

,, (1995), '"Only the Persecuted ...': Language of the Oppressor, Language 
off  the Oppressed", in: Peperzak, 1995, pp. 77-86. 

Bernasconi,, R. & Critchley, S. (eds.), (1991), Re-reading Levinas, Athlone, 
London. . 

Berns,, E. (1986), "De terugtrekking. Over politiek en ethiek bij Derrida", in: 
Usseling,, S. (red.) (1986), Jacques Derrida. Een inleiding in zijn denken, 
Ambo,, Baarn, pp. 152-193. 

355 5 



Bident,, Chr. (1997), "Du politique au littéraire", in: Ralentir travaux, no. 7, 
1997,, pp. 47-55. 

,, (1998), Maurice Blanchot. Partenaire invisible, Champ Vallon, Seyssel. 
Boenink,, M. (1997), "Boeken met een boodschap. Literatuur en normatieve 

oordeelsvorming",, in: Krisis. Tijdschrift voor Filosofie, no.68, pp. 13-
29. . 

Boer,, K. de (1997), Denken in het licht van de tijd. Heideggers tweestrijd met 
Hegel,Hegel, Van Gorcum, Assen. 

Boggio,, Ph. (1996), Boris Vian. Een biografie, De Prom, Baarn. Vertaling uit 
hett Frans door Thé Buckinx van Boris Vian, Flammarion, Paris, 1993. 

Brabander,, R. de (1993), "Het zwijgen van de Sirenen. Baudrillard en Derrida 
overr de verleiding en de leegte", in: Lier en boog. Tijdschrift voor Estheti-
caca en Cultuurfilosofie, jrg.9, nr. 1-2, pp. 77-97. 

— ,, (1995), "Maar vaak stierf ik zwijgend. Of: Het schandaal van de litea-
tuur",, in: Lier en boog. Tijdschrift voor Esthetica en Cultuurfilosofie, 
jrg.10,, nr. 1,1995, pp. 57-75. 

,, (1997), "Literatuur en cultuur. Korte notities over Maurice Blanchot", in: 
Groot,, G. e.a.(red.), Van agora tot markt. Acta van de 18de Nederlands-
VlaamseVlaamse Filosofendag, RFS, Rotterdam, 1997, pp. 217-223. 

,, (1998), "Schrijven als een suïcidale opstand. Blanchot over Camus' Si-
syphuss en Batailles extase", in: Oosterling H.A.F. & Prins, A.W. (red.) 
(1998),, Existentialisme en humanisme in postmoderne tijden. Sartre, 
CamusCamus en Bataille herdacht, RFS, Rotterdam, pp. 91-109. 

,, (1998), "In het zand schrijven. Literatuur en minoriteit bij Deleuze-
Guattari",, in: Oosterling, H. & Thissen, S. (red.) (1998), Chaos ex ma-
china.china. Het ecosofisch werk van Félix Guattari op de kaart gezet, CFKj 
1,, pp. 87-95 

Brabander,, R. de & Oosterling, H. (1999), "Politiek gevoelig. Bij wijze van 
afleiding",, in: Brabander, R. de & Oosterling, H. (red.), Politiek gevoe-
lig.lig. Intermedialiteit in theater, dans en literatuur. InterAkta 2, Rotter-
dam,, RFS, pp. 1-95. 

Camus,, A. (1981), Le mythe de Sisyphe (1942), Gallimard-Idées, Paris. In het 
Nederlandss vertaald door C. N. Lijsen onder de titel De myte van Sisy-
fus,fus, De Bezige Bij, Amsterdam, 1971. 

,, (1963), L'homme révolte (1951), Gallimard-Idées, Paris. In het Neder-
landss vertaald door J. A. Meijers onder de titel De mens in opstand, De 
Bezigee Bij , Amsterdam, 1965. 

Carroll,, D. (1987), Par aesthetics. Foucault, Lyotard, Derrida, Methuen, New 
Yorkk /London. 

Cixous,, H. (1992), Readings: The Poetics of Blanchot, Joyce, Kafka, Kleist, 
LispectorLispector and Tsvetayeva, Harvester/Wheatsheaf, New York/London. 

356 6 



Clark,, T. (1992), Derrida, Heidegger, Blanchot Sources ofDerrida's Notion 
andand Practice of Literature, Cambridge Univ. Press, Cambridge. 

Cohen-Solal,, A. (1988), Jean-Paul Sartre. Een biografie, Van Gennep, Am-
sterdam.. Vertaling uit het Frans door Truus Boot, Barbara Herklots en 
Mirjamm de Veth van Sartre, 1905 - 1980, Gallimard, Paris, 1985 

Collin,, F. (1986), Maurice Blanchot et la question de l'écriture, Tel Galli-
mard,, Paris. 

,, (1990), "Het poëtische en het politieke. Van Maurice Blanchot naar Han-
nahh Arendt", in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 1, 1990, pp. 32-38. 

,, (1991), "La peur. Emmanuel Lévinas et Maurice Blanchot", in: Cahier 
dede I 'Heme Levinas, 1991, pp. 313-327. 

Connor,, P.T. (2000), Georges Bataille and the Mysticism of Sin, Johns 
Hopkinss Univ. Press, Baltimore/London. 

Critchley,, S. (1991), "'Bois' - Derrida's final word on Levinas", in: Bernas-
conii  & Critchley (1991), pp. 162-189. 

,, (1993), "Il y a - A Dying Stronger than Death (Blanchot with Levinas)", 
in:: Clark, T., Royle, N. (eds.), Experiencing the Impossible, The Oxford 
Literaryy Review, Vol.15., 1993, pp. 81-131. 

,, (1996), "II y a - holding Levinas's hand to Blanchot's fire", in: Baily 
Gill ,, 1996, pp. 108-123. 

Desmond,, W. (1995), Being and the Between, State Univ. of New York Press, 
Neww York. 

Dastur,, F. (1999), De mond van de dood, Boom, Amsterdam. Vertaling door 
Karinn de Boer van LA mort. Essai sur lafinitude, Hatier, Paris, 1994. 

Davies,, P. (1995), "On Resorting to an Ethical Language", in: Peperzak, 1995, 
pp.. 95-104. 

— ,, (1991) "A Fine Risk. Reading Blanchot Reading Levinas", in: Bernasco-
ni,, R., Critchley, S. (eds.), (1991), Re-reading Levinas, Athlone, 
London,, pp. 201-226. 

Davies,, M. (2001), "Derrida and law: legitimate fictions", in: Cohen, T. (ed.), 
JacquesJacques Derrida and the Humanities. A Critical Reader, Cambridge 
Univ.. Press, Cambridge/New York, pp. 213-238 

Deleuze,, G. (1977), Nietzsche et la philosophic, Puf, Paris. 
Deleuze,, G. & Parnet, C. (1977), Dialogues, Flammarion, Paris. In het Ne-

derlandss vertaald door Monique Scheepers onder de titel Dialogen, Kok 
Agora,, Kampen, 1991. 

Deleuze,, G. & Guattari, F. (1975), Kq/ka. Pour une littérature mineure, Mi-
nuit,, Paris. 

,, (1980), Mille Plateaux, Minuit, Paris. 
,, (1991), Qu'est-ce que la philosophic?, Minuit, Paris 

Dresden,, S. (1980), Symbolisme, Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam 

357 7 



Drion,, H. (e.a.), (1992), Het zelfgewilde einde van oude mensen, Balans, Am-
sterdam. . 

Dufourmantelle,, A. (1997), "Invitation", in: Derrida, J. & Dufourmantelle, A., 
DeDe l'hospitalité, Calman-Lévy, Paris. ïn het Nederlands vertaald door 
Walterr van der Star onder de titel "Een uitnodiging: epiloog", in: Derri-
da,, J & Dufourmantelle, A., Over gastvrijheid, Boom, Meppel, 1998. 

Eribon,, D. (1989), Michel Foucault, Van Gennep, Amsterdam. Vertaling uit 
hett Frans door Jeanne Holierhoek van Michel Foucault (1926 ~ 1984), 
Flammarion,, Paris, 1989. 

Ferrara,, A. (1999), "Authenticiteit als normatieve categorie", in: Krisis. Tijd-
schriftschrift voor filosofie, nr. 76, pp. 22-35. 

Foucault,, M. (1966), Ley mots et les choses, Gallimard, Paris. 
,, (1966a), "La pensee du dehors", in: Critique, 229, pp. 523-546. In het 

Nederlandss vertaald door J. F. Vogelaar en Y. van Kempen onder de titel 
"Hett denken van het Buiten. Over Maurice Blanchot", in: idem, De ver-
beeldingbeelding van de bibliotheek. Essay over literatuur, SUN, Nijmegen, 
1986,, pp. 95-123. 

——,, (1972), Folie et déraison. Histoire de la folie a Vage classique, Galli-
mard,, Paris. 

,, (1985), Ervaring en waarheid. Duccio Trombadori in gesprek met Mi-
chelchel Foucault, Te Elfder Ure, Nijmegen. 

,, (1986), De verbeelding van de bibliotheek. Essay over literatuur, SUN, 
Nijmegen. . 

Gasché,, R. (1986), The Tain of the Mirror.  Derrida and the Philosophy of 
Reflection,Reflection, Harvard Univ. Press, Massachusetts. 

Gregg,, J. (1994), Maurice Blanchot and the Literature of Transgression, Prin-
cetonn Univ. Press, Princeton/New Jersey. 

Groot,, G. (1998), "Sartre's keuze. De betekenis van een ethisch maximaal", 
in:: Oosterling, H.A.F. & Prins, A.W. (red.) (1998), Existentialisme en 
humanismehumanisme in postmoderne tijden. Sartre, Camus en Bataille herdacht, 
RFS,, Rotterdam, pp. 109-125. 

,, (1998a) " Kunst in tijden van Dutroux", in: Balkema, A.W. & Slager,, H. 
(red.),, De actualiteit van het sacrale, Global Vernunft, Amsterdam. 

Habermas,, J. (1985), Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorles-
ungen,ungen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 

Hardt,, M. & Negri, T. (2000), Empire, Harvard Univ. Press, Cambrid-
ge/London n 

Heidegger,, M., (1976), Identiteit und Differenz, Neske Pfullingen. Tubingen 
,, (1986), Sein undZeit, Niemeyer, Tubingen. 

Hegel,, G.W.F. (1986,111), Phanomenologie des Geistes, Surhkamp, Frankfurt 
amm Main. 

358 8 



,, (1986,V), Wissenschaft derLogik, Suhrkamp, Frankfurt am Main. 
Hermsen,, J.J. (1993), Nomadisch narcisme. Sekse, liefde en kunst in het werk 

vanvan Lou Andreas Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmanny Kok 
Agora,, Kampen. 

Hermsenn J.J. & Waal, H. van der (1990), "ik ben een vrouw, maar 'ik' is geen 
vrouw.. Een gesprek met Franchise Collin over het denken van Maurice 
Blanchott en Hannah Arendt", in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, 1, 
1990,, pp. 18-31. 

Heyde,, L. (2000), De maat van de mens. Over autonomie, transcendentie en 
sterfelijkheid,sterfelijkheid, Boom, Amsteidam. 

Hill ,, L. (1996), "Introduction", in: Bailey Gill , 1996, pp. 1-21. 
,, (1997), Blanchot. Extreme contemporary, Routledge, London/New York. 

Hilli ss Miller, J. (2001), "Derrida and literature", in: Cohen, T. (ed.), Jacques 
DerridaDerrida and the Humanities. A Critical Reader, Cambridge Univ. Press, 
Cambridge,, pp. 58-82. 

Holland,, M. (1996), The Blanchot Reader, Blackwell, Oxford/Cambridge. 
Horkheimer,, M. & Adorno, Th.W. (1987), Dialectiek van de Verlichting, 

SUN,, Nijmegen. Vertaling uit het Duits door M.J. van Nieuwstadt van 
DialektikDialektik der Aujklarung, Querido, Amsterdam, 1943. 

Huttington,, S. (1997) Botsende beschavingen. Cultuur en conflict in de 21** 
eeuw,eeuw, Anthos, Antwerpen. Vertaling uit het Engels door Jan Bos van 
TheThe clash of civilizations and the remaking of world order, Simon & 
Schuster,, New York, 1997. 

Kamuf,, P. (2001), "Derida and gender: the other sexual difference", in: Gb-
hen,, T. (ed.), Jacques Derrida and the Humanities. A Critical Reader, 
Cambridgee Univ. Press, Cambridge, pp. 82-108. 

Kate,, L. ten (1994), De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in 
Bataille'sBataille's atheologie, Kok Agora, Kampen. 

,, (1997), "Een verschrikkelijke verantwoordelijkheid. Spel, geweld en 
ethiekk bij Blanchot, Bataille en Levinas", in: Schulte Nordholt e.a., 
1997,, pp. 121-149. 

Kearny,, R. (1986), Dialogues with Contemporary Continental Thinkers, Man-
chesterr Univ. Press, Manchester. 

Klein,, N. (2000), No Logo, Flamingo, London. 
Kristeva,, J.. (2001), De toekomst van de revolte, Boom, Amsterdam. Vertaling 

uitt Frans door Nele Ysebeart van L 'avenir d'une révolte, Calman-Lévy, 
Paris,, 1998. 

Laplanche,, J. (1984),Hölderlin et la question dupère(\96\), PUF, Paris. 
Laporte,, R. (1966), "Le oui, Ie non, Ie neutre", in: Critique, no.229, pp. 579-

590. . 
,, (1994), A l 'extreme pointe. Bataille et Blanchot, Fata Morgana, Mont-

359 9 



pellier. . 
Lescourret,, M-A. (1996), Emmanuel Levinas. Een biografie, Ambo, Baarn. 

Vertalingg uit het Frans door Ab Kalshoven van Emmanuel Levinas, 
Flammarion,, Paris, 1994. 

Levinas,, E. (1961), Totalité et Infini. Essai sur l'extèriorité, NijhofT, Den 
Haag.. In het Nederlands vertaald door Theo de Boer en Chris Bremmers 
onderr de titel De totaliteit van het Oneindige. Essay over de exterioriteit, 
Ambo,, Baarn, 1987. 

,, (1975), Sur Maurice Blanchot, Fata Morgana, Montpellier. 
,, (1978), De I 'existence a l'existant, Vrin, Paris. In het Nederlands vertaald 

doorr Ab Kalshoven onder de titel Van het zijn naar het zijnde, Ambo, 
Baarn,, 1988. 

,, (1978a), Autrement qu'être ou au-dela de Vessence, Kluwer, Dordrecht. 
Inn het Nederlands vertaald door Ab Kalshoven onder de titel Anders dan 
zijnzijn of het wezen voorbij, Ambo, Baarn, 1991. 

,, (1982), Ethique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Fayard, Paris. 
,, (1994), Le temps et I'autre, Quadrige Puf, Paris. In het Nederlands ver-

taaldd door Ab Kalshoven onder de titel De tijd en de ander, Ambo, 
Baarn,, 1989. 

Lignes,Lignes, no. 11, september 1990. 
Llewelyn,, J., (1988), "Levinas, Derrida and Others vis-a-vis", in: Bernasconi, 

R.,, Wood, D. (eds.), The Provocation of Levinas. Rethinking the Other, 
Routledge,, New York/London, pp. 136-155. 

Lyotard,, J-F. (1983), Le différend, Minuit, Paris. 
,, (1984), 'Tombeau de l'intellectuel", in: idem., Tombeau de l'intellectuel 

etet autres papiers, Galilée, Paris, pp. 11-22. 
,, (1986), Le postmoderne expliqué aux enfants, Galilée, Paris. Nederlandse 

vertaling,, Het postmoderne uitgelegd aan onze kinderen, Kok Agora, 
Kampen,, 1987. 

-—,, (1988) L'inhumain. Causeries sur le temps, Gallimard, Paris. Gedeelte-
lij kk in het Nederlands vertaald door Ineke van der Burg, Frans van Pe-
perstratenn en Henk van der Waal onder de titel Het onmenselijke. Cause-
rieënrieën over de tijd, Kok Agora/DNB/Pelckmans, Kampen, 1992. 

,, (1993) "A Podium without Podium: Television according to J-F. Lyo-
tard",, in: Lyotard, J-F., Political Writings, Univ. of Minnesota Press, 
Minneapolis.. Translations by Bil l Readings and Kevin Paul Geiman, pp. 
90-96. . 

Man,, P. de (1983), "Impersonality in the Criticism of Maurice Blanchot", in: 
idem,, Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary 
Criticism,Criticism, Metheun & CO, London, pp. 60-78. 

Manschot,, H. (1991), "Tussen zelfbehoud en verspilling. Batailles visie op het 

360 0 



offerr en de gemeenschap", in: Kate, ten L., (red.), Voorbij het zelfbe-
houd.houd. Gemeenschap en offer bij Georges Bataille, Garant, Leu-
ven/Apeldoorn,, pp. 19-35. 

Marks,, J. (2000), "Underworld: The People are Missing", in: Buchanan, I. & 
Marks,, J., Deleuze and Literature, Edinburgh Univ. Press, Edingburgh, 
pp.. 80-100. 

Martelaere,, P. de (1993), Een verlangen naar ontrooséaarheid. Over leven, 
kunstkunst en dood, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven. 

,, (1997), Verrassingen. Essays, Meulenhoff, Amsterdam. 
Marx,, K. & Engels, F. (1979), Het communistische manifest, Pegasus, Am-

sterdam. . 
McKenna,, A.J. (1992). Violence and Difference: Girard, Derrida and Decon-

struction,struction, Univ. of Illinoi s Press, Urbana/Chicago. 
Michelfelder,, D.P. & Palmer, R.E. (1989), Dialogue & Deconstruction. The 

Gadamer-DerridaGadamer-Derrida Encounter, State Univ. of New York Press, Albany. 
Mesnard,, Ph. (1996), Maurice Blanchot. Le sujet de l'engagement, 

L'Harmattan,, Paris. 
Moolenaar,, R. (1999), "Opschorten, contesteren, openbreken. Jacques Derri-

da'ss pleidooi voor een nieuwe Internationale", in: Wit, Th. de & Man-
schot,, H. (red.), Solidariteit. Filosofische kritiek, ethiek en politiek, 
Boom,, Amsterdam, pp. 247-272. 

Moyaert,, P. (1986), "Jacques Derrida en de filosofie van de differentie", in: 
IJsseling,, S. (red.) (1986), Jacques Derrida. Een inleiding in zijn denken, 
Ambo,, Baam, pp. 28-90. 

Newman,, M. (1996), "The trace of trauma: blindness, testimony and the gaze 
inn Blanchot and Derrida", in: Baily Gail, 1996, pp. 153-174. 

Nietzsche,, F. (1980), Sdmtliche Werke, Colli/Montinari (hrsg.), DTV, Mih-
chen. . 

Oosterling,, H.A.F. (1996), Door schijn bewogen. Naar een hyperkritiek van 
dede xenofobe rede, Kok Agora, Kampen. 

,, (2000), Radicale middelmatigheid, Boom, Amsterdam. 
,, (2001), "ICTheology and local inter-esse. Desacralizing Derrida's chora" 

in:: Nagl. L. (Hrsg.), Essays zu Jacques Derrida and Gianni Vattimo, 
Religion.Religion. Peter Lang Verlag, Frankfurt a/M, pp. 109-130. 

Oosterling,, H.A.F. & Prins, A.W. (red.) (1994), Filosofie & Kunst 2. Esthetica 
inin de 20e eeuw: Een andere verstandhouding, RFS, Rotterdam. 

Oosterling,, H. & Thissen, S. (2002), "Kunstwerken. Openbaren van interes-
se",, in: Oosterling H. & Thissen, S. (red.), Groodstedelijke reflecties. 
OverOver kunst & openbare ruimte, InterAkta 5, Rotterdam, RFS. 

Poel,, I. van der (1992), Une revolution de la pensee: maóisme et feminisme a 
traverstravers Tel Quel, Les Temps modemes et Esprit, Rodopi, Amsterdam. 

361 1 



Parret,, H. (1972), "Over de 'notie' van schriftuur", in: Tijdschrift voor Filo-
sofie,sofie, 34, 1972, pp. 525-549. 

Peperzak,, A.T. (ed.), (1995), Ethics as First Philosophy. The Significance of 
EmmanuelEmmanuel Levinas for Philosophy, Literature and Religion, Routledge, 
Neww York/London. 

Poire,, F. (1996), Emmanuel Levinas. Essais et entretiens, Babel, Aries. 
Readings,, B. (1993), "Foreword. The End of the Political", in: Lyotard, J-F., 

PoliticalPolitical Writings, Univ. of Minnesota Press, Minneapolis. Translations 
byy Bil l Readings and Kevin Paul Geiman, pp. xm-xxvi. 

Riessen,, R. van, (1991), Erotiek en dood. Met het oog op transcendentie in de 
filosofiefilosofie van Levinas, Kok Agora, Kampen. 

Sartre,, J-P. (1947), "Aminadab ou du fantastique considéré comme un langa-
ge",, in: Sartre, J-P, Situations I, Gallimard, Paris. 

—,(1970),, Qu'est-ce que la littérature? (1948), Gallimard-Idées, Paris. In 
hett Nederlands vertaald door H.F. Arnorld onder de titel Wat is litera-
tuur,tuur, De Bezige Bij , Amsterdam, 1968. 

,, (1994), L'être et Ie néant. Essai d'ontologie phénoménologique (1943), 
Tell  Gallimard, Paris. 

Schultee Nordholt, A. (1991), "De kunstervaring en heti /̂  a. Levinas en Blan-
chot",, in: Bleijendaal, H. (red.), Emmanuel Levinas over psyche, kunst 
enen moraal, Ambo, Baarn, pp. 89-107. 

,, (1993), L 'experience de l'écriture dans l'oeuvre de Maurice Blanchot, 
Universs iteit van Amsterdam, Amsterdam. 

Schultee Nordholt, A., e.a. (red.). (1997), Het wakende woord. Literatuur, 
ethiekethiek en politiek bij Maurice Blanchot, SUN, Nijmegen. 

Shaviro,, S. (1990), Passion & Excess. Blanchot, Bataille and Literary Theory, 
Thee Florida State Univ, Press, Tallahassee. 

Sneller,, R. (1998), Het woord is schrift geworden. Derrida en de negatieve 
theologie,theologie, Kok Agora, Kampen. 

Sontag,, S. (1969), Tegen interpretatie. Essays, Bruna, Utrecht/Antwerpen. 
Vertalingg uit het Engels door P.H. Hawinkels van Against interpretation. 
Neww York, 1966. 

Steiner,, G. (1991), In de burcht van Blauwbaard, Bert Bakker, Amsterdam. 
Vertalingg uit het Engels door Peter Bergsma van In Bluebeard's Castle, 
1971. . 

Sternhell,, Z. (1988), Ni droite, ni gauche - L 'ideologie fasciste en France, 
Éditonss Co mplexe, Bruxelles. 

Stoekl,, A. (1985), Politics, Writing, Mutilation. The Cases of Bataille, Blan-
chot,chot, Roussel, Leiris andPonge, Univ. of Minnesota Press, Minneapolis. 

Sijde,, N. van der (1998), Het literaire experiment. Jacques Derrida over lite-
ratuur,ratuur, Boom, Amsteidam/MeppeL 

362 2 



Surin,, K. (2000), '"A Question of an Axiomatic of Desires': The Deleuzian 
Imaginationn of Geoliterature", in: Buchanan, I. & Marks, J., Deleuze and 
Literature,Literature, Edinburgh Univ. Press, Edingburgh, pp. 167-194. 

Taylor,, C. (1975), Hegel, Cambridge Univ. Press, Cambridge. 
Todorov,, T. (1984), Critique de la critique. Un roman d'apprentissage, Seuil, 

Paris. . 
Veire,, F. Vande (1997) "De imaginaire bevreemding", in: Schulte Nordholt 

e.a.,, 1997, pp. 69-91. 
Visker,, R. (1995), "De onteigening. Hoe te zwijgen na Levinas", in: Tijd-

schriftvoorschriftvoor Filosofie, jrg.51, 2, pp. 631-^66. 
Vogelaar,, J. (1997), "Blanchot: schrijvende lezer of lezende schrijver", in: 

Schultee Noilholt e.a., 1997, pp. 203-215. 
Vries,, H. de (1989), Theologie im Pianissimo & Zwischen Rationaliteit und 

Dekonstruktion.Dekonstruktion. Die Aktualitat der Denkfiguren Adornos und Levinas, 
Kok,, Kampen. 

,, (1992), "Anti-Babel: The 'Mystical Postulate' in: Benjamin, de Certeau 
andd Derrida", in: Modern Language Notes, 107, pp. 441-477 

,, (1995), "Adieu, èdieu, a-dieu", in: Peperzak 1995, pp. 211-219. 
,, (1998), '"Lapsus Absolu': Notes on Maurice Blanchot's The Instant of 

MyMy Death", in: Yale French Studies 93, pp. 30-59. 
,, (2000), Philosophy and the Turn to Religion, The Johns Hopkins Univ. 

Press,, Baltimore/London. 
,, (2002), Religion and Violence. Philosophical Perspectives from Kant to 

Derrida,Derrida, The Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore/London. 
Waal,, H. van der (1997), "Singuliere afwezigheid of het verdwijnpunt van 

LL 'Attente VoublV, in: Schulte Nordholt e.a., 1997, pp. 187-203. 
Wall,, T.C. (1999), Radical Passivity. Levinas, Blanchot, and Agamben, State 

Univ.. of New York Press, New York. 
Wattier,, P. (1986), "Maurice Blanchot 'politique'", in: Polet, J-C. (éd.), Au-

teursteurs Contemporains Modernes. Derrida, Blanchot, Bruxelles, pp. 63-
91. . 

Winock,, M. (1999), Le siècle des intellectuels, (nouvelle edition revue et 
augmentée),, Seuil-Points, Paris. 

Wyschogrod,, E. (1989), "Derrida, Levinas and Violence", in: Silverman, H. 
(ed.),, Derrida and deconstruction, Routledge, New York, pp. 182-201. 

,, (1995), "The Art in Ethics: Aesthetics, Objectivity and Alterity in the 
Philosophyy of Emmanuel Levinas", in: Peperzak, 1995, pp. 137-148. 

Zaderer,, M. (2001), L'être et le neutre. A partir de Maurice Blanchot, Ver-
dier,, Lagrasse. 

Zima,, P.V. (Hrsg.) (1995), Literatur intermedial. Musik - Malerei - Photo-
graphic-Film,graphic-Film, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 

363 3 



Zizek,, S. (1998), Pleidooi voor intolerantie, Boom, Meppel/Amsterdam. 
Vertalingg uit het Engels van een door de auteur zelf bewerkt essay dat 
verscheenn onder de titel : "Multiculturalism, Or, the Cultural Logic of 
Multinationall  Capitalism", in: New Left Review, okt/sept. 1997. 

364 4 



INDEX X 

(massacultuur,, 131 
(p)as,251 1 

'meta'beweging,, 168 

aann gene zijde, 55; 58; 59; 60; 61; 64; 
91;; 107; 116;125;179;263 

aandacht,, 117 
aandacht,, alerte, 117 
aandacht,, wachtende, 117 
aankomst:: vs. toekomst, 178 
aanvechting,, 34; 35; 57; 63; 79; 82; 

83;; 90; 91; 92; 95; 109; 119;127; 
128 8 

absurde,, het, 68; 73; 78; als 
hartstocht,, 79 

accident,, 167 
accidenteel,, 214; 228; vs. eventueel, 

175 5 
actt van aanvechting, 32; 33 
activisme,, 153 
actualiteit,, 25; 29; 30; 123; 272 
actuvirtualiteit,, 29; 32; 123; 272 
Adomo,, Theodor.W., 134; 140 
affirmatie,, 65; 190; van radicale 

onzekerheid,, 237; zuivere, 59 
affirmatie,, de dubbele, 228. See ja, ja 
afwezigheid:: en herhaling, 251; in de 

wereld,, 74; 184; 
onoverwinnelijke,, 9; van de 
schrijver,, 181; van de 
tegenwoordigee tijd, 53; van de 
tijd,, 53; 117; 247; 251; van de 
wereld,, 74; 184; van God, 108; 
110;; van het kunstwerk, 146; van 
tegenwoordigheid,, 111; van zijn, 
53 3 

aletheiaaletheia,, 60 
alleenspraak,, 183 
alless zeggen, 44; 90; 95; 123; 127; 

196;; 215; als deling, 232; als 

democratischh recht, 198; 231; en 
differentie,, 221; en het fragment, 
95 5 

alteriteit,, 93 
alteriteit,, absolute, 101 
ambiguïteit,, 41; 62; 66; 72; 73; 74; 

77;; 115 
amusement,, 140 
amusementsindustrie,, 141 
anachronie:: van de tijd, 237 
analyse:: als regressieve beweging, 

158 8 
anamnese,, 87 
anamnetischee weerstand, 88 
ander,, de, 93; 224; als spectrale 

virtualiteit,, 225 
Ander,, de, 96; als Goedheid, 114; als 

oneindige,, 100 
Andere,, het, 60 
andersheid,, onherleidbare, 180 
angst,, 62 
anti-babel,, 127 
apocalyps,, de, 178 
aporie,, 161; als non-passage, 238; en 

hett intermediair, 238; en het 
mogelijkee als onmogelijke, 238; 
vann de wet, 257; vs. antinomie, 
240;; vs. dialectische tegenspraak, 
240;; vs. dilemma, 237; 242; vs. 
ontologischee differentie, 257 

appèl,, het: als rappel, 226 
appresentatie,, 223 
arbeid,, 99; en negatie, 43 
Arendt,, Hannah: en de crisis van de 

cultuur,, 140; en 'enlarged 
mentality',, 119 

Aristoteles,, 22; 94; 171; 207; 247; 
248;; 265; en de aporie van de tijd, 
247 7 

Aron,, Raymond, 25 
arret:: en 'instant', 217 
arrett décisif, 217; 256 
arrêtt suspensif, 217; 256 



arret,, double, 256 
Artaud,, Antonin, 14; 134; 146; 147; 

148;; 149; 155; 162; 163; 190 
artifactualiteit,, 29; 32; 123; 272 
as,, 250 
asymmetrie,, 102 
asymmetrie,, metafysische, 102 
atheïsme,, banaal, 109 
atheologie,, 108 
Attridge,, Derek, 32;; 197 
Aufldarung,Aufldarung, hele nieuwe, 177; en 

Babel,, 233 
Austin,, J.L., 214 
auteursrecht,, het, 206 
authenticiteit,, 33; 62; 63; 64; 65; 88; 

89;; 90; 92; 99; 125; 165; 229; 
245;; 255; 266; als effect van het 
intermediair,, 270; en de 
onmogelijkee kritiek,, 150; en de 
vrijheidd van de lezing, 145; en 
innerlijkee noodzaak, 69; en moraal 
derr dubbelzinnigheid, 72; 
gedecentreerde,, 63; van het 
schrijven,, 65 

autonomie,, 185; van de kritiek, 148; 
vann het kunstwerk, 142 

avenir:avenir: vs. juture, 178 
axiomatischee trivialiteiten, 201 

Babel,, 233 
babylonischee situatie, 159; 195; 232; 

240;; 266 
banaal,, 185 
Barber,, Benjamin, 22; 23; en 

'Mcc World', 22; en 'videologie', 22 
Barthes,, Roland, 19; 21; en irrealisme, 

21;; en scribenten en schrijvers, 21 
Bataille,, Georges, 12; 13; 43; 45; 46; 

55;; 56; 57; 61; 63; 68; 71; 82; 90; 
97;; 104; 106; 107; 115; 118; 126; 
127;; 128; en innerlijke ervaring, 
55;; en mystiek, 106; enSur 
Nietzsche,Nietzsche, 136 

Baudelaire,, Charles, 20; 206; 242 
Baudrillard,, Jean, 29; en de fatale 

strategie,, 220 
Beardsworth,, Richard, 209; 275 
Beatt Generation, 34 
behoefte:: de manipulatie van, 134 
beleving,, 58 

belofte,, de, 219 
bemiddeling,, supplementaire, 167; 

174.. See intermediair 
Benjamin,, Walter, 164; 233 
Bennington,, Geoffty, 209 
betrekkingg zonder betrekking, 37; 92; 

99;; 103; 107;108; 115;117;119; 
121;123;; 125;126 

Bident,, Christophe, 37; 39; 40; 41; 46; 
55;; 80 

bijkomstigheid,, toevallige, 165 
Bildungsidealen,, 139 
Blanchot,, Maurice, 31; als 'nieuwe 

filosoof,, 237; en 'La littérature et 
Iee droit è la mort', 43; en absolute 
vrijheid,, 86; en Action francaise, 
38;; en Bataille, 12; 55; en 
Combat,Combat, 38; en 
cultuurpessimisme,, 91; en de 
'cirkell  van de wet', 213; en T>e 
1'angoissee au langage', 76; en het 
absurde,, 79; enJournal des 
débats,débats, 38; 66; en 'La folie par 
excellence',, 147; en 'La lecture de 
Kafka',, 144; en La Nouvelle Revue 
Francaise,Francaise, 12; en Lautréamont et 
Sade,Sade, 138; en 'Les grands 
réducteurs',, 139; en Levinas, 12; 
enn L'insurgé, 38; en moraal der 
dubbelzinnigheid,, 72; en terreur, 
86;; en twee soorten interrupties, 
104;; en zijn politieke engagement, 
38;; Fauxpas, 10; Les intellectuels 
enen question, 25; marque, 13; 30; 
overr cultuur, 139; over de dood 
vann God, 108; over ethiek en 
waanzin,, 117; over La Nausée van 
Sartre,, 67; over Les chants de 
Maldoror,Maldoror, 70; over L'étranger van 
Camus,, 67; over opstand en 
zelfmoord,, 79; over partieel en 
radicaall  geweld, 101; over The 
SoundSound and the Fury, 76 

blindee tactiek, 199 
Blum,, Léon, 38; 39 
Boek,, het, 60; 139 
Boenink,, Marianne, 8 
Boer,, Karin de, 48; 62 
Brasillach,, Robert, 40 
Breton,, André, 46 



breuk,, de repeterende, 182; 191; 218 
Büchner,, George, 186 
Buiten,, het, 54; 104; 260 
Burroughs,, William, 34 
Butler,, Judith, 192 

Camus,, Albert, 11; 19; 20; 21; 30; 36; 
56;; 173; 210; 212; en de perfecte 
misdaad,, 84; 172; en de 
poolnacht,, 81; en het absurde, 77; 
enn het 'nee' van de opstand, 85; en 
hett onbepaalde goede, 84; en ja, 
20;; 83; en Le mythe de Sisyphe, 
77;; en moord met voorbedachte 
rade,, 84; en nee, 20; 83; en 
schrijvenn in opstand, 20; en 
zelfmoord,, 77; over Les chants 
desdes Maldoror, 83; over niets 
zeggen,, 83; over opstand en 
zelfmoord,, 79; over Sartre's 
revolutie,, 84 

canon,, de, 34; 140 
Castells,, Manuel: en mondiale 

netwerkmaatschappij,, 28 
Celan,, Paul, 155; 162; 186 
censuur,, 139; 199 
Certeau,, Michel de, 106; 127; 128; 

220 0 
Char.Réne,, 12; 125 
Chestow,78 8 
citaat,, het, 191 
Clark,, Timothy, 15; 157; 158; 161; 

189 9 
Claudel,, Paul, 68 
cogito,, 102; 248 
Collin,, Francoise, 15; 131; 132; 151; 

152;; over Blanchot lezen, 131 
communisme,, het, 118; 120 
Cornior,, Peter, 106; 107; 126; 128; 

136 6 
contestatie,, 34; 55; 77; 86; 92; 108; 

127;128;; 159 
context,, 182 
contra-institutie,, 200 
Critchley,, Simon, 63; 64; 98; 114; 115 
critici,, 35 
criticus:: als bemiddelaar, 134 
cultuur,, 35; 60; 139; als streven naar 

eenheid,, 35; de meesters van, 140; 

enn bepaalde negatie, 47; van de 
dood,260 0 

cultuurindustrie,, de, 140 
cultuurpolitiek,, 35 

dandy,, 20 
David,, Catherine, 156 
Daa vies, Paul, 114 
dee andere nacht, 81; 97; 98; vs. de 

eersteeerste nacht, 81; vs. de poolnacht 
(Camus),81 1 

deconstructie,, 15; 16; 18; 29; 31; als 
onteigening,, 177; en de ervaring 
vann het onmogelijke, 236; en 
geweldd van reflectie, 176; en 
marxisme,, 274; en openbaring, 
178;; en openheid, 177; is 
rechtvaardigheid,, 225; van de 
eigennaam,, 165; van het 
getuigenis,, 216; van het 'Sein zum 
Tode',, 259; vs, nihilisme, 177; vs. 
actt van contestatie, 180; vs. 
filosofischee kritiek, 176; vs. 
relativisme,, 177 

deconstructivistischh geval, 162 
deelbaar,, 17 
deelbaarheid,, 158; 162 
Deleuze,, Gilles, 151; 153; en 

agencementt machinique, 127; en 
Blanchot,, 12; en de transcendente 
paranoïcus,, 210; en Nietzsche et la 
philosophicphilosophic 105; ervaring van het 
schrijven,, 12 

deling,, 32; 33; 127; 157; 159; 169; 
205;; 232; 256; 270; en alles 
zeggen,, 232; en 'plus de récit', 205 

democratie:: de zelfingenomenheid 
van,, 230 

democratie,, te komen, 231; 236 
denkendee denken, 49 
denkendee dichten, 244 
Derrida,, Jacques, 31; 49; 85; 90; 98; 

123;; en de intellectueel, 27; en de 
overgavee van de lezing, 189; en 
Fukuyama,, 23; en gemeenschap, 
13;; en het voorrecht van literatuur, 
156;; en krachtenverschillen, 105; 
enn 'La parole soufflée', 148; en 
mondialisering,, 23; en spel van 
entingen,, 127; en trace, 17; en 
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'Violencee et métaphysique', 222; 
overr Baudelaire, 206; over de 
'affairee Blanche*', 41; over de 
*heideggeriaansee hoop', 185; over 
Husserl,, 247; over Husserl en de 
alleenspraak,, 183; over La folie du 
jour,jour, 159; 202; over L'drret de 
mort,mort, 254; over L'instant de ma 
mort,mort, 215 

Descartes,, 82; 100 
desinteresse,, 112; 113; 126 
Desmond,, William: enBeingand the 

Between,Between, 96 
désceuvrement,, 147; 189 
despoot,, de, 210; 226 
despotischee betekenaar, 153 
despotisme,, 212; 214 
dialectiek,, 35; 43; 45; 46; 49; 50; 51; 

58;; 59; 93;99;100; 101;104; 
106;; 107;171 

dialectischee betrekking, 106 
dialoog,, 190; tussen filosofie en 

literatuur,, 133 
dichtendee denken, 244 
Dickens,, Charles, 200 
difference,, 15; 105; als metafysische 

naam,, 178; en ontologische 
differentie,differentie, 184 

difference,, sexuelle, 192 
differentie:: en het alles zeggen, 221 
differentie,, seksuele, 244 
digressie,, 159 
digressievee dynamiek, 264; 270; vs. 

transgressievee dynamiek, 264 
disseminatie,, 177 
dissymmetrie,, 223 
dissymmetrie,, dubbele, 102; 223 
dissymmetrie,, oneindige, 246 
dood:: als bepaalde negatie, 48; als 

mogelijkheid,, 48; als negatie, 99; 
hett oponthoud van, 217; 254; 
transcendente,, 60; 256; zonder 
einde,, 51 

dood,, de andere, 51 
dood,, de eigenlijke, 257 
dood,, de onmogelijke, 51; 52; 64; 

121;144 4 
doodsangst,, 52 
doodsvonnis,, 254 
doorgang,, de versperde, 243 

Dreyfus,, H, 186 
Drion,, H., 48 
dubbelzinnigheid:: lexicale en 

syntactische,, 17 
dubbelzinnigheid,, lexicale, 95 
Dufourmantelle,, Anne, 156; 162 
dunamis,, 22; 29; 123 

écriture,, 10; 14; 15; 29 
écrivants:écrivants: vs. écrivains, 21 
Edmondee Magny, Claude, 144 
eigenlijk,, 62; 249 
eigenlijkheid,, 185; 259; als effect van 

hett intermediair, 190 
energeia,, 22; 29 
engagement:: als losmaking 

(dégagement),, 87; als 
onverantwoordelijke,, 87; en 
gastvrijheid,, 234; met het 
onmenselijke,, 87; vs. tolerantie, 
222 2 

en-soi,, 74 
enten,, 183; 186 
entingen,, 15 
entre-deux,, 104; 265 
entreti&ientreti&i infini, 104 
Epicurus,, 52 
ervaring:: als doorgang, 238; en de 

waanzinn van het werk, 147; en 
waanzin,, 148; interpretatieve, 184; 
vann de aporie, 52; 156; 189; 238; 
vann de dood, 9; van de dood 
(Levinas),, 113; van de eindigheid, 
9;; van discontinuïteit, 125; van 
eenn bodemloze leegte, 109; van 
eenzaamheid,, 76; van heter is, 97; 
114;; van het ily a, 97; van het 
misschien,, 236; 238; 275; van het 
onmogelijke,, 11; 17; 35; 36; 46; 
51;53;59;79;90;114;122;143; ; 
145;149;180;215;; 224; 238; van 
hett onmogelijke vs. aporie, 245; 
vann het schrift, 15; 185; van het 
schrijven,, 15; 64; 89; van het 
sprakeloze,, 9; 27; van het 
sublieme,, 122; van onheil, 111 

eschatologie,, 100; 101; 224 
esoterie:: en innerlijke noodzaak, 243 
ethiek:: en geweld, 174 

368 8 



ethischee relatie, 100; 105; 107; 163; 
Levinas,, 98 

Eurydice,79;80;81;229;251 1 
eventueel,, 203; vs. accidenteel, 175 
exemplarisch,, 198 
existentie:: eigenlijke, 63; zinloze en 

LaLa Nausée, 67 
existentie,, authentieke, 124 
existentie,, onmenselijke, 72; 86 
existentie,, poëtische, 88 
extase,, 105 

fascisme,, het, 118; 120 
Faulkner,, William, 76 
fenomenologie,, 58 
fictie,, 122; 156; 181 
Foucault,, Michel, 9; 12; 13; 44; 45; 

63;; 122;123;134; 145; en "La 
penseee du dehors", 12; en 
tussenruimte,, 12; over de waanzin 
vann het werk, 146; over fictie, 122 

fragment,, 92; 124; en het 
meervoudigee woord, 94; en limiet, 
95 5 

Fukuyama,, Francis, 22; 23 

Gasché,, Rodolphe, 157; 200 
gastvrijheid,, 102; 234; als recht, 234; 

enn engagement, 222; 
onvoorwaardelijke,, 234 

gebrek,, radicaal, 120 
geëngageerdee literatuur, 7 
Geist,, 48; 94; en levendige substantie, 

49;; en reflectieve beweging, 48 
gelaat,, het, 100; 110; als interface, 

225;; en ethische weerstand, 101; 
enn oorlog, 224; in vizier, 225 

gemeenschap,, 107; 108; en 
broederschap,, 14; uit inter-esse, 
153;; van stervenden, 121; 255; 
zonderr gemeenschappelijkheid, 
118 8 

gemeenschap,, de literaire, 124; 136; 
vs.. literair instituut, 199 

gemeenschap,, de onuitsprekelijke, 
119;; 121; als literaire 
gemeenschap,, 124 

gemeenschap,, immanente, 120 
gemeenschap,, vormloze, 127 
GemeinschqftlGemeinschqftl 19 

Genette,, G., 207; 244 
genre,, het, 207 
Gesellschaft,\Gesellschaft,\ 19 
getuige,, de: als overlevende, 216 
getuigen,, 30 
getuigenis,, het, 88; 180; 215; als 

belofte,, 219; en fictie, 42; en 
meineed,, 219 

getuigenis,, het literaire, 218 
geweld,, het, 90; als pre-logische stilte, 

224;; beschermend en herstellend, 
163;; blind, 131; een archeologie 
van,, 179; en benoemen, 164; en 
contra-institutie,, 201; en ethiek, 
174;; en herhaling, 165; ergste, 
224;; 246; herstellend en 
beschermend,, 170; minste, 224; 
ontologischh en transcendentaal, 
163;; oorspronkelijke, 163; 164; 
partiële,, 101; 163; pre-ethische, 
224;; radicale, 101; 163; 213; 224; 
rechtsfunderend,, 164; 
transcendentaal,, 222; van de taal, 
49;; van het sacrale, 105; van 
reflectie,, 163; zinloos, 173 

geweldloosheid,, 224 
gezicht,, het, 100 
Giacometti,, Alberto, 90 
Ginsberg,, Allen, 34 
globalisering.. See mondialisering 
goedee trouw, 73; 76 
goede,, het, 84; universeel en 

onbepaalde,, 211 
goede,, het absoluut, 212 
Gogh,, Vincent van, 148 
Goya,, 146 
grens:: als deelbaar, 263; als massieve 

opaciteit,, 263; uiterste, 17; 254; 
vann het onzegbare, 17 

grens,, deelbare: tussen leven en dood, 
254 4 

Grosjean,, Jean, 34 
Guattari,, Félix, 33; 127; 151; 153; 276 

Habermas,, Jürgen, 28 
heden,:: het primaat van, 172 
heden,, het, 215 
Hegel,, G.W.F., 22; 35; 171; en dood 

alss negatie, 48; en zinlijk-
zintuiglijkee zekerheid, 46; het 
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boekk van, 94; ware oneindigheid, 
54 4 

Heidegger,, Martin, 15; 30; 37; 49; 59; 
61;63;88;98;113;171;190;en n 
dee hoop op een eigennaam, 185; 
enn existentiale analyse, 257; en 
Grundstimmung,, 62; en 
oorspronkelijkee temporaliteit, 249; 
enn 'Sein zum Tode', 52; 257 

heiligg (saint), 110 
herhaling,, 165; en afwezigheid, 251; 

enn oorspronkelijkheid, 165 
Hermsen,, Joke, 192 
Heyde,, Ludwig, 96 
Hill ,, Leslie, 15; 37; 39; 40; 41; 61; 

102;; 161; 171 
HillisMiller ,, J, 156 
Hölderlin,, Friedrich, 10; 14; 134; 145; 

146;; 147; 148; 149; 150; 162 
Horkheimer,, Max, 134; 140 
humanisme,, 109 
Husserl,, Edmund, 16; 155; 162; 164; 

171;; 183; 222;223; 247; 248; 252 
Huttington,, Samuel, 231 
hymen,, 265 

ideeënroman.. See tendensroman 
idiomatisch,, 156 
ik:: en afwezigheid van het zijn, 49; 

zonderr mij, 102 
illeïteit,, 110 
immanent,, 60 
immanentie,, 118; de logica van, 138 
indifferentie,, 221 
informatiemaatschappij,, 28 
infotainment,,, 19 
innerlijkee ervaring, 90; 106 
innerlijkee noodzaak, 69; 71; 72; 88; 

89;; 90; 124; 165; en authenciteit, 
69 9 

inschikkelijkheid,, subversieve, 220 
instance,, 217 
institutie:: als moment, 209; als 

momentt en als resultaat, 196 
institutioneel,, 156; 168; 188 
instituut:: van fictie, 198 
instituut,, fictief, 198 
instituut,, het literaire, 195; en alles 

zeggen,, 196 

instulping,, 203; 254; vs. dialectische 
ontvouwing,, 204 

intellectueel,, 8; 25; 26; 27; als expert 
enn professional, 25 

intentie,, 183 
intentionaliteit,, geïnteresseerde, 112 
inter:: als gedeelde bemiddeling, 266 
interesse:: als conatus, 111 
inter-esse,, 65; 96; 103; 225; als 

rizoom,, 276; als supplementaire 
spanning,, 265; en inter homines 
esse,esse, 120; en lezen, 153; en limiet-
ervaring,, 104; en mystiek zonder 
mystiek,, 106; en onheil, 111; 
schrijvenn uit, 96 

inter-esse,, gedeelde, 266 
interesse,, intentionele, 112 
inter-esse,, politieke, 118 
inter-esseren,, zich, 104 
intermediaal,, 265 
intermediair,, het, 174; 176; 179; 243; 

alss midden en middel, 264; als 
oorsprongg van de oorsprong, 168; 
enn noli me legere, 187; en 
reflectie,, 168 

intermediatie,, 96 
interpretatie:: als supplement, 188 
interruptiee van zijn, 103 
interval,, onmiddellijk, 110 
interval,, zuiver, 101; 103; 126 
interval,, zuivere, 101 
intimiteit,, 36; 45; 56; 59; 60; 61; 65; 

72;; 77; 80; 81; 83; 88; 92; 148; en 
dee lezer, 135; vs. verstrengeling, 
179 9 

inventionn de 1'autre: vs. invention du 
même,, 218 

iteratie,, 159; 166 

ja,, 220; en het spel van entingen, 189; 
enn nee; Camus, 85; Camus, 83; 
onvoorwaardelijk,, 128 

Ja:: een puur, 135; en onschuld en 
onverantwoordelijkheid,, 137 

ja,, ja, 158. See dubbele affirmatie; en 
krachtenverschil,, 228; en 
perverformativiteit,, 228 

Jaspers,, Karl, 78; 145 
Joyce,, James, 34; 155; 163 
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Kafka,, Franz, 10; 33; 34; 83; 94; 132; 
150;155;162;201;207;; 242; 244; 
enn 'Vor dem Gesetz", 242 

kalligram,, 9 
Kamuf,, Peggy, 193 
Kant,, Immanuel, 49; 122; 140; 176; 

211 1 
Kaplan,, RobertD., 8 
Kate,, Laurens ten, 117 
kathkath 'auto, 100 
Kearny,, Richard, 157; 201 
Kerouac,, Jack, 34 
Kierkegaard,, S., 78 
Klein,, Naomi, 220 
klinischh geval, 14; 134 
Klossowski,, Pierre, 12; 144 
Kojève,, Alexandre, 46 
Kom,, 227 
Kristee va, Julia, 31 
kritiek,, 30; als bemiddeling, 138; 

vorm-,, 141; vs. deconstructie, 176 
kritiek,, de onmogelijke, 133; 143 
kritiek,, filosofische, 176 
kritischh geval, 14; 134; 148; 162 
kunstt van het mogelijke, 19; 21 
kwaad,, het: van de wet, 214 
kwaad,, radicaal, 246 
kwadee trouw, 60; 68; 70; 73; 74; 75; 

77;; 82; 86; 88; 229; en 
onmogelijkee kritiek, 144 

1'arrêtt de mort', 254 
l'arrêt-interval,, 104 
ƒƒ 'art pour l 'art, 69; 71 
labyrint,, 159; 190; 244 
Laplanche,, Jean, 134; 145 
Laporte,, Roger, 37; 57 
Lautréamont,, 10; 20; 83; en Les 

chantschants de Maldoror, 70 
leegte,, 17; 143; 150; onuitputtelijke, 

51 1 
legitimatie:: als perfecte misdaad, 84 
less 'entre(s), 265 
leven:: dat overwint, 253; dat 

overwonnenn wordt, 253 
Levinas,, Emmanuel, 36; 46; 163; 222; 

enAutrementqu'être,enAutrementqu'être, 113; en 
desinteresse,, 112; en discours, 
100;; en messaiaanse vrede, 100; 
enn niet meer kunnen kunnen, 52; 

98;; en niet-gewelddadigheid, 101; 
enn Sur Maurice Blanchot, 98; en 
vrijheid,, 101; over de andere 
nacht,, 97; over Sartre's 
engagement,, 112 

Lévi-Strauss,, Claude, 164; 172 
lezer:: de toekomstige, 134; 135 
lezer,, de geïmpliceerde, 187 
lezer,, de toekomstige, 187 
lezing:: als vrijheid, 135; de 

affirmatieve,, 143; de affirmatieve, 
136;; 137; 158; een authentieke, 
137;; een filosofische, 151; een 
psychopathologische,, 14; een 
psychopathologische,, 163; en 
psychopathologie,, 134 

liberaal-democratie,, 22; 23 
limiet,, 159 
limiet-ervaring,, 17; 54; 57; 58; 59; 60; 

104;; 127; en het neutrum, 60 
lineairee progressie, 54 
literairr engagement, 7; 18; 19; 24; 29; 

30 0 
literairr narcisme, 9; 96 
literairee ongepastheid, 136 
literairee ruimte, 51; als publieke 

ruimte,, 271 
literatuur:: en fictie, 156; en filosofie, 

71 1 
literatuurkritiek:: en deconstructie, 

157;; 162; en ideologie, 138; 
tussenn journalistiek en universiteit, 
138 8 

literatuurkritiek,, onmogelijke, 190 
littératuree dégagée, 11; 37; 65; 73; 88; 

89;91;121;125;; 127 
logos,, 15; 24; 109; 170 
Lyotard,, Jean-Francois, 22; 25; 26; 

29;; 30; 31; 85;119;122;en de 
opgavee van het schrijven, 30; en 
hett onmenselijke, 87; en 
koppelingen,, 127; Tombeaude 
l'intellectuel,l'intellectuel, 25 

makelaar,, cultureel, 199 
Mallarmé,, Stéphane, 10; 20; 34; 69; 

88;155 5 
Man,, Paul de, 137 
management,, 22; 30 
markfundamentalisme,, 22 
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Marks,, John, 12; 13 
marque,, ISO; vs. trace, 17; 180 
Martelaere,, Patricia de, 8; 89 
Marx,, Karl, 13; 22; 43; 273 
McDonald,, Christie. V., 192 
McWorld.22 2 
media,, 183 
media,, de nieuwe, 140 
medium:: en hymen, 265; media, 265 
meervoudigheid,, onherleidbare, 177 
Mehlman,, Jeffrey, 40 
Men,, 62; 72; 131 
menss in opstand, 84 
Merleau-Ponty,, Maurice, 46 
Mesnard,, Philippe, 11; 38; 40; 41 
metafysica,, 62; en het primaat van de 

tegenwoordigheid,, 62; en het t 
primaatt van het heden, 170; en 
voorrangg van de tegenwoordige 
tijd,, 247 

metamorfose,, 70 
methode:: de zelfingenomenheid van, 

132 2 
metonymisering,, 254 
midden,, het deugdzame, 265 
misdaad,, perfecte, 210 
mogelijkheid:: van de onmogelijkheid, 

64 4 
mogelijk-zijn,, 22 
mondialisering,, 23; 30; 31; 

mondialatinisation,, 23. See world-
widization;; van kapitaalstromen, 
23 3 

moraal,, zuivere, 211 
mort,, double, 256 
mystiek:: in confessionele zin, 106; 

vann het kwaad, 107; van het 
onheil,, 126 

mystiekk zonder mystiek, 126 
mystiek,, seculiere, 107; 126 
mystiekee ervaring, 106; en inter-esse, 

106 6 
mystieke,, het: fundament van de wet, 

210 0 

nabijheid,, dissymmetrische, 121 
Nancy,, Jean-Luc, 13; 118; 237 
narcisme,, methodisch, 132 
narcistischee polemiek, 141 

nee:: en Camus, 20; van de opstand, 
211 1 

negatie:: bepaalde, 47; dubbele, 45; en 
Aufhebung,Aufhebung, 45 

negatie,, dubbele: en vrede, 100 
negatie,, interne, 74. See Sarte, Jean-

Paul l 
negatievee ontologie, 64; 65; 93; 95; 

150;179;190;256 6 
negativiteit:: nutteloze, 45; radicale, 54 
Nerval,, 146 
netwerk,, het, 183 
neutrum,, 37; 58; 60; 65; 92; 93; 94; 

95;96;98;; 99; 100; 102;103; 
107;114;; 115;125;126;en het 
meervoudigee woord, 95; zonder 
gelaat,, 98; 224 

Newman,, Michael, 17; 18; 180 
niett passief verdragen: en inter-esse, 

264 4 
nietheden,, 74; 86 
nietss zeggen, 45; en eigenlijkheid, 63 
niet-wederkerigheid,, dubbele, 102 
Nietzsche,, Friedrich, 12; 57; 104; 

105;; 109; 136; 236; 253 
nieuwee filosofen, de, 237 
nieuwee media, 27; 28; 29; 31 
nono pasaren, 242 
nolii  me legere, 137; 187 
nomadisme,, 99 
Nussbaum,, Martha, 8 
nutteloze,, 20 

oeuvre:: als communicatie, 136; vs. 
tekst,, 184 

oikonomiaoikonomia,, 248 
onberekenbare,, het, 226 
onbeslisbare,, het: vs. besluiteloosheid, 

226 6 
oneigenlijk,, 62; 72; 142; 249; en 

alledaagsee taal, 63 
oneigenlijkheid,, 88 
oneindigheid,, 54; 58; 59; 104; 105; 

circulaire,, 54; van het 
onmogelijke,, 54 

ongedachte,, 49 
ongekende,, het, 171 
ongelukkigee bijkomstigheid. See 

accident t 
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ongezegde,, 49 
onmenselijke,, het, 11; 24; 30; 62; 87; 

127;enLyotard,87 7 
onmiddellijke,, het, 47; 110 
onmogelijke,, 9; 10; 11; 12; 17; 18; 30; 

enn het ongrijpbare, S3; en 
onophoudelijke,, S3 

onmogelijkheid:: radicale, 35; van het 
schrijven,, 11 

onsterfelijkheid,, 54 
onteigening,, 175; 176; vs. 

ontlediging,, 177 
onthulling,, 100 
ontkenning:: globale, 44; 46; 59; 86; 

oneindige,, 50 
ontlediging,, 46; 55; 99; 127; 136; 

143;; vs. intermediair, 187; vs. 
onteigening,, 270 

ontmoeting,, 208 
ontologischh verschil, 59; 64 
ontologischee voorrang: van het 

poëtische,, 89 
onto-theologie,, 49 
onuitsprekelijke:: als het onware, 47 
onvoltooid,, 94 
onvrijheid,, absolute, 86 
onzegbare,, het, 11; 27; 30; 33; 64; 72; 

143 3 
onzekerheid,, radicale, 229; 236; 264; 

275 5 
oorlog,, 100; 224; en vrede van de 

totaliteit,, 100 
Oosterling,, Henk, 28; 96; 266 
openbaring,, 100; 175; 178 
opstand,, 82; bewuste, 78; en 

schoonheid,, 20; en zelfmoord, 79 
Orfeus,, 79; 80; 81; 88; 229; 251; de 

absurdee blik van, 80; en Sisyfus, 
81 1 

overgave,, de, 189 
overgave,, passieve, 153 
overleven:: en instulping, 254; vs. 

sterven,, 266 

paralyse,, 159 
Parret,, Herman, 15; 16 
pas:: als absoluut vergeten, 247; 

double,, 239; 256; en anachronie 
vann de tijd, 247; en aporie, 238; en 

arret,, 256; en passie en passiviteit, 
261 1 

paspas au-dela, 260 
paspas d'oubli, 247 
paspas interdit, 242 
passie:: en niet passief verdragen, 274; 

vann het Buiten, 54. See ervaring 
vann het onmogelijke; van het 
tussen,, 104; 105; 116 

passief,, 40; 43; 52; 116 
passiviteit:: uit overvloed, 116 
passiviteit,, extreme, 116 
passiviteit,, radicale, 114; 126; 153; 

261;; vs. niet passief verdragen, 
264 4 

pathetisch,, 111; 147 
pathisch,, 111 
pathografie,, 145 
pathos,, 111 
perfectee misdaad, 84 
performance,, 244; en innerlijke 

noodzaak,, 241 
performatief,, 29; 32 
performatievee tautologie, 218 
performatievee tegenspraak, 213 
performativiteit:: van de interpretatie, 

268 8 
perverformatief,, 214; 246 
perverformativiteit,, 214; 218; 230; 

240;256 6 
Plato,, 16; 190 
plicht,, 237 
plooi:: van de terugkeer, 249 
plooiing,, 203 
pluralisme,, 95 
pluraliteit,, 92; 93; 101; 105; 127 
pocket,, de, 139 
poëzie:: als betrekking op diepe 

existentie,, 70; als 
verantwoordelijkheidd uit inter-
esse,, 123 

politie:: en repressieve politiek, 172 
politiek:: als kunst van het mogelijke, 

19;; 21; van de dood, 260; van de 
plaats,, 275; van het haalbare, 22; 
vann het mogelijke, 11; 24; 42; 82; 
99;; 236; 272; van het mogelijke in 
metafysischee zin, 22; van het 
overleven,, 260; van representatie, 
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171;; van verplaatsing en 
dislokatie,, 275 

politiekee representatie, 41 
politiekee willekeur, 174; 211 
polyseksuelee samenzang, 192 
polysemie,, 177 
Ponge,, Francis, 155 
potentia,, 49 
potentie,, 22 
Pouillon,, Jean, 74 
pour-soi,, 74; 86; als vrijheid en 

mogelijkheid,, 74 
prioriteit:: ontologische, 65; van de 

poëtischee taal, 65 
privilege,, 149. See voorrecht. See 

voorrang;; en metafysica, 172; van 
dee tegenwoordigheid, 171; 250 

protectionisme,, 170 
proza,, 19; 20; 21;24 
publieksschrijver,, de, 134 
punctualiteit:: en circulariteit, 248; van 

hett ogenblik, 247 

quasi-concepten,, 166 
Queneau,, 46 

radicalee onzekerheid, 28 
rappel,, het, 226; 229 
realisme,, het, 66; 68; 69; 71; en de 

wett van de waarschijnlijkheid, 69 
Realpolitik,Realpolitik, 22; 237 
rebel,, 84 
recht,, het positieve, 211 
rechtvaardigheid,, 225; en 

onberekenbaarheid,, 232 
récit:: vs. histoire, 208; vs. roman, 208 
recontextualisatie,, 177 
referent,, fictief, 206 
reflectie,, 9; 10; 21; 26; 32; 88; 151; 

152;; 198; 244; en aanvechting, 36; 
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Commitmentt  in mirro r  writin g 
Confrontingg Blanchot and Derrida 

AA Summary 

Thee central question this book examines is: what makes commitment literary? 
Doess literature give expression to a specific ethico-political commitment that 
cann not simply be expressed in for example a paper, an article in a newspaper 
orr a documentary? Does a kind of ethico-political commitment exist that has 
beenn inevitably and inseparably connected with literature? As the title 'com-
mitmentt in mirror writing' already proclaims I seek the answer to this questi-
onn in the self-reflection of the text and critically appraise the philosophies of 
Sartre,, Camus and Barthes who, each on different grounds, stress the point 
thatt texts, which reflect themselves can not be committed. Within this traditi-
onn literary commitment has been limited to texts that are transparent and tran-
sitivee and to a politics of the possible. The reflection or mirror writing that I 
exploree is neither narcissistic nor dialectic in the sense that the text finds its 
identityy in the other of itsself. Rather than tof a narcissism, the reflection of 
thee mirror writing I examine in this study reminds us of the Kantian notion of 
thee reflective judgment, that is to say a judgement that is not guided by uni-
versall  ethico-political values and measures. Foucault also reminds us of this 
kindd of self-reflection which generates an insoluble tension between what can 
andd what cannot be said, between presence and absence, between the univer-
sall  and the singular and between the other and the same. The commitment in 
mirrorr writing is neither guided by universal values and measures nor does it 
followw a program or a plan. As such, mirror writing has been committed to the 
incalculable,, the unpredictable, or to put it more explicitly, to a politics of the 
impossible. . 

Too examine the concept of commitment in mirror writing I focus on the 
theoreticall  works of Maurice Blanchot and on Jacques Derrida's reading of 
Blanchot.. This brings me to the second task I have set myself in the writing of 
thiss study. The work of both Blanchot and Derrida can be seen as clear exa m-
pless of mirror writing. Both explore the notion of writing in relation to politics 
andd ethics. Although their positions seem very similar and whilst acknowled-
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gingg that Derrida's notion of writing is much indebted to Blanchot's notion of 
writing,, as some commentators have rightly demonstrated and Derrida has 
confessedd himself, I will argue throughout this study that at the same time 
theirr notion of writing points up important differences between them. For 
example,, while Derrida's notion of writing is applicable to a shopping list, this 
doess not account at all for Blanchots concept of writing. For him writing is an 
actt of contestation that moves to the extreme point where writing becomes 
impossible,, or to be more precisely, becomes an experience of the impossible. 
Thiss act of endless contestation, this inconclusive reflection in which literature 
putss itself into question leads to nothing but absolute emptiness. For this E-
ason,, the title of the first part in which I discuss the theoretical position of 
Blanchott is "Empty reflection". Derrida's reflection is an original iteration 
thatt generates what it reflects upon. As he writes in La dissemination (Disse-
mination):mination): "This speculum reflects no reality; it produces mere 'reality-
effects'.. (...) In this speculum with no reality, in this mirror of the mirror, a 
differencee of dyads exist, since there are mimes and phantoms". This quotati-
onn introduces the second part that has been titled "Effects of reflection". In 
thiss part I discuss Derrida's readings of Blanchot that have been gathered in 
ParagesParages and a recent reading titled "Demeure. Témoignage et fiction" (De-
meure:meure: Fiction and Testimony). In the first part I give a critical reading of 
Blanchott that is developed independently from Derrida's own reading. To 
confrontt their work and thinking, in the second part, I focus on and discuss 
similarr motifs in their writing. 

Inn the first chapter, "Literature and the privilege of death", I look at the 
wayy Blanchot has privileged literature above every other form of expression. 
Thiss privilege is linked up with a certain claim of authenticity. According to 
Blanchot,, writing, as an act of contestation, is authentic because it has been 
connectedd with the existential anxiety. With and against Heidegger Blanchot 
thinkss this anxiety in relation to death. Whereas Heidegger thinks the "being 
towardd death" as the most authentic possibility of human existence, the one in 
whichh existence becomes itself impossible, Blanchot thinks of dying as the 
"impossibilityy of every possibility". This experience of the impossible is the 
experiencee of writing as he has thematized and performed it throughout his 
work.. According to Blanchot, who follows Mallarmé as well as Heidegger on 
thiss point, poetic language has ontological priority over everyday language. 
Thiss leads to the conclusion that human existence is thoroughly poetical and 
thee writer is the only being capable of authentic being. The way he claims this 
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experiencee to be authentic and the way he distinguishes it from everyday hu-
mann existence in its tendency to escape from itself and to fall in the inauthen-
ticc existence that characterises the life of ordinary people betrays a metaphysi-
call  hierarchy that underlies his critique of metaphysics. In my opinion, the 
critiquee that Derrida passes against Heidegger at the end of "La différance", in 
whichh hee states that Heidegger still hopes for a proper name, seems to be rele-
vantt to Blanchot's privilege of literature understood as an act of contestation. 
Inn stead of deconstructing the hierarchical opposition between authenticity 
andd inauthenticity Blanchot's concept of writing and literature is structured 
throughh it. 

Inn the second chapter the discussion between Blanchot, Sartre and Camus 
iss central. Against Sartre's revolution of committed literature and Camus' 
'novell  in revolt', Blanchot's develops a concept of terror that puts everything 
inn doubt. It is remarkable how Blanchot uses Sartre's notion of bad faith to 
radicalisee the thinking of the relationship between literature and the ethico-
political.. According to his analysis, both Sartre and Camus think human exis-
tencee still within a politics of the possible. In his discussion with Sartre and 
Camus,, Blanchot develops his notion of "littérature dégagée". This notion can 
bee defined as the bad faith of the novel. This bad faith refers to an ambiguity 
that,, in the words of Blanchot, is the moral of the novel itself. In fact this noti-
onn moralises the ambiguity of writing as the terroristic act of contestation, of a 
writingg that has been engaged with the inhuman. Again this engagement with 
thee inhuman, that in a paradoxical way is all too human, is claimed to be au-
thenticc and thereby the exclusive privilege of the writer. The main objection I 
makee against this engagement with the inhuman is that it leaves neither space 
forr new unforeseeable, incalculable and unanticipated 'meanings', 'languages' 
andd 'possibilities' nor to the act of sharing. 

thee act of sharing seems to be introduced in the thinking of Blanchot in 
hiss discussions with his friend Levinas. In the third chapter I examine Blan-
chotss radicalisation of Levinas' ethics. In L 'entretien infini {The Infinite Con-
versation)versation) Blanchot speaks of this relation in terms of "the plural language", 
off  the fragment that is not part of a whole and as the neuter or relation without 
relation.. It is clear that the perspective of the negative ontology in his early 
workk switches to a thinking of alterity. Blanchot's radicalisation of Levinas's 
ethicss as first philosophy leads to an emptying out of this relation, to a relation 
withoutt relation, to a "pure interval" that is nothing less and nothing more 
thann the in-between. This in-between is empty. Because Blanchot himself 
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speakss of an "interruption of being", I call this relation without relation one of 
inter-esse. . 

Althoughh Blanchot himself distinguishes this relation from mysticism it 
cann be characterised as a mysticism without mysticism. For this thesis I refer 
too Peter Connor's study Georges Bataille and the Mysticism of Sin in which 
hee shows how Bataille's inner experience is a "secular mysticism", a "mysti-
cismm without mysticism", that means a mysticism without God or without 
religion.. Unlike the mystical experience, the inner experience, which accor-
dingg to Blanchot can not be distinguished from the act of contestation, yields 
noo insight. An important issue that Connor raises is the mystical aspect of the 
volo.volo. The volo of the mystical text - and Connor refers here to Michel de 
Certeauu - demands that the reader agrees not to contest the authority of the 
volovolo and not to oppose his own will to the author's will . The volo seems to 
denyy the reader's right to dissent and to exclude difference and otherness from 
thee reading experience. In the case of Blanchot thevo/o does not belong to the 
author'ss will , but to the work itself that demands from the reader to abandon 
himself.. This abandonment leads to a radical passivity, a passivity that is more 
passivee than passive and that lies beyond the opposition of active and passive. 
Thiss moment of abandonment marks the absence of time, the "unworking" 
{désoewrement){désoewrement) of both the subject and the work and excludes every initiative. 
Alll  this brings me to the conclusion that Blanchot still thinks the plural star-
tingg out from the act of contestation. The plural he speaks about is not a mul-
tiplicityy that generates new multiplicities. 

Inn the fourth and last chapter of the first part I raise objections against a 
kindd of reading that I call 'reading Blanchot with Blanchot'. This reading 
answerss to the volo as I have described it above. I recognise this affirmative 
readingg in the work of commentators who repeatedly say that to read Blan-
chot'ss stories or essays is to have to come to extreme points where the reader 
wil ll  experience the impossible and abandon himself. The point is however that 
thiss experience already presupposes an understanding and interpretation of 
Blanchot'ss philosophical position concerning writing and reading. I first ds-
cusss the way in which Blanchot comes to a concept of "the impossible criti-
que""  that he distinguishes from the critique as explanation and literary judg-
ment.. Here we see another opposition that organises Blanchot's thinking: the 
oppositionn between art/literature and culture that refers to the opposition bet-
weenn authenticity and inauthenticity. His reading of Hölderlin in La folie par 
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excellenceexcellence shows how Blanchot generalises his notion of writing by defining 
hiss poetry "as the truth and affirmation of poetical essence". 

Preciselyy at this point, Derrida criticises Blanchot in an early essay on 
Artaud.. He reproaches him and Foucault also to make an example of Holde r-
lin'ss and Artaud's work, in their case not of the psychological but of the criti-
call  or poetical. In a rather unconvincing way, Derrida in a later text more or 
lesss withdraws the objections he raises against Blanchot by saying that he 
himselff  does the same. Unconvincingly, because the problem is not that Blan-
chott has a certain reading of Hölderlin or Artaud that reflects his own concept 
off  writing and of the poetical, but that he generalises his concept and in con-
trastt to Derrida does not acknowledge that he does in some way violence to 
thee text he reads. Derrida repeatedly admits he does violence to Blanchot and 
makess of his work a' deconstruct! ve example'. 

Inn the first chapter of the second part I focus on the notion of violence as 
Derridaa analyses it mDe la grammatologie (OfGrammatology). His notion of 
violencee is directly related to his notion of writing, as in the case of Blanchot, 
andd to the ethico-political motifs he examines in "Violence et métaphysique" 
("Violencee and metaphysics") and Force de hi {Force of Law). The most 
importantt aspect here is that Derrida describes the originary violence as an 
originaryy structure of iteration that is constitutive for writing. Or, as he says, 
everythingg begins with the intermediary. This moment of originary violence is 
aa moment of institution, which comprehends the exclusion, and contradiction 
off  what is instituted. The structure of this violence is complex because it is an 
accomplicee to its own erasure. At the moment we describe the originary 
structuree of violence we already have been caught up in its movement. Every 
accesss to or decoding of the originary dissimulates and differs the originary. 
Thee exclusion and contradiction are forms and effects of this originary violen-
ce.. It is important to note that this moment itself can not be legitimated. In 
casee of the law the moment of institution consists of a performative, or more 
preciselyy "perverformative", and therefore interpretative violence that in itself 
iss neither just nor unjust. This statement implies also a deconstruction of the 
Otherr as Goodness. It is impossible to decide whether the other is goodness 
or,, as Sartre would have it, hell. The point Derrida stresses is that we must 
calculatee with the incalculable. 

Soo the experience of writing is the experience of an originary iteration. 
Thiss undermines the autonomy of the writer, but it does not imply the aban-
donmentt of the writer. To write means to graft. It is an act of expropriation, 
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nott of 'unworking' (désaeuvrement) There is no proper name, no proper word, 
noo word of my own because every word is already a iteration. In contrast to 
Blanchot,, Derrida does not oppose his concept of writing to reality. In Limited 
Inc.Inc. he makes very clear that what he calls text "implies all structures called 
'real',, 'economic', 'historical', socio-institutional, in short, all possible refe-
rents.""  This does not mean that there is no reality outside the text. It does me-
ann that every referent has the structure of the differential trace and that one 
cann not refer to this real except in an interpretative experience. This also ac-
countss for the reading of a text. The important thing here is that we never 
knoww for sure that the interpretation we give is just or right, because it defers 
thee originary or presupposed originary meaning of the text. 

Furthermoree this originary iteration or iterability undermines the simpli-
cityy of oppositions and blurs the dividing line between inside and outside. In 
hiss interview with Richard Kearny, Derrida says that when he speaks of lite-
raturee it is not with a capital L. Rather he alludes to certain movements which 
havee worked around the limits of metaphysical concepts, certain texts which 
makess the limits of our language tremble, "exposing them as divisible". This 
dividingg or, as I call it, digressive movement Derrida recognises in the figure 
off  the invagination in Blanchot's story La folie du jour {The Madness of the 
Day).Day). This figure of invagination thwarts all that governs the thought of tota-
lityy and shows an unique inclusion of the 'whole' in the part. Moreover, his 
formulaa of the plus d'un (no more and more than one) shows that in decon-
structionn the act of contestation is an act of dividing and thereby multiplying. 
Commitmentt for Derrida is concerned with this dividing and heterogeneous 
multiplicity.. This he makes clear when he speaks of the "Babylonian situati-
on".. For this reason I speak of "Commitment in Babel". I explore this com-
mitmentt in Babel throughout his deconstruction of the testimony in his re a-
dingg of La folie du jour and L 'instant de ma mort (The Instant of My Death). 
Derridaa shows that a testimony is co-originary with what makes it 
(im)possible:: fiction. 

Forr Derrida the relation between literature and the ethico-political con-
cernss the relationship between literature, institution and law. In his text on 
Kafka,, "Préjugés: devant la loi" ("Before the law") and "La loi du genre" 
("Thee Law of Genre") and "Titre a préciser" he shows how literature and law 
sharee the same conditions of (im)possibility and that literature is necessarily 
concernedd with the law of law. For this reason literature for Derrida has a 
strategicc but not an ontological privilege. This strategic privilege is related by 
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himm with the motif of the "tout dire", that is to say the democratic right to say 
anythingg without any constraint. The law of literature tends to defy the law. 
Thiss defiance is not accidental but inherent to the moment of institution of law 
itself.. Every institution is already a contra-institution. That Derrida speaks 
aboutt literature as an institution marks a crucial difference between him and 
Blanchot,, for it implies that the impossible critique is always already institu-
ted. . 

Throughoutt the study I argue that for Blanchot the repetition, the inces-
santt effort to testify of the unsayable is a function of the unsayable, the absent 
singularr other, whereas for Derrida this singularity is a function and effect of 
thee originary repetition. His thesis that everything begins with the intermedia-
ry,, with the originary iteration also comes to the fore in his experience of the 
aporia.. Blanchot thinks the experience of the impossible as an immediate ex-
periencee that excludes any mediation, whereas for Derrida every experience is 
ann "interpretative experience" and always already mediated. The aporia can be 
describedd as that which is made possible by what it makes possible. In the last 
chapterr I argue that 'pas' is in one word the experience of the aporia. The 
wordd 'pas' means 'passage', 'not' and 'step'. It can be read in the singular and 
thee plural. As well as the word 'aporia' 'pas' means 'no passaran', 'access 
forbidden'.. That what gives access at the same time forbids this access. But 
whatt forbids the access is not something or someone that stands outside the 
access,, it is the plurality or dissemination in one language, or the Babylonian 
situation.. This experience is not linked up with Blanchot's dying but with 
whatt Derrida refers to as 'living on' (survivre), as the triumph q/life (read as a 
doublee genitive). I bring together his reading of L 'arret the mort (Death Sen-
tence)tence) and of Heidegger's "being towards death" in Apories (Aporias) in 
whichh he once more deconstructs the opposition between authenticity and 
inauthenticity.. The experience of the aporia is not thought as a radical passi-
vityy but as 'non passive endurance'. 

Inn the epilogue I argue that the commitment in Babel is thought in 'a 
certainn spirit of Marxism'. Derrida's commitment in Babel does not only de-
constructt the opposition between authenticity and inauthenticity, it also can be 
connectedd with how new media operate in our lives. In contrast to Blanchot, 
Derridaa does not see new media or the 'tele-technology' as a mere threat. He 
criticisess the capitalisation of the virtual as it comes to the fore in the politics 
off  the possible as actualised in the euphoria of Francis Fukuyama who claims 
thatt liberal-democracy and capitalism has overcome every other economic-
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politicall  system. If Derrida commits himself to a certain spectre of Marxism 
thenn he alludes to a certain promise of justice and a democracy to come. The 
commitmentt in Babel does not include a mere refusal of every mediation but a 
affirmationn of the supplementary and aporetic tension of media(tion) that 
couldd be described as shared inter-esse. 

(Thankss to Simon Palser for his editorial comments) 
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