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Het postmoderne Ftanse denken heeft een belangrijke plaats in het filosofisch de

bat: filosofen als Deirida en Lyotard zijn al jaren berucht door hun 'deconstructies' 

van de gangbare filosofische denksystemen. De Franse postmodernen zoeken niet — 

zoals Kant of Plato - naar een hogere allesverbindende een-heid, maar betogen vol 

overgave dat deze ontbreekt. Dit standpunt heeft natuuilijk gtote kentheoretische 

consequenties. Inteiessantei zijn mijns inziens de existentiële implicaties: wat bij-

vootbeeld betekent dit ontbreken van een eenheid vooi de menselijke ervaring? Hoe 

te leven in een wereld die geen verankerend centtum heeft? Hoe om te gaan met het 

feit dat ons zelfbegrip vaak op fundamentele grenzen stoot? Deirida heeft niet voor 

niets giote aandacht voor 'ervaringen van het andere': ervaringen waarin wij gecon

fronteerd worden met de ruïnes van ieder coherent wereldbeeld. 

Dit soort ervaringen speelden al een centrale tol bij Bataille en Blanchot, vooilo-

pers van de Franse postmodernen. Kennis van deze twee is dan ook onontbeetlijk 

voor een beter begrip van de Franse postmoderne denkets. Temeet omdat Blanchot 

en Bataille de 'ervaring van het andere' op zeer pregnante wijze omschrijven. Pteg-

nantet eigenlijk dan Derrida of Lyotard. 

In drie recent verschenen boeken wordt uitgebieid ingegaan op de 'ervaring van 

het andere'. Het wakende woord (WW) bevat fraaie bijdragen van Blanchot-experts 

als Ten Kate en Schulte Nordholt, en stukken van Blanchot zelf. In Existentialisme 

en humanisme in postmoderne tijden (EH) woidt dooi ondei andeien Ten Kate (al

weer!), Oosteriing en De Biabandei ingegaan op Bataille en Blanchot, en op hun 

veihouding tot Saitre en Camus. Critchley tenslotte behandelt in Very little...almost 

nothing (VL) zeet veel auteuis, maai vooral Blanchot en Beckett. In elk boek waait 

de Franse postmoderne tijdgeest lond, en de vtaag hoe te spieken ovet onuitspreek

bare existentiële ervaringen. De drie boeken samen leveren eerder een mozaïek op 

dan een coherent oveizicht. Maat juist daaidoor kunnen ze samen een interessante 

aanzet zijn tot vetdete discussie. 
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Blanchot en Bataille geloven, met Hegel, dat onze werkelijkheidsordening het REVIEWS 

product is van negatie en transformatie. Blanchot zegt: '[D]e kachel [...] onder

streept in de wereld de aanwezigheid van iets dat er niet was, en ze bekrachtigt die 

dooi de ontkenning van wat zich daat tevoten bevond; had ik eetst steen en gietijzer 

voor me, nu is er geen steen noch gietijzer meer, maar het resultaat van die getrans

formeerde, dat wil zeggen door de arbeid ontkende en vernietigde elementen' (WW, 

p. 91). Het menselijk denken brengt de wereld in cultuui: het transformeert de na

tuurelementen in cultuuiptoducten. Belangrijk is ook de taal: waai arbeid steen en 

gietijzer omzet in een cultuuiptoduct, daar schept het wootd orde in de ongerepte 

chaos der natuui. De wereld is vol strikt individuele veranderlijke verschijnselen, 

maar taal creëert orde. De natuur is een chaos vol onvergelijkbare singulariteiten, 

maar taal transformeert de onmededeelbare singulariteit in een mededeelbaai be

grip. Taal schept een zinvolle totaliteit waarbinnen wij onszelf kunnen vormgeven 

als rationeel subject. Blanchot en Bataille hameren er wel op dat deze zinvolle totali

teit per definitie breuken bevat, en dat wij deze ook als zodanig ervaren. Naast de er-

varing van orde is er ook de ervaring dat 'iets' aan de woonden ontsnapt. Achter de 

zinvolle totaliteit schuilt een naamloze arriere monde; een chaos waarop wij geen 

greep krijgen maar waarmee wij voortdurend wonden geconfronteetd. 

Blanchot spieekt (met Levinas) van het il-y-a, het 'er is'; de naamloze chaos 'is er', 

maar onttrekt zich aan de taal. Toch bestaan er verschillende ervaringen die kunnen 

worden opgevat als confrontaties met het il-y-a. Een piegnant vooibeeld is het leed 

in de vernietigingskampen. De slachtoffers in Auschwitz weiden gereduceerd tot 

een egoïsme sans égo; hun 'ik' desintegreerde volledig in de naakte strijd om het be

staan. Doot niets anders meer te ervaren dan angst, pijn en honger vervreemdden de 

slachtoffeis van zichzelf. Die vervreemding is onophefbaar: de overlevende voelt 

enorme behoefte ovet zijn ervaringen te praten, maar merkt dat zij niet in woorden 

te vangen zijn. Het zijn ongrijpbare raadsels die zich niet laten vergelijken met iets 

bekends. Daaiom is Auschwitz volgens Blanchot een radicale breuk met het ratione

le denken. In het kamp ondeivindt het slachtoffei een radicaal veilies van zin: hij 

kan wat hij toen beleefde slechts ervaren als breuken in de talige orde. Vermeldens

waard is dat Bataille en Blanchot beiden de Tweede Weieldootlog van dichtbij mee

maakten: ze zagen aan welke gmwelen en wanhoop de mens overgeleverd kon wor

den. Blanchot is zelfs voor het vuurpeloton gezet: pas op het allerlaatste moment 

werd hij door een volkomen absurd toeval van de dood gered. Na deze absurde erva

ring van een bij na-executie voelde hij zich een voortlevende dode, een ovei-levende 

wiens bestaan vooigoed uitgehold was. Met reden nemen Ciitchley en Schulte 

Nordholt aan dat deze ervaring doorklinkt in Blanchots denken. In ieder geval raak

te hij er wel heel hardhandig van doordrongen dat hij een eindig en sterfelijk wezen 

was, 'geworpen ten dode', om met Heideggei te spieken. 

Maai et zijn nog andere niet te verwoorden ervaringen: irrationele passie, exces

sieve erotische begeerte, de ontzetting als een geliefd iemand steift, de wanhoop tij

dens een diepgaande crisis in een liefdesrelatie (en de intensivering die de liefde door 

die crisis ondergaat), doelloos geweld, de chaos van ons onbewuste diiftleven. Ten 

Kate laat zien dat de personages in Batailles erotische verhalen letterlijk 'buiten zich

zelf' raken door de intensiteit van hun begeerten (WW, p. 132). Zij wonden daar-
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KRISIS 74 dooi zelfs van hun heikenbaie individualiteit beroofd: hun eivaiingen rijmen met 

geen enkel rationeel mensbeeld, en daardoor herkennen deze personages zichzelf 

niet meer. Ook depressiviteit is een confrontatie met het il-y-a. 'Iets' maakt mij 

zwaarmoedig door als een ondraaglijk gewicht op mij te drukken, maar dit 'iets' 

concretiseert zich niet. 'Er is' alleen die depressie, zonder zin, zonder vorm. Depres

sie is een soort val uit de alledaagsheid: alles wat vertrouwd leek boezemt angst in, 

alles wat licht viel is nu zwaai, en het is niet uit te leggen waaiom. Ook pijn en leed 

kunnen genoemd wotden. Wie dooi pijn is ovetmand kan bijna geen gedachte meet 

articuleren: hij woidt volkomen passief gemaakt, en raakt eivan dooidtongen dat 

hij het bestaan totaal niet meer in de hand heeft. Zijn ervaring is bovendien niet me

dedeelbaar: het enige wat hij zeggen kan is dat hij lijdt, maar het 'hoe' en 'waaiom' 

van de pijn ontsnappen hem. 

Wat te doen met deigelijke 'il-y-a'-ervaringen? Levinas (die veel met Blanchot 

discussieerde) kwam met een ethiek waarin getracht wordt het il-y-a te overwinnen. 

Maar de positie van Blanchot en Bataille is geheel anders, zoals Critchley en Ten Ka-

te (in WW) tonen: de chaotische arriëre monde• van het il-y-a moet niet overwonnen 

worden, maar moet woiden eikend in zijn ongtijpbaatheid. Men moet recht doen 

aan de onverwoordbaarheid. De ongetijmdheid is voor dergelijke ervaringen essen

tieel, en daarom moeten we deze niet proberen weg te verklaren door genoemde er

varingen onder te brengen in een of ander filosofisch systeem. Het zoeken naai een 

'zin' ontneemt aan deze eivaiingen hun zo kenmerkende zinloosheid. Daardoor wor

den die ervaringen van hun pregnantie beroofd. Ethiek impliceert bij Blanchot en 

Bataille dus de wil om recht te doen aan de onuitspreekbaarheid van bepaalde erva

ringen. Dirk van Poucke vergelijkt dit met Duras' Hiroshima mon amour, waarin 

een Japanner weigert te huilen over de vernietiging van Hiroshima (WW, p. 181). 

Want (zo zegt de Japanner) '(...) om wat zou je gehuild hebben?..Je hebt niets ge

zien...Niets...Je hebt alles verzonnen...Niets. Je weet niets.' De Japannet heeft Hi

roshima niet weikelijk 'gezien': de veischiikking ontttok zich dooi zijn onbegrijpe

lijke omvang aan iedet voorstellingsvermogen, en weigerde de vorm aan te nemen 

van een beeld in zijn heiinnering. Precies dat gedenkt de Japannei dooi te ontken

nen dat hij Hiioshima 'gezien' heeft: hij gedenkt de veischiikking in zijn votmloos-

heid. 

Het meikwaatdige nu is dat dit stieven om recht te doen aan de onuitspteekbaat-

heid van bepaalde eivaiingen niet het einde van communicatie betekent, maar een 

nieuw begin. Dat tenminste is de opvatting van Bataille en Blanchot, zoals met na

me Critchley en Schulte Noidholt (in WW) laten zien. De traditionele basis van 

communicatie is dat wij eigenschappen met de andei delen; communicatie zou mo

gelijk zijn omdat wij één gemeenschappelijke wezenskem zouden hebben ('de' es

sentie van 'de' mens). Maai voot Blanchot en Bataille is het kenmeikende juist dat 

een detgelijke wezenskern ontbieekt. Ons bestaan heeft geen 'doel', ons leven en 

sterven heeft geen 'waaiom', onze ervaring heeft vaak geen 'betekeniskein'. Boven

dien zijn onze ervaringen onvergelijkbaar met andere ervaringen: ik ben voor de an

der een ondoorgrondelijk raadsel, en de andei is dat voot mij. Wij zijn eenzaam, 

sterfelijk, eindig: onverklaarbaar voor onszelf en anderen. Maar precies dat is dan 

wat wij gemeen hebben: iedei van ons wordt (weliswaai op zijn specifieke wijze) ge-
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confronteerd met onverklaarbaar leed, ieder van ons komt (weliswaar op zijn ma- REVIEWS 

nier) in aanraking met ondoorgrondelijke begeerten. Ieder van ons heeft ervaringen 

waarin hij voor zichzelf een vreemde is. En dat kan hij niet in zijn eentje verdragen: 

hij voelt de noodzaak om met anderen over deze vreemdheid te communiceren, al 

was het maar om invalshoeken te vernemen die hij zelf niet bedenken kan. 

Dit laatste impliceert een enorme paradox: er wordt gecommuniceerd over on

uitspreekbare ervaringen, over iets dus dat zich aan communicatie onttrekt. Ver

woording van de ervaring is in die zin ook verraad. Tegelijk echter is verwoording 

ook noodzaak: niet-benoeming zou verzwijging en dus ontkenning of miskenning 

betekenen. Blanchot en Bataille kiezen daarom vooi een wankel evenwicht tussen 

benoemen en niet-benoemen: vooi ctyptische omschrijvingen waarin het geheim 

verraden wordt (omdat het woidt verwoord) én bewaaid blijft (omdat het cryptisch 

wordt verwoond). Zowel Blanchot als Bataille kiezen daaiom vooi een fragmentari

sche stijl. Ten Kate spreekt van '(...) het disparate, gebioken kataktei van de tekst 

dat ontstaat door de vele breuken en wisselingen. In de ovetgangen tussen stijlen, 

personages of fragmenten hult zich het eigenlijke "onderwerp" van de schrijver, dat 

zich niet laat zeggen: de innerlijke ervaring' (EH, p. 49). Blanchot drukt zich boven

dien vaak uit in paradoxen, om aan te geven dat hij over ervaringen spreekt die ont

snappen aan talige zingeving. Zelf spreekt hij van 'een tuimte van vragen die zelfs de 

mogelijkheid van een antwoord uitsluit' (zie WW, p. 176). Het gaat hier dan ook 

(zoals Ten Kate zegt) om de 'ervaring-als-grens' waarin 'het denken denkt wat het 

niet kan denken' (WW, p. 134); een eivaring van iets dat zich aan de ervarings/wrz-

zon onttrekt. 

De dtamatiek van dit sooit ervaringen is dooi Blanchot concies geformuleerd: 

'De mens wil eenheid, hij constateert scheiding' (zie WW, p. 149). We kunnen niet 

zondei talige orde: zonder orde zouden we volstrekt overweldigd worden door de 

chaos. Het volstrekt onbekende zou ons bovendien panisch maken van angst: we 

moeten het dus wel tot iets bekends heileiden. Bovendien is het onmogelijk om te 

abstraheren van zintuiglijke en vetstandelijke ordeningsschema's: de meest ongere

flecteerde waarneming is al een ordening. We kunnen ons dus niet van onze verstan

delijke structureringen bevrijden, en al evenmin van ons verlangen naar eenheid. 

Critchley zegt het herhaaldelijk: de romantische naïviteit (het geloof in een organi

sche eenheid die alle tegenstellingen verzoent) is ook ónze naïviteit. Wij willen orde. 

Maar tevens constateren wij scheiding: er zijn ervaringen die wij binnen die orde niet 

'rijmen' kunnen. 

Maar wat te zeggen over dit 'constateren'? Wat eigenlijk is de basis van het den

ken van Blanchot, Bataille en de Franse postmodernen? Niet een universeel of empi

risch controleerbaar feit: dat soort zekerheden worden immers juist ondergraven. 

Neen, het gaat hiei puut om een ervaringsspreken: de enige basis van het denken van 

Bataille of Blanchot is hun persoonlijke ervaring. Daatovet tenminste zijn de auteuts 

in Het wakende woord en Existentialisme en humanisme het eens. Het gaat daaibij 

om extreme en bovendien zeer peisoonlijke ervaringen. Eeidet noemde ik Blan-

chots ervaring van een nakende dood voor het vuuipeloton. Ten Kate geeft een fraai 

Bataille-citaat: 'Eivating noem ik de reis naar het einde van het menselijk mogelijke. 

Niemand hoeft deze reis te maken, maar ais men het doet, veronderstelt dat een 
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KRISIS 74 ontkenning van de autoriteiten, de bestaande waaiden die het mogelijke begrenzen' 

(EH, p. ioo). Denken is dus vooi Bataille een zoeken naai gienservatingen en naar 

de limieten van het eigen ik. De enige rechtvaaidiging voor dit ervaringsspreken is 

de intensiteit van die ervaring zelf, en de existentiële noodzaak tot veiwooiding van 

de ervaring. Bataille en Blanchot moeten deze reis maken: zij zoeken 'het einde van 

het menselijk mogelijke' steeds op. Maar Bataille impliceert zelf al dat anderen deze 

aandrang niet zullen voelen. Of, zoals Domstedt stelt: '[W]ie de bataillaanse denk-

beweging niet volgt, slaagt ei met rationele middelen betrekkelijk eenvoudig in dat 

denken te weetleggen. Het is een denken dat slechts bestaat bij de gratie van de erva

ring die haar bezielt' (EH, p. 79). Bataille en Blanchot presenteren hun persoonlijke 

ervaring van het onuitspreekbare, uitgaande van de onbewijsbare hypothese dat ook 

anderen hun strikt petsoonlijke ervaringen van het onuitspreekbare hebben. En zij 

hopen dat hun petsoonlijke etvaringsspreken het ervatingsspreken van hun lezers 

met nieuwe perspectieven verrijkt. 

De vraag is dan wel of dit ervatingsspreken nog 'filosofisch' is: het onttiekt zich 

in iedei geval aan filosofische standaaiden als mededeelbaaiheid, systematiek en 

universaliteit. Blanchot en Bataille schreven naast hun beschouwende weik ook lite

raire ficties: daarin wordt geen filosofisch betoog gehouden over de onuitspreekbare 

ervaring, maar wordt deze ervaring getoond en geënsceneeid. Hun stijlmiddelen 

(fragmentering, paradoxen) zijn bovendien eetdet literair dan filosofisch. In alle drie 

hier besproken boeken wordt dan ook geconcludeeid dat filosofie op zijn minst ver

mengd wordt met literatuur Maat zoals Ciitchley zegt: 'Kunst heeft een filosofie 

nodig die kunst nodig heeft' (VL, p. 151). Dit betekent dat liteiatuut en filosofie el

kaar kunnen verrijken. Vermoedelijk daarom ondersteunt Ciitchley zijn betoog 

steeds met filosofie én literatuur Zo spreekt hij twee keer over het 'cogito' zonder 

een 'ergo sum': in verband met Kant, en in verband met Beckett. Ongetwijfeld heeft 

zijn kennis van Kant zijn lectuui van Beckett verdiept: Kant betoogde immeis met 

dwingende argumenten dat het 'ik' zichzelf niet kennen kan. Het 'ik denk' moet 

volgens Kant al onze voorstellingen begeleiden, terwijl dit 'ik denk' zelf niet voorge

steld kan wolden. Maar Beckett ensceneert ervaringen van iemand die zich als het 

ware 'cogito' zonder 'ergo sum' voelt, die dus de onvoorstelbaatheid van het 'ik denk' 

ervaart. En dat venijkt dan weet het filosofische denken ovet het 'ik' dat zichzelf een 

vreemde is. 

Misschien is dat de reden dat Blanchot en Bataille etvaringsspreken combineren 

met filosofisch spieken, en dat hun gefragmenteetde stijl een soort 'tussenvorm' van 

filosofie en literatuur laat zien. Hakkelende poëzie en stamelend cryptisch proza 

wordt namelijk vaak ook afgewisseld met filosofische beschouwing: literaire ensce

neringen van onuitspreekbare eivatingen worden afgewisseld met filosofische be

schouwingen ovei 'de' ongiijpbaaiheid van 'de' ervaring. Onverwoordbare ervarin

gen onttrekken zich aan iedei bekend stijliegistet; tegelijk echtet is het onmogelijk 

om daaivan los te komen. Daaiom vermenigvuldigen en parodiëren deze auteurs 

bewust de registeis, in de hoop zo een glimp op te vangen van 'iets' onbekends. 

We moeten de wooiden nog vinden die techt doen aan het onveiwootdbaie. In 

het boek van Ctitchley komt dit misschien het beste naat voren. Steeds noemt hij 

onze finitude (eindigheid) een nog te beteiken achievement. De ondoorgrondelijk-
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heid van definitude dringt niet tot onze ervaring door: onze ontvankelijkheid hier- REVIEWS 

voor moet nog ontwikkeld worden. Kort en droog schetst Critchley het machteloze 

sterven van zijn vader en zijn eigen machteloosheid daarbij. Critchley's probleem 

was vootal dat de wootden ontbiaken om uiting aan die machteloosheid te geven. 

Hij wil de ervaring van de onmacht als onmacht vetwootden; juist niet de overwin

ning van die onmacht. Het probleem is volgens hem dat we het zinloze toch weet 

een zin proberen te geven, waaidooi we ons niet goed kunnen vethouden tot het 

zinloze. De onmacht zelf wordt veizwegen omdat we ons veilangen naar zin en een

heid niet kunnen opgeven. Het geleidelijk aan iets losser laten van dit verlangen is 

wat Critchley bedoelt met finitude als achievement. Ook het zoeken naai nieuwe 

stijlvormen speelt hieibij een rol. 

Critchley gebruikt in dit verband begrippen als messianisme (Adorno), messiani-

que sans messianisme (Derrida) en a venir (Blanchot). De laatste tetm is een vetkno-

ping van avenir (toe-komst) en aventure: de toe-komst als een onvooispelbaat avon

tuur. De term getuigt van een sooit 'messiaanse' hoop: de hoop dat ooit, in een 

onvoorspelbare toekomst, de onuitspreekbare ervaring beter recht kan wolden ge

daan. De hoop ook dat onvetklaarbaar leed dan wel in zijn onverklaarbaarheid zal 

worden erkend. Maar het gaat hier bepaald niet om een concreet utopisch ontwerp: 

elke concretisering doet onrecht aan het onuitspreekbare. Adotno zelf stelde al dat 

ieder coherent spreken over het leed in Auschwitz simplificerend is: hij verbood ie

dere inpassing in een verklarend kader. De enige hoop van Adorno (Critchley, Blan

chot...) is dat we voor dat onbegrijpelijke een grotere ontvankelijkheid ontwikkelen. 

Misschien zullen we ooit meet recht kunnen doen aan onuitspreekbare ervaringen, 

misschien zullen we door een grotere gevoeligheid voor onbegrijpelijk leed beter le

ren en vootzichtiger omgaan met dit leed. Daarbij is vooral de experimentele kunst 

belangrijk, omdat daarin tenminste gepoogd woidt het raadsel als raadsel te tonen. 

In Het wakende woord gaat het dan ook in meerdere bijdragen over de 'politieke' 

inzet van Blanchots schrijven. Maat deze politieke inzet is geen conventioneel enga

gement. Het gaat (zoals Schulte Notdholt zegt) om het 'openhouden van de leegte' 

(WW, p. 43), dus om een schtiftuui die probeert de lezer ontvankelijkei te maken 

vooi de arrière monde van het il-y-a. Die ontvankelijkheid kan dan latei, eventueel, 

een tol spelen in het concrete politieke handelen. Maar die schriftuur geeft verder 

geen enkele aanwijzing voor dit concrete handelen: het gaat volgens De Kesel om 

'zuivere openheid', een 'radicaal lege belofte' (WW, p. 111). Het is echtei volgens mij 

wel de vraag of deze belofte niet al te leeg is, en of het niet nuttig is toch vooizichtig 

ovet concrete politieke inhouden te denken. Deitida bijvoorbeeld deed dit wel in 

Spectres de Marx en in ander recent werk: hij neemt daarin weliswaar aarzelend, 

maar toch beslist standpunten in over onder andere Europa's vreemdelingenbeleid, 

de milieuproblematiek en de Golfoorlog. Weliswaar stelt hij steeds vast dat een dui

delijke politieke grondslag ontbteekt, maar toch moeten wij volgens hem wel tot 

concreet politiek denken overgaan vanwege de ernst van de wereldproblematiek. 

Derrida zegt dus eigenlijk: wij moeten wel politieke keuzes maken, ook al ontbreekt 

daaivoot een hechte basis. De auteuis in Het wakende woord en Existentialisme en 

humanisme doen dit echtet niet. Zij houden uit alle macht vast aan de 'zuivere open

heid'. 
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KRISIS 74 Ook Critchley schrikt vooi concrete invullingen terug. Wel besteedt hij aan

dacht aan het 'openhouden van de leegte' door Beckett. En daarbij snijdt hij iets aan 

dat in de andere hiei bespioken boeken ontbteekt: de humor. Blanchot maakte geen 

grappen, Beckett-bewondeiaat Adoino had geen oog vooi humor Critchley echtei 

stelt deze vooiop. Critchley benadrukt het inktzwarte katakter van Becketts grap

pen: het is sarcasme om het eigen onvermogen, de slapstick van de wanhoop, de 

schaterlachende zelfspot van iemand zondet armen en benen die uit het raam wil 

springen en merkt dat hij het raam niet open krijgt. Maat zo biedt deze humot wel 

een omgangsvoim met die wanhoop. Het is een sceptische humot: alle zekeiheden 

worden als kolder weggehoond. Het lachen is 'een modus van een onkoloniseeibate 

non-identiteit in de levenswereld' (p. 28): iets dus dat zich aan de gangbare oidenin-

gen onttrekt. Daarom is het ook 'de uiterste ervaring van verlies, dat een verlies is 

van een zekere filosofische ernst (...)' (p. 157). Becketts humor 'licht de komische 

zwakheid van onze lichamelijkheid op' (p. 159): et wotdt geschaterd om onze onge

rijmdheid, zwakheid en eindigheid. Critchley roemt Becketts ondeimijning van de 

normale zin-gevende, 'zalvende' verhalen. En dat is volgens Critchley bevrijdend: 

het maakt de weg vrij voor een 'speelse relatie tot de eindigheid, een vieting van de 

menselijke bepeiktheid die is dooidtenkt met satdonische, om-je-te-baisten-te-la-

chen-, anti-deptessiva-humot' (p. 205). In Het wakende woord wotdt vaak gesproken 

over Blanchots bewering dat we moeten 'leren denken met pijn'. Critchley beaamt 

dat, maai hij laat zien dat humot ook een mogelijkheid is. Daaimee wijst hij op een 

stijlregistei dat volgens mij te weinig aandacht krijgt in de andere hier besproken 

boeken, ondanks hun pleidooi voor een veelheid aan stijlen. 

Dat pleidooi wordt toch al niet dooi alle auteuts tet harte genomen. Veel bijdra

gen in Het wakende woord spieken in duistere Blanchot-stijl over Blanchot. Het is 

natuuilijk veidedigbaat om Blanchots complexiteit te bewaren. Toch denk ik dat de 

keuze vooi een eigen stijl meet petspectieven aan Blanchot toevoegt. Bovendien 

wordt ei naat mijn smaak te weinig geptobeerd om een dialoog op gang te btengen 

tussen Blanchot en Bataille eneizijds en andere auteuis andetzijds. Vooial in Exis

tentialisme en humanisme lag ei een kans: dit boek gaat niet alleen over Bataille en 

Blanchot, maai ook ovet Sattie en Camus. De meeste bijdragen gaan echter alleen 

in op een van deze auteurs. En in bijdragen waarin de vier auteurs wél vergeleken 

worden is de conclusie meestal dat Bataille en Blanchot 'verder' gaan dan Camus of 

Sartre. Dat impliceert dat de laatstgenoemde auteuis in het (post) moderne filosofi

sche debat een gepasseetd station zouden zijn. Maai is dat zo? Natuuilijk hebben 

Ten Kate en De Biabandei gelijk met hun opmerking dat Blanchot en Bataille een 

gefragmenteetdei schrijfstijl hebben dan Saitre en Camus. En vooral Sartre was in 

zijn filosofisch wetk uit op een sluitend systeem. Toch evoceeiden zij vooial in hun 

literaire werk ook grenservaringen van het absurde. Wat bijvooibeeld te denken van 

La nausée, waatin Sartre de walging van Roquentin evoceert nadat diens normale 

wereldbeeld is ingestort? Wat Roquentin ziet is slechts 'de overweldigende onver

schilligheid van het zijn ten opzichte van het bewustzijn' (EH, p. 19). Dit lijkt spie

kend op de il-y-a-eivaiingen waarover Blanchot spreekt. En Sartres verhaal Le mur 

eindigt met een schateilach: de hoofdpersoon heeft zojuist de absuiditeit van het be

staan ondervonden, en kan daarop alleen reageren met een uitzinnige sniklach. 

I I O Nico VAN DER SIJDE 



Heeft dat geen raakpunten met, bijvoorbeeld, het uitzinnige lachen waar Bataille 
over spreekt? Of met de humor van Beckett? Natuurlijk is de stijl van Sartre en Ca
mus een andere, maar dat zou ook een voordeel kunnen zijn. Een andere stijl roept 
immers per definitie ook andere perspectieven op. En waarom zouden deze perspec
tieven Blanchot en Bataille niet kunnen aanvullen? Ger Groot doet als enige een po
ging: hij acht de 'ethische maximaal' van Sartre (het absoluut vasthouden aan de 
verantwoordelijkheid voor de eigen keuze) een onmisbaar moreel element, juist van
uit een postmoderne optiek. Maar waarom zou iets dergelijks niet ook kunnen gel
den voor Sartres gedachte dat onze vrijheid ons in angst openbaar wordt? Waarom 
zou ook Camus' notie van absurditeit - geboren uit de frictie tussen de naar zin zoe
kende mens en de zinloosheid van de wereld - niet een eigen rol kunnen vervullen 
in het hedendaagse postmoderne denken? 

Er is dus kortom nog werk aan de winkel. Ik droom van een boek waarin per
spectieven gecombineerd worden van Adorno, Derrida, Lyotard, Nancy, Blanchot, 
Beckett, Bataille, Camus en Sartre; een boek waarin een gefragmenteerde ernstige 
stijl afgewisseld wordt met heldere bespiegeling en sardonische humor. De belang
rijkste verdienste van de hier besproken boeken is dat zij samen een glimp oproepen 
van dit wellicht onmogelijke, maar wel fascinerende boek, dat vol zal staan met in
trigerende vergezichten op de raadsels van ons bestaan. 
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