
treft, ~ L J  wil niet de filosoof 
koning, maar de literator r-' - 
t e  maken. Maar moeten rechters 
niet gewoon saaie, oppassende 
mensen ziin? 

Signalementen 

Maurice Blanchot, De onuitspreke- 
lijke gemeenschap, Uitg. Helderlin, 
Amsterdam, 1986, vertaling: Jeanne 
Buntinx, Annie Classens, AgnÃ¨ Vin- 
cennt. 

Volgens de tradi-tionele genre-inde- 
ling kan het oeuvre van Blanchot in 
drie kategorieÃ« verdeeld worden: 
Literatuur, filosofie en literaire 
kritiek. De laatste twee zijn van 

voor zover het hier om een probleem 
gaat - doet zich niet alleen voor 
a r  aanleiding van ~lanrhot's werk. 
Ook bij schrijvers als Bataille, 
Foucault, Dernda, om er een paar 
te noemen, kunnen we iets dergelqks 
opmerken. 
Het zou te ver voeren om hier op de 
achtergrond en de betekenis van dit 
overigens typies franse, verschijn- 
sel in te gaan. Op Ã©Ã misverstand 
dat in dit verband, en misschien 
ook naar aanleiding van Blanchot'^ 
tekst, kan ontstaan, wil ik wel van 
te voren al wqzen: Blanchot streeft 
geen 'harmonisatie-ideaal' na, in de 
zin van een vereniging of harmonisa- 
tie van de filosofie, de literatuur 
en 'het leven' of 'de ervaring' tot 
Ã©Ã geheel. Het is, denk ik, eerder 
omgekeerd: de preokkupatie met de 
normen die de filosofie en de Lite- 
ratuur, wellicht zelfs alle vormen 
van schriiven. afbakenen en beeren- 
zen, resulteert LH Blanchot's werk 
(onder andere) in pen voortdurend, 
meestal impl~ciet, ter diskussie 
stellen van de standaard verhoudin- 
gen tussen, en afgrenzingen van, 
deze gebieden of vormen van schr11- 
ven. In De onuitsprekelnke gemeen- 

toepassing op de tekst (franse pu- schap vinden we deze preokkupatie 
blikatie in 1983) die recentelfik terux in de aleemene of abstrakte 
in nederlandse vertaling verschenen 
is, De onmtsprekelijke qemeen- 
schap. Het eerste gedeelte van deze 
tekst (De negatieve gemeenschap) 
kan gelezen worden als een min of 
meer filosofiese verhandeling over 
het idee 'gemeenschap', voorname- 
lijk uitgaande van en geÃ¯nspireer 
door het werk van George Bataille; 
het tweede gedeelte (De gemeenschap 
van de geliefden) zou een literaire 
kritiek of interpretatie genoemd 
kunnen worden omdat een verhaal van 
Marguente Duras (d.i. De ziekte 
van Se dood, Holderlin, 1984) cen- 
traal staat. Echter, een lezer die 
gewend is aan de afbakening van de- 
ze drie genres in de moderne duitse 
engelse en, natuurlijk, nederlandse 
traditie, zal merken dat de titels 
'filosofie' en 'literaire kritiek' 
slechts provisories van toepassing 
zijn op deze tekst. Dit probleem - 

- . 
vraag naar de verhouding tussen 
enerzijds het werk (oeuvre), het 
bewerkstelligen of vormgeven (faire 
oeuvre) en anderzijds de vorm-loos- 
heid (de'soeuvrement) waarin 'het 
werk' zich ontbindt. Hoewel deze 
vraag, die zowel met betrekking tot 
het 'werk' van de gemeenschap als 
het werk in strikte zin (oeuvre) 
gesteld wordt, raadselachtig blijft, 
lijkt Blanchot vooral gefascineerd 
door de (uiterste) mogelijkheid van 
die verhouding: wanneer vorm gege- 
ven wordt, 'gewerkt' wordt aan de 
vorm-loosheid, de ontbinding van 
elke vorm, elke realisatie in een 
'werk'. De lijn van deze paradox 
doet zich in de hele tekst gelden 
(ik kom daar straks nog op terug). 
Zoals uit de titel blijkt, is de 
gemeenschap het onderwerp van 
Blanchot's tekst. Hij introduceert 
het idee van de gemeenschap tegen 



e n  min of meer konkrete politieke 
achtergrond, namelijk het kornunis- 
ties ideaal. Deze politieke, of be- 
ter, politiek-kulturele (Blanchot 
verwijst b.v. ook naar de surrea- 
listen) kontekst blijft in het hele 
boek op de achtergrond een rol spe- 
len, maar is niet de leidraad van 
Blanchot's tekst. De verbindende 
faktor in de bespreking van de ver- 
schillende aspekten van de gemeen- 
schap is ontleend aan een thematiek 
die kenmerkend is voor de kontempo- 
raine franse filosofie: het thema 
van de ander, de verhouding van het 
Zelf(de) en deihet Ander(e), de dif- 
ferentie. Diverse variaties en in- 
terpretaties van dit thema vindt men 
op vrijwel alle gebieden, bij prak- 
ties alle 'kopstukken', van de fran- 
se filosofie terug, in de ethiek 
(Levinas), de dialektiek (Bataille), 
de politieke filosofie of theorie 
(Sartre), de metafysika (Derrida) 
enzovoorts. Blanchot heeft verschil- 
lende aspekten van dit thema in  ZIJ^ 
tekst verwerkt, met name die, die 
teruggaan op het werk van Bataille, 
en, in mindere mate, van LevÃna en 
Dernda. 
De verhouding tot delhet ander(=) 
lijkt een paradigmatiese funktie te 
hebben in Blanchot's bespreking van 
het idee of de mogelijkheid van een 
gemeenschap. Waar het hem in die 
verhouding om gaat, is de ervaring 
van deihet ander(@) in de zin van 
een absolute, niet te bevatten, 'ex- 
terioriteit'. Zowel Blanchot als 
Bataille vatten een dergelijke erva- 
ring op als een ervaring die elk 
'werk', bijvoorbeeld het eigen 
schrijven, het streven naar een ge- 
meenschap, maar zelfs ook het eigen 
leven, op het spel zet en wel zoda- 
nig. dat daarin of daarmee de meest 
essentiÃ«le want onbeantwoordbare, 
vragen opgeroepen worden. Het is als 
het ware een grenservaring die we- 
liswaar reÃ«e en bepalend is, maar 
toch geen 'vorm' kan knjeen omdat 
de exterionteit van delhet anderCe) 
nooit in te passen of te beheersen 
is. Deze grenservaring krijgt in de 
tekst verschillende 'namen': de dood 
(van de ander), de onuitsprekelijk- 

heid van de ervaring van de gemeen- 
schap, de onmogelijkheid - vanwege 
de strukturele asymmetrie - van de 
liefdesverhouding tot de ander, de 
vorm-loosheid of ontbinding (d&- 
oeuvrement) die nooit in het schnj- 
ven, in het 'werk' bereikt kan wor- 
den. Steeds gaat het hier om een pa- 
radox, dat wil zeggen, om een erva- 
ring of een mogelijkheid die alleen 
op een min of meer paradoxale wijze 
geformuleerd kan worden. Enerzijds 
is er het streven deze grenserva- 
ring of -mogelijkheid op een of an- 
dere manier 'vorm' te geven, in de 
taal, of in de realisering van een 
gemeenschap (b.v. Bataille's 'expe- 
riment' met d c Ã © p h a l e )  Anderzijds 
benadrukt Blanchat telkens weer dat 
deze ervaring alleen bestaat in 
zijn 'onttrekking' of 'ontbinding', 
dat hij alleen geleefd en gekend 
kan worden in en door de onuitspre- 
kelijkheid, de onmogelijkheid er 
'vorm' aan te geven. In de tekst 
zijn talloze omschrijvingen of for- 
muleringen te vinden die deze para- 
dox weergeven. Bijvoorbeeld, mee be- 
trekking tot de gemeenschap: 
"De gemeenschap zou niets zijn als 
zij degene die zich eraan blootstelt 
niet naar de oneindigheid van de al- 
terlteit zou openen, terwijl ZIJ te- 
gelijkertijd zijn onverbiddelijke 
eind~gheid verzegelt" (p. 29). Of: 
"Er kan geen gemeenschap z i p  als de 
eerste en laatste gebeurtenis (de 
geboorte, de dood), waarin voor ie- 
dereen de mogelijkheid tot gemeen- 
schappelijkheid ophoudt, niet ge- 
meenschappelijk zou zijn" (p. 19). 
De kern van Blanchot's eigen stre- 
ven, van zijn eigen schrijven, wordt 
volgens mij het beste weergegeven 
in de volgende uitspraak: 
" (  ... ) alleen de overdracht van wat 
nier over te dragen is, loont de 
moeite" (P. 31). 
Dit laatste citaat is een kernachti- 
ge samenvatting van datgene waarmee 
je als lezer herhaaldelijk gekon- 
fronteerd wordt: de onuitsprekelijk- 
heid, de onoverdraagbaarhei-d van wat 
Blanchot wil overdragen. Vooral het 
eerste gedeelte van de tekst - door 
Blanchot zelf "deze ogenschijnlijk 



gedesoriÃ«nteerd aantekeningenr' 
(p. 39) genoemd - is zo nu en dan 
moeilijk te volgen. Maar ik heb de 
indruk dat dit voornamelijk ligt 
ran het feit dat Blanchot t6 direkt, 
met te weinig afstand, de inspiratie 
verwerkt die er voor hem uitgaat van 
het werk van Bataille. 
De rol die Bataille in het eerste 
gedeelte van de tekst vervult, wordt 
in het tweede gedeelte overgenomen 
aoor het, hierboven genoemde, ver- 
haal van Duras, Het resultaat is, 
gedeeltelijk althans, een nieuw ver- 
haal. Dit verhaal introduceert: een 
nLeuw aspekt van de gemeenschap, na- 
melijk de liefde, maar kontinueert, 
zij het wat minder uitgesproken, de- 
zelfde paradoxale problematiek zoals 
ik die hierboven beschreven heb. De 
paradox van een 'onmogelijke mo?e- 
lijkheid' een mogelijkheid die niet 
te realiseren maar toch noodzakelijk 
is, wordt hier het mooist beschre- 
ven: de li- .:Q voor de ander "die 
zich glechts in het verlies zou ver- 
werkelijken, dat wil zeggen zich 
verwerkeliÃk in het verlies niet 

Universiteit te Heerlen en die 
zelf op p. 83 van zijn boek de 
hoop uitspreekt "ooit nog eens in 
de gelegenheid te zijn een studie 
te maken van de geschiedenis van 
mijn geboorteplaats, Ouderkerk aan 
de Amstel". Waarvan akte. 
De titel van het boek is enigszins 
misleidend. Het gaat Van Berkel 
bij nader inzien namelijk niet om 
een misschien wel polemiese signa- 
lering van wat voor een renaissan- 
c v deze of gene kultuurweten- 
schap dan ook. Het gaat hem om 
propaganda: Van Berkel houdt een 
nogal persoonlijk getint pleidooi 
voor een eenduidige ordening van 
vakken die zich als 'kultuurweten- 
schappen1 aandienen. Dat maakt 
zijn boek irritant waar het inter- 
essant had moeten wezen. Het zou 
interessant zijn geweest als Van 
Berkel zich had gemengd in het de- 
bat over de aard en de reikwijdte 
van kultuurwetenschappen (in een 
apert meervoud). Het is irritant 
geworden omdat hij de status van 
kultuurwetenschab (in een auoioee- . . 

van w a t  J heeft toebehoord, maar v a n  c i c - q  cnkc:voudl u:~sluitend ijkt 
wal men nooit !iceft p.eLad ( .  . . ) "  a r  ik de ' b c ' / ! n c e ! i - k e  ' Â ¥ . i s : n  - 
( p .  59). 

Veronica Vasterllnq 

Over: K. van Berkel, Renaissance 
der cultuurwetenschap, MN~OKW- 
reeks, Leiden 1986, ISBN 90-6890- 
032-3, 138+VI pg. 

Uitgeversmaatschappij Martinus 
Nijhoff en de Vereniging voor On- 
derwijs, Kunst en Wetenschappen 
geven samen een reeks uit met ge- 
peperde titels als Filosoferen 
over de politiek en Mijn ideale 
school. Onlangs is daaraan toege- 
voegd Renaissance der cultuurwe- 
tenschap van K. van Berkel. die 
op de achterflap wordt geaffi- 
cheerd als Wetenschapshistor~kÅ¸ 
en medewerker bij de afdeling 
kultuurwetenschappen van de Open 

riese methode van Huizinga' zou 
willen noemen. Anders gezegd: kul- 
tuurwetenschap is bij Van Berkel 
vooral 'geschiedwetenschap' en mÃ© 
Huizinga is 'geschiedwetenschap' 
bij hem dan weer vooral 'een ingaan 
in een sfeer'. Zeker, Van Berkel 
erkent het problematiese van deze 
exklusieve ingang die het eigene 
zou moeten uitmaken van geschied- 
en dus van kultuurwerenschap. Toch 
stelt hij onvervaard op het eind 
v zijn boek: "Ikzelf ervaar het 
echter als een prettige gedachte 
dat ik mij als histor~kus verwant 
kan voelen met zowel de literator 
als de socioloog, zonder Ã©Ã van 
beiden te zijn" (p. 121). Renals- 
sance der cultuurwetenschap had 
zodoende beter Huizinqa r e d ~ v ~ v u s  
kunnen heten, met een ondertitel 
in de trant van Mijn eultuurweten- 
schappeluk benul. Van Berkels 
konsekwent egoioq~ese schrijfwijze 
aksentueert het irr~tante overl- 
gens eens te meer. Wie zich deson- 



danks in Van Berkels kultuurweten- 
schap wil storten, staat in grote 
lijnen het relaas te wachten dat 
k nu verder met enig kommentaar 
weergeef. 
Alhoewel rn het Woord vooraf geen 
enkele 'geleerdheid' wordt gepre- 
tendeerd, wordt i-n de Inleiding 
vanuit een inhoudelijk-wetenschap- 
pelijke optiek' de hamvraag gesteld 
of het 'wetenschappelijk gezien' 
zinvol is om 'te streven naar een 
integratie van verschillende vakge- 
bieden tot iets wat dan kultuurwe- 
tenschap heet'. Wat Van Berkel als 
renaissance der kultuurwetenschap 
presenteert, is in feite niets an- 
ders dan een andere reglementering 
van de kultuurwetenschappelijke we- 
tenschappelijkheid waarmee de inte- 
gratie zou kunnen worden gelegiti- 
meerd - met Heerlen uiteraard als 
favoriete standplaats. In hoofd- 
stuk I gaat hij daartoe te rade 
bij neo-kantlanen als Windelhand 
en Rickert, b n  miin weten de - 
respektabele 'uitvinders' van de 
kultuurwetenschappen als het idi- 
oom bil uitstek van het praktiese 
burgerlijke vernuft. Van Berkel 
blijkt echter geboeid te zijn door 
de koppeling die de neo-kantlanen 
tot stand brachten tussen individu 
en ideaal; naar zijn mening biedt 
dit een vruchtbare voedingsbodem 
voor een integratieve aanpak van 
kultuurvetenschap anno nu. Die ho- 
d m  moet evenwel verr~ikt worden. 
De 'kleine eeuw wetenschappelijke 
ontwikkelina' nÃ Rickert kunnen we - 
('we'?!) natuurlijk niet veron- 
achtzamen. Het ~n wezen negentien- 
de-eeuwse kultuurbegr~p dient te 
worden verruimd van een 'normatie- 
v e  tot een 'deskr~ptieve' hand- 
greep. In hoofdstuk I1 bieden twin- 
tigste-eeuwse antropologen als 
Elias en Geertz Van Berkel op dit 
punt eigenaardig soelaas. Hij kan 
namelqk tot de slotsom komen dat 
met d ~ t  a-normatieve aanbod de an- 
tropologie 'dus is gaan lijken op 
de geschiedwetenschap' (mijn kur- 
s~ver~ng). Hier wreekt zich Van 
Berkels positie. Een bepaaldehio- 
tonciteit is voor hem kennelijk 

het kritiese model waaraan apriori 
kultuurwetenschappelijke weten- 
schappel~jkheid dient te worden aE- 
gelezen en verder basta. Deze la- 
ten we zeggen histor~c~stiese aan- 
pak wordt in de hoofdstukken 111 
en IV van een methodies sausje 
voorzien. Dat wil zeggen, in hoofd- 
stuk 111 wordt de filosofiese her- 
meneutiek van het type Di1 they/Ga- 
damer afgewezen als ontoereikend, 
m in hoofdstuk IV des te 'over- 
tuigender' aan te kunnen komen zet- 
ten met, hoe kan het anders, de ge- 
schiedwetenschap als de samenbin- 
dende faktor in de kultuurweten- 
schappen. "En", zo luidt de dus 
voor de hand liggende konklusie, 
"dan m e t  de geschiedwetenschap in 
het algemeen, maar de kultuurge- 
schiedenis in het bijzonder" (p. 75).  
Van Berkels universum is gesloten; 
maar het is wel de beslotenheid 
van onder de theemuts, pace Luce- 
bert, 1948-1963 gedichten, Amster- 
dam (BBILRP 8 4 )  1971, p. 273 Deze 
kultuurgeschiedenis wordt uiter- 
aard verder ingedikt. Allereerst 
blijkt het om 'integrale geschie- 
d e n ~ ~ '  te gaan, in het voetspoor 
van een hegellaniserende Jan Ro- 
mein. Vervolgens wordt de 'integra- 
Ie geschiedenis' door Van Berkel 
in het 'biografiese genre' onderge- 
bracht' (dit alles nog i n  hoofd- 
stuk IV). En tenslotte wordt dan 
n hoofdstuk V dit genre tussen 
'wetenschap' en 'literaruur' gesi- 
tueerd, met Johan Huizinga als 
kroongetuige, terzijde gestaan door 
de 'Groningse geschiedtheoretikus 
Ankersmit, een van de welnige ori- 
ginele filosofen van Nederland op 
dit moment' (p. 1011, die denk ik 
niet om dat kompliment verlegen 
zit, maar dit tussen haakjes. In 
een larmoyant nawoord vraagt Van 
Berkel zich post festum af of hij 
n ~ e t  te beperkt is geweest (p. 122) 
- wat een gotspe! Lopende diskus- 
sles in en over kultuur en voor 
mijn part over kulruurwetenschap- 
pen (maar dan wel meervoud s.v.p.) 
ziin totaal maar dan ook totaal aan 
deze wetenschapshistor~kus/kultuur- 
theoretikus voorbijgegaan. 



EÃ© opmerking nog over het geschied- 
wetenschappelijke denkraam waarbin- 
nen Van Berkel als onder de 'thee- 
osofoliantenkapellen' (opnieuw Lu- 
cebert) opereert. Met Huizingal 
Ankersnit pleit Van Berkel voor 
een kombinatie van 'historlese sen- 
satie' en 'narratieve verbeelding', 
samen het (subjekti-eve) benul van 
de 'beoefenaar van de geschiedwe- 
tenschap in kwestie't Dit besef 
wordt fel verdedigd tegen een zoge- 
naamde aktual~serende betekenisver- 
nauwing van de geschiedenis. "Te- 
gen de overschatting van de ge- 
schiedenis zou het inzicht dat 11s- 
. i interpretaties eigenlijk 
slechts metaforen zijn wel een 
heilzaam tegengif kunnen zijn", 
scelt Van Berkel op p. 116. Niet 
helemaal ten onrechte, mits hem 
hier een teleologiserende geschied- 
beoefening voor ogen staat. Om er 
echter in Ã©Ã adem op te laten vol- 
gen: "Een begrip als fascisme is 
geen aanduiding voor een ding in 
het verleden, geen term ter be- 
schrnvine van een vast aantal . - 
konkrete denkbeelden en verschijn- 
selen, maar een konstruktie van de 
hlstonkus, zijn manier om een 
groot aantal versch~jnselen uit de 
geschiedenis van het interbellum 
in onderling verband te brengen". 
Van deze zin is ieder woord m ~ s -  
plaatst. Dit kan gewoonweg niet. 
Hier broeit het mij wat te kwa- 
lijk onder Van Berkels theemuts. 

Jan van Heemst 

Bata111e een grensgeval 

Georges Bataille: De tranen van 
Eros. Met een inleÃdin van J.M 
Lo Duca en onuitgegeven brieven 
v Bataille; [vercalina uit het - 
frans door Jan Versteegl. Nijme- 
gen: SUB, 1986. 
Vertaling van: Les larmes d'Eros, 
Parijs: Pauvert, 1961. 

Georges BataUle leefde van 1897 
tot 1962. Hij heeft de twee wereld- 
oorlogen dus bewust meegemaakt, 
al heeft zijn zwakke gestel hem 
belet aktief deel te nemen aan 
het geweld (in de eerste wereld- 
oorlog was hij ziekenverzorger). 
Hoe houdt een gevoelige en nieuws- 
gierige natuur zich staande, ter- 
wijl tot tweemaal toe txjdens zijn 
leven de mensheid aan de grenzen 
v a  haar waanzin raakt7 Met ver- 
bijstering moet hij hebben beseft 
dat elk gebod, elke wet de over- 
treding oproept. Ook vonden tij- 
dens zijn leven revoluties plaats 
op het gebied van de taalkunde en 
taalfilosofie (De Saussure, Witt- 
genstein) en op dat van de psycho- 
logie (Freud, Lacan). Deze weten- 
schappen problemat~seerden zowel 
het innerlijk van de mens, als 
diens verhouding tot de "werkelijk- 
heid" (taal). Deze nieuwe theorie- 
en hebben evenals de makabere 
praktijken van de mensen van zijn 
tijd, grote invloed op hem uitge- 
oefend. Twee van zijn belangrijk- 
ste werken, te weten L'ExpÃ©nenc 
IntÃ©rieur (1943) en Sur N i e t z s c h e  
(19451, verschenen tijdens de 
oorlog, waarover een vriend van 
Bataille later met pijnlijke een- 
voud zou schrijven: "Le monde hÃ© 
slta, puls reprit son Ã©quilibre 
(Blanchot) . 
Bataille Trias een schrijver. Welk 
domein hij ook betrad, dat van de 
etnologie, dat: van de prehistorie, 
v de filosofie, de l~teratuur, 
6Ã© ding stond voor hem vast: "Que 
senons-nous sans Ie langage? I1 
nous a fait ce  que nous sommes". 
Zonder kennis kan met niet schrq- 



v ,  maar die kennis is terzelfder 
tijd een gebod dat de mens wordt 
opgedrongen. Nu kan de men trach- 
ten dat gebod te overtreden, in 
een poging een eigen, innerlijke 
kenn~s te verwerven: de stilte die 
achter de taal, buiten het geweld 
v a  de wereld ligt, 
Elk mens sterft alleen. Zijn ken- 
nis, zijn plaats in de wereld, 
zijn Ãon)vermoge tot kommunika- 
tie, kunnen nooit verhinderen dat 
er een diepe kloof blijft bestaan 
tussen hem en zijn medemensen. 
Z n n  dood is niet hun dood. Hun 
dood is niet van invloed op zijn 
leven. Elk individu verschilt we- 
zenlijk van elk ander, het is een 
on-deelbaar wezen, dat voor leven 
en dood een eigen tijd heeft. Dat 
noemt Bataille de diskontinuÃ®tei 
van de mens. Daartegenover staat 
dan de kontinuÃ¯teit die misschien 
kan worden omschreven als de zucht 
naar eeuwigheid. De beperktheid 
van het ik zoekt kompensatie in 
werken die het nageslacht moeten 
doen huiveren van ontzag. De mens 
wordt piramide, Chinese Muur, Lo- 
dewijk I1 van Beieren vond de 
eeuwieheid in zxin sorookies- " .  
kasteel. De kontinuÃ¯teit als enig 
obiekt van menseliike passie. - .  
vindt uitdrukking in het godsbe- 
sef, in de erotiek, in een over- 
schrndmg van alle waarden. De 
enige vorm van kontinuÃ¯tei waar- 
mee ieder mens heeft te maken, is 
zijn einde. Vandaar dat bij Ba- 
taille religie, erotiek, zelfs 
taal, nauw verweven zijn met de 
dood. De dood is geen ervaring, 
wel de ultieme overschrijding. De 
dood maakt een einde aan het bio- 
logies leven, zoals overschr~j- 
ding, overtreding van wetten en 
geboden een einde maakt aan het 
leven dar van buiten af wordt op- 
gelegd: dat is de innerlijke er- 
varing. 
De taal stelt strenge beperkingen. 
Bataille probeert daaraan te ont- 
snappen door erop te wijzen dat 
de mens op elk moment van zijn Ie- 
ven stervende is (een band met het 
eeuwige heeft). De schrijvende 

hand aanvaardt de grenzen van het 
schrijven, de stervende hand ont- 
snapt aan die beperkingen, dankzij 
de dood die hem is beloofd. 
Wat weten wij? Deze vraag sluipt 
als een verraderlijke spin door 
Bataille's teksten. De taal ont- 
wikkelt zich middels woorden en 
perioden in de tijd. De taal is 
nzet het weten zelf, maar analy- 
seert het, fragmenteert het. Het 
weten zelf staat buiten de tnd. 
Zo staat de taal het overzicht, 
het moment van inzicht juist in 
de weg. De erotiese ervaring van 
de mens kan niet in taal worden 
weergegeven, kan er hoogstens mee 
worden opgewekt. Teneinde de mens 
in zijn hoedanigheid van eroties 
dier te begrijpen, moeten wij ook 
het niet-weten een plaats in ons 
denken geven. Een specialist, zegt 
Bataille, zal nooit de erotiek be- 
grijpen. Specialisaties leiden ons 
af  van wat de mens eigenlijk is, 
beter gezegd: van zijn mogelijkhe- 
den en zijn rijkdom. 
Bataille heeft een paradoxale ver- 
houding met de filosofie als we- 
ten-schap. Over het algemeen neemt 
de filosofie ten onrechte afstand 
tot het leven. Zij treedt nier bui- 
ten zichzelf, kan m e t  aan de taal 
ontkomen. Het spanningsveld tussen 
het weten van de theorie en haar 
- e n ,  interesseert Batai-11e 
in hoge mate. Dat wat ik niet weet 
probeer ik aan te duiden, te bepa- 
len, teneinde het in te lijven 
binnen mijn weten. Het verhaal 
moet tenslotte gehouden worden en 
daarin moet ook het niet-weten een 
plaats hebben. 
Bataille echter probeert het niet- 
weten te respekteren als een on- 
vermijdelijk fenomeen, als de 
schaduw of de dubbelganger van de 
theorie. De fiktie van de absolu- 
t kennis, de voor zichzelf trans- 
parante theorie, zoals die in het 
perspektief van Hegel door de Â£i 
losofie ontworpen kon worden, 
wordt door Bataille verworpen, ook 
al beseft h n  dat hxj de filosofie 
niet zou kunnen verlaten. Filoso- 
fie, theorie zijn van belang, om- 



dat juist dat eer sprake gebracht 
moet worden, waarover zi3 zwijgen. 
Wat is hun doel? Waar l ~ g t  hun 
einde? Deze vragen zijn wezenlijk 
voor Bataille, al voeren ze tot 
een aversdjging van, tot verraad 
aan de Â£i-losofie 

De Tranen van Eros 

Onlangs is het laatste boek dat 
Bataille heeft voltooid in het ne- 
derlands verschenen, vertaald door 
Jan Versteeg, onder de titel: De 
Tranen van Eros. Thematies is dit 
boek nauw verwant aan L'Erotisme, 
en aan LaScaux OU la naissance de 
l'art. Bataille onderneemt een 
laatste poging zijn theorie te 51- 
lustreren. Volgens zijn zeggen is 
het een van zijn beste boeken en 
bovendien een van zijn meest toe- 
gankelijke. Misschien doelde hij 
met "beste" op de hem zo dierbare 
stilte, die in geen van zijn ande- 
re boeken zo dwingend - zo tra- 
gies - aanwezig is. "Toeganke- 
lijk" is nogal paradoxaal: het 
boek is zeer leesbaar, ook voor 
hen die Bataille niet b f  nauwe- 
lijks kennen, maar het is ook een 
van zijn meest ontoegankelijke boe- 
ken geworden door de uiterste be- 
knoptheid, doordat hij hier helder 
maar summier weergeeft wat hij el- 
ders - met name in L'Exp6rience In- 
t r e e  en L'Erotisnie - mei een 
Veel langere adem heeft uiteenge- 
zet. 
3e Tranen van Eros is een boek dat 
ons meeneemt op een tocht door de 
geschiedenis van de mensheid aan 
de band van sporen die de - met 
name erotxese - kunst heeft ach- 
tergelaten. Wat aan de orde wordt 
gesteld is de relatie erot~ek-dood. 
Voor Bataille is de erotiek het 
spel dat niet gericht is op het 
voortbrengen van nageslacht, maar 
dat het genot najaagt. Een onbe- 
leimnerde overgave aan het genot >n 
her erotiese exces stelt het leven 
niet veilig, voert daarentegen tot 
de dood. 
"De hele beschaving, het feit dat 

menselxjk leven mogelijk is, hangt 
af van de beredeneerde verwachting 
dat er middelen zijn die het leven 
veilig stellen, maar dat leven - 
dat beschaafde leven - waarvoor 
WIJ de opdracht hebben het veilig 
te stellen, kan niet beperkt wor- 
den tot alleen maar de middelen 
die heb nogelijk maken. Verder dan 
de  ereg gen de middelen zoeken wij 
ernaar welk doel of welke doelen 
deze middelen hebben" (p.23-24). 
Wat Bataille hier aan de orde 
stelt is de ekonomiese vraag: wer- 
ken wij om te leven of leven wij 
om te werken? Het doel van de ar- 
beid is bestaansmiddelen vergaren, 
hetgeen pas betekenis krijgt in 
een breder kader, terwijl "het 
stillen van het verlangen een doel 
is". De beschaving kan zich 
slechts in stand houden door de - 
georganiseerde - arbeid en zij 
stelt een regime van wetten op om 
de orde te bewaren. De erotiek ont- 
trekt zich aan de wetten van de 
arbeid, want zij is niet op een 
nuttig resultaat gericht, zij is 
van de orde van het spel en komt 
uiteindel~~k in konflikt met de 
wetten van de arbeid. In de over- 
schrqding van deze wetten, die 
gericht zijn op instandhouding van 
het leven (van de toekomst), 
proeft de mens een voorsmaak van 
de "definitieve dood" in de "klei- 
ne dood" (orgasme). Deze over- 
schnjding gaat gepaard met wel- 
lust en afschuw, op het toppunt 
van het genot dreigt de mens zich 
te verliezen, zowel het lachen 
als het huilen behoren tot dit mo- 
ment. Een volledige overgave aan 
de erotiek zal volgens Bataille 
altnd tot de dood leiden, door- 
dat het einddoel zich niet be- 
vindt bi-inen de georganiseerde we- 
reld, maar binnen die waarin al- 
leen plaats is voor het uiterst 
mogelijke van geest en zinnen. Het 
exces kent geen pauze. De uitspat- 
ting LS het middel: het doel is 
de bevrediging van het verlangen. 
Maar zodra men weer bij zinnen IS, 
komt de gedachte: Ik leef nog, dit 
was niet de bevrediging die ik 



zocht! En opnieuw doemt het ver- 
langen op, dat zich slechts tijde- 
lijk en ten dele verbindt met het 
objekt, tot het losslaat, een on- 
uitsprekelijke ervaring wordt, 
even hopeloos genoegen schenkt, 
maar dan toch weer terugvalt bin- 
nen de grenzen van het vatbare: 't 
nare van den roes is altijd het 
moment van ontwaken, het moment 
dat men beseft te hebben gefaald. 
De herinnering zelf reduceert het 
gebeurde tot een begrensde erva- 
ring: dat wat ik zocht ligt nog 
steeds in het verschiet. 
De scheiding die Bataille aan- 
brengt tussen de wereld van de 
arbeid en het nut, en die van het 
spel en de erotiek, de "wereld 
waarIn WIJ leven" en "de wereld 
waarin wij sterven", kan alleen 
tot: een paradoxale tekst leiden. 
Het is juist het grenskarakter van 
de erotiek d ~ e  ons Iets doet ver- 
moeden van de "wereld waarin wij 
stierven", de dood opent Zich in 
mij in de grensoverschrijding, 
maar de dood zelf kan ik niet be- 
grijpen, die ligt buiten de we- 
reld en ik kan er niets over zeg- 
gen. 
Niet toevallig is het boek geÃ¯llu 
streerd met vele afbeeldingen uit 
de kunstÃgeschiedenis) De kunst 
is in het denken van Bataille een 
soortgelijke praktijk als de ero- 
tiek en de religie, die in haar 
rituelen een relatie met het "hei- 
lige" probeert aan te gaan. Het 
heilige kan in deze wereld echter 
I O O L ~  opgenomen worden en wordt 
daarom beleefd met behulp van een 
medium: het offer. 
Dubbelzinnigheid dus, ook in dit 
boek. De dood, het heilige duiden? 
Het onzegbare zeggen? Maar "het 
doel van het verstand, dar boven 
het verstand uitgaat, is tegelijk 
een overschwden van het ver- 
stand" (p. 24). De filosofie die 
er op gericht is een waarheidsver- 
toog te produceren en voor Batail- 
Ie dus aan de kant van de arbeid 
staat, kan deze beweging m e t  mee- 
maken, het spel niet denken en 
niet meespelen. De overschrijding 

is een tegelijk komiese en tragie- 
se operatie, die het filosofies 
vertoog uiteen laat spatten en een 
ander, misschien meer literair, 
type tekst oproept. 
Van het ontstaan van het boek krij- 
gen we een goed beeld dankzij de 
brieven van Bataille aan J.M. L0 
Duca - aan wie we kennelijk de Cot- 
itandkoming te danken hebben -, 
die het beter inleiden dan welk 
voorwoord dan ook. Deze brieven 
t e s  t m de verwarring 
van de schrijver ten opzichte van 
een wereld die zich blijft onttrek- 
ken aan elke ordening van uit de 
kunst. Voortdurend wordt het tijd- 
stip van voltooiing uitgesteld. Ba- 
taille is ziek; of wordt die ziek- 
te hem ingegeven door zijn onmacht 
de "samenhang" gestalte te geven? 
Werk en ledigheid, gezondheid en 
ziekte, spelen een verwoestend 
spel in elke schepping. Ook in 
L'Erotisme verklaart hij zijn 
vriend Michel Leiris te hebben 
verzocht zich over de illustraties 
te ontfermen, omdat hij daar zelf 
de kracht niet voor had. L'Erotis- 
me kan kwa verhouding tekstlaf- 
beeldine het negatief van de Tra- - - 
nen van Eros genoemd worden. Heeft 
in L'Erntisme de afbeelding nos . . 
een intieme, ijdele funktie - een 
koncentrati-e van ideeÃ«n uitgangs- 
punten, die de lange tekst opzuigt, 
teniet doet en opnieuw voortbrengt 
- in de Tranen van Eros gaat de 
afbeelding een eigen leven leiden. 
Het beeld komt tot leven, vertelt 
het verhaal verder dat begon in 
t a l ,  in taal die steeds lakonie- 
ker wordt, hapert, stokt: de stil- 
te treedt in, niet de stilte die 
door het beeld wordt gevuld. maar - 
die waarin het beeld tijdloos 
dnift, wellicht in verwachting - 
van een volgende schrijver, die de 
klok wederom zal laten lopen, op 
het ritme van een nieuwe, ten dode 
opgeschreven taal. 

W i n â  K w t  
Engelbert L u i t s z  



Het aanbod om oude nummers van Knsis in pakketten te leveren, bleek 
een groot sukses. Met ingang van dit nummer vergroten we het aanbod 
door ook jaargang 1985 in de UITVERKOOP te doen. Voor NIEUWE ABONNEES 
is er een speciale aanbieding! 

Pakket l: alleen voor degenen, die zich als nieuw abonnee opgeven, of 
die al abonnee zijn. Zij ontvangen alle nummers vÃ³Ã 1986 die nog Ie- 
verbaar zijn, voor f 28,-, plus portokosten Ã 7,-. 
Het betreft de nummers 4, 5, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 en 21. 
Dat is dus nog geen drie gulden per nummer. 

Pakket 2: hetzelfde pakket voor niet-abonnees, voor f 38,-, plus 
f 7,- portokosten. 

Pakket 3: Feminisme en filosofie 
Geselekteerd zijn die nummers die voor een aanzienlijk deel gewijd 
zijn aan feministiese onderwerpen. (Zie hieronder de inhoudsopgave 
a de diverse nummers.) Het betreft de nummers 5, 9, 12, 13 en 19. 
In de aanbieding voor f 17,-, plus f 5,50 portokosten. (Nieuwe) abon- 
nees kunnen dit pakket ontvangen voor f 12,-, plus f 5,50 porto. 

Pakket 4: zelf samen te stellen. Elk van de leverbare nummers kost 
f 4 , 5 0  voor nietkabonnees of f 3,50 voor (nieuwe) abonnees, plus 
f 5,50 portokosten. 

Bestelling van de pakketten door het betreffende bedrag over te maken 
op giro 4452859 t.n.v. Krisis, Amsterdam. Vergeet niet het gewenste 
pakket te vermelden. Nieuwe abonnees worden verzocht tegelijkertijd 
het abonnementsgeld over te maken. 

Inhoudsopgave oude nummers van K n s i s  

Krlsis 4lvoorjaar 1981: Alternatieven in de wetenschap - De Stam- 
bergers - Philips en de wetenschap - Achterhuis revisited. 
Krisis 5lzomer 1981: Illich - Feministies aktie-onderzoek - Inter- 
view: Elisabeth Wilson - Stalin~sme - Kritiese theone. 
Kri-sis 9lnovember 1982: DeleuzeIGuattari - Monique Wittig - Cyklo- 
piese filosofie - Apel. 
Krisis 10Imaart 1983: Interview Duintjet - De zaak van Asperen - 
Politieke filosofie: socialisme, mythe of utopie; Rawls - dialek- 
tiek en wetenschappeliik onderzoek. 
Krisis 12Ioktober 1983: Ecriture fÃ©minin (Over Ingaray, Kr~steva 
en Cixous) - Habermas' maatschappiitheorie - Sociobioloeie en ra- - 
cisme - Negri over Spinoza en marxistiese politieke theorie. 
Krisis 13ldecember 1983: Vrouwenstudies en vrouwenonderdrukking - 
Subjektleve sociologie - De Kntiese theorie op de vlucht - Etno- 
centnsme en sociologie. 
Krisis 14lmaart 1984: Autoritaire staat en stadspolitiek - Derr~da 
o e  'kr~sis' - Interview met Foucault - Spreken in Parijs. 
Krisis 15ljuni 1984: Beeldend kunstenaar Constant en de utopie - 
Historici en filosofen: Montai-llou, Ginzburg, Foucault, AnnaIes - 
Laclau over hegemonie en politiek - Foucault en Habermas (diskussiel. 
Krisis 181maart 1985: Themanummer over wetenschap, orde en macht. 



Ook nog leverbaar, voor de normale prijs (f 12,-, plus Ã 2.50 porto): 

nummer 22: Themanumniâ€ Modernisme/Postmodernisme; Habermas en Derrida; 
metaforen in kunst en filosofie. Maart 1986. 

nummer 23: Irigaray; dossier Stuurman; Maentte; diskussie over Bau- 
drillard. Juni 1986. 

nummer 24: Nauta en de geschiedenis van de filosofie; Foucault leest 
Kant; FrÃ¬t over postmodernistiese kultuurtheone. 

nummer 25: Irigaray, Cixous, French; filosofie en spot; debat met 
Laclau; Oeleuze over Foucault. 
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