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Hoofdstukk 3 

Engagementt uit inter-esse 

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

Mauricee Blanchot 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Neutrum zonder gelaat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Tussenspraak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee inter-esse wordt gedragen door een interruptie van het meervoudi-
gee woord, of zoals we zagen in de hiervoor aangehaalde passage, door 
hett "Verschil van het woord". De term differentie - Blanchot is niet 
consequentt in het gebruik van de hoofdletter - wordt door Blanchot 
sporadischh gebruikt; voor zover ik heb kunnen nagaan alleen in 
LL 'entretien infini. In "Nietzsche et 1'écriture fragmentaire" (EI 227 -
255)) thematiseert hij de differentie met name in een verwijzing naar 
Deleuze'ss Nietzsche et la philosophie, waarin hij stelt dat elke kracht 
inn een wezenlijke verhouding tot een andere kracht staat en daarom 
altijdd veelvoudig is. Om een kracht te zijn is een andere kracht nodig. 
Elkk kracht vereist daarom een verschil.7 Het zou absurd zijn de kracht 
inn het enkelvoud te denken. De kracht kan niet met zichzelf samen-
vallenn en is dat wat van zichzelf verschilt en zich niet tegenwoordig-
stelt.. Deze "actieve oneindigheid van differente krachten en kracht-
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verschillen""  zal Derrida eveneens met een verwijzing naar Deleuzes 
Nietzsche-boekk différance noemen (M 19). Hiermee is niet gezegd dat 
Blanchott met 'Differentie' hetzelfde aanduidt als Derrida met diffé-
rance.rance. Een antwoord op de vraag hoe zij zich tot elkaar verhouden zal 
ikk pas kunnen geven in het tweede deel, waar ik Blanchots notie van 
schrijvenn en de motieven die daarmee samenhangen zal confronteren 
mett Derrida's denken van de differentie. Voor nu wil ik het gesprek 
tussenn Blanchot en Levinas voortzetten en de onderbreking van zijn of 
inter-esse,, zoals Blanchot haar denkt, nader uitwerken door haar onder 
meerr te betrekken op het motief van de verantwoordelijkheid en de 
gemeenschap. . 

4. Een4. Een mystiek van onheil 

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

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

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

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

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

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

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

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

lijk ee plaatsvervangers: 

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

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

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

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

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

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

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

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

eind""  (EI 175). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hett er is: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Blanchotss reflectie op de eis van gemeenschap is beslist politiek 
bewogenn en begint met de constatering dat met het communisme en 
hethet fascisme de gemeenschap problematisch is geworden. De commu-
nistischee en fascistische beweging volgen de logica van de immanen-
tie.. Als werk van de immanentie is de gemeenschap maakbaar en 
zichzelff  genoeg. In de waan van deze maakbaarheid en zelfgenoeg-
zaamheidd kroont de mens zichzelf tot heer en meester van zijn bestaan 
enn tot fundament van zijn zelfverwerkelijking, bewustwording en 
emancipatie.. Deze immanente zelfgenoegzaamheid is "de schijnbaar 
gezondee oorsprong van het meest verziekte totalitarisme" (Cl 11). De 
logicaa van de immanentie grondt zowel de totalitaire bewegingen van 
hett communisme en fascisme, als de metafysica en het daarin gewor-
teldee (utopische) project van de moderniteit en van het humanisme, 
alsmedee de totale mobilisering van de nieuwe technologieën. Volgens 
Lyotardd wordt deze totale mobilisering niet alleen door totaliaire re-
gimes,, maar ook door de hedendaagse democratie nagestreefd, welis-
waarr met geheel andere middelen, rechtvaardigingen en argumenten, 
maarr dat doet aan het totalitaire karakter daarvan niets af: "In de z>-
genaamdee moderne democratie blijf t het principe heersen dat de me-
ningg van de massa's verleid en geleid moet worden (...)" (Lyotard 
1988:87).. Het zeker niet onbelangrijke verschil tussen de democrati-
schee en de expliciet totalitaire gestalte van de immanentie is, dat het 
immanentee geweld zich in het fascisme en het communisme uitdruk-
kelijkk en op gruwelijke wijze manifesteert. 
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Tegenn de achtergrond van haar politieke gestalten plaatst Blan-
chott de vraag naar de mogelijkheid of onmogelijkheid van de gemeen-
schap.. We moeten hierbij wel voor ogen houden dat het Blanchot niet 
gaatt om het herstel van een verloren gemeenschap, om het herstel van 
dee sociale cohesie en gemeenschappelijk gedragen normen en waar-
den.. De roep om dit herstel, die telkens weer opklinkt naar aanleiding 
vann maatschappelijke bandeloosheid en normvervaging ten gevolge 
vann een te vergaande staat van individualisering waaraan de samenle-
vingg onderdoor zou gaan, veronderstelt namelijk eenzelfde logica van 
dee immanentie die aan de individualisering ten grondslag ligt. Blan-
chott bepleit noch een nieuwe sociale samenhang - of maatschappelijk 
middenveldd dat sociale participatie zou stimuleren, zoals het aan het 
eindd van de vorige eeuw heette - noch individualisering. De gemeen-
schapp die niets gemeenschappelijks heeft, impliceert geen individua-
lisme,, aangezien het individu als ongedeelde entiteit, in de woorden 
vann Nancy, "de symmetrische figuur van de immanentie", en zichzelf 
genoegg is en daarom niet open staat naar het andere en een andere 
oorsprongg dan zichzelf weigert. De onuitsprekelijke gemeenschap die 
hijhij  probeert te denken is zichzelf niet genoeg, vormt een eenheid noch 
eenn verzameling van individuen. Uit haar spreekt niet de wil van een 
gemeenschappelijkk samen-zijn. Zij is niet intersubjectief, berust niet 
opp identiteit, wederkerigheid of gelijkheid en wordt niet geregeerd 
doorr het streven naar zelfbehoud en de daarmee verbonden eisen van 
nutt en doelmatigheid. Evenmin legt zij zich vast in verdragen, con-
venties,, wetten of regels; Tönnies onderscheid tussen een planmatige 
GesellschaftGesellschaft en een organische Gemeinschaft is net zomin op de on-
uitsprekelijkee gemeenschap van toepassing als de theorie van het 
socialee contract. Zij is geen natuur- of oerstaat op basis waarvan, on-
afhankelijkk van de gegeven maatschappelijke inrichting en sociaal-
culturelee verbanden, het sociale contract wordt opgesteld waarin zou 
moetenn staan hoe burgers zich tegenover elkaar hebben te verhouden 
enn welke rechten en plichten daaraan zijn verbonden. 
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Alss betrekking zonder betrekking, als inter-esse, denkt Blanchot 
dee verhouding tot de ander en de gemeenschap vanuit de act van aan-
vechting.. Steeds opnieuw geeft deze act richting aan motieven die hij 
inn relatie tot de thematiek van de ander en de gemeenschap denkt. Dit 
verklaartt onder meer waarom hij de gemeenschap niet denkt - zoals 
Hannahh Arendt en Lyotard dat wel doen - vanuit een reflectie op 
Kantss notie van de sensus communis, waarin niet de onuitsprekelijk-
heid,, maar de mededeelbaarheid centraal staat. De sensus communis 
scheptt een soort gemeenschapszin die het louter subjectieve oordeel 
overstijgt,, door zich via de verbeelding te verplaatsen in de mogelijke 
(datt wil zeggen: niet feitelijke) posities en oordelen van de anderen. 
Voorr Hannah Arendt is dit vermogen constitutief voor een kritisch 
politiekk handelen, omdat het vermogen zich in de ander te verplaatsen 
eenn onpartijdig standpunt mogelijk zou maken. Hierbij moet worden 
opgemerkt,, dat deze onpartijdigheid niet wordt bereikt door boven de 
partijenn te gaan staan, maar "door aandacht te schenken aan de stand-
puntenn van anderen". Ongetwijfeld doet zich in deze aandacht iets 
onverwachtss voor dat aan de aandacht ontsnapt, aangezien we onmo-
gelijkk op voorhand de standpunten van alle anderen kunnen overzien, 
enn toch is deze "enlarged mentality" niet kenmerkend voor hoe Blan-
chott de aandacht en de gemeenschap doordenkt. Arendts inter homi-
nesnes esse ontdoet hij, zo mag uit het voorafgaande blijken, van ieder 
menselijkee aspect: de onuitsprekelijke gemeenschap is inter-esse15 

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

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

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

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

145 5 



trekking,, waarin het andere en het andere in en als tussen, uit inter-

esse,, elkaar nabij zijn. 

7.. Schrijven uit inter-esse 

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

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

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

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

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

148 8 



kee noodzaak op een authentieke existentie, waaraan alleen de literaire 
ongepastheidd van de poëzie het voorrecht heeft te antwoorden? 

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

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

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

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

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

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

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

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