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NOTEN N 

INLEIDING G 

11 De vraag naar het mediumspecifieke van het engagement is ook het uitgangspunt van 
dee eerste reeks van debatten in het onderzoeksproject "Intermedialiteit" van het Cen-
trumm voor Filosofie en Kunst, verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de 
Erasmuss Universiteit Rotterdam. Zie De Brabander & Oosterling (red.), Politiek ge-
voelig.voelig. Intermedialiteit in theater, dans en literatuur. InterAkta 2, CFK, Rotterdam, 
1999. . 

22 Cf. Kaplan, R. D. Het anarchistisch pandemonium. De vervlogen dromen van de 
periodeperiode na de Koude Oorlog, Het Spectrum, Utrecht, 2000, pp. 160-171. 

33 De ontwikkeling in zijn werk wordt helder en kort beschreven door AnneKes Schulte 
Nordholtt in: "Het schuwe denken. Inleiding" (Schulte Nordholt e.a. 1997:11-47) en 
doorr Mchael Holland (1996). Zie ook Wattier (1986). 

44 Blanchots stelling dat het schrijven zich engageert door zich los te maken idégager) 
leidtt volgens Tzvetan Todorov (1984) tot een relativistische en nihilistische ideob-
gie.. Volgens Philippe Mesnard sluiten literatuur en engagement elkaar in het werk 
vann Blanchot volledig uit omdat het schrijven de wereld en daarmee het rijk van de 
ethiekk en de politiek radicaal ontkent en omdat Blanchot "'littérarise' la politique qui 
devientt 1'espace opératoir de la littérat ure" (1996:288). 

55 Vergelijk de opmerking van John Marks "Like Blanchot Deleuze is interested in the 
enigmaticc 'in-between' spaces, which make possible the conventional categories of 
thee literary texts, such as characters, events, dialogue, but which are frequently eli-
ded""  (Marks 2000:80). Het lijkt mij dat het 'tussen' zoals dat door Blanchot wordt 
gedachtt allesbehalve een transcendentale figuur is, zoals Marks suggereert; het maakt 
dee literaire conventies eerder onmogelijk dan mogelijk. Zie hoofdstuk 3 en 4. 

66 "La 'shopping list for myself ne serait ni producible ni unusable, elle ne serait pas 
cee qu'elle est et ne pourrait avoir lieu si elle ne pouvait pas, s'il ne lui était pas possi-
bleble d'entrée de jeu,, de foncnonner en 1'absence de rémetteur et du récepteur: de 
1'émetteurr et du récepteur determines et actuellement presents." (LIM 98) 

77 Barber, B. R., Jihadvs. McWorld, Ballantine Books, New York, 1996. Over globali-
seringg verschijnt een hausse aan literatuur waarin de positie van Fukuyama ter dis-
cussiee wordt gesteld. Zie onder andere Hardt, M. & Negri, T., Empire, Harvard Univ. 
Press,, Cambridge/London, 2000; Frank, T., One Market under God. Extreme Capi-
talism,talism, Market Populism, and the End of Economic Democracy, Vintage. London, 
2002;; Klein, N, No Logo, Flamingo, London, 2001. 

88 Latijn blijft volgens Derrida de bron van de verbreiding van de religie en de cultuur. 
Dezee verbreiding is radicaler dan haar kapitalistische of politiek-miltaire verovering, 
omdatt zij doordringt in het conceptuele apparaat van het internationale recht en de 
wereldwijdee politieke retoriek (FS 47). Vandaar de naam "mondialatinisering". 

99 "Une fois de plus, je dirais que selon les situations, je suis antisouverainiste ou 
souverainistee - et je revendique Ie droit d'etre antisouverainiste ici et souverainiste 
la""  (Derrida & Roudinesco 2001:153) 

100 In deze studie van Winock wordt het werk van Blanchot niet besproken. Zijn naam 
wordtt enkel genoemd als redacteur van de verschillende tijdschriften waaraan hij 
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heeftt meegewerkt. Derrida wordt slechts een enkele keer genoemd in verband met de 
bewegingg Tel Quel. Overigens is Blanchot voor de 'telquelliens' een belangrijke refe-
rentiee geweest (Bident 1998:459). Blanchot heeft zelf geen deel uit gemaakt van Tel 
QuelQuel en bij mijn weten nooit over de 'telquelliens' gepubliceerd. Verwonderlijk is dit 
niet.. In tegenstelling tot Tel Quel heeft Blanchot niet een synthese tussen Marx en 
Freudd geambieerd En waar Tel Quel een sociale omwenteling nastreeft die het py-
chischee leven van het individu aantast (Van der Poel 1992:71), daar gaat het Blanchot 
omm een soevereine ervaring die niet meer in psychologische categorieën kan worden 
gedacht. . 

111 Zie Lyotard, J-F, "Tombeau de 1'intellectuel", 1984. Het spreken namens anderen 
wordtt zelfs 'terroristisch' wanneer geadresseerde en referent samenvallen: "This ef-
fectt becomes terroristic at the point where adressee and referent are the same: when 
thee intellectual (speaker) is telling x (adressee) what is good (signification) for x (re-
ferent)""  (Readings 1993:xxiii). Zie ook Lyotard, J-F, "A Podium without a Podium. 
Televisionn according to J-F. Lyotard", in: Lyotard, J-F., Political Writings, Univ. of 
Minnesotaa Press, Mineapolis, 1993. 

122 Zie voor deze ontwikkeling onder andere Lyotard, J-F, L'inhumain. Causeries sur Ie 
temps,temps, Galilee, 1988. Baudrillard, J., L 'autre par lui-même. Habilitation, Galilee, 
Paris,, 1987; Oosterling, H, Radicale middelmatigheid, Boom, Amsterdam, 2000. 

INLEIDINGG DEEL 1 

11 Patricia de Martelaere (1993:15): "Blanchot had dan ook, wat mij betreft, genoegen 
kunnenn nemen met de simpele presentatie van een mogelijk type schrijverschap, met 
daaraann verbonden een mogelijke visie op literatuur, zonder daar Het Schrijverschap 
off  De Literatuur van te maken". 

22 Deze discrete wijze van lezen brengt Leslie Hill heel duidelijk onder woorden wan-
neerr hij in verband met Blanchots receptie van Heidegger schrijft: "He writes largely 
alongsidee Heidegger, that is to say, with Heidegger, but also, simultaneously, against 
him.. This is a common strategy in Blanchot, who in all his writing, rather than endor-
singg or opposing a philosophical argument, tends instead to accompany it through its 
variouss twists and turns in order then to prise it apart by confronting it with the limits 
off  its own possibility" (Hill 1997:82). In deze discretie komt reeds de verhouding tot 
dee ander naar voren. Het maakt de criticus Blanchot in termen van Christophe Bident 
tott een "partenaire invisible de l'oeuvre de rautre" waarin het er niet om gaat "de 
s'approprierr 1'autre, mais de mieux se désapproprier a travers rautre, et de désap-
proprierr 1'autre è travers soi" (Bident 1998:196) 

33 Zie ook Roger Laporte (1994:50): "La pensee de Blanchot, au fil  des années, n'a pas 
subii  de bouleversements (...)". Leslie Hill die aan Laporte refereert spreekt niettemin 
vann een "major reformulation", van een "important turning point" en "astonishing 
freshh creative and critical inpetus" (Hill 1997:135/136). 

44 "Maurice Blanchot fournit, en fait, la definition parfaite de t'esprit fasciste en mon-
trantt qu'il s'agit d'une synthese entre une gauche qui quitte ses croyances tradition-

.. nelles, non pour se rapprocher des croyances capitalistes, mais pour définir les vraies 
conditionss de la lutte contre le capitalisme, et une droite qui neglige tes formes traoV 
tionnelless du nationalisme non pour se rapprocher de Pinternationalisme, mais pour 
combattree 1' internationalisme sous toutes ses formes" (Sternhell 1988:257). 
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"Unee conception banalisante de la politique et de la littérature parcourt Ie livre de 
Mesnard,, qui réserve la première au réel et la seconde è rimaginaire" (Bident 
1997:52). . 

HOOFDSTUKK 1 

11 Dit essay sluit zijn tweede bundel essays en literaire kritieken La part du feu (1949) 
af.. Het vormt een samenvatting en uitwerking van de positiee die hij in deze essays en 
kritiekenn inneemt. "La littérature et Ie droit a la mort" verscheen eerder in twee afle-
veringenn in het door Bataille opgerichte tijdschrift Critique onder de titels "Le Règne 
animall  de Fesprit" (november 1947) en "La littérature et le droit a la mort" (januari 
1948). . 
Sadee is voor Blanchot "Fécrivain par excellence" (PF 311). In "La raison de Sade", 
datt in 1947 in Les Temps modernes verscheen, schrijft Blanchot over Sade's werk: " 
(...)) tout est mis au jour, tout arrive a 1'expression, mais que tout est aussi replongé 
danss Pobscurité des pensees irréfléchies et des moments non formulables". Zie ook 
"L'insurrection,, la folie d'écrire" (EI 323-342). 

33 Hegel (1986 111:435/436): "Kein positives Werk noch Tat kann also die algemeine 
Freiheitt hervorbrengen; es bleibt ihr nur das negative Tun; sie ist nur die Furie des 
Verschwindens". . 

44 In elke opsomming van het 'klasje' van Kojève ontbreekt de naam van Blanchot. 
Ookk Christophe Bident maakt in zijn biografie van Blanchot geen gewag van het feit 
datt Blanchot de colleges van Kojève heeft gevolgd 

55 Hegel komt tot de conclusie dat "was das Unaussprechliche genannt wird, nichts 
anderess ist als das Ihwahre, Unvemünftige, HoB gemeinte" (Hegel 1986111:92). 

66 Deze gedachte mag absurd lijken, zij ligt wel ten grondslag aan het pleidooi voor "het 
zelfgewildee einde van oude mensen" dat de rechtsgeleerde Drion begin jaren '90 
hieldd Voor Drion is het leven een (levens)verhaal en moeten we in staat worden ge-
steldd om zelf de laatste bladzijde om te slaan "op het moment dat ons dat passend 
voorkomt",, dat wil zeggen wanneer het verhaal uit want het leven voltooid is. Zie: 
Drion,, H.( e.a.), Het zelfgewilde einde van oude mensen, Balans, Amsterdam, 1992. 

77 "Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tod scheut und von Verwüstung rein te-
wahrt,, sondern das ihn ertragt und sich in ihm erhalt, ist das Leben des Geistes. Er 
gewinntt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst fin-
det""  (Hegel 1986111:36). Zie ook Dastur 1999: 28-33. 

88 "Und die Erfahrung wird eben diese Bewegung genannt, worin das Unmittelbare, das 
Unerfahrene,, d.h. das Abstrakte, es sei des sinnlichen Seins oder des nur gedachten 
Einfachen,, sich entfremdet und darm aus dieser Entfremdung heraus zu sich zurück-
gehtt und hiermit jetzt erst seiner Wirklichkeit und Wahrheit darstelt wie auch Eigen-
turnn des BewuBtseins ist." (Hegel Dl 1986:39) 

99 "L'idée onto-théologique de sensibilité ou d'expérience, 1'opposition de la passivité 
ett de 1'activité constituent 1'homogénéité profonde, cachée sous la diversité des sys-
tèmess métaphysique." (GR 401) Heidegger reserveert de term onto-theologie "für 
dasjenigee Denken, das überall das Seiende als solches im Ganzen vom Sein als dem 
Grundd (logos) her ergründet und begründet. Der Grundzug der Metaphysik heifit 
Onto-Theologie""  (Heidegger 1976:50). 

t00 InLe temps et l'autre beweert Emmanuel Levinas dat de dood wijst op een gebeuren 
waarr het subject geen meester van is. De nadering van de dood kan niet door het 
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subjectt worden ingezet, het kan daartoe niet bestuiten; zij is de nadering van iets wat 
absoluutt niet is te kennen en zich nooit tegenwoordigstelt. Het gaat hier om een erva-
ringg die het subject tot passiviteit dwingt en een einde maakt aan de kracht en de hel-
denmoedd van het subject: "Waar het om gaat bij de nadering van de dood is, dat wij 
opp een zeker ogenblik niet meer kunnen kunnen; juist daarin raakt het subject zijn 
helee meesterschap als subject kwijt" (Levinas 1989:44). Levinas zal in tegenstelling 
tott Blanchot hiermee geen genoegen nemen, omdat in de dood de werkelijke trans-
cendentiee uit eindelijk niet kan worden gevonden daar het subject wordt vernietigd In 
dee erotiek en later in de ethische relatie zoekt hij de dood te overwinnen. De over-
winningg van de dood schenkt ons niet het eeuwige leven: "De dood overwinnen wil 
zeggen:: met de andersheid van het evenement een relatie onderhouden die toch nog 
persoonlijkk moet zijn" (id. 51). Cf, Riesen, R. van, Erotiek en dood. Met het oog op 
transcendentietranscendentie in de filosofie van Levinas, 1991. 

111 In een brief verzekert Blanchot Bataille hoe nabij zij elkaar zijn: "Soyez sur que ma 
penseee est prés de vötre, dans la commune attente qu'il me semble que nous avons 
toujourss partagée, depuis que nous nous connaissons" (cf. Bident 1998:168). 

122 Zie voor studies waarin de relatie tussen Bataille en Blanchot veel uitgebreider wordt 
besproken:: Ten Kate (1994); Gregg (1994), Shaviro (1990) en Laporte(1994). Het is 
overigenss opvallend dat Blanchot enkel over dit boek van Bataille schrijft en niet 
overr diens L'érotisme of Les larmes d'Eros. Wel wijdt hij een kort essay aan Batailles 
'récit'' Madame Edwarda (LV 260-265) en aan La peinture préhistorique: Lascaux 
ouou la naissance de l'art (A 9-20). 

133 Bataille verwijst hier niet naar geschreven teksten van Blanchot, maar naar gesprek-
kenn die hij met hem heeft gevoerd. Deze gesprekken zijn evenals Btanchots eerste 
romann Thomas l 'Obscur van grote betekenis voor het ontstaan van L 'experience iné-
rieure.rieure. Laurens ten Kate meent zelfs dat we Batailles atheologie niet kunnen onder-
zoekenn buiten de samenhang met het werk van Blanchot (Ten Kate 1994:52). 

144 Zie voor een discussie tussen Blanchot en de fenomenologie van Husserl Mariene 
Zarader,, L 'être et Ie neutre, m.n. pp. 93-151. Over het subject merkt zij op dat de er-
varingg van het onmogelijke weliswaar het subject zijn "identité mondaine" ontneemt, 
"maiss je reste Ie póle (aussi désindividualisé qu'on voudra) de cette experience et, en 
tantt que tel, je pourrai toujours la saisir comme mon experience, done aussi me res-
saisirr comme celui qui la souffre"(Zarader 2001:126). Zarader stelt zelfs dat Blan-
chotss beschrijvingen van de ervaring van het onmogelijke, van het buiten "waarlijk 
eidetisch""  zijn. Zij gaat er naar mijn mening ten onrechte vanuit dat zijn werk een 
beschrijvingbeschrijving geeft van de onmogelijke ervaring. Alsof deze ervaring iets is waar we 
afstandd van kunnen nemen om haar te beschouwen. Het werk, het schrijven, zo bena-
druktt Blanchot, is die ervaring. 

155 Zie "René Char et la pensee du neutre" (EI 439-451); "Parole de fragment" (EI 451-
459);; "La voix narrative (Ie 'il' , Ie neutre)" (EI 556-568); en "Le pont de bois (la ré-
péttion,, le neutre)" (EI 568-583). 

166 Zie Hill (1997:13): "First, impossibility in Blanchot is no longer thematised as ex-
tremee affirmation(...)". 

177 Zie John Gregg (1994:22): "Thus, according to Blanchot, who follows Heidegger on 
thiss point, poetic language has onto logical priority over everyday language". In te-
genstellingg tot Gregg stelt Simon Critchley het ontologische privilege ter discussie, 
zonderr hett overigens uit te werken. "Allthough it is not my purpose in this paper, one 
mightt want to press Blanchot's work quite hard at this point and see, first, whether 
andd to what extent he is giving an ontological privilege to the writer - the writer is the 
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onlyy being capable of authentic being - and second, whether he is justified to make 
thiss move" (Critchley 1993:89). 
Volgenss Annelies Schulte Nordholt is het zelfverlies constitutief voor de authentici-
teit:: "Si Blanchot donne une si grande place a la dépersonnalisation du moi de 
récrivain,, c'est qu'elle constitue Ie gage d'un rapport authentique è autrui, dans 
récriture,, de la 'communauté littéraire"' (Schulte Nordholt 1993:300). 

HOOFDSTUKK 2 

'' "Chronique de la vie intellectuele" is de naam van de rubriek die door Blanchot in het 
levenn is geroepen en door hem met beschouwingen over schrijvers en dichters wordt 
gevuld d 

22 In december 1943 publiceert Blanchot een artikel in Journal des dèbats met als titel 
"Lee roman pur" waarin hij zijn gedachten over de zuivere roman die hij in voorgaan-
dee jaren heeft ontwikkeld nog eens samenvat. Dit artikel is niet in Faux pas opgeno-
men.. Een Engelse vertaling ervan staat in Michael Holland's The Blanchot Reader, 
getiteldd "The Pure Novel" (Holland 1996: 38-42). 

11 "L'Ébauche d'un roman" waarin hij La Nausée bespreekt verschijnt in 1938 in Aux 
écoutes.écoutes. In 1943 laat Blanchot in "Le mythe d'Oreste" (FP 72-79) zijn licht schijnen 
opp Les Mouches {De vliegen). In 1945 schrijft hij "Les romans de Sartre" dat in La 
partpart du feu feu wordt opgenomen. Dat geldt niet voor "Le roman, oeuvre de mauvaise 
foi""  dat in 1947 in Les Temps modernes wordt gepubliceerd. Van "L'Ébauche d'un 
roman""  en "Le roman, oeuvre de mauvaise foi" verscheen een Engelse vertaling in 
TheThe Blanchot Reader van Michael Holland. Holland stelt dat "Le roman, oeuvre de 
mauvaisee foi" niet in La part du feu is opgenomen, "because of the directness with 
whichh it challenges Sartre" (Holland 1996:22). Hij vertelt er niet bij waarom deze 
"directness""  publicatie in La part du feu heeft belemmerd. Is hier sprake van een di-
plomatiekee of commerciële afweging van uitgever Gallimard die ook Sartre uitgaf? 
Hoee moeten we dan de aanvankelijke publicatie in Les Temps modernes beoordelen? 
Well  zijn passages uit dit essay opgenomen in het voor publicatie in La part du feu 
gewijzigdee "Les romans de Sartre" (cf. Holland 1996:24). Overigens zo direct is de 
kritiekk op Sartre ook weer niet, want Blanchot kritiseert een studie van een van Sar-
tre'ss volgelingen: Temps et roman van Jean Pouillon. 

44 Blanchot doelt hier waarschijnlijk op La Transcendance de l'égo dat Sartre in 1936 
schreeff  en waarin hij in het verlengde van Edmund Husserl het bewustzijn als een 
intentionaliteitt denkt. Sartre stelt dat het bewustzijn altijd bewustzijn van iets is. 
Maarr dit 'iets' kan ook afwezig zijn. 

ss In Faux pas bespreekt Blanchot zowel Le mythe mythe de Sisyphe (65-72) als De vreemdeling 
(248-254).. In 1954 publiceert hij "Reflexions sur renfer" dat in 1969 wordt opgenomen 
inn L 'entretien mfini. In dit essay gaat hij voornamelijk in op de relatie tussen de absurde 
menss en de opstandige slaaf, die in Camus' L 'homme révolte centraal staat In L 'amitié 
wijdtt hij opnieuw een essay aan Camus onder de titel "Le detour vers la simplicité" 
waarinn hij zich, ondanks zijn kritiek, gelukkig prijst een tijdgenoot van hem te zijn. 

66 "Mais la mauvaise foi ne veut ni les coordonner ni les surmonter dans une synthese. 
III  s'agit pour elle d'affirmer leur identité tout en conservant leurs differences. Il faut 
affirmerr la facticité comme étant la transcendance et la transcendance comme étant la 
facticité,, de facon qu'on puisse, dans 1'instant oü on saisit 1'une, se trouver brusque-
mentt en face de 1'autre." (Sartre 1994:91) 

337 7 



77 ' i l faut noter, en effet, que Ie projet de mauvaise foi doit être lui-même de mauvaise 
foi""  (Sartre 1994:103). Deze opmerking is interessant omdat zij tal van vragen op-
roeptt die ik hier nu niet kan en zal beantwoorden. Verheft Sartre zich boven de men-
selijkee existentie of erkent hij als schrijver van L 'être et Ie néant zijn facticiteit en 
steltt hij daarmee zijn project van de kwade trouw en daarmee L 'être et Ie néantter 
discussie?? Opent de kwade trouw van de kwade trouw een afgrond waarin de wereld 
inn het niets opgaat of bevestigt deze verdubbeling de kritiek datZ, 'être et Ie néant zelf 
eenn werk van kwade trouw is waarin de schrijver Sartre zich als een 'en-soi-pour-
soi',, dat wil zeggen als een God boven het menselijk bestaan verheft? In "Sartre's 
keuze.. De betekenis van een ethisch maximaal" wrijft Ger Groot (1998) hem het laat-
stee aan. 

88 Schrijven als ervaring van het onmogelijke is daarom geen 'écriture automatique'. 
Hélènee Cixous schrijft zelfs: "Blanchot completely masters his text. Not the slightest 
tracee of an effect of meaning escapes him" (Cixous 1992:96). 

99 Deze paragraaf is een licht bewerkte versie van een gedeelte uit mijn "Schrijven als 
suïcidalee opstand. Blanchot over Camus' Sisyphus en Batailles extase" (De Braban-
derr 1998). 

100 Zie "Le regard d'Orphée" (EL 252-232). Opmerkelijk is dat Camus in Blanchots tweede 
roman,, Aminadab, reeds een nieuwe vorm van de mythe van Orfeus ziet (Bident 1998: 
204). . 

HOOFDSTUKK 3 

11 Zie Paul Davies in "A Fine Risk. Reading Blanchot Reading Levinas". Blanchots 
"interventionss are not wrong and the paradox (the 'impossibility') they affirm is in no 
wayy added to the text. It is already there at the center" (Davies 1991:216). Davies 
maaktt een onderscheid tussen een 'reading of dat het werk van Levinas becommen-
tarieertt en een 'reading with' waarin Blanchot sommige termen van Levinas over-
neemtt én transformeert. Dit 'reading with" wordt, zo hebben we gezien, door Hill een 
discretee lezing genoemd. 

22 Desmonds metafysica van het tussen staat heel dicht bij Levinas' metafysica als 
ethischee relatie tot de Ander. Zie voor Desmond ook het boek van Ludwig Heyde, De 
maatmaat van de mens. Over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid, Boom, Amster-
dam,, 2000, pp. 109 e.v. In Radicale middelmatigheid doordenkt Henk Oosterling de 
inter-essee in het licht van de nieuwe technologie en media en het proces van globali-
seringg als een supplementaire spanning "met de vervreemdende effecten van allerlei 
mediaa waarbinnen we ons'zelf denken te zijn" (Oosterling 2000:136). Authenticiteit 
iss geen oorspronkelijk gegeven maar een "hantologisch infotoom", dat wil zeggen dat 
zijj  als uitgesteld supplement de mediamieke reflecties van ons 'zelf blijft bespoken 
zonderr dat deze daar vat op krijgen. 

33 In: Exercices de b patience, no.1, Levinas 1980:67. Geciteerd door Francoise Collin 
(1991:313). . 

44 "C'est lè un thème que j'ai retrouvé chez Maurice Blanchot, bien que lui ne parle pas 
dee l'il y a', mais du 'neutre' ou du 'dehors'" (Levinas 1982:46). "La presence de 
l'absence,, la nuit, la dissolution du sujet dans la nuit, rhorreur d'etre, le retour d'etre 
auu sein de tous les mouvements négatifs, la réalité de Pirréalité, y sont admirablement 
dits""  (Levinas 1978:103). De specifieke passage waarop Levinas doelt, werd eerder 
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all  door Bataillein L'expérience intérieure geciteerd (cf. Bataille 1992:119/120). Zie 
TOO 16-17. De vraag is of het mogelijk is heter is te beschrijven? En kan van de D-
manss en verhalen van Blanchot worden gezegd dat zij het er is beschrijven? Bataille 
merktt op dat Thomas l'Obscurgeen beschrijving van heter is kan zijn: "Lévinas d&-
critt et Maurice Blanchot crie en quelque sorte 1'ü y a" (cf. Bataille, G., "De 
Fexistentialismee au primat de Féconomie", in: Bataille, G., O.C. IX, pp. 279-308; 
geciteerdd door De Vries 1989). Voor deze thematiek en verhouding tussen Blanchot 
enn Levinas verwijs ik verder naar Schutte Nordholt (1991) en Wyschogrod (1995) en 
Derridaa (ED 152). 

55 Een "highly ambiguous compliment", aldus Critchley (1993:111). Derrida spreekt in 
AdieuAdieu van een "curieusement mérite a Blanchot" (AD 98). Hij merkt daarbij op dat 
hett neutrum van Blanchot zich geenszins laat herleiden tot het neutrum waarop Levi-
nass hier doelt: de gewelddadige ontobgie van Heidegger. 

66 Zie ook: Hill (1997:176): "The effect is to compromise the verticality of the relation 
too the Other as the Most High, and thus both secularise and multiply the relation as 
such". . 

77 "Toute force est done dans un rapport essentiel avec un autre force. L'être de la force 
estt Ie pluriel; il serait probement absurde de penser la force au singulier." (Deleuze 
1977:77) ) 

88 Zoals Francoise Collin opmerkt: "Blanchot e'est aussi, avec Lévinas, malgré Lévinas, 
Bataillee et Sade" (Collin 1991:320). 

99 Precies op dit punt kritiseert Derrida in "Violence et métaphysique" Blanchot. Stort 
heell  het vertoog niet in wanneer het wordt losgekoppeld van de theologische context? 
(cf.. ED 152) In Derrida's werk treedt een andere, meer complexe verhouding tot de 
religiee of (negatieve) theologie op de voorgrond. Ik verwijs hiervoor naar Philosophy 
andand the Turn to Religion (2000) en Religion and Violence (2002) van Hent de Vries. 
Dee Vries vangt de complexe relatie tot God in het 'adieu' dat tegelijkertijd de bewe-
gingg naar God (a Dieu) als van God weg (adieu) en niet-God (a-dieu) aanduidt. Het 
'adieu'' voltrekt zo een andere beweging dan de dood van God bij Blanchot. Blanchot 
will  om God heen, maar beseft dat hij er niet om heen kan en dat we telkens weer on-
vermijdelijkk terugvallen op God. Derrida laat zien dat de beweging naar God toe zich 
tegelijkertijdd van God verwijdert. In deel 2 zullen we dit verschil tegen komen wan-
neerr Derrida's ervaring van de aporie ter sprake komt. 

100 "Een atheologie is dus geïnteresseerd in de subversieve werkhg en betekenis van het 
woordd 'God'" (Ten Kate 1994:484). 

1'' Voor Levinas heeft het gesproken woord het primaat boven het geschreven woord. 
Zowell  Blanchot als Derrida stellen het primaat van het gesproken woord ter discus-
sie.. Het gesproken woord is voor Blanchot "la tranquille parole humaniste et socrat i-
que""  (EI 81) dat ons nader brengt tot de spreker als bekende, dus niet tot de ander als 
ander.. Derrida refereert in "Violence et métaphysique" expliciet aan deze opmerking 
vann Blanchot en herkent, naast het licht, in het primaat van het gesproken woord een 
Griekss thema. 

122 Cf. Bemasconi 1995:78-79: "The account of the face in Totality and Infinity seems to 
havee as its framework the philosophy of identity: it is with reference to the same, the 
I,, that the Other is encountered. By contrast, the notion of substitution is introduced 
preciselyy to contest the logic of identity. To be for the other is to be without identity." 

133 "If I am right in my suggestion that the il  y a is never left behind or surmounted and 
thatt Levinas's work always retains a memory of the il  y a which could provoke con-
fusionn on the part of the Subject between the alterity of the il  y a and the alterity of 
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illeity,, then one consequence of such confusion is the felt ambiguity between tran-
scendencee of evil and that of goodness" (Critchley 1996:114). 

144 "The premoral anonymity of the there is, of the il y a, the chaotic tohu v'vohu which 
iss said to precede the divine act of creation but which at any given time can come to 
unsettlee the world of beings forms and deforms the condition of possibility of every 
ethicall  intrigue" (De Vries 1995:214). 

155 Zie voor een confrontatie tussen Blanchot en Arendt: Collin (1990), "Het poëtische 
enn het politieke. Van Maurice Blanchot naar Hannah Arendt". 
Hierr ligt voor Lyotard het onderscheid tussen moderne kunst die het "onpresenteerba-
ree slechts als een afwezige inhoud" aanduidt en de postmoderne kunst die verwijst 
naarr "het onpresenteerbare in de presentatie zelf' (Lyotard 1986:30-31). 
Dezee andere zichtbaarheid laat een verschil zien in het denken van de singulariteit. In 
"Derridaa en Lyotard: verschillende singulariteiten" schrijft Bennington dat waar het 
werkk van Derrida begint met het noodzakelijke verlies van singulariteit omdat zij 
slechtss singulier is voor zover zij iterabiliteit toelaat, daar doet Lyotard een para-
doxalee poging de verloren singulariteit te denken zonder de singulariteit te hoeven 
verliezenn (Bennington 1995:172). Dit verschil markeert mijns inziens ook het ver-
schill  tussen Derrida en Blanchot, aangezien ook voor Blanchot de onophoudelijke 
pogingg het onzegbare te zeggen zonder het te verliezen een functie is van het singu-
liere. . 

188 In zijn correspondentie met onder andere Vittorini en Enzensberger over de oprich-
tingg van Revue internationale stelt Blanchot in zijn program van dit nooit verschenen 
tijdschriftt dat de schrijver zegt wat er in de wereld gebeurt "mais en tant qu'écrivain 
ett dans Ie perspective qui lui est propre, avec une forme de responsabilité toute diffe-
rentee de celle qui a marqué brutalement les rapports de la littérature et de la vie pu-
bliquee è partir de 1945, connue sous Ie nom simpliste 'd'engagement sartrien'" (Zie 
Lignes,Lignes, 185). 

199 Herman Parret komt in zijn artikel over Blanchot en Derrida tot een zelfde conclusie: 
"Hett zal immers blijken hoe bij Blanchot de 'notie*  van schriftuur geprangd zit en 
gevangenn blijf t binnen een metafysisch project dat wel wordt afgezworen en 'verloo-
chend'' maar heerst, ondergronds en ongewild, tot in het vlees van de discursiviteit, 
tott in de begeerte van afwezigheid" (1972:530). 

200 In Religion and Violence benadrukt Hent de Vries dat het volo geen constatering 
maarr een performatief is. Een performatief echter in een andere betekenis dan die de 
speechh act theoreticus Austin daaraan geeft, omdat het breekt met iedere sociale of 
conventionelee context die een performatief succesvol maakt. Het volo creëert een fc-
gee ruimte en is absoluut in de zin dat het zichzelf van alle middelen en doeleinden 
enn betekenissen losmaakt. Als zodanig vertegenwoordigt het 'ik wil ' geen intentie 
vann een subject: "In de Certeau's analysis, the volo is no longer thinkable as the ful-
fillablefillable intention of a subject constituted and identifiable prior to it" (De Vries 
2002:259). . 

HOOFDSTUKK 4 

11 Wanneer de politiek zich niet laat onderbreken door het andere, het vreemde dat in de 
kunstt geëvoceerd wordt, dan wordt zij in de ogen van Collin onmenselijk en bedreigd 
doorr totalitarisme. (Collin 1990:23). 
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22 Zie bijvoorbeeld Wall (1999: 97/8) "To read Blanchot's récits or his essays is to have 
too come repeatedly to extreme points of uncertainty, points where one really does not 
knoww what to say and where one is apriori deprived of any means to say anything. 
(...)) This is what happens in Blanchot because all his texts are Sirenic, in the sense he 
himselff  describes in his essay on the famous episode from Homer1'. 

33 Gaandeweg vinden we bij filosofen een tendens waarin het spreken over kunst plaats 
lijk tt te maken voor een spreken tot en een gesprek met dee kunst. In hun voorwoord 
bijj  Filosofie & Kunst 2.Esthetiea in de 20e eeuw: Een andere verstandftourf/ng 
(Oosterling/Prinss 1994) achten de samenstellers van deze bundel deze 'andere ver-
standhouding'' kenmerkend voor de esthetica's van de twintigste eeuw. 

44 Annelies Schulte Nordholt ziet de "lecteur encore futur" als "lecteur impliqué" avant 
laa lettre (Schulte Nordholt 1993:284). In de receptie-esthetica is deze lezer bekend 
gewordenn onder de naam van "implied reader": een abstracte door de structuur van 
dee tekst vooronderstelde lezer. Wolfgang Iser introduceert deze "implied reader" in 
19766 in DerAkt des Lesens - Theorie asthetsicher Wirkung. 

55 "Lire, ce serait done, non pas écrire a nouveau Ie livre, mais faire que Ie livre s'écrive 
ouu soitécrit (...)" (EL 254). Met deze uit spraak zet Blanchot zich onder meer aftegen 
dee subjectivistische opvatting die zegt dat er zoveel betekenissen zijn als dat er lezers 
zijn.. Daar Blanchot zijn aandacht richt op de ervaring van het oeuvre bepleit hij 
evenminn een structuralistische of werkimmanentee lezing van het literaire werk. Het is 
opvallendd dat, voor zover ik weet en heb kunnen nagaan, Blanchot nooit expliciet in 
discussiee is getreden met andere benaderingen van het literaire werk: de New Critics, 
hett structuralisme of de werkimmanente literatuurkritiek. Evenals Blanchot stellen zij 
datt de betekenis van het literaire werk niet bij de auteur ligt, maar anders dan Blan-
chott denken zij het werk niet als een "experience de Fceuvre". 

66 Cf. Connor (2000:86): de passiviteit die Bataille van zijn lezer vraagt "does not seek 
too stipulate acceptance of or submissiveness to the content of the text, but rather asks 
thee reader to recognize that discourse 'is' the 'other,' and insists that entering into it -
'ass into a hole' - means holding oneself open to absolute otherness, which can only 
bee unknown". 

77 De Man ziet Blanchots "critical readings of others as preparatory to the reading of 
himself.. (...) The relationship between his critical work and his narrative prose has to 
bee understood in these terms, the former being the preparatory version of the latter" 
(Dee Man 1983:67). Hoe we dit voorbereiden nu precies moeten verstaan wordt niet 
duidelijk.. De Man lijkt te suggereren dat kritieken en verhalen zowel in tijd als in 
functiee onderscheiden kunnen worden, terwijl in Blanchot de genres zich vermengen 
enn in de reflectie van het verhaal op zichzelf een vorm van kritiek al voorondersteld 
is. . 

88 Zie "La critique d'Albert Thibaudet": in Fauxpas323 - 328. 
99 Aldus de schrijver J.M. Coetzee in een interview. Geciteerd in Schaevers, M., "De 

verdwijningg van de schrijver", in: NWT, 1998, pp. 78-88. 
100 Deze tendens heeft zich volgens Benjamin Barber voortgezet. In McWorld vs. Jihad 

beschrijftt hij hoe het literaire bedrijf een onderdeel is geworden van multimedia-
ondernemingenn en het woord ondergeschikt wordt gemaakt aan de beeldcultuur. De-
zee onderschikking van het woord aan het beeld is volgens hem een bedreiging voor 
dee democratie: waar de democratie drijft op woorden en argumenten, daar drijft de 
commerciee op beelden (cf. Barber 1996:101-104). 

111 Zo merkt Leslie Hill op: "Throughout his writing life, just as his own work has 
resistedd genre-distinctions in order to problematize the borders that hold those genres 
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inn place, Blanche* has always written at some distance from institutions and norms of 
academicc philosophy and literary criticism" (Hill 1996:3) 

122 "Het 'nee van de vader. Over Friedrich Hölderlin " (Foucault 1986:37) Vertaling door 
J.F.. Vogelaar van Foucault, M, "Le 'non' du père", in: Critique, 1962, pp. 195-209. 
Inn feite behandelt dit essay niet zozeer het werk van Hölderlin als wel Hölderlin et la 
questionquestion dupère(\961) van de filosoof en psychoanalyticus Jean Laplanche 

133 Foucault verwijst hier naar Jaspers' Strindbergh und Van Gogh. Versuch einer pa-
thographischenn Analyse unter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und 
Hölderlin,, Berlijn, 1926. Foucault staat in zijn kritiek op de pathografie zeer beslist 
niett alleen. De pathografie is in feite een bijzondere vorm van het biografisme waarin 
literairee werken tot het leven van de auteur worden herleid. De pathografie beperkt 
zichh voornamelijk tot de relatie tussen enerzijds de psychopathologie van de auteur 
enn anderzijds zijn werk. De bio grafie beschrijft en analyseert daarentegen een wijder 
spectrumm waarvan de familie van de schrijver, de omgeving waarin hij verbleef, de 
tijdd waarin hij leefde en de milieus waarin hij verkeerde deel uitmaken. Reeds aan het 
eindee van de negentiende eeuw keren schrijvers als Proust, Musil, Joyce en Valery 
zichh tegen de biografische benadering van literatuur. Daarnaast kreeg de literatuur-
theoriee aan het eind van de 19de en het begin van de vorige eeuw aandacht voor de 
literairee vorm en begon zij zich steeds meer op het werk zelf te richten. In hun tot de 
canonn van het New Criticism verheven Theory of Literature (1942) benoemen Wd-
lekk & Warren een dergelijk biografisme als 'the genetic fallacy'. 

144 Ik verwijs naar "Artaud", dat is opgenomen in Le Uwe a venir (pp. 50-57) en naar 
"Laa cruel le raison poetique" in L 'entretien infini (pp. 432-439). Zijn essay over Höl-
derlin:: "La folie par excellence" verscheen als voorwoord bij de Franse vertaling van 
Karll  Jaspers' Strindberg und Van Gogh. Versuch einer pathographischen Analyse, 
unterunter vergleichender Heranziehung von Swedenborg und Hölderlin. De citeer uit de 
identiekee versie die verscheen in Critique, 1951, no.45, Parijs, pp. 88-118. 

,ss "Pour celui qui désire entendre parter, en termes qui ne 1'abusent pas, de Van Gogh, 
dee Hölderlin et de 1'horizon de maladie qui entoure leur oeuvre, ce livre est précieux.' 
Beslissendd voor dit positieve oordeel is dat Jaspers 'ne s'est jamais incline devant 
ff  incomprehensible, mais n'a pas non plus tenté de le réduire en le comprenant, a en-
coree essayé de le comprendre comme irréductible" (Blanchot 1951:101/102). 

166 Ik citeer aantal van deze overgangen: "Le poète est Pintimité de la détresse"; "Le 
poètee est maintenant le rapport avec 1'immédiat, avec rindéterminé, 1'Ouvert ..."; 
"Lee poète est celui en qui la transparance se fait jour..."; "le poète est le lieu d'une 
dialectiquee de 1'égarement..." (Blanchot 1951: 114-115). In Hölderlin et la question 
dudu père wijst Jean Laplanche er terecht op dat Blanchot Hölderlin beschouwt als 
exemplarischh voor het "destin poetique" en karakteriseert hij zijn lezing als een "in-
terpretationn idéaliste" (Laplanche 1984:11). 

177 Jacq Vogelaar merkt mijns inziens terecht op: "Blanchot wekt de indruk dat voor 
hemm literatuur - als literaire ruimte de plaats van de ervaring van het schrijven - iets 
vann alle tijden is, iets dat zichzelf gelijk blijft , wat er ook aan nieuwe auteurs en wer-
kenn verschijnt" (Vogelaar 1997:213). 

188 "II est des entreprises périlleuses. Celle qui consiste avouloir exprimer philosop-
hiquementt 1'oeuvre de Maurice Blanchot doit être 1'une d'elles. Car cette oeuvre, tant 
parr sa nature que par raffirmation qu'elle véhicule, interdit le resserrement auquel 
recourtt habituellement la reflexion lor squ'elle pretend maïtriser son objet." (Collin 
1986:11) ) 
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INLEIDINGG DEEL 2 

11 Zie: Derrida, J. Positions, 1972, pp. 20-21, 82,93-94; Derrida, J., Points de suspensi-
on,on, 1992 met name het gesprek met Catherine David dat is opgenomen onder de titel 
"Desceller('lavieilleneuvelangue')pp.. 123-141, en met Elisabeth Weber dat de titel 
"Passagess - du traumatisme è la promesse" (pp. 385-411) draagt; "Deconstruction and 
thee other" in: Kearny (1986), pp. 105-126; en "This Strange Institution Called Lite-
rature""  in: Attridge (1992), pp. 33-75. 

22 Ik doel hier op "Invitation" dat als een uitnodiging aan Derrida in zijn De l 'hospitalité 
iss opgenomen. 

33 Zoals Jonathan Culler opmerkt zijn Derrida' s lezingen van filosofische werken voor 
dee deconstructieve literatuurkritiek voor de Yale-critics van groter belang geweest 
dann zijn lezingen van literaire werken: "Derrida' s own discussions of literary work 
draww attention to important problems, but they are not deconstructions as we have 
beenn using the term, and a deconstructive literary criticism will be primarily influen-
cedd by his readings of philosophical works" Culler, J., On deconstruction: Theory and 
CriticismCriticism after Structuralism, Routledge, London, 1983. Geciteerd in Clark 1992:109. 

HOOFDSTUKK 5 

11 In Épérons. Les styles de Nietzsche spreekt Derrida van een "interpretation décon-
structrice,, c'est-a-dire affirmatif' (EP 36). De moet hierbij opmerken dat Derrida's 
lezingenn van filosofen als Rousseau, Plato, Husserl en Hegel een geheel ander karak-
terr hebben dan zijn lezingen van schrijvers als Celan en Blanchot. Verwonderlijk is 
ditt niet. Terwijl genoemde filosofen hun denkkader met alle macht willen sluiten, 
brekenn genoemde schrijvers dit gesloten kader nu juist open. Een deconstructieve 
lezingg is, zo wil ik hier benadrukken, dus iets anders dan een deconstructieve litera-
tuurkritiek. . 

22 In het interview met Derek Attridge zegt Derrida: "But I will never claim to have 
'read'' or proposed a general reading of these works (van Joyce, Artaud en Blanchot, 
rdb).. I wrote a text, which in the face of the event of another's text, as it comes to me 
att a particular, quite singular, moment, tries to 'respond' or to 'countersign/ in an 
idiomm which turns out to be mine. But an idiom is never pure, its iterability opens it 
upp to others" (Attridge 1992:62). 

33 Deze metafoor van de laag ontleent Derrida hoogstwaarschijnlijk aan Husserl. In "La 
formee et Ie vouloir-dire" (M 185-209) laat Derrida zien hoe Husserl binnen de taal 
eenn oorspronkelijke, expressieve of discursieve laag van een niet-discursieve laag (de 
indicatie)) onderscheidt. De expressie drukt de tegenwoordigheid van het bewustzijn 
aann zichzelf uit. Voor de ander echter is de expressie een indicatie voor de intentie 
vann de spreker. Deze lagen lopen volgens Husserl parallel en zijn als zodanig te on-
derscheiden.. Derrida zal echter aannemelijk maken dat deze lagen onontwarbaar in 
elkaarr zijn verstrengeld. 

44 Cf. LIM 155. Derrida wijst herhaaldelijk op de gelijkenissen tussen de 'quasi-
concepten'' iterabiliteit, différance, supplement, etc. Toch zijn zij niet identiek: "lis 
ontt entre eux une certaine analogie fonctionelle mais restent singuliers et irréductible 
1'unn a 1'autre, comme ils sont inseparables" (LIM 211). 
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55 De logica van bet supplement die Derrida hier ontwikkelt is al door verschillende 
commentatorenn ingeleid en besproken. Zie met name Paul Moyaert (1986). 

66 Jürgen Habermas heeft deze zelfondemüjnende reflectie van het oorspronkelijke 
geweldd van het schrift evenmin onderkend: "Auf diese Urschrift, die subjektlos und 
anonymm ihre Spuren hinterlaöt, greift Derrida unbefangen im Stile der Ursprungsphi-
losophiee zurück" (Habermas 1985:211). Zie voor een uitvoerige kritiek op Habermas' 
receptiee van het differentie-denken Oosterling 1996: pp. 365-425 en voor Derrida' s 
repliekk Limited Inc., pp. 244-247 en Points de suspension, pp. 236-237. 

77 Ik kan daarom evenmin meegaan met McKenna's bewering dat de theorie van geweld 
nietss verschuldigd is aan het geweld van de representatie. "Although language can 
andd has served to foment violence, its scientific vocation is a representation, a theory 
off  violence and victimage that owes nothing to the violence of representation." (Mc-
Kennaa 1992:134) Derrida zegt echter: "Y a-t-il une connaissance et surtout un langa-
ge,, scientifique ou non, qu'on pourrait dire a la fois étranger a 1'écriture et è la violen-
ce?? Si Pon répond par la negative, ce que nous faisons (...)" (GR 186). 

88 Om deze reden wordt wel gesproken van quasi-transcendentaal. Bennington zegt over 
hett quasi-transcendentale: "'Quasi-transcendental' nomme ce qui résulte de ce dépla-
cement,, en maintenant lisible la trace du passage par ('opposition traditionelle, et en 
affectantt cette opposition d'une incertitude radicale, qu'on appellera 'indécidabi-
lité'(...)""  (Bennington & Derrida 1991:258). 

99 "(...) nous montrons l'intériorité de l'extériorité, ce qui revient a annuler la qualifica-
tionn éthique et a penser 1'écriture au-dela du bien et du mal" (GR 442). 

100 "Thus for Blanchot not only are not all marks traces, but there is a radical rupture 
betweenn the mark and the trace; whereas for Derrida it is the alterity of the trace, that 
iss the trace of the other, that would disturb or disrupt any notion of the mark (...)" 
(Newmann 1996:165). 

1'' In Der Meridian, de rede die hij uitspreekt bij het ontvangen van de Büchnerpreis h 
1960,, verbeeldt Paul Gelande unheimliche weg van de dichter met de woorden: 
"Werr auf dem Kopf geht, meine Damen und Herren, - wer auf dem Kopf geht, der 
natt den Himmel als Abgrund unter sich". Met dit citaat refereert Celan aan een van 
Büchnerss personages: Lenz. 

122 Zie het interview met Elisabeth Weber dat onder de titel "Passages - du traumatisme 
aa la promesse" (PS 385-409) is opgenomen. Andere essays die in dialoogvorm zijn 
geschrevenn zijn: "En ce moment même dans eet ouvrage me voice" (PSY 159-202); 
"Restitutions.. La vérité en pointure" (VEP 291-436); "Lecture de Droit de regards" 
in:: Plissart, M.F'.,Droit de Regards, Minuit, Paris, 1985; Saufle nom, Paris, Galilée, 
1993;; Feu la eendre, Paris, Des Femmes, 1987. 

133 Het thema van de seksuele differentie komt naar voren in Derrida's kritiek op Hei-
deggerss Nietzsche-lezing. In Épérons. Les styles de Nietzsche stelt Derrida dat Hei-
deggerr de seksuele differentie tot een afgeleide van het Dasein reduceert. Hij wijst in 
ditt verband onder meer op Heideggers veronachtzaming van Nietzsche's uitspraak 
datt de waarheid een vrouw is. De kwestie van de seksuele differentie of van het Ge-
schlechtschlecht wordt door Derrida herhaaldelijk met nadruk in zijn lezing van Heidegger 
gethematiseerdd en genuanceerd: "Geschlecht. Difference sexuelle, difference ontolo-
gique""  (PSY 395-414), "Le main de Heidegger (Geschlecht nXPSY 415-451)", 
"L'oreillee de Heidegger. Philopolémologie (Geschlecht IV) (POL 341-419). Zijn 
briefwisselingg met Christie V. McDonald die onder de titel "Choreographies" in 
PointsPoints de suspension is opgenomen is zeer verhelderend voor het thema van de sek-
suelee differentie in het werk van Derrida. Voor de relatie en het onderscheid tussen 
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sekseverschill  als de verhouding tussen bestaande sociale constructies enerzijds en de 
seksuelee differentie als de distantie tot het eigen 'geslacht' die het spel met de eigen 
identiteitt mogelijk maakt anderzijds verwijs ik onder andere naar Nomadisch narcis-
meme van Joke Hermsen (1993). Voor dit onderscheid verwijst zij op haar beurt naar 
Judithh Butler's onderscheid tussen 'sexe' en 'gender'. In "Derrida and gender: the 
otherr sexual difference" gaat Peggy Kamuf (2001) in discussie met Butler die stelt 
datt het onderscheid tussen 'sexe' (als een natuurlijke categorie) en 'gender' als een 
culturelee inscriptie onzinnig is, omdat de 'sexe' al een product is van een culturele 
inscriptie:: "It would make no sense, then, to define gender as the cultural interpretat i-
onn of sex, if sex is a gendered category. Gender ought not to be conceived merely as 
thee cultural inscription of meaning on a pregiven sex (a juridical conception); gender 
mustt also designate the very apparatus of production whereby the sexes themselves 
aree established" (Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 
Neww York/London, Rouüedge, 1990:7. Geciteerd door Kamuf: 2001:84). Het is dui-
delijkk dat Butler in de lijn van Derrida's deconstructie van de metafysische tegenstel-
lingg tussen phusis en nomos de tegenstelling tussen sexe (als zou dat een natuurlijk 
gegevenn zijn) en gender wil deconstrueren. Door gender-als-insciptie echter als een 
afgeleidee te beschouwen van een meer oorspronkelijk gender-als-productie valt But-
lerr volgens Kamuf terug in een metafysica die het schrift (inscriptie) als een afgeleide 
beschouwtt van een meer oorspronkelijke taal. "Butler's choice of the term 'inscripti-
on',, which she wants to make secondary to 'production', seems therefore still belong, 
att least in part, to this tradition" (Kamuf 2001:87). 

HOOFDSTUKK 6 

11 Cf. Habermas 1985: pp. 219-248. "Exkurs zur Einebnung des Gattungsunterschiedes 
zwischenn Philosophic und Literatur" en voor een kritiek hierop Oosterling 1996: pp. 
383-388. . 

22 Cf. Carroll (1983:83): "Literature comes 'before philosophy' in the hierarchy of 
Derrida'ss concerns - not because it is a higher or more essential form of philosophy 
thatt knows its own truth and that of philosophy, but rather because it does not, becau-
see what 'it is' remains in question". 

33 Zie: Derrida, J. Without Alibi, Standford Univ. Press, 2002, pp. 202-238. Onder de 
titell  "The future of the profession or the university without condition (thanks to the 
'Humanities,'' what could take place tomorrow)" is hetzelfde artikel opgenomen in 
Cohen,, T. (ed.), Jacques Derrida and the Humanities. A Critical Reader, Cambridge 
Univ.. Press, Cambridge/New York, pp. 24-58. 

44 "It appears, then, that the disruptive and subversive effects of 'literature' are directed 
nott against logocentric philosophy alone but against literature as well, to the extent 
thatt the latter submits to philosophy's demands. Hence, what subverts philosophy is 
nott in fact literature, for it also solicits the very foundations of literature, depriving it 
off  its external foundation in philosophy, or in other words of its being." (Gasché -
1986:259) ) 

55 In Force de /oj stelt Derrida dat de wet wordt ingesteld door "une violence performa-
tivee et done interpretative qui en elle-même n'est ni juste ni injuste" (FL 940). 

66 "L' invagination est le reploiement interne de la gaine, la réapplication inversée du 
bordd extern è 1'intérieur d'une forme ou le dehors ouvre alors une poche" (PAR 143). 
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77 Impliciet kritiseert Derrida hier Bertrand Russells typentheorie waarin Russell een 
oplossingg voor de klasse-paradox formuleert. Een eigenschap van de klasse is dat het 
niett tot zichzelf behoort. Sprekend van een klasse van klasses ontstaat de volgende 
paradox:: wanneer een klasse tot de verzameling klassen, dat wil zeggen tot zichzelf 
behoort,, dan is het geen klasse en kan het geen deel uitmaken van die verzameling; 
wanneerr het geen lid van zichzelf is en derhalve niet tot de klasse van klassen be-
hoort,, dan maakt het deel uit van de verzameling klassen. "The theory of types elim i-
natess the paradox by ruling that a proposition of which truth or falsehood is predica-
tedd must be of a lower order than the proposition by which the predication is made" 
(Ayerr 1984:30). In Le diffërend kritiseert Lyotard deze oplossing van Russell om net 
feitt dat het de tijd uitsluit. Op het moment dat de zin gebeurt (arrive) maakt hij geen 
deell  uit van de verzameling, maar hij is daartoe wel bestemd: "La phrase qui se réfère 
èè eet univers fait alors par hypothese partie de eet univers: elle va en faire partie è 
Pinstantt suivant" {Lyotard 198322). 

88 Ook wanneer de macht zijn excuses aanbiedt voor de uitwassen die in naam van haar 
zijnn begaan staat zij niet buiten verdenking. Zo zegt Derrida in "Le Siècle et le Par-
don""  naar aanleiding van de taferelen van berouw, bekentenis en vergeving en excuus 
diee zich 1998 en 1999 op het wereldtoneel voordeden dat de schijn, de hypocrisie, de 
berekeningg en nabootsing steeds als ongenode parasieten verschijnen (FS 105). 

99 Ten aanzien van deze transcendentie en ondoorzichtigheid van de wet stelt Helene 
Cixouss dat Blanchot gevangen blijft in de ruimte van een klassieke morele wet en dat 
dientengevolgee de transgressie verbonden blijf t met een schuldgevoel (cf. Cixous 
1992:25).. Zij leest het werk van Blanchot naast dat van Clarice Lispector die zegt 
"thatt there are no laws other than those imposed on us by institutions, religion, flo-
rals""  (Cixous 1992:26). 

100 Deze term wordt door Derrida terloops gebruikt in La carte postale (CP 148) en 
wordtt door Hent de Vries in Philosophy and the Turn to Religion omschreven als een 
"intrinsicc instability or aporetics" (Vries 2000:105) van de performatieve act. De per-
versiee van het performatief, óezeperverformativiteit maakt duidelijk dat het moment 
vann institutie van binnenuit wordt geperverteerd. 

1'' In '"Lapsus absolu': Notes on Maurice Blanchot's L 'instant de ma mort' plaatst Hent 
dee Vries dit verhaal van Blanchot in een lange traditie van het memento mori en me-
ditatiess over de dood van Hegel, Heidegger, Levinas en Derrida. Het moment van 
mijnn dood is een singulier moment, een "singular singularity [...] that never gives 
itselff  as such or once and for all but only as infinitely repeatable" (De Vries 
1998:48).. Het singuliere moment van mijn dood is een 'lapsus absolu'. De Vries pre-
fereertt deze vertaling boven de 'absolute slip' omdat het de mogelijkheid biedt Blan-
chotss tekst te lezen in een serie commentaren van de "orignary guilt?'. 

122 Deze subversieve inschikkelijkheid gaat verder dan het ironisch consumeren waarop 
Naomii  Klein in No logo wijst. Zij citeert een redactioneel voorwoord bij een Ameri-
kaansee zine, Hermenaut. "Going to Disney World to drop acid and goof on Mickey 
isn'tt revolutionary; going to Disney World in full knowlegde of how ridiculous and 
evill  it all is and still having a great innocent time, in some almost unconscious, even 
psychoticc way, is something else altogether. This is what de Certeau describes as 'the 
artt of being in-between'" (Editorial, Hermenaut, #10: Popular Culture, 1995; geci-
teerdd in Klein 2000:78). 

133 Niet het subject maar het object verleidt: "Alles begint en eindigt bij het object, net 
zoalss alles begint en eindigt bij de verleiding en niet bij het verlangen. Het subject is 
brooss omdat het slechts kan verlangen, terwijl het object juist heel goed zijn gemis 
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aann verlangen weet uit te spelen. Het verleidt door dit gemis aan verlangen(...)" 
(Baudrillardd 1983:127). De macht dienen we niet meer, aldus Baudrillard, met Fou-
cauttt en Deleuze vanuit het verlangen te denken, maar vanuit de verleiding. Voor een 
discussiee tussen Baudrillard en Derrida verwijs ik naar De Brabander 1993. 

144 Zoals Robert Bernasconi in "The Trace of Levinas in Derrida" opmerkt kritiseert 
Derridaa Levinas niet, dat wil zeggen dat hij geen argumenten tegen Levinas aanvoert 
vanuitt een andere positie. Derrida leest Levinas tegen Levinas en laat zien dat zijn 
vertoogg de bedoeling ervan weerspreekt (cf. Bernasconi 1988:18). Derrida zegt dat 
zijnn vragen "nous sont posées par Levinas" (ED 125). 

155 Evenmin is het hier de plaats om, hoe boeiend en belangrijk ook, een uitgebreide 
discussiee tussen Derrida en Levinas te entameren. De andere essays die Derrida over 
hett werk van Levinas heeft geschreven: "En ce moment même dans eet ouvrage me 
voici""  (PSY 159-202) en Adieu (1997) laat ik dan ook (grotendeels) buiten beschou-
wing.. Ik wil hier wel opmerken dat het centrale thema van Adieu, de gastvrijheid, 
directt betrekking heeft op het engagement dat zich niet tot tolerantie laat reduceren: 
"voilee Ie gage d'un engagement populaire et public, une res publico politique qui ne 
see reduit pas a une ltolerance"\AD 133). Het engagement als absolute gastvrijheid 
ligtt voorbij de politiek als kunst van het mogelijke, terwijl tolerantie een voorwaar-
delijkee recht maakt dat een ieder ontnomen kan worden. 

166 De politieke wetenschapper Samuel Huttington spreekt van "het westen en de rest" 
enn laat zien dat het westen van mening is dat niet-westerse beschavingen zich zouden 
moetenn richten op westerse waarden als democratie, vrijheid en vrije markt, beperkte 
overheidsbemoeieniss en dat deze richtinggevend moeten zijn voor de organisatie van 
politiekee instituties. Interessant is dat westerse waarden als zelfbeschikkingsrecht en 
individuelee vrijheid door niet-westerse samenlevingen en minderheden worden over-
genomenn om hun verzet tegen de westerse dominantie te rechtvaardigen. Zie Hit-
tington,, S., Botsende beschavingen. Cultuur en conflict in de 2Is" eeuw, Anthos, 
Antwerpen,, 1997:67;97 en 197 e.v.). 

177 Derrida werkt de mythe van Babel met name uit in discussie met Walter Benjamin; 
ziee "Des tours de Babel" in Psyche. Inventions de I'autre, pp. 203-236. In L'oreille 
dede I 'autre keert het motief terug tijdens het rondetafelgesprek over vertaling (OA 
135-139).. Voor een uiteenzetting van het Babel-motief in het werk van Derrida en de 
theologischee context waarin dit motief zich beweegt alsmede voor de etymologie van 
'Babel'' verwijs ik naar Religion and Violencevan De Vries, pp. 251-287. 

188 Zie Derrida, J. "Responsabilité et hospitalité", in: Wieviorka, M., Manifeste pour 
ll  'hospitalité. Autour de Jacques Derrida, Paroles d'aube, Grigny, 1999, p. 113-114. 

HOOFDSTUKK 7 

11 Derrida refereert hier aan Nietzsche's Menschliches, Allzumenschliches, aforisme 376 
mett als titel "Von den Freunden" dat eindigt met de woorden: "(...) und vielleicht 
kommtt jedem auch einmal die freudigere Stunde, wo er sagt / 'Freunde, es gibt keine 
Freunde!',, so rief der sterbende Weise; / 'Feinde, es gibt keinen Feind!' - so ruf ich, 
derr lebende Tor." In Der Begriffdes Politischen (1932) stelt Carl Schmitt dat de poli-
tiekk zich baseert op de tegenstelling tussen vriend en vijand. Deze tegenstelling is 
volgenss hem niet zomaar een tegenstelling onder andere, maar de politieke tegenstel-
lingg als zodanig. In vergelijking tot andere tegenstellingen spreekt Schmitt van een 
"Weitt tiefere gegensatz von Freund und Feind" Schmitt wil het begrip van de politiek 
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zuiverenn van andere niet-politieke dimensies als de economie, de ethiek en het recht. 
Dee tegenstelling tussen vriend en vijand bakent de grens van de politiek af van andere 
niet-politiekee terreinen. Valt deze tegenstelling weg dan geraakt de politiek in een 
stuurlozee situatie. De politiek kan niet opereren zonder de vijand Het verdwijnen van 
dee vijand luidt in deze logica de noodklok van de politiek als zodanig, luidt een "De-
politiserung""  of het einde van de politiek in (cf. POL 101). 

22 Cf. De la grammatologie: "'Experience' a toujours désigné Ie rapport è une presence, 
quee ce rapport alt ouu non la forme de la conscience. (...) Il n'en est rien dans Ie cas de 
Pexpériencee comme rarchi-écriture" (89). 

33 Zie: het interviev met Didier Cahen: '"Il n'y a pas Ie narcissisme' (autobiophoto-
graphies)""  (PS 221); "Rhétorique de la drogue" (1989XPS 256); "Une 'folie' doit 
veillerr sur la pensee" (PS 373), een interview met Francois Ewald uit 1991 en Force 
dede lor. "Een ervaring is een doortocht, zoals de naam aangeeft, ze slipt door - en reist 
naarr - een bestemming waarheen ze de doorgang vindt. De ervaring vindt haar door-
gangg (passage), ze is mogelijk. In deze zin nu kan er geen volledige ervaring van de 
aporiee zijn, te weten: van dat wat geen doorgang (passage) laat" (FL 946). Voor een 
beschrijvingg en uitwerking van de aporie in het vroege en latere werk van Derrida 
verwijss ik naar Oosterling (1996:452-474). 

44 In Philosophy and the Turn to Religion stelt Hent de Vries dat er "no better example" 
iss voor de 'perverformativiteit' dan het dictum dat zijn studie begeleidt: "God already 
contradictss himself'. De vraag is echter of hier van een beter of van het beste voor-
beeldd kan worden gesproken. Immers, spreken van 'beter' en 'best', ook al gebeurt dit 
opp negatieve wijze: "no better", impliceert een kwalitatief criterium op grond waarvan 
hett ene dictum of woord een beter "example" van perverformativiteit is dan het ande-
re.. Maar wordt een dergelijk kwalitatief criterium bij voorbaat al niet ondermijnd 
doorr de perversie van het performatief? 

55 "Il y aurait dans ce cas aporie parce qu'il n'y a même pas lieu pour une aporie déter-
minéee comme experience du pas ou du bord, franchissement ou non de quelque ligne, 
rapportt a quelque figure spatiale de la limite." (AP 47) 

66 In "Préjugés: devant la loi" omschrijft Derrida dit verhaal van Kafka als het verhaal 
vann deze ontoegankelijkheid dat zelf ontoegankelijk is: "La lecture peut en effet lé-
vélerr qu'un texte est intouchable, proprement intangible, parce que lisible, et du mê-
mee coup illisible dans la mesure oü la presence en lui d'un sens perceptible, saisissa-
ble,, reste aussi dérobée que son origine. L'illisibilit é ne s'oppose plus alors è la lisi-
büité"(DL115). . 

77 Ik verwijs hier naar Karin de Boer (1997: 262 e.v.). Zij zet overigens vraagtekens bij 
Derrida'ss lezing van Heidegger: "Derrida lijkt niet te zien dat Heideggers idee van 
temporaliteitt precies bedoeld is om de mogelijkheid van een denken te articuleren dat 
oorsprongg en toekomst niet tot modi van tegenwoordigheid reduceert" (id. 265nt). 

88 Nietzsche, F., "Also sprach Zarathustra", in: Nietzsche, F., (1980), Samtliche Werke, 
bd.. IV: 148. "Und dies Geheimnis redete das Leben selber zu mir: 'Siehe', sprach es, 
'ichh bin das, was sich immer selber überwinden mufi". 

99 Zie: Derrida, J., "Irterpreting Signatures", in: Michelfelder & Palmer, 1989,71. 
100 Cf. Schulte Nordholt (1993:259): "Cette impossibilité de mourir étant rexpérience 

authentiquee de la mort". En verder bevestigt zij de authenticiteit van de ervaring ai-
dermaal:: "Or cette distance, eet intervalle est justement ce qui rend possible Ie rap-
portt authentique" (263) Ook de afwezigheid van de tijd wijst op een authenticiteit: de 
afwezigee tijd, de tijd zonder tegenwoordigheid noemt Blanchot een "temps pur", een 
uitdrukkingg die we volgens Schulte Nordholt moeten begrijpen "au sens double d'un 
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tempss dénué d'événements, et d'une réalité authentique du temps, de son essence" 
(141). . 
Cf.. Hent de Vries: "More precisely still: it is made possible by what it makes possi-
ble.. That is its aporia" (De Vries 1999:140;287). 

122 "Der Tod ist eine Seinsmöglichkeit, die je das Dasein selbst zu übernehmen hat. Mit 
demm Tod steht das Dasein selbst in seinem eigensten Seinkönnen bevor." (Heidegger 
1986:250)) "Der Tod als Möglichkeit gibt dem Dasein nicht zu 'Verwirklichendes' 
undd nichts, was es als Wiikliches selbst sein könnte. Er ist die Möglichkeit der lh-
möglichkeitt jeglichen Verhaltens zu, jedes Existierens." (Heidegger 1986:262) 

133 Derrida spreekt in "La difference" van "la voix moyenne", door Ger Groot vertaalt 
mett "medium". Taalkundig duidt 'medium' een werkwoordvorm tussen passief en 
actieff  aan. Dat komt herhaaldelijk tot uiting in het -ance als in difference en 'survi-
vance'. vance'. 

144 Intermediaal is daarom qualitate qua iets anders dan multimediaal waarin verschil-
lendee media elkaar aanvullen en complementeren, zoals in een 'Gesamtkunstwerk' of 
inn figuratieve poëzie van Apollinaire waarin het gedicht over een stropdas en een 
horlogee typografische de vorm van een stropdas en een horloge heeft. Intermediaal is 
evenminn een extensie van intertekstualiteit waarin een gedicht naar een schilderij 
verwijstt dat op zijn beurt weer aan een muziekstuk refereert. Zie hiervoor onder an-
deree Zima, P. (hrsg.) Literator intermedial. Musik Materie, Photographie Film, Wis-
senschaftelichee Buchgesellschaft, Darmstadt, 1995. Wagner, P. (ed.), Icons - Texts -
Iconotexts,Iconotexts, Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1996 en voor een kritiek hierop De 
Brabanderr & Oosterling (1999) en Oosterling 2000. 

POSTSCRIPTUM M 

11 Deze betekenis van de term 'publieke ruimte' ontleen ik aan het hedendaagse vertoog 
overr kunst en de openbare ruimte. Cf. Oosterling & Thissen (2002), "Kunstwerken. 
Openbarenn van interesse" in: idem, Grootstedelijke reflecties. Over kunst & openbare 
ruimte,ruimte, InterAkta 5, Rotterdam. 

22 Deze acceleratie denkt Oosterling als radicale middelmatigheid, als de maat der 
middelen.. De media zijn niet louter instrumenten waarover we beschikken en die ons 
meerr autonomie geven. In het gebruik van media nemen media ons de maat. De GSM, 
bijvoorbeeld,, geeft ons meer (bewegings)vrijheid, maar eist tegelijketijd dat we 
voortdurendd bereikbaar zijn. 

33 Derrida pleit in "de geest van een zeker marxisme" voor "een nieuwe Internationale" 
zonderr partij, zonder statuut, zonder regels, maatstaven, zonder contract, een Interna-
tionalee die zich laat inspireren door een betrokkenheid met degenen die lijden. Voor 
eenn meer gedetailleerde uitwerking van dit pleidooi verwijs ik naar Moolenaar 1999. 

44 Zie Beardsworöi (1998:146): "(...) we all live within this process of spectralization. 
Spectralizationn is not just a monopoly of the richer industrialized countries. Any 
country,, any locality determines its understanding of time, place and community in 
relationrelation to this process of 'global' spectralization" 

55 Ik doel hier op een tekst Papier machine, Galilee, Paris, 2001. Cf. Berns (1986:170): 
"Derrida'ss schrifttheorie leidt niet tot een radicalisme in de gangbare zin van het 
woord,, noch tot een anarchisme. Dit is een constante in zijn denken, dat het met name 
doett verschillen van dat van een Deleuze, een Guattari of een Baudrillard". Zie voor 
eenn Deleuziaanse kritiek op Derrida Oosterling, R, "ICTheology and local inter-esse. 
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Desacralizingg Derrida's chora", 2001 en Surin, K., '"A Question of an Axiomatic of 
Desires':Thee Deleuzian Imagination of Geoliterature", in: Buchanan & Marks, 2000, 
m.n.. pp. 172-174. Voor een verdere uitwerking van schrijven als rizoom maken in 
relatiee tot de kwestie van de minoriteit en de wet verwijs ik naar mijn artikel "In het 
zandd schrijven. Literatuur en minoriteit bij Deleuze-Guattari" (De Brabander 1998). 
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