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Hoofdstukk 1 

Literatuurr en het voorrecht op de dood 

SchrijvenSchrijven is het oneindige, het onophoudelijke. 
Mauricee Blanchot 

7.. Alles zeggen 

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

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

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

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

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

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

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

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

dualiteitt - tussen even onafscheidelijke als onverenigbare bewegin-

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

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

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

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

2.2. De dood als mogelijkheid 

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

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

Inn L 'entretien infini lezen we: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

venn in relatie tot de tijd denkt. 

3.3. Sterven en de ervaring van het onmogelijke 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dialectiekk wordt omspannen,: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vann bevestiging en ontkenning constitueert, zoals ik in het volgende 

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

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

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

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

Zaraderr heeft gelijk wanneer zij in de overgang van de intimiteit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vann de literatuur: 

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

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

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

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

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