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Hoofdstukk 4 

Dee overgave van het lezen 

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

Mauricee Blanchot 

1.1. Blanchot met Blanchot lezen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

renswaardigee en fascinerende glans, maar maakt ook dat we het 

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

kwaderr trouw. 

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

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

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

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

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

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

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

gelijkee wordt geaffirmeerd en de schrijver en het werk zich verliezen 

enn iedere zekerheid wordt betwist: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

literatuurr aanduidt? 

6. Het6. Het onbehagen van de lezing 

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

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

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

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

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

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