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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). 

11 1 



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 
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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 


