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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 

43 3 



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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