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DEELL 2 

SPIEGELEFFECTEN N 

DitDit  speculum reflecteert geen enkele rea-
liteit,liteit, het produceert enkel 'werkelijk-
heidseffecten'. heidseffecten'. 

Jacquess Derrida 

"Wantt ik moet u er op een wat ongenuanceerde en eenvoudige wijze 
aann herinneren dat mijn meest standvastige interesse die, zo zou ik 
willenn beweren, aan de filosofische interesse voorafgaat - wanneer dat 
mogelijkk is - naar de literatuur gaat, naar het schrijven dat literair 
wordtt genoemd (J'écriture dite littéraire)" (DP 443). Met deze woor-
denn herinnert Derrida, tijdens de verdediging van zijn doctoraat op 2 
junii  1980, zijn toehoorders eraan, dat literatuur een belangrijke functie 
heeftt in zijn deconstructie van de metafysica. Het belang dat hij aan 
literairee teksten geeft, blijkt onder meer uit het onderwerp dat hij eer-
derr voor het behalen van zijn doctoraat in gedachten had. Aanvan-
kelijkk wilde hij in 1957 een proefschrift schrijven, met als titel L'idéa-
litèlitè de l'objet littéraire, waarin hij vanuit een kritiek op de trans-
cendentalee fenomenologie van Husserl een nieuwe literatuurtheorie 
hadd willen uitwerken. Die studie is nooit verschenen. Wel verschijnen 
vann zijn hand essays en boeken over onder andere Antonin Artaud, 
Edmondd Jabès, Stéphane Mallarmé, Philippe Sollers, Paul Valery, 
Franzz Kafka, Paul Celan, Maurice Blanchot, James Joyce en Francis 
Ponge.. Zijn bemoeienis met deze schrijvers en dichters maakt duide-
lijk ,, dat Derrida met bepaalde schrijvers en een bepaald soort experi-
mentelee literatuurin gesprek is. 

InIn tal van interviews, waarvan een aantal is opgenomen in Positi-
onsons (1972) en Points de suspension (1992),1 licht Derrida het belang 
toe,, van deze schrijvers en hun werk voor de deconstructie van de 
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metafysica.. In het interview met Catherine David, "Desceller ('la 
vieillee neuve langue')", verleent Derrida een bepaald voorrecht - wat 
hethet statuut van dit voorrecht is zal later nog duidelijk worden - aan 
literatuur,, omdat zij, in tegenstelling tot de filosofie, idiomatisch is: 
literatuurr heeft een 'eigenschap', die zich niet laat toe-eigenen en 
onbepaalbaarr blijft . Het idiomatische van de literatuur ligt nadrukke-
lij kk niet in de stijl, maar op een "kruising van singulariteiten" die een 
"oudee nieuwe taal" voortbrengt (PS 127). Deze kruising van singula-
riteitenriteiten duidt op de ervaring van de aporie, die door Anne Dufour-
mantelle,, in een uitnodiging aan Derrida2, "het ongewisse kruispunt 
derr wegen" (Dufourmantelle 1997:30) wordt genoemd. Deze ervaring 
zall  het onderwerp zijn van het laatste hoofdstuk. 

Hett gesprek met Elisabeth Weber in "Passages - du traumatisme a 
laa promesse" begint met de vraag naar de grens tussen filosofie en 
literatuur.. Deze grens, zo is de stelling van de Derrida, ligt niet vast en 
laatt zich niet definitief bepalen (PS 386). Dit wil niet zeggen dat lite-
ratuurr en filosofie één en hetzelfde zijn, maar wel dat hun onderlinge 
verhoudingg niet kan worden begrepen en bepaald op grond van homo-
geenn afgebakende disciplines die aan die verhouding vooraf zouden 
gaan.. Het onderscheid tussen filosofie en literatuur is, zo zullen we 
nogg zien, een effect van die bepaling en daarom niet ontologisch maar 
conventioneell  of, preciezer gezegd, institutioneel van aard. Geen en-
kelee tekst is van zichzelf en op voorhand filosofisch of literair. Een 
tekstt is pas literair of filosofisch, wanneer hij als zodanig wordt 
(h)erkend.. Een tekst is zogenaamd - de betekenis van deze categorie 
laatt nog even op zich wachten - literair of filosofisch. Daarom spreekt 
Derrida,, tijdens de verdediging van zijn doctoraat, over het schrift dat 
literairr wordt genoemd Q'ècriture dite littéraire). De bewering dat 
literatuurr fictie is, krijgt hierdoor een andere betekenis. Literatuur is 
fictie,, niet omdat zij een geheel van niet waar gebeurde verhalen om-
vat,, als wel omdat de bepaling van wat literatuur is zelf door fictie is 
bewerkt. . 

Betekentt dit, zoals J. Hilli s Miller schrijft in "Derrida and literatu-
re",, dat in principe elke taaluiting, dus ook een telefoonboek, als lite-
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ratuurr kan worden gelezen, en elke roman als een sociologisch of 
historischh document (Hilli s Miller 2001:61)? Uit zijn kritiek op Blan-
chotss Hölderlin-lezing blijkt, dat Derrida een sociologische, psycho-
pathologischee of historische lezing van literaire werken niet als illegi-
tiemm afwijst. Maar nergens zegt hij, dat een telefoonboek of een ge-
bruiksaanwijzingg als een literair werk kunnen worden gelezen. De 
kwestiee is naar mijn overtuiging niet dat een telefoonboek als een 
literairee werk kan worden gelezen. Hilli s Miller benadrukt voorname-
lij kk de principiële mogelijkheid en formuleert zijn stelling op trans-
cendentaall  niveau, terwijl voor Derrida de centrale vraag is wie op 
grondd van welke criteria beslist wat wel en wat niet tot de literatuur 
behoort.. En hij focust zich om die reden op literaire werken die in de 
reflectiee op zichzelf de grens tussen literatuur en niet-literatuur ter 
discussiee stellen. Aan deze zelfondermijnende reflectie ontlenen zij 
zowell  hun strategische functie in de deconstructie van de metafysica 
alss hun ethisch-politieke zeggingskracht, zoals blijkt uit zijn interview 
mett Richard Kearny: 

)) wanneer ik spreek van literatuur dan niet met een hoofdletter L; 
hett is veeleer een toespeling op bepaalde bewegingen die de grenzen 
vann onze logische concepten in alle richtingen heeft bewogen f ave 
workedworked around the limits of our logical concepts), bepaalde teksten die 
dee grenzen van onze taal laat trillen en hen openbaart (exposing) als 
deelbaarr en twijfelachtig. Dit is waar de werken van Blanchot, Bataille 
enn Beckett in het bijzonder gevoelig voor zijn" (Kearny 1986:112). 

Hett belang van literatuur ligt voor Derrida erin dat zij de grenzen als 
deelbaarr openbaart, niet dat zij zichzelf en de taal naar een uiterste 
grenss voert. Daarom verschilt zijn literatuuropvatting van die van 
Blanchot,, ondanks de expliciete verwijzing naar diens werk in het 
gesprekk met Kearny. Uit dit citaat blijkt dat literatuur een act van 
delingg is, dat zij de grenzen splijt en vermenigvuldigt. Maar in deze 
actt ligt het accent niet zozeer op de veelheid of diversiteit van talen, 
alss wel op de onophefbare spanning tussen die talen. Zogezien duidt 
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'deling'' een 'tussen' aan, waarin die verschillende talen samenkomen 
zonderr tot elkaar te worden herleid. Motieven als 'onteigening' en 
'enting',, die Derrida in relatie tot zijn notie van het schrift uiteenzet, 
zijnn momenten van deze act van deling. 

Eenn aantal commentatoren van Derrida' s werk, waaronder Timo-
thyy Clark en Rodolphe Gasché en in het verlengde daarvan in Neder-
landd Nico van der Sijde, hebben er terecht op gewezen, dat Derrida's 
lezingg van literaire werken geen vorm van deconstructieve literatuur-
kritiekk is, zoals de Yale-critics deze voor ogen staat.3 In plaats daar-
van,, is zijn lezing affirmatief: "een positief antwoord aan een alteri-
teit",, een "antwoord aan een appèl" (Kearny 1986:117). Dit antwoord 
aann een appèl komt onder meer tot uiting in de motieven van het 'ja, 
ja'' en het 'kom', die Derrida bespreekt in Parages en in andere 
teksten,, zoals Ulysse grammaphone: Deux mots pour Joyce en "Nom-
bress de oui", het laatste essay in Psyche. Inventions de I 'autre Maar 
wanneerr literatuur voor Derrida iets anders betekent dan voor Blan-
chot,, dringt de vraag zich op hoe hij Blanchot leest en wat zijn lezing 
affirmeert?? Is zijn lezing een antwoord op het appèl dat in het werk 
vann Blanchot opklinkt? Beantwoordt zijn lezing aan het volo van 
Blanchotss oeuvre? Leest Derrida Blanchot met Blanchot of affirmeert 
hijj  de deconstructieve beweging die hij in de diens verhalen aan het 
werkk ziet? Het is mijn overtuiging, dat niet Blanchots notie van oeu-
vre,, maar Derrida's notie van tekst of schrift en de daarmee samen-
hangendee deelbaarheid van grenzen zijn Blanchot-lezing richting 
geeft.. Als we nog van 'richting' kunnen spreken, want de 'tekst' of het 
'schrift'' wordt gekenmerkt door een oneindige verwij zingssamen-
hang,, die noch vanuit een centrum wordt geregisseerd, noch op een 
vooraff  bepaald doel is georiënteerd. 

Voordatt ik deze stelling systematisch zal uitwerken, wil ik haar 
hierr inleiden aan de hand van wat Derrida zelf zegt over zijn Blan-
chot-lezingen.. In de inleiding tot Parages schrijft hij, dat hij geen 
theoretischh vertoog nastreeft en de verschillende verhalen van Blan-
chott niet in relatie tot het gehele oeuvre leest. Zijn essays "pretenderen 
niett langer een geheel af te grenzen, het corpus van Blanchots ficties" 
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(PARR 12). In "Pas" staat Derrida geen theoretische analyse voor ogen 
waarinn het laatste woord over 'pas' als zodanig of over 'pas' in het 
werkk van Blanchot wordt gezegd. De andere essays in Parages heb-
benn evenmin het statuut van een theoretisch vertoog: "de stemmen die 
zichh in dit boek verwarren geven geen theoretische uiteenzetting" 
(PARR 12). De analyse maakt naar zijn mening een regressieve bewe-
gingg (démarche regressive), die uiteindelijk moet leiden naar een on-
deelbaree grens. Door te ontleden, zou de analyse dit laatste moment 
stapp voor stap dichterbij en in onze aanwezigheid brengen. De analyse 
kentt een omschreven doel, dat voorschrijft welke stappen er gezet 
moetenn worden om dat doel te bereken. De topische figuren van de 
analysee zijn de route, de gebaande weg, de methode, de plattegrond en 
hett stappenplan. 

Naarr eigen zeggen laveert Derrida dwars door de verhalen van 
Blanchott zonder een van tevoren uitgestippelde route te volgen en 
onderstreeptt hij hier en daar een woord, een passage, een moment en 
eenn beweging. En zo merkt hij op, een andere keer zou hij andere 
passagess hebben onderstreept (cf. PAR 75): "Van La folie du jour kan 
menn een oneindig aantal lezingen geven. Ik heb er enige ondernomen 
enn ik zal het ergens anders vanuit een ander gezichtspunt nog eens 
doen""  (PAR 266). Vaak citeert hij ellenlange passages, zonder de 
contextt ervan toe te lichten en zonder het verhaal of de roman zelf te 
parafraseren.. Sommige passages keren terug en worden vanuit andere 
invalshoekenn aan andere passages gekoppeld, zonder dat we uitsluitsel 
krijgenn over de betekenis van die passages. Zo ontstaat een nauwelijks 
tee ontwarren kluwen van citaten, onderbrekingen en commentaren, 
eenn complex lijnenspel, een eindeloos labyrint, een "digression sans 
fin""  (PAR 61) waarin we elk overzicht verliezen en waarin zelfs de 
draadd van Ariadne geen uitweg meer biedt. Aangezien het labyrint 
beginn noch eind kent, bevindt ook Ariadne zich in het labyrint en is 
haarr draad even labyrintisch als het labyrint zelf. Om die reden om-
schrijftt Derrida zijn lezing van Blanchot als een paralyse. 

Hett labyrint verwijst naar de act van deling en geeft aan, dat er 
geenn exclusieve toegang is tot Blanchots werk. Het onontwarbare 
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kluwenn van citaten, onderbrekingen en commentaren ontledigt zich 
niett van iedere betekenis, maar volgt een supplementaire logica of 
bewegingg van iteratie die Blanchots werk herhaalt en verplaatst. Deze 
logicaa leidt noch tot een ondeelbare laatste grens, noch tot een uiterste 
limiet.. De beweging van 'pas', waarin allerlei semantische en gram-
maticalee functies - 'niet', 'stap', 'passage', 'doorgang' - in elkaar 
verstrengeldd zijn, lijk t daarom niet gelijk te zijn aan de act van con-
testatie,, zoals deze door Blanchot wordt gedacht. 

Doorr deze verplaatsingen in kaart te brengen wil ik een confron-
tatiee tussen Blanchot en Derrida aanvangen. Daarbij stel ik mij de 
vraagg welke verschuivingen er plaatsvinden tussen het concept van 
literatuurr aan de ene kant en dat van ethiek en politiek aan de andere 
kant.. Hoe werken deze verplaatsingen qua inhoud en vorm door in 
Derrida'ss Blanchot-lezing? En welke implicaties hebben zij voor het 
denkenn van het engagement in spiegelschrift? 

Voorr een antwoord op de vraag hoe Derrida Blanchot leest, zal ik 
inn hoofdstuk vijf het verschil tussen hun notie van 'écriture' en 'lectu-
re'' nader preciseren. In het daarop volgende hoofdstuk zal ik laten 
zien,, hoe vanuit Derrida's notie van het 'schrift' en 'tekst' het enga-
gementt in spiegelschrift als een 'babyIonische situatie' ten tonele 
wordtt gevoerd. Ik zal stilstaan bij motieven, waarin literatuur en poli-
tiekk politiek op elkaar zijn geënt: het alles zeggen, de wet, het getui-
geniss en de subversie. In dit hoofdstuk bespreek ik met name "La loi 
duu genre", "Titre a préciser" en "Demeure. Fiction et témoignage". In 
hoofdstukk zeven, tot slot, concentreer ik mij op "Pas" en in mindere 
matee op "Survivre". Ik zal hier betogen, dat 'pas' in één woord de 
ervaringg van de aporie is. Deze ervaring, die door Derrida behalve de 
ervaringg van het onmogelijke de ervaring van het misschien wordt 
genoemd,, verschilt van Blanchots ervaring van het onmogelijke. Het 
verschill  dat hier naar voren treedt, laat zich uiteindelijk vatten in het 
verschill  tussen sterven en overleven. 
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